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Qual o pior cenário?

Transforme PAREDES COMUNS
em CORTA-FOGO

Prever o pior cenário é sempre um desaﬁo para os proﬁssionais de segurança do trabalho, quando falamos em compartimentação de ambientes. Com o uso do CKC-333®, paredes novas ou pré-existentes, independente da forma como
foram construídas, podem receber um upgrade para até 3
horas corta-fogo, com uma simples pintura intumescente.
Tudo ensaiado e aprovado de acordo com a NBR 10.636.
Conheça as centenas de sistemas e alternativas que você
pode adotar com a proteção passiva contra o fogo e desta
forma, sim, evitar o pior cenário. Consulte-nos!
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PARA-CHAMAS

CKC-333 ®

TINTA INTUMESCENTE PARA ALVENARIA

Atende à compartimentação
Corta-Fogo de acordo com a
(NBR 10.636*)
*Paredes divisórias sem função estrutural:
determinação da resistência ao fogo.

Solicite mais informações através de:

info.rf@ckc.com.br 4003-8812 www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo, SP | 04048-000

Sempre prontos
Foto: Cb Alex Rodrigues

CORPO DE
BOMBEIROS SP

Editorial

N

os últimos meses temos trabalhado intensamente no atendimento
das mais diversas ocorrências, envolvendo graves acidentes automobilísticos, incêndios de grandes proporções, desabamentos,
quedas de árvores, enfim, uma gama de situações emergenciais que
demandaram intensa intervenção operacional do Corpo de Bombeiros.
Costumo dizer que basta uma pequena alteração no clima e
nossos serviços acabam sendo demandados em maior intensidade.
Tivemos, recentemente, fortes ventos que afetaram sensivelmente
algumas cidades do interior do Estado, destelhando casas, causando desabamentos e quedas de várias árvores, o que trouxe transtorno à população.
Mas, graças a uma intervenção rápida, com apoio das próprias prefeituras e
do Sistema de Defesa Civil, as cidades conseguiram se restabelecer prontamente.
Um exemplo marcante da interferência das condições climáticas no atendimento do
Corpo de Bombeiros é o aumento no número de focos de incêndios em vegetação durante
o período de estiagem, que normalmente é mais severo nos meses de junho a outubro,
quando se desenvolve a chamada Operação Corta-Fogo. Com ela concentramos esforços
em equipar nossas viaturas com materiais específicos para fazer frente a esse tipo de
incêndio, que muitas vezes exige apoio de aeronaves em razão do difícil acesso em determinados locais. Para essa operação, contamos com importante integração de esforços
junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, congregando vários atores, como a
Polícia Militar e seu Comando de Aviação, o Policiamento Ambiental e Rodoviário,
as concessionárias das rodovias, prefeituras e Defesa Civil, dentre outros. Esta edição
traz uma entrevista que aborda as atividades realizadas por ocasião dessa operação.
Outro destaque é a Escola Superior de Bombeiros. Falamos nesta edição das
atividades realizadas, demonstrando quão intensa é nossa preparação em termos
de treinamentos e a preocupação com o ensino e aprimoramento profissional.
Temos, sem dúvida, uma escola de grande qualidade, contando com excelentes instrutores e alunos, dotada de ótima infraestrutura, e que procura se
aperfeiçoar continuamente, a exemplo dos novos simuladores de incêndio, inaugurados em 10 de março, quando comemoramos o aniversário de 136 anos de
existência do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Sempre digo o seguinte: nunca sabemos quando o bombeiro será necessário. Por isso temos que nos preocupar em manter sempre um elevado nível
de capacitação, para que em todo e qualquer momento em que formos demandados para o atendimento de quem quer que seja, a qualquer hora do dia ou da
noite, independente das condições climáticas, em qualquer situação que exija
socorro, estejamos sempre prontos a atender da melhor forma possível!
Boa leitura a todos!

Rogério Bernardes Duarte

Coronel PM – Comandante do Corpo de Bombeiros/SP
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da Operação
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Patrícia Faga
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6

REVISTA FUNDABOM junho 2016

H

á um ano e meio comandando a Secretaria do Meio Ambiente (SM A),
Patrícia Faga Iglec ias Lemos tem
como um de seus princ ípios no cargo a necessidade de pensar a proteção ambient al
no contexto do desenvolvimento econômico do
Estado de São Paulo. Seu extenso currículo inclui a livre-docência no Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, a vice-
presidência para a Reg ião Sudeste do Instituto O
Direito por um Planeta Verde, a coordenaç ão para
o Estado de São Paulo da Assoc iaç ão dos Professores de Direito Ambient al do Brasil e a participação no Centro Multidisciplinar de Estudos em
Resíduos Sólidos da USP e da European Environmental Law Assoc iat ion. Suas principais á reas de
atuação são consumo sustentável, logística reversa, resíduos sólidos e responsabilidade civil pós-
consumo, responsabilidade compartilhada, á reas
contaminadas, responsabilidade civil por danos
ao meio ambiente e compensação ambiental. Conferencista no Brasil e no exter ior, possui diversas
obras publicadas, com destaque para o livro Re
síduos sólidos e responsabilidade civil pós-consumo.
Nesta entrevista, a secretária fala da Operação
Corta-Fogo e outras ações da SMA .
A senhora assumiu a Secretaria do Meio Ambien
te do Estado de São Paulo em janeiro de 2015.
Quais são as principais ações e projetos implan
tados desde então e que estão atualm ent e sob
a sua responsabilidade?
A plataforma de gestão adotada pelo Sistema Am
bient al Paulista é formada por cinco diretrizes
que representam as principais linhas de atuaç ão
da política ambiental do Estado de São Paulo. São
elas, a conservação ambiental e restauração ecológica, a redução da pegada ambiental, a vulnerabilidade ambiental e mudanças climáticas, a gestão
e conservação da fauna silvestre e, por fim, o li
cenciamento ambiental. Essas cinco diretrizes estão divididas em 18 programas, monitorados con
tinuamente por meio de indicadores, visando ao
atingimento das metas de qualidade ambient al.
Quais foram os desaf ios para implantá-los?
No que se refere à diretriz de conservação e restauração ecológica, um dos principais des af ios
enfrentados pela Secretaria do Meio Ambiente e
pela Fundação Florestal, gestora da maior parte

das unidades de conservação estaduais, é a conso- Ela é extremamente importante para a redução
lidação das unidades de conservação existentes. dos focos de incêndio e, consequentemente, para
Para tanto, esforços estão sendo canalizados para a minimização dos impactos que eles acarretam.
a elaboração de planos de manejo. Atual mente 30 A operação também é fundamental no sentido de
planos estão sendo elaborados.
estimular ações do setor público, em parceria com
Nessa mesma diretriz encontra-se o Programa a iniciativa privada, para o combate ao fogo, seja
Nascentes, programa de governo que conta com acidental ou usado intencionalmente, com atividaa participação de 12 Sedes de prevenção, mocre ta rias de Estado, sob
nitoramento, controle
a coorde na ção da SM A .
e combate a incêndios
O principal desafio desflorestais. A Operação
se programa é a implantaCorta- Fogo está sob
ção de restauração ecolóo guarda-chuva da diO
A OPERAÇÃ OI
gica em larga escala. Até
retriz vulnerabilidade
CORTA-FOGO F OR CONTA
o momento, mais de mil
ambiental e mudanças
hectares já foram restauclimáticas, que tem o
ANTECIPADA P CÊNDIOS
rados por meio de um moobjetivo de reduzir as
DOS GRAVES INAM
R
E
R
R
delo de restauração que
vulnerabilidades amO
C
O
E
QU
objetiva a geração de rebientais por meio da
IL
R
EM AB
sultados duradouros, asproteção e recuperasegurados por meio do
ção de mananciais e
monitoramento do plandos recursos hídricos,
tio e do desenvolvimenda redução de risco de
to de arranjos para restauração e aproveitamento desastres, da mitigação das emissões atmosféricas
econômico da vegetação restaurada, conforme os e do planejamento ambiental ter ritorial.
usos permitidos pela legislação ambiental.
Com relação à redução da pegada ambiental, Quais são as novidades para a operação neste ano?
diretriz relacionada à gestão de resíduos sólidos Este ano, a Operação Corta-Fogo foi antecipada
no Estado, nossos maiores desa fios estão ligados — iniciou no dia 17 de maio — por conta dos graao desempenho do papel do Estado na indução de ves incêndios que ocorreram no Estado de São
uma melhoria contínua da coleta seletiva e da ges- Paulo desde o final de abril. A decisão foi tomatão dos resíduos sólidos urbanos, tema de compe- da em reu nião do gabinete de crise, após dois intência municipal, de acordo com a Lei de Sa nea- cêndios em unidades de conservação durante o
mento Básico. Para tanto, o Programa Município fe ria do de Tiradentes. Normalmente, a OperaVerdeAzul tem uma função importantíssima, tan- ção Corta-Fogo começa no mês de junho e se esto para obtenção de informações prestadas volun- tende até o final de outubro, período mais seco
ta ria mente pelos mu nicípios, quanto como canal do ano, com maior risco de incêndios f lorestais.
para capacitação de servidores municipais e difusão
Em 2016 houve também a implantação de três
de boas práticas na gestão de resíduos. Além dis- polos da Operação Corta- Fogo de proteção às
so, a Secretaria do Meio Ambiente tem oferecido unidades de conservação do Estado: Polo Camapoio técnico a mu nicípios que busquem soluções pos do Jordão, Polo Parque Juquery e Polo Porregiona lizadas de gestão de resíduos sólidos, a fim to Ferreira. Os investimentos corresponderam a
de fomentar esses tipos de arranjos institucionais. R$ 16 milhões da Câmara de Compensação Ambiental. Cada polo está sendo equipado com 11
Em 2010 foi implantada a Operação CortaFogo, conjuntos de combate a incêndios f lorestais para
destinada à prevenção e controle de incêndios em picapes; cinco tratores com implementos agrícovegetação, integrando a Secretaria do Meio Am las para utilização na manutenção de estradas e
bien te, a Secretaria de Segurança Pública e a aceiros (pá dianteira, lâmina traseira e grade araCasa Militar. Como a senhora vê essa operação e a dora) e para o combate a incêndios florestais (carintegração com o Corpo de Bombeiros?
reta-tanque de 4.000 litros com canhão monitor);
junho 2016 REVISTA FUNDABOM
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255 kits de EPIs de combate a incêndios (macacão,
bota antichamas, luvas e máscaras respiradoras);
140 enxadas; 140 facões; 24 tendas para ações de
prevenção e educação ambient al; 14 câmeras fotográficas para registro de incênd ios; e 290 lanternas de cabeça com iluminação do tipo Led.
O que tem sido feito para conscientiz ar a popula
ção no sentido de mitigar comportamentos de ris
co como colocar fogo para a limpeza de terrenos
e jogar bitucas de cigarro pela janela de veículos
em movimento?
No que se refere aos inc ênd ios localizados nas
margens das rod ov ias, a operação real iz a uma
campanha de prevenção em parceria com a Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transportes do Estado de São Paulo, e com as empresas concessionár ias. A campanha tem o objetivo de informar aos motoristas e
aos usuár ios das estradas sobre o risco das queimadas, inclusive com a distribuição de materiais
informativos nas praças de pedágio, veiculação de
mensagens nos painéis de mensagens variáveis e
em faixas fixas ao longo das rodov ias.
Em 2016, a SMA e os demais órgãos da operação também estão empenhados em sensibilizar

a população sobre os riscos do uso do fogo para
queima de lixo e limpeza de terrenos. Serão utilizados espaços nas rád ios regionais para falar da
temática e também as redes sociais.
Soltar balões é uma prática ilegal e das mais no
civas. Neste ano, inclusive, o espaço aéreo brasi
leiro teve seu nível de segurança rebaixado pela
Ifalpa (Inter nat ional Fed erat ion of Air Line Pi
lots’ Assoc iat ions) para um patamar classifica
do como criticamente def ic ient e, alegando “ris
co iminente de acidente entre aeronaves e balões”.
Como a senhora vê essa questão?
Vale destacar que a fabricação, o transporte e a soltura de balões é crime ambient al. A Polícia Militar Ambiental real iza constantes operações de fiscalização de balões, visando coibir essa prática.
Haverá alguma campanha contra essa prática?
A própria Operação Corta-Fogo tem, entre seus
objetivos, consc ient iz ar para o perigo que essa
prática representa, causando incênd ios em matas
e f lorestas, além de acidentes aéreos.
Além da Operação Corta-Fogo, há outros pro
jetos ou ações planejadas unindo a Secretaria

Números em queda
A Operação Corta-Fogo contabilizou, em 2015,
16.394 ocorrências, contra 24.253 no ano anterior.
Esse total representou a queima de 23.785 hectares, número bem menor do que os 43.776 atingidos
em 2014. Em 2016, com início antecipado para mea
dos de maio, a operação registrou até a primeira semana de julho 3.409 ocorrências e 3.600 hectares
queimados, de acordo com o major Humberto Cesar Leão, chefe da Divisão Operacional do Comando
de Bombeiros do Interior.
No ano passado, além da inf luência do clima,
com uma estiagem menor do que em 2014, contribuiu para a diminuição da área queimada a contratação do serviço de combate a incêndio com
aeronaves de asa fixa, evitando a propagação e reduzindo o tempo para a extinção dos focos. Outro fator foi o estabelecimento dos Planos de Prevenção e Combate a Incêndio para as Unidades de
Conservação. Realiz ad a de forma conjunta pelo
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a Secretaria
do Meio Ambiente, a iniciativa possibilitou a inte-
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gração dos efetivos, estabelecendo estratégias para
ações preventivas de combate.
Em junho de 2016 foi feita de forma pioneira a
primeira oficina para as Reservas Particulares de Proteção Natural, com os mesmos objetivos do trabalho realiz ado com as unidades de conservação. Numerosas, essas reservas são declaradas pelo poder
público como sendo reservas legais e a legislação
da Operação Corta-Fogo as inclui no planejamento de proteção. Agora está para entrar em vigor o
protocolo de acionamento das brigadas municipais,
que visa a agilizar e incrementar a participação dos
cerca de três mil brigadistas formados anualmente
nos diversos municípios por meio das Oficinas Pre
paratórias para Operação Estiagem. Segundo o major Humberto, em muitos incêndios em vegetação,
essas brigadas acabam não indo ao local da emergência apoiar o Corpo de Bombeiros por diversos
motivos, como falta de acionamento, de mobilização e de organização. E o protocolo que está prestes a ser validado, objetiva superar esses obstáculos.

do Meio Am bien te e o
bem como ações de preCorpo de Bombeiros?
venção e de mitigação
OLOS
P
S
O
V
O
A Cetesb tem, desde
de desastres e de comuN
S
Ê
R
T
DOS
A
T
N
A
L
P
2 0 0 6 , u m Ter mo de
nicação, treinamento e
IM
M
FORA
Compromisso com o
educação relativos ao
M
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C
,
EM 2016
Corpo de Bombeiros
aumento da re si liência
E
D
O
INVESTIMENT S
para capacitação, prindas comunidades, das
R $ 16 MILHÕE
cipalmente no que diz
cidades e do Estado.
respeito a ocor rências
O IG também apoia
com produtos perigosos.
os Planos Preventivos e
Além da Cetesb, o Instide Contingência de Detuto Geológico (IG) integra, assim como o Corpo fesa Civil a cargo da Cedec. Durante atendimende Bombeiros, a Secretaria Executiva do Grupo tos emergenciais muitas vezes ocorrem trabalhos
de Articulação de Ações Executivas do Programa conjuntos de pesquisadores do IG com profissioEstadual de Prevenção de Desastres Naturais e de nais do Corpo de Bombeiros. Os trabalhos são
Redução de Riscos Geológicos. Esse grupo, coor- focados na ava liação de estabilidade de encostas
denado pela Coordenadoria Estadual de Defesa as sociada principalmente a deslizamentos e ouCivil (Cedec), articula ações de levantamento, ge- tros processos geodi nâ micos como inundações,
rencia mento, monitoramento de áreas de risco, subsidências e erosão de solos entre outros. A
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ESPECIAL
Por: Tânia Galluzzi

ESB, onde t
COM A MISSÃO DE
DESENVOLVER O ENSINO, A
PESQUISA E A CAPACITAÇÃO
DO BOMBEIRO, A ESB
SEGUE MODERNIZANDO
SUA ESTRUTURA PARA
EXPOR CADA VEZ MAIS OS
ALUNOS A SITUAÇÕES QUE
REPRODUZAM A REALIDADE.
DEVE CRESCER TAMBÉM
O INTERCÂMBIO COM OS
CORPOS DE BOMBEIROS
DE TODO O BRASIL E COM
INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS
E INTERNACIONAIS
VOLTADAS À DISSEMINAÇÃO
DO CONHECIMENTO NA
ÁREA DA SEGURANÇA E
COMBATE A INCÊNDIOS,
SALVAMENTO E RESGATE.

O

que é uma escola? O Dicioná rio
Houaiss traz dez diferentes significados para a palavra de origem
latina, desde o singelo estabelecimento destinado a ensino coletivo
até doutrina de pensamento. A maioria deles cabe
à Escola Superior de Bombeiros Coronel PM Paulo Marques Pereira (ESB), mas talvez o mais apropriado seja ex periência vivida, vivência. Sim, tratase de uma instituição de ensino formal, constituída

10

e tudo começa

para transmitir o conhecimento, e a possibilidade
de colocar a teor ia em prática é seu grande trunfo.
Na ESB todos os docentes estão na ativa ou na
reserva após dedicarem mais de 20 anos de suas
vidas ao Corpo de Bombeiros. Quando não são
homens do fogo, são médicos, engenheiros ou
outros profissionais que lá estão justamente para
disseminar informações notadamente val iosas no
mundo real. A estrutura física da escola também
favorece a experimentação: não falta espaço para

a real iz aç ão das atividades e mais á reas para treinamentos específicos estão sendo implantadas.
Para completar a imersão, 70% dos alunos passam a semana toda na ESB , retornando para casa
somente nos finais de semana. Isso quando a família está próxima, pois muitos vêm de outros Estados e até de países vizinhos, permanecendo na
escola aos sábados e domingos.
E é assim, preparando jovens para atender à
população da melhor forma, que a instituição
junho 2016 REVISTA FUNDABOM
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O início

T reinamento na Cidade
do Fogo, pista de
combate a incêndio
estrutural inaugurada
em março deste ano

A história da ESB , berço da formação dos bombeiros paulistas, remonta ao ano de 1964, com a
implantação da Companhia Escola de Bombeiros
num espaço junto à 4ª Companhia, atual dependência do 1º Grupamento de Bombeiros, no bairro do Cambuci. O tenente-coronel Paulo Marques
Pereira era o comandante dos bombeiros na época, designando para o comando da escola recém-
criada um oficial de sua conf ianç a, o então capitão Luiz Sebastião Malvásio.
Em 1967, a escola foi transferida para instalações improvisadas na invernada do Barro Branco, já
como Centro de Instrução e Adestramento (CIAd),
passando a concentrar todos os cursos de formação de bombeiros da então Força Pública do Estado de São Paulo (atual Polícia Militar do Estado de
São Paulo) e alguns cursos de especializ ação. Nove
anos depois, o CIAd precisou desocupar o local, sendo realocado em condições precárias no prédio do
Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), na Praça
Clóvis Bevilácqua, no Centro da capital. Na década de 1990 foi preciso valer-se também de instalações do 4º Grupamento de Incêndio, por meio
do Núcleo Campo Belo, e do 8º Grupamento de
Incêndio, com o Núcleo Vila Lucinda, para a espe
cializ ação de motoristas, soldados e sargentos, até
a transferência para sua sede própria, no município de Franco da Rocha, em 1999, com a instalação
do Centro de Ensino e Instrução (Ceib).

pretende tornar-se exemplo de excelência nac io
nal e inter nac ional na formação e espec ia l iz aç ão
do prof issional bombeiro.
CAMINHOS

No Estado de São Paulo, qualquer um que deseje se tornar bombeiro militar terá de ingressar na
Polícia Militar e depois passar pela ESB. As portas
de entrada são o Curso de Formação de Soldados
(12 meses) ou o Curso de Formação de Oficiais
(3 anos), por meio da Escola Super ior de Soldados ou da Academia de Polícia Militar do Barro
Branco. Após a formação básica do soldado ou
após formar-se oficial, os interessados poderão ingressar no Corpo de Bombeiros complementando sua formação na ESB com o Curso de Formação de Soldados – Módulo Específico Bombeiro
(6 meses), com o Curso de Bombeiro para Cabos
e Soldados (CBCS , 4 meses) ou com o Curso de
Bombeiro para Oficiais (CBO, 1 ano), no caso de
tenentes. Para a patente de sargento, após a conclusão do Curso de Formação de Sargentos (6
meses), real iz ado na Escola Super ior de Sargentos, o prof issional deverá frequentar o Curso de
Bombeiro para Sargentos (CBS , 6 meses) na ESB ,
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Fire Days
Pouco mais de um mês depois de sua
inauguração, a Cidade do Fogo foi a
principal estrela do Fire Days, seminário realizado entre os dias 26 e 28 de
abril na ESB , objetivando a atua li zação das técnicas de combate a incêndios e de socorro ao próprio bombeiro.
O evento reuniu 150 bombeiros envolvidos diretamente com o atendimento operacional, entre membros dos 20
grupamentos de São Paulo e bombeiros de 12 Estados. Na parte da manhã
os participantes assistiram a palestras
técnicas sobre as ocorrências mais recentes, como o incêndio no bairro Alemoa, em Santos, e no Museu da Língua
Portuguesa, na capital, além de encontros com médicos e engenheiros de segurança. As tardes foram reservadas às
oficinas práticas, com exercícios na pista de simuladores, bem como combate
a incêndio veicular. “O saldo foi muito
positivo. Apesar da atividade de combate a incêndios ser a principal e originária tarefa dos Corpos de Bombeiros,
em São Paulo grande parte dos atendimentos refere-se a ocorrências de resgate. Por conta dessa conjuntura, há tempos não se executava um evento desse
porte e com essa dinâmica, razão pela
qual o Fire Days representa um novo fôlego ao ensino e estudo do combate ao
fogo”, afirma o coronel Ramos. A meta
é que ele aconteça anualmente na ESB.
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O Fire Days
reuniu cerca de
150 bombeiros
de São Paulo e de
mais 12 Estados

Na comemoração do
aniversário do CB, em
março, realizada na ESB,
os pelotões apresentaram
vários uniformes

Superando expectativas
No dia 3 de junho, mais uma turma de 137 policiais concluiu o Curso de Bombeiros para Cabos
e Soldados. Entre os formandos estava o cabo Jair
Soares Nogueira, de 35 anos. No 2º BPRv, Batalhão
de Polícia Rodoviária, desde 2003, ele espera agora
uma vaga no 20º GB, em Araçatuba (SP), para abraçar a carreira de bombeiro. “Eu já conhecia a escola, tinha feito um treinamento de manuseio de
produtos químicos. Mas o CBCS foi além das minhas expectativas. É um curso muito rico. Atuando
no policiamento rodoviário eu era um espectador
do trabalho dos bombeiros nos casos de acidente, dando suporte a eles. Como policial minha visão era mais voltada para o atendimento ao público em geral. Agora posso atuar na zona quente,
atender as vítimas diretamente. Gosto do fato de
a pessoa ser a peça fundamental.”
Casado e com um filho de três meses, Jair era
técnico em agropecuária até optar pelo serviço público. E ele já pensa em fazer outro curso na ESB , o
de salvamento terrestre.

habilitando- o a desempenhar as funções de comandante de prontidão operacional ou de guarnição de bombeiro. Todos os cursos de bombeiro dependem de aprovação prévia em concurso
interno de seleção.
Já a lista de cursos de especia li zação é ampla.
São 14, desde Salvamento em Altura, Resgate e
Emergências Médicas e Mergulho Autônomo até
Condução de Viatu ra em Situação de Emergência e Guarda-Vidas. Em 2015, entre capacitação,
especia li zação e atua li zação, a ESB formou 2.349
profissionais. “Lidamos com um público bastante
heterogêneo. Além de pessoas de vá rios Estados e
de outros paí ses interessadas na formação como
bombeiros, recebemos profissionais de áreas distintas como médicos e enfermeiros, equipes de
emergência e membros das Forças Armadas, que
vêm em busca de conteúdos específicos”, afirma o
tenente-coronel Edison Ramos de Quadros, subcomandante da ESB , há 19 anos na escola.
Atual mente a escola conta com cerca de 220
professores (98% bombeiros), que se dividem em
sete departamentos de ensino: produtos perigosos,
resgate, salvamento terrestre, salvamento aquático,
junho 2016 REVISTA FUNDABOM
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salvamento em altura, combate a incêndio e educação física. Para integrar o corpo docente da ESB é
preciso que o candidato tenha anuência de seu su
per ior e que seu currículo seja aprovado pelo comando da escola, verificando-se em espec ial sua
capacitação e ex per iênc ia prof issional.
Além de receber profissionais de todo o Brasil,
os professores da ESB também ministram treinamento em outros Estados. Ademais, a escola apoia
o atendimento a grandes ocorr ênc ias, como o

incêndio em Alemoa em 2015 e a inundação provocada pelas chuvas de março deste ano na reg ião
de Franco da Rocha (SP).
ESPAÇO PARA CRESCER

A estrutura da Escola Super ior de Bombeiros im
pressiona. São 37,6 mil metros quadrados de área
construída, ocupando apenas uma parte dos 108,9
hectares de terreno (1.890.000 m2) no município
de Franco da Rocha, Reg ião Metropolitana de São
Paulo. Às margens do Rio Juqueri e do Reservatório Paulo de Paiva Castro, a área pertencia an
ter iormente à Secretaria da Saúde, passando depois para as mãos da Secretaria de Segurança, já
prevendo a construção de um centro de formação
de bombeiros. Na época foi ali instalado um posto avançado do 5º GB (Guar ul hos e Reg ião) e até
hoje o Posto de Bombeiros de Franco da Rocha
mantém-se no local.
As instalações começaram a ser construídas na
década de 1990, durante a gestão do governador
Luiz Antônio Fleury Filho (1991/1994). Contudo, a obra foi paralisada em meados de 1995 e o
quadro permaneceu inalterado até 1999. Naquele ano, o então comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Luís Roberto Carchedi, decidiu
ocupar o espaço e retomar o projeto. “Quando o
coronel Carchedi disse que em 1999 a escola já
estaria func ionando aqui, pouca gente acreditou.

 Treinamento na
pista de crossfire
Desafio Nacional de Trauma
2016, que serviu como seletiva
para o WRC, contou com a
participação de 35 equipes 
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 ontagem de cenário para
M
uma das provas do Desafio
Nacional de Trauma

As edificações estavam inacabadas e a área tomada pelo mato”, afirma o subcomandante da ESB .
Afora o trabalho dos próprios bombeiros, foram
empregados presos da Pen itenciár ia de Franco da
Rocha e func ion ár ios do programa de governos
Frente de Trabalho para finalizar a construção
do Centro de Ensino e Instrução (CEIB), denominação anter ior da escola. É dessa época a histórica ocupação da ESB , ocasião em que a primeira turma de soldados a fazer em Franco da Rocha
o Módulo Espec ial iz ado Bombeiro do Curso de
Formação de Soldado percorreu a pé os 20 quilômetros que separavam o Centro de Formação de
Soldados (atual Escola Super ior de Soldados) em
Pirituba e a ESB , apropriando-se efetivamente do
espaço. Em 2009, por conta da reest rut uração do
sistema de ensino na Polícia Militar, a instituição
ganhou status de ensino superior, adotando o nome
atual e mantendo a homenagem ao coronel Paulo
Marques Pereira, um dos oficiais que mais contribuiu para o treinamento e instrução no CB (ver
matéria na segunda edição da Revista Fundabom).

A escola em números
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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108,9 hectares de área total
37.679 m² de área construída
2.349 alunos em 2015
220 professores
32 salas de aula (640 alunos)
128 alojamentos (768 pessoas)
4 refeitórios (1.000 alimentações)
5 auditórios (média de 180 lugares cada)
1 biblioteca
2 pistas de combate a incêndio a GLP
1 pista de combate a incêndio estrutural
2 torres de treinamento em altura
1 galeria de espaço confinado
1 pista de Brec
1 estande de tiro
2 piscinas semiolímpicas cobertas
2 quadras poliesportivas
1 pista de atletismo e campo
1 sala de condicionamento físico
1 sala de defesa pessoal
1 pista de crossfire

Hoje, a ESB conta com recursos e equipamentos modernos para a formação e especial ização de
seus alunos. Devido a sua vasta área terr itor ial, a
escola se divide em duas: uma área const ruíd a
de 37.000 m² e uma ampla invernada, onde são
real iz ados os mais diversos treinamentos. Para
proteger o terreno de invasões, foi necessária a
construção de cinco quilômetros de muro circundando o espaço.
Nas instalações estão 32 salas de aula, alojamento para 768 alunos, quatro refeitórios, duas
torres de treinamento para combate a incêndio e
salvamento em altura, uma pista para treinamento de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas
(Brec), galer ias subterrâneas para treinamento em
espaço confinado e duas pistas para exerc íc ios de
combate a incênd ios.
Em março deste ano, uma nova pista foi inaugurada. Formada por seis estações de treinamento para combate a incêndio estrutural, que permitem simular diversos cenár ios de incêndio em
locais fechados como uma casa térrea, um sobrado e um andar de hotel, a pista aproxima o treinamento de uma condição hipotética real. Chamada
de Cidade do Fogo pelos membros da escola, trata-
se da primeira pista com esse tipo de simuladores
no País e uma das mais completas do mundo. Embora haja quase 200 estações do mesmo fabricante no mundo, com seis estações há apenas outra
em operação, pertencente à marinha americana.
A primeira estação tem como foco preparar o
bombeiro para lidar com o fenômeno do flashover, quando os gases acumulados no ambiente por
conta da queima dos materiais entram em combustão em contato com o calor. No segundo, o aluno
tem de responder a sit uaç ão de ataque inter ior e
ventilação forçada, e no terceiro à identificação de
backdraft. Fenômeno ainda mais agressivo do que
o flashover, o backdraft é uma explosão de fumaça que pode ocorrer quando ar adic ional é introduzido em um incêndio em combustão incompleta. As três estações restantes são ambientes para
operações táticas, com múltiplas sit uações, definidas de acordo com o treinamento, todas em am
bientes de baixa visibilidade, calor, fumaça e chamas reais. Segundo o capitão Alexandre Coel ho
Boggi, chefe do departamento de Ensino de Combate a Incêndio da ESB , a expectativa de vida útil
da pista é de 10 anos.
Para 2017, o projeto é aumentar a exposição dos
alunos a situações que reproduzam a realidade com
a instalação de uma pista de treinamento em emer
gênc ias com produtos perigosos e de uma nova
pista de busca e resgate em estruturas colapsadas.

Brasil recebe o World Rescue Challenge
Em maio e julho a ESB voltou a receber bombeiros dos quatro cantos
do País. De 10 a 12 de maio e de 7 a 9 de julho a instituição sediou,
respectivamente, a seletiva estadual e a nacional do Desafio Mundial de Resgate (World Rescue Challenge), que pela primeira vez será
realizado no Brasil e na América Latina. O maior evento do gênero
no mundo, organizado há 16 anos, acontece entre os dias 19 e 23 de
outubro, no Paraná, com promoção da Associação Brasileira de Resgate e Salvamento (Abres), com sede em Curitiba. As disputas ocorrem em duas modalidades: trauma e desencarceramento (retirada da
vítima presa nas ferragens). O Brasil terá duas equipes participantes
em cada modalidade, escolhidas nas seletivas da ESB . Ao todo cerca
de mil profissionais devem fazer parte do desafio mundial.

Participaram da seletiva paulista 21 equipes (representando os 20
grupamentos de bombeiros do Estado e a ESB), cada qual com seis
integrantes (um médico socorrista e cinco bombeiros). Seguindo o
modelo da competição internacional, as equipes tinham 20 minutos para retirar a vítima de um suposto acidente veicular. Cenários
diferentes eram montados à medida que os times se sucediam, sem
que a equipe seguinte soubesse os desafios que enfrentaria. A avaliação, realizada por quatro assessores, leva em conta técnica de desencarceramento, comando e atendimento à vítima. A equipe de
avaliação foi formada por um bombeiro de Santa Catarina, dois avaliadores da Asociación Latinoamericana de Rescate Vehicular (Alarev), e um médico do Grupo de Resgate e Atenção às Ur gên cias
e Emergências (Grau).
Também seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Resgate (WRO), promotora do WRC , aconteceu no início de julho o Desafio Nacional de Trauma 2016. Organizado pela Abres, em parceria
com a ESB e o Ministério da Saúde, a seletiva contou com a participação de 35 equipes, sendo 20 do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), e 15 dos Corpos de Bombeiros, serviços privados
de atendimento pré-hospitalar e de concessionárias de rodovias, brigadistas, entre outros. Durante a competição, cada equipe, com dois
integrantes, participou, no primeiro e no segundo dia do evento, de
um atendimento simulado classificatório. As provas ocorreram em
diferentes cenas de trauma urbano ou rural, intencional ou acidental.

Após cada atendimento foi realizado um brie fing com a equipe
participante e os avaliadores, que falavam sobre os principais pontos do atendimento. Os dez times com a melhor pontuação passaram para a fase final, em que tiveram de fazer um novo atendimento. Destes, foram classificados os cinco melhores pontuados, sendo
os dois primeiros selecionados automaticamente para participar do
desafio mundial em Curitiba. Os terceiro, quarto e quinto colocados
estão em uma lista de espera.
A ideia de trazer o Desafio Mundial de Resgate para o Brasil nasceu
da participação de uma equipe brasileira na Holmatro Rescue Experience: The 35,000 Euro Ex trication Challenge, edição especial da competição internacional de salvamento veicular, promovida em junho
de 2015, em Hannover, na Alemanha. “Percebi que poderíamos replicar os cenários na escola”, afirma o major Carlos Roberto Rodrigues,
chefe da divisão de ensino da ESB e líder do time brasileiro. A vontade de realizar a competição aqui encontrou eco na própria WRO,
que enxergou uma oportunidade de valorizar os procedimentos de
emergência no Brasil, sabidamente um dos países com o maior índice de mortes em acidentes de trânsito, e de envolver outras nações
pouco presentes na prova. “O principal legado é o aprendizado no
atendimento às vítimas”, comenta o major Rodrigues. A articulação
para que o evento pudesse ser organizado no Brasil foi realizada pela
Abres. Criada em 2014 por médicos, bombeiros, enfermeiros, socorristas e profissionais de resgate, a associação surgiu para aperfeiçoar
e estabelecer um padrão nacional de qualidade em técnicas de resgate multidisciplinares que envolvam vítimas encarceradas e acidentes
ocorridos em altura, estruturas colapsadas ou ocorrências aquáticas.
Assim como em São
VENCEDORES DO DESAFIO
Paulo, os demais Estados
Seletiva Estadual WRC
promoveram seletivas e
1º) ESB
aqui entrou em ação a Co2º) 13º GB (São José do Rio Preto)
missão Nacional de Salva3º)
8º GB (ABCD)
mento Veicular (Conasv),
Seletiva Nacional WRC
encarregada de divulgar
a competição e colaborar
Melhor comandante
1º) São Paulo 1
para a formação das equi2º) Rondônia
pes. A comissão teve sua
3º) Espírito Santo
gênese em novembro de
Melhor equipe técnica
2014, durante o 3º Semi1º) São Paulo
nário Técnico- Cien tí fi co
2º) Rio Grande do Sul
de Salvamento Veicular,
3º) Paraná 1
Rescue Days Brasil, reaMelhor equipe médica
li za do na ESB . A meta da
1º) São Paulo 1
Conasv é unir as corpo2º) Paraná 1
rações de bombeiros do
2º) Rio Grande do Sul
País, bem como outros
Melhor time geral
órgãos e entidades, vi1º) São Paulo 1
sando melhorar o atendi2º) Rio Grande do Sul
mento em ocor rências de
3º) Paraná 1
salvamento veicular. A
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ESPECIAL
Por: Cel Eduardo Rodrigues Rocha

Compromisso com o futuro
Lei Complementar nº 1.257, de 6 de janeiro
de 2015, que instituiu o Código Estadual
de Proteção contra Incêndios e Emergências, está transformando o Corpo de Bombeiros. E a ESB não está fora desse processo. Três aspectos do novo código representam uma grande
evolução no tocante aos serviços desenvolvidos
pelo Corpo de Bombeiros. São eles: a atua lização
do Regulamento de Segurança contra Incêndios
em Edificações e Áreas de Risco, que tem por finalidade aprimorar as atividades relacionadas à
prevenção e proteção contra incêndio nas edificações e áreas de risco; a estruturação do Sistema de
Atendimento de Emergências, que promove a integração das forças de resposta às urgências, sob
coorde nação do Corpo de Bombeiros; e a operaciona li zação do Fundo Es tadual de Segurança contra Incêndios e Emergências (Fesie), que
objetiva assegurar meios para a expansão e aperfeiçoamento das ações e programas de reequipamento, modernização e expansão dos serviços de
bombeiros, assim como a universalização dos conhecimentos, do ensino e da pesquisa na área de
segurança contra incêndios e emergências.
Para que essas metas sejam cumpridas, o Estado de São Paulo deve criar uma abordagem
abrangente e sistêmica para a gestão do atendimento de ocorrências de quaisquer naturezas. Tal
atuação deve contemplar a preparação adequada dos órgãos envolvidos, a prevenção dos riscos
em potencial, a pronta resposta quando da eclosão dos sinistros, a mitigação de seus efeitos e a
recuperação do cenário atingido.
Como órgão de ensino e polo ir ra dia dor da
cultura de bombeiro, a ESB está envolvida com
tais objetivos, que dependem, direta ou indiretamente, da formação e capacitação de bombeiros militares ou civis, sendo estes últimos
públicos, privados ou voluntá rios.
Quando da promulgação dos três decretos que
regulamentarão a Lei Complementar nº 1.257, a
escola não só conti nua rá responsável pela formação desse contingente, como também passará a
credenciar os bombeiros civis treinados em escolas privadas, o que deve interferir positivamente
no padrão de ensino dessas instituições no médio prazo. Nesse sentido, torna-se ainda mais relevante a visão de futuro da ESB: ser reconhecida,
20
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nacional e inter nacional mente, como referência
positiva na formação e capacitação de profissionais que atuem nas emer gências de bombeiros.
Assim sendo, a ESB pretende firmar parcerias
e convênios com órgãos públicos e privados que
lhes permitam cumprir com suas missões institucionais, além de oferecer capacitação e formação
adequadas, fortalecendo e garantindo a doutrina de segurança contra incêndios e emergências
no Estado de São Paulo. Um dos projetos, inclusive, é auferir o reconhecimento legal para graduação e especia li zação de profissionais na área
de segurança contra incêndios e emer gências e
o desenvolvimento de programas de mestrado
e doutorado profissional.
Todo o processo de ensino e aprendizagem
rea li zado na ESB está fundado de forma inconteste no grande laboratório operacional que São
Paulo representa, com mais de 600.000 ocor rências/ano. Nesse cenário é imprescindível fomentar o estudo das causas dos sinistros como instrumento de melhoria das normas de segurança,
bem como das formas de atuação operacional do
Corpo de Bombeiros e na atua li zação das grades
curriculares dos cursos desenvolvidos. Ainda
com base nesse laboratório operacional, pretende- se estimular o emprego dos veteranos, profissionais altamente gabaritados e ex perientes,
na atividade de docência da ESB .
Do ponto de vista de melhoria de suas instalações físicas, está nos planos a adequação do
núcleo de sistemas de segurança contra incêndio e emer gências, a construção de ginásio polies por ti vo coberto e de edifício garagem, o arrua mento e pavimentação do acesso aos diversos
cená rios de treinamento, a cobertura da pista de
crossfire e a montagem de ce ná rios de Busca e
Resgate em Estruturas Colapsadas e de Atendimento a Emer gências com Produtos Perigosos
e de Salvamento Terrestre.
Um dos grandes colaboradores para atingir
tais objetivos é a Fundabom, que poderá operaciona li zar as principais intenções e empreender velocidade e dinamismo para a consecução
desses projetos.
A
CORONEL EDUARDO RODRIGUES ROCHA é comandante
da Escola Superior de Bombeiros.

Uma grande marca precisa ser
bem representada, a SOS Sul
agora é distribuidora da linha

Para aqueles que chegam primeiro
O Desﬁbrilador HeartStart FRx da Philips foi
projetado para ser de fácil utilização por qualquer
pessoa. Em qualquer cenário, no campo com
atletas, estudantes, shoppings, áreas comerciais,
empresas e outros locais públicos, o desﬁbrilador
FRx é a solução ideal para tratar de Paradas
Cardíacas Repentinas (PCR) ou ﬁbrilação
ventricular, inclusive em ambientes e condições
ve
muito exigentes, como altas temperaturas e chuva.

Desﬁbriladores Philips:
tornando o ato de salvar vidas
Mais Fácil, Mais Rápido e Melhor.

TERCEIRO SETOR
Por: Denise Góes

PRÓ‑PM,
trabalhando
pelo bem‑estar
da corporação
uando um bombeiro precisa de algum
serviço de saúd e, ele sabe que pode
contar com um dos centros mantidos
pela Polícia Militar do Estado de São
Paulo, como o Hospital da Polícia
Militar (HPM), o Centro de Reabil it aç ão da Polícia Militar (CR PM) ou o Centro Odontológico, bem como as suas ramificações regionais.
Neles, ele recebe o atendimento necessário, com
profissionais esp ec ia l iz ados e acesso aos mais
modernos equipamentos.
O que nem todos sabem é que por trás dessa
busca pela qualidade do atendimento está uma
entidade voltada para a promoção do bem-estar
da corporação. A As
soc iaç ão Beneficente Pró-Saúde Pol icial
Militar do Estado de
São Paulo, a Pró-PM
é uma organização
sem fins lucrativos
que tem por finalidade, seg undo seu
estatuto, “a execução de atividades beneficentes dirigidas
à manutenção, assistência social, pessoal
e material concernentes à saúd e física e
mental dos policiais
militares”, ou seja,
proporc ion ar ao po
lic ial militar, da ativa ou aposentado, a
possibilidade de ter
acesso a vár ios tipos
de tratamentos.
A ass oc iaç ão foi
criada em 1999 quanCoronel Mario Fausto Rodrigues Pinho, presidente da Pró-PM
do o então comanREVISTA
FUNDABOM
junho
2016
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A ASSOCIAÇÃO DÁ
SUPORTE AOS CENTROS
MANTIDOS PELA PM,
FACILITANDO O ACESSO
DO POLICIAL MILITAR
AO TRATAMENTO DE
QUE PRECISA.

dante da PM , coronel Rui César Melo, iniciou
uma reforma geral no sistema de saúde da corporação. Naquele momento, constatou-se o alto
custo financeiro para manter um serviço de saú
de de qualidade. Assim, para tentar amenizar o
problema, primeiro surgiu o Projeto Santo Expedito, que se propunha a angar iar fundos para
a manutenção do Hospital Militar por meio da
ação de volunt ár ios que buscavam alternativas e
contribuições para investir na modernização do
atendimento médico e hospitalar.
Esse foi o embrião da Pró-P M , ofic ial ment e
criad a em 23 de novembro daquele mesmo ano.
Como explica o atual presidente da instituição,
coronel Mario Fausto Rodrigues Pinho, a Pró‑PM
“nasceu da ideia de melhorar o sistema de saúde
da Polícia Militar que estava deficitário, por meio
da arrecadação de recursos”.
Nos últimos 16 anos, a instituição consolidou-
s e como apoio a esse sistema fornecendo equipamentos, materiais, cursos de capacitação e contratando profissionais nas mais diversas á reas da
saúde, como psicólogos e fisioterapeutas. Para isso,
a Pró‑PM conta com uma rede de voluntár ios que
ajuda a realizar tal trabalho. Atualmente são 54 mil
associados que cont ribuem mensalmente com valores que var iam de R$ 4,13 (taxa estipulada para
cabos e soldados) a R$ 13,78 (contribuição feita
por assoc iados mais graduados, como coronéis).
Para subtenentes e sargentos, a contribuição é de
R$ 6,20; e R$ 9,65 são descontados mensalmente
de capitães e tenentes assoc iados. Os valores são
baixos, mas representam muito para a entidade,
que encara com ser ied ade a missão de manter o
bem-estar do pol ic ial militar.
O coronel Pinho faz questão de frisar que a
P ró‑ PM é uma instituição que atende o sistema como um todo e não o pol ic ial militar ind i
vid ualment e. “Não é um plano de saúd e”, define ele. Segundo o coronel, a P
 ró‑PM não tem por
objetivo ocupar o lugar do Estado ou interferir na

administração dos órgãos de saúde da corporação,
mas auxiliar no atendimento de todos os policiais
militares, associados e não associados.
Essa missão é rea li zada, por exemplo, na compra de equipamentos. “Quando um PM precisa
rea li zar um exame, ele não precisa ser associado
à Pró-PM , o equipamento está lá disponível para
todos”, diz o coronel. Somente em 2015, a Pró-PM
disponibilizou R$ 1,5 milhão em recursos não
só para compra de equipamentos, mas também
por meio de parcerias com clínicas psicológicas e
patrocinando cursos de especia li zação.
De acordo com o coronel Pinho, é feito todo um
planejamento para di recionar o dinheiro arrecadado com os associados e com os patrocí nios obtidos pela instituição. Há, segundo ele, uma preocupação em identificar as necessidades prioritárias
do sistema. “Nos últimos tempos, a PM está com
déficit de médicos anestesistas; para sanar esse
problema, foram contratados via Pró- PM profissionais civis para cobrir emergencial mente essa
carência até a corporação contar com quadros

nessa especia lidade. ”O Corpo de Bombeiros também é be ne ficia do pela ação da Pró- PM . Entre
outros equipamentos, a corporação recebeu no
ano passado um conjunto odontológico completo
destinado ao 1º e 2º Grupamentos de Bombeiros.
Além de todo esse trabalho, a associação conta
ainda com um corpo de voluntá rias que atua diretamente no Hospital Militar. São 34 voluntá rias
que se dedicam dia ria mente a levar algum conforto aos policiais atendidos no local. Elas visitam os
pacientes internados, levando uma palavra amiga, mas também fornecem muletas e cadeiras de
rodas para quem precisa. “É um sacerdócio”, define o coronel Pinho. Para ele, toda essa dedicação
visa dar ao policial o atendimento que ele merece.
Por isso faz questão de afirmar que ninguém da
direção da entidade recebe qualquer pagamento
pelo trabalho. Boa parte das pessoas que faz parte da Pró-PM é voluntária. Apenas o pessoal que
trabalha internamente, como secretá rias e motoristas, são contratados. “Todos estão aqui porque
acreditam na importância do nosso trabalho”. A
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EVENTO

Parque da
Independência festeja
Dia do Bombeiro
1 (E/D) Mágino Alves, secretário
da Segurança Pública, e David Uip,
secretário da Saúde do Estado
de São Paulo, juntamente com
Eugênio José Zuliani, prefeito
de Olímpia (SP), receberam o
título de Bombeiro Honorário

E

m mais um domingo de sol, foi come
morado em 3 de julho o Dia do Bom
beiro, celebrado no dia 2. Com a parti
cipação de civis e bombeiros de vár ios
estados, a cerimônia no Parque da Independência,
no Ipiranga, em São Paulo, contou com a real iz a
ção da 21ª Corrida Bombeiros, com o 5º Desafio
Bombeiros e com a entrega de 59 viat uras.

1

Fotos: Cb Patrícia e Sd Arrais

O secretário da Segurança Pública, Mágino Al
ves Barbosa Filho, participou da entrega dos novos
veíc ulos, fruto de um investimento de R$ 9,3 mi
lhões. Do total, 31 são viat uras de resgate do mo
delo Renault Master Furgão, com um custo de
R$ 151,3 mil cada, e 28 veíc ulos de comando de
emergência do modelo Mitsubishi L200 Triton,
comprados por R$ 166 mil cada um. Os veíc ulos
foram destinados a 40 mun ic ípios.
Em março, durante a comemoração do ani
versário de 136 anos do Corpo de Bombeiros, o
governo do Estado entregou 78 novas viat ur as,
24
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2

2 Coronel Duarte (E), comandante
do CB, e Ricardo Gambaroni
(D), comandante geral da PM,
recebem as chaves das novas
viaturas das mãos do secretário
da Segurança (centro)
3 A Magirus fez uma
demonstração do Air Core durante
o evento. Na foto, o equipamento
em demonstração na ESB.

com um investimento de R$ 3,9 milhões. Des
de 2011, sem contar a entrega real iz ada no dia 3,
o CB recebeu 694 novos veíc ulos, a um custo de
R$ 128,23 milhões. No mesmo per íodo, a unidade
formou 1.183 novos bombeiros.
Durante as festividades foi real iz ad a ainda a
entrega do título de Bombeiro Honorário, hon
raria que homenageia pess oas com atuaç ão em
sintonia com o espírito dos bombeiros, de fazer
o bem sem olhar a quem. Foram prem iados Da
vid Everson Uip, secretário da Saúde do Estado
de São Paulo, Mágino Alves, secretário da Segu
rança, e Eugênio José Zul ian i, prefeito da estância
turística de Olímpia (SP).
A
3

Vencedores da 21-ª Corrida Bombeiros (10 km)
Homens
1º) Célio Nogueira da Silveira – 35:30 min
2º) Josilo Josué Lima – 36:16 min
3º) Marcos Rogério Donizetti Gomes – 36:21 min
Mulheres
1º) Maria Aparecida Vecchio – 44:56 min
2º) Roseli Aparecida de Paulo Machado – 50:24 min
3º) Marília Gabriela Filogonio dos Santos – 51:31 min

Foto: Setor de Assuntos Civis da ESB

Vencedores do 5-º Desafio Bombeiros
Quarteto Masculino
1º) Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro
2º) 14º GB Presidente Prudente
3º) 12º GB Bauru
Dupla feminina
1º) 14º GB Presidente Prudente
2º) 2º GB Zona Norte
3º) Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro
junho 2016 REVISTA FUNDABOM
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ÓRGÃO DO SISTEMA
Por: Tânia Galluzzi

Reabilitar
para reintegrar

O CENTRO DE
REABILITAÇÃO DA
POLÍCIA MILITAR
(CRPM), COM 12 ANOS
DE ATUAÇÃO, PLANEJA
AGIR PREVENTIVAMENTE
NA SAÚDE PULMONAR
DOS BOMBEIROS.

O

cor rên cias de grandes proporções
representam uma oportunidade de
aprendizado para os vá rios órgãos
que compõem o Sistema de Defesa
Civil. Um bom exemplo está em curso no Centro
de Reabi litação da Polícia Militar do Estado de
São Paulo (CRPM). Durante o incêndio no Memorial da América Latina, em 2013, alguns bombeiros foram internados em estado grave pela inalação
de fumaça tóxica. Na oca sião, médicos pneumologistas do Hospital da Polícia Militar, ao verificarem o grau de comprometimento da função
pulmonar tanto desses profissionais quanto dos
demais bombeiros que participaram da ocorrência para verificar possíveis sequelas, se depararam
com a falta do histórico pulmonar do grupo, o que
inviabilizou uma análise mais aprofundada dos dados. Tal fato tornou-se o mote de um dos projetos
que está sendo desenvolvido pelo CRPM especialmente para os bombeiros: criar uma rotina seriada

para a rea li zação da espirometria,
ou prova de função pulmonar. “No incêndio do
Me mo rial percebemos
que vários bombeiros estavam com a capacidade pulmonar comprometida, mas não tínhamos
parâmetros para saber o

quanto o pulmão deles havia sido afetado naquela ocorrência ou em ante riores”, conta a tenente- coronel PM Soraya Corrêa Alvarez, chefe do CR PM . A partir daí, o centro começou a
chamar os bombeiros que se envolvem em ocorrências de incêndio para a rea li zação da espirometria. Trata-se de um exame simples, não invasivo (lembra o teste de bafômetro), que detecta
a capacidade pulmonar.
O objetivo, junto com o setor de pneumologia
do Centro Médico da PM , é fazer com que o teste passe a fazer parte do protocolo de entrada do
bombeiro na corporação, repetindo-o a cada cinco anos ou quando o profissional se envolver num
incêndio. Resultados acurados permitem um tratamento mais preciso e eficiente, podendo servir
até mesmo para a análise de procedimentos e de
equipamentos de segurança. A ideia é agir preventivamente, segundo a chefe do CRPM . “Essa rotina está incipiente. Ainda não começamos a chamar os recém-formados, mas queremos colocar
isso em prática nos próximos dois anos.”
Outro projeto do Centro de Reabi litação é a
descentralização de sua atuação. Localizado na
zona norte da capital paulista, numa região nem
sempre de fácil acesso, o CRPM rea li za cerca de
1.200 atendimentos por mês, dos quais 70% concentram-se em fi sioterapia ortopédica. A meta é
ampliar consideravelmente os atendimentos com
a abertura de pequenos núcleos de reabi litação em
fisioterapia, com atendimento atrelado às Unidades Integradas de Saúde (UIS) e aos núcleos de
atendimento de saú de, tanto na capital quanto
no interior. Tal parceria já foi implantada com os
três Centros de Policia mento do Interior — CPI-1
(São José dos Campos), CPI-2 (Campinas), CPI-4
(Bauru) —, com o Comando de Policia mento de
Área Metropolitana, CPA /M-8, e tratativas estão sendo feitas com o 17º GB (Mogi das Cruzes).
ESTRUTURA
O CRPM originou-se do antigo Setor de Fi siote-

rapia do Centro Médico, ganhando independência em dezembro de 2004 em função de sua importância para a saúde do policial e do bombeiro
militar. Sua principal missão é atender o po licial militar que tenha sofrido lesão incapacitante

temporária ou permanente. Para tanto conta com
uma equipe multidisciplinar de 57 pes soas, entre
fi siatras, fisioterapeutas,
educadores físicos, psicólogos, fonoaudiólogo,
enfermeiras e pes soal administrativo, que atende cerca de 300
pacientes por dia. O trabalho desse grupo visa a recuperação do policial militar a fim
de que retorne às suas atribuições profissionais ou
adquira o máximo possível de condições para reali zar com autonomia as atividades da vida diá ria.
O foco é a pessoa como um todo, contemplando
o campo físico, o mental e o espi ritual.
Para iniciar o tratamento de reabi litação é necessário o encaminhamento do paciente por um
profissional médico do Hospital da Polícia Militar (HPM), de alguma das UIS distribuídas pelo
Estado ou mesmo de médicos civis. O paciente
poderá utilizar, de acordo com suas necessidades, os serviços de fi siatria, fi sioterapia ortopédica, neurológica ou pulmonar, fonoaudiologia,
psicologia, enfermagem, estomaterapia, terapia
ocupacional e educação física.
QUALIDADE NO ATENDIMENTO

De acordo com a tenente- coronel PM Soraya, a
proposta do Centro de Rea bi lita ção é oferecer
ao policial militar um atendimento humanizado e moderno, seja nas técnicas empregadas ou
nos equipamentos que temos à disposição. “Esse
olhar humanizado permite que consigamos atingir nossas metas, englobando no tratamento os fami lia res, em especial os que de um momento para
o outro precisam assumir o status de cuidadores
de seus entes queridos.”
Isso é feito por meio de cursos destinados a pacientes e cuidadores e também de grupos terapêuticos que permitem a troca de ideias, ex periências
e emoções dentre os participantes, ajudando- os
a reconhecer- se no novo papel sem deixar de vivenciar os demais papéis sociais necessá rios para
o desempenho do dia-a-dia social e fa mi liar.
Para tanto, o CR PM conta com o incentivo
direto da As so cia ção Beneficente Pró- Saú de
Policial Militar do Estado de São Paulo, a Pró-PM (ver matéria na página 22), que apoia o Centro na contratação de profissionais que prestam
serviços de terapia ocu pa cio nal e fonoaudiologia neurológica, na oferta de cursos de interesse dos profissionais técnicos e na aquisição de equipamentos para uso dos pa cien tes.

O prédio de dois andares do CRPM, na Avenida Nova Cantareira,
3659, junto ao Hospital Militar, está dividido
em três grandes alas de
tratamento: Ambulatório e Ortopedia, Neurologia e Condicionamento Físico de Rea bi li ta ção.
Todos os ambientes foram arquitetados para facilitar a mobilidade dos
pacientes. A acessibilidade começa no estaciona mento, onde diversas vagas são destinadas
e bem identificadas aos portadores de deficiência. Na entrada, cadeiras de rodas estão disponíveis para a locomoção interna. As portas e os
acessos são mais largos para que pa cientes em
cadeira de rodas ou em andadores possam transitar pela unidade com facilidade. Além disso, há
diversas rampas de acesso com corrimão. Em todas as alas, os banheiros são adaptados. Boa parte da iluminação do prédio é natural, com paredes
de vidro ao redor das salas. O centro conta com
estruturas voltadas para atendimento de analgesia, ci ne sioterapia, pilates, ree ducação postural
global, testes de função pulmonar, ambu latórios
de atendimento médico e psicológico.
A
junho 2016 REVISTA FUNDABOM

27

EsTRÂNSITO
OsVI2 TUR2 S
SEGURANÇA

Ocorrências de trânsito
envolvendo viaturas

cidentes com viat ur as sãos sit uaç ões que
nenhum bombeiro deseja. A possibilida
de de machucar algum civil, causar da
nos ou ainda ser responsabilizado penal, civil ou
administrativamente exige que sejamos extrema
mente profissionais na condução de uma viat ura.
Sabemos que no estado atual do trânsito das
grandes cidades, a melhoria do tempo de respos
ta acontecerá no acion ament o rápido, na saíd a
rápida do quartel, no conhecimento de um bom
caminho e no bom auxílio real iz ado pelos outros
integrantes da guarnição.
PONTOS IMPORTANTES

Sempre executar a manutenção de primeiro
escalão.
■■ Cuidado com os cruzamentos (com ou sem
semáforo). Somente cruze se houver certeza
que não há veíc ulos ou pedestres. Respeite os
semáforos e a sinalização da via.

Utilize sempre os cintos de segurança, princi
palmente em carros com air bag.
■■ Pess oas usando cinto de seguranças sofrem
menos lesões em casos de acidentes. Em caso
de capotamento, o cinto evita que você seja
lançado para fora do veíc ulo. Retire o cinto de
segurança somente ao chegar ao local.
■■ Diminua a velocidade. É preferível que você
chegue um pouco mais tarde do que, caso se en
volva em acidente, haver a necessidade de acio
nar outra viat ura que virá de outro posto mais
distante, isto sem contar as lesões e danos;
■■ Cuidado com as condições da pista e do
ambiente (chuva, neblina etc).
A
■■

■■
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Quar-
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T exto originalmente publicado no Boletim Informativo
Operacional, Binfo, produzido pelo Comando de Bombeiros
Metropolitano e distribuído em 2012.

Os cursos da Fundabom têm por objetivo capacitar
profissionais para a correta elaboração de um projeto de
segurança contra incêndios, atendendo às normas vigentes
do Sistema Estadual contra Incêndios e Emergências,
principalmente do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

BRAINSTORM

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE
ENGENHEIROS E ARQUITETOS PARA
ATUAÇÃO NO SISTEMA ESTADUAL
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
O ONDE
FAÇA O CURS SEJAR
E
E QUANDO D O SEU
E APRENDA N MO
PRÓPRIO RIT

EAD - MÓDULO BÁSICO

A Educação a Distância da Fundabom possui conteúdo
completo e a excelência de ensino dos Oficiais do Corpo de
Bombeiros, no dimensionamento de sinalização e iluminação
de emergência, extintores, hidrantes, entre outros assuntos.
Duração: 40 horas/aula • Videoaulas 100% online
• Fórum para alunos • Material exclusivo
• Materiais de apoio e complementar • Certificado
MÓDULO AVANÇADO (PRESENCIAL)

OUTROS PROFISSIONAIS

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)
Ensina a terminologia e os procedimentos para a elaboração
e a apresentação de projetos de sistema de chuveiros
automáticos (sprinklers) e a elaboração de projetos técnicos
de segurança contra incêndio.
Para se inscrever será necessário ter feito o Módulo Básico.
Duração: 20 horas/aula, de 2ª a 6ª-feira • Certificado

CURSO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
E INSTALAÇÕES - AULAS PRESENCIAIS E IN COMPANY
Capacita profissionais para o acompanhamento de Vistoria
Técnica, exceto para sistemas avançados, atendendo às
normas vigentes do Sistema Estadual contra Incêndio e
Emergências, principalmente do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo. Duração: 40 horas/aula, com duas
aulas práticas, em edificação vertical e horizontal

CONTROLE DE FUMAÇA
Capacita o aluno a conhecer a terminologia, procedimentos
e regras gerais para a elaboração e apresentação de projetos
de controle de fumaça nas edificações.
Para se inscrever será necessário ter feito o Módulo Básico.
Duração: 20 horas/aula, de 2ª a 6ª-feira • Horário:
das 19 às 23 horas • Vagas: 15 por turma • Certificado

CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA PARA ATUAÇÃO
NO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS
Carga horária: o curso básico está formatado para 20 horas/
aula, desenvolvidas durante uma semana, de 2ª a 6ª-feira,
no período noturno. Vagas: 25 alunos em cada turma

Todos os cursos têm Certificado pela Fundabom, com apoio do Comando do Corpo de Bombeiros da PMESP.
Corpo docente constituído por profissionais técnicos que atuam na área de análise.

INSCREVA-SE JÁ !
CENTRAL DE ATENDIMENTO

WWW.FUNDABOM.ORG.BR

Seguir:

PARCERIA:
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OD
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OS

CO

(011) 3101.1772

cursos@fundabom.org.br
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SEGURANÇA
Por: Denise Góes

Conheça melhor
o gás natural

C

ada vez mais residênc ias, indúst rias e
comércios utilizam o gás natural como
fonte de energia. Além de ser polivalente, com múltiplas aplicações, o gás
natural é considerado uma fonte de energia limpa em razão da baixa emissão de poluentes como
fuligens, resíduos e outros gases. Por isso, uma de
suas principais vantagens é ambient al.
O gás natural é um combustível fóssil (resulta da transformação de fósseis de animais e plantas encontrados em res er v atór ios subt er r â neos
da terra e do mar) composto principalmente por
etano e metano.
Em relação a outras fontes de energia, o gás natural apresenta também outros benef ícios, principalmente para o consumidor, pois está conectado
diretamente às tubulações e garante o abastecimento contínuo, 24 horas por dia.
O gás natural não é tóxico e, mais leve do que
o ar, dissipa-se rapidamente, diminuindo os riscos de acidentes. Como não tem cheiro, um odorante especial é adicionado pelas empresas distribuidoras. Assim, fica mais fácil identificar o gás,
em caso de vazamento.
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Outra característica do gás natural é a sua versatilidade. Ele pode ser utilizado nas residênc ias
em fogões, aquecedores de água e de pisos, lareiras, saunas e churrasqueiras. Nos estabelecimentos comerciais, em fogões e fornos e como gerador de energia elétrica e na climatização. Já na
indústria, as aplicações são as mais var iadas: caldeiras, geração de energia térmica, elétrica, vapor,
climatização, cogeração.
Por fim, vale destacar a utilização do gás natural como combustível veicular, o GNV. Uma das
vantagens do GNV, além da economia, está na redução da emissão de poluentes: 15% menos que o
etanol e 20% menos que a gasolina.
Por outro lado, não se pode esquecer que o
gás natural é inf lamável e qualquer tipo de vazamento precisa ser detectado e controlado, visando
prevenir e evitar incidentes e acidentes.
De acordo com técnicos da Comgás, uma
das três distribuidoras de gás natural no Estado
de São Paulo, o consumidor deve adotar alguns
cuidados, caso sinta o cheiro de gás:
■■ Mantenha o local ventilado, abrindo janelas
e portas

10 CARACTERÍSTICAS DO GÁS NATURAL
1

SEGURANÇA

O gás natural é composto principalmente por metano e etano. Por ser mais leve que o ar, o gás se
dissipa com mais facilidade em caso de vazamento, sendo assim mais seguro. A equipe de emergência
da Comgás está disponível 24 horas, todos os dias, inclusive finais de semana, feriados e datas festivas.

2

FORNECIMENTO

É contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

3

SEM REPOSIÇÃO

O gás natural é distribuído de forma canalizada e está conectado diretamente no equipamento.

4

SEM ARMAZENAGEM

Não requer armazenagem nem estocagem. Isso evita a reserva no local de um grande volume
de combustível, aumentando a segurança.

5

INSTALAÇÕES
DENTRO DAS NORMAS

Elevados padrões de segurança. Todas as instalações são executadas por técnicos especializados
e dentro dos padrões de segurança brasileiros e internacionais.

6

QUALIDADE

A qualidade é monitorada diariamente por meio de analisadores online posicionados nos citygates.
Isso assegura a qualidade do gás natural conforme padrões estabelecidos.

7

QUEIMA LIMPA E SEM
PERDA

Chama azul, forte e constante. A queima é limpa. Por ser canalizado, o gás natural não tem perda
residual e o consumidor paga apenas o que consumir.

8

MENOS POLUENTE

O gás natural emite menos poluentes. Tem baixa emissão de fuligem, resíduos e outros gases
e substâncias que possam prejudicar o meio ambiente.

9

VERSATILIDADE

O uso do gás natural vai muito além da cozinha. Pode servir para o aquecimento de água, climatização
de ambientes, sauna, secadora de roupas, piscina, churrasqueira, lareira e outras aplicações comerciais,
industriais, automotiva e de geração elétrica.

10

PÓS-PAGO

Pagamento somente após o consumo, de acordo com o uso, por meio de conta mensal.

Fonte: Comgás

Não acione instrumentos que provoquem faíscas
(fósforos, isqueiros, equipamentos eletrônicos etc)
■■ Feche o registro de segurança dos equipamentos que utilizem gás natural
■■ Ligue imed iat ament e para a Comgás (24 horas) 08000 110 197 opção 9 – emergência (na
área de concessão da Comgás)
Atualmente o gás natural representa 13,5% da
matriz energética brasileira segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). De acordo com o
Anuár io Estatístico da Agência Nac ional do Petróleo (ANP), em 2014 foram consumidos 39,6 bilhões de metros cúbicos de gás natural.
■■

No Estado de São Paulo, a Comgás conta hoje
com mais de 1,6 milhão de clientes. Só em 2015,
a empresa distribuiu um total de 5,4 bilhões de
metros cúbicos de gás natural. Criada em 1872, a
empresa está presente em 80 dos 177 mun ic ípios
que integram sua área de concessão, na Grande
São Paulo, Vale do Par aíba, Alto Tiet ê, Reg ião
Administrativa de Campinas e Baixada Santista,
totalizando 13 mil quilômetros de rede de distribuição. O gás natural dist ribuído pela Comgás
tem origem na Bolívia (Gasoduto Gasobol) e nas
bac ias de Campos, no Rio de Janeiro, e Santos,
no litoral paulista.
A
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SEGURANÇA

Saiba mais
sobre o GLP

C

Fotos: Divulgação

onhecido como gás de cozinha, o gás
liquefeito de petróleo, GLP, está dispo
nível para mais de 90% da população
do Brasil — uma penetração em mora
dias maior até do que a energia elétrica. No seg
mento empresa r ial o GLP tem também conquis
tado um espaço cada vez maior. Neste cenário, a
Companhia Ultragaz, fundada em 1937 pelo aus
tríaco Ernesto Igel, pioneira no Brasil nesse seg
mento e líder de mercado na distribuição de GLP,
atende mais de 11 milhões de dom icíl ios e possui
cerca de 50 mil clientes empresariais, que juntos
consomem aproximadamente 1,7 milhão de to
neladas por ano de GLP. A companhia, que forne
ce mais de 23% de todo o gás consumido no Bra
sil, está presente em todo o território nac ion al,
sendo que na Bahia atende por Brasilgás.
O GLP produzido no Brasil é obtido de duas
formas: a primeira decorre do refino do petró
leo. A segunda, em menor escala, acontece a par
tir do processamento do gás natural. Por ser o
mais leve dos derivados de petróleo, esse tipo
de gás é o último produto comerc ial resultante
da cadeia de extração — antes dele são produzi
dos os óleos combustíveis, a gasolina, o querose
ne, o diesel e a nafta.O GLP é também uma fonte
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limpa de energia: não é corrosivo, nem poluente.
Também não é tóxico, mas, se inalado em gran
de quantidade, tem efeito anestésico e pode levar
a problemas de saúde.
Originalmente, o GLP, composto de propano
e butano, é inodoro. Por isso, recebe uma mistura
à base de enxofre para caracterizar seu odor, a fim
de garantir segurança na hora de detectar even
tuais vazamentos, por exemplo.
APLICAÇÕES

Nas residênc ias o GLP é, trad ic ional mente, utili
zado para cozinhar alimentos. Mas também pode
ser aplicado no aquecimento de residênc ias e am
bientes externos em á reas mais f rias (calefação),
além de água para banheiros, cozinhas e lavande
ria, sendo mais econômico que a energia elétrica.
Por meio do GLP também é possível gerar e uti
lizar vapor para a esterilização de instrumentos,
como utensíl ios e equipamentos cirúrgicos, e te
cidos. Como o gás pode ser armazenado próximo
ao local de consumo, é possível utilizá-lo em pon
tos distantes. Uma das aplicações menos conhe
cidas do GLP é a geração de frio pela tecnologia
de ciclo de absorção, que associa chillers à chama
direta de GLP. Essa tecnologia pode ser utilizada

em sistemas de ar cond ic ion ado, frigoríficos, e
segmento de refrigeração em geral.
No mundo, o GLP é amplamente utilizado em
inúmeras aplicações, justamente por sua efic iên
cia, pelas vantagens econômicas e benef íc ios am
bientais. No Brasil, a versatilidade dessa alter
nativa energética ainda é pouco explorada em
comparação a outras econom ias, ficando a aplica
ção mais comum para fins residenciais, deixando
o País para trás, enquanto que em outros lugares
o GLP é fortemente usado no setor de máquinas
e motores, em equipamentos agrícolas, proces
sos produtivos em geral. Por isso se faz necessária
a liberação de seu uso.
CARACTERÍSTICAS DO GLP

Limpo – Pode ser usado em contato direto com
alimentos e artigos como cerâmica fina, sem ne
nhum prejuízo à pureza e à qualidade desses pro
dutos. Não é tóxico, não contamina mananciais e
nem o solo, mas se inalado em grande quantidade
produz efeito anestésico.
Versátil – O GLP pode ser usado em residênc ias,
não somente na cozinha, mas também no aque
cimento de ambientes (calefação) e em chuveiros
(aquecedor a gás).
Sem taxa mínima – Não é necessário pagar taxas
mensais ou mesmo anuais para instalar e utilizar o
GLP. A comercial ização em botijões garante liber
dade de escolha de compra no que diz respeito a
volume, quantidade e per iod icidade de consumo.
Flexível – Como não necessita de construção de
gasodutos ou redes de distribuição, o GLP chega
às reg iões mais remotas, rurais ou urbanas.

Rende mais – O GLP tem alto poder calorífi
co, o que o torna uma fonte de energia bastan
te econômica.
DICAS DE SEGURANÇA

A mangueira do botijão deve ter no máximo
1,25 cm de comprimento, ser de PVC trans
parente, conter tarja amarela com a prescri
ção NBR 8613 , nome do fabricante, prazo de
validade e com símbolo do Inmetro ao longo
do comprimento.
■■ Nunca passar a mangueira por trás do fogão,
o calor pode danificá-la e causar vazamentos.
■■ Ficar atento ao prazo de validade da manguei
ra do botijão, que é de cinco anos.
■■ Nunca instalar ou guardar o botijão em locais fe
chados. O vasilhame deve ficar em área externa,
coberta, porém arejada, protegida de intempé
ries, limpa e isenta de objetos que peguem fogo.
■■ Não deixar o botijão perto de produtos inf la
máveis, fontes de calor ou de faísc as.
■■ O botijão deve ficar afastado pelo menos 1,5 m
de ralos e caixas de esgoto.
■■ Nunca colocar o botijão na horizontal, pois a
fase líquida do gás pode elevar a pressão dani
ficando o regulador.
■■ Para verificar se há vazamento depois de trocar
o botijão, passar uma esponja com água e sabão
sobre as conexões. Se houver vazamento apare
cerão bolhas de ar na espuma.
A
■■

F ontes: Marcos Siqueira, responsável pela área de
Normatização e Qualidade da Ultragaz, e Portal Ultragaz.
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ARTIGO CIENTÍFICO
Por: Cap Marcelino Patricio dos Santos

Uso de
detectores
de incêndio
para redução
de mortes
ocasionadas
por incêndios
em residências
unifamiliares
Apesar de 7% dos incêndios ocorrerem em
residências unifamiliares, eles ocasionam
80% das mortes no Estado de São Paulo.
Essas edificações não possuem normas ou
legislações nacionais que regulamentem
sistemas específicos de proteção
contra incêndio. As maiores economias
mundiais têm utilizado detectores de
incêndio como prevenção primária
de mortes em domicílios. O objetivo
deste artigo é justamente apresentar
pesquisas e questionários que mostram
a viabilidade do uso de detectores
de incêndio nos lares brasileiros,
apesar do desafio do convencimento
de conscientização da população.
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O

s Corpos de Bombeiros trabalham para reduzir
o tempo de resposta entre o início do sinistro e a
chegada das equipes de combate ao incêndio. Porém, uma série de variáveis, entre elas detecção
do fogo, pedido de ajuda e condições de trânsito, dificultam o
salvamento de vítimas e aumentam o número de óbitos. E no
Brasil não existe regulamentação referente ao uso de sistemas
de proteção contra incêndio, como os detectores de fumaça,
para as residências uni fa mi lia res.
Os domicí lios respondem por mais de 80% das mortes em
incêndios no Estado de São Paulo, segundo dados de 2014 do
Corpo de Bombeiros, e estatísticas demonstram que a relação
é similar no mundo todo (Geneva Association, 2014). No Brasil, a prevenção é feita com base nas prováveis causas, sendo
que na capital paulista a maioria dos incêndios em casas tem
origens desconhecidas. Paí ses como Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Austrália di mi nuí ram seus óbitos residenciais
com o uso de detectores de incêndio como prevenção primária.
Nesse sentido, usei essa questão como tema de minha dissertação do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) com
o objetivo de, por meio de análises estatísticas, pesquisas e
questionários, verificar se o uso de detectores de incêndio diminui mortes em incêndios residenciais e se isso poderia ser
utilizado em São Paulo como prevenção primária às vítimas
nos sinistros domici lia res.
OBJETIVOS

O trabalho teve como metas gerais:
Analisar a relação entre o uso de detectores de incêndio
e a curva de óbitos em incêndios residenciais nos Estados
Unidos e Inglaterra.
■ Verificar como foi implantado o uso de detectores nesses
paí ses e a viabi lidade do uso no Estado de São Paulo.
■ Propor a retirada da isenção de sistemas de segurança
contra incêndio em residências.
■

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

O atual Decreto Es tadual Paulista 56.819/11, Regulamento
de Segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco
no Estado de São Paulo, isenta as residências uni fa mi lia res de
sistemas de proteção contra incêndio, sendo que a norma considera como residências uni fa mi lia res casa térrea ou sobradada de um mesmo núcleo fa mi liar, diferente de moradias multi fa mi liar ou apartamentos, que possuem sistemas de proteção
em suas áreas comuns.
Os incêndios nesses domicí lios órfãos de norma têm como
características o confinamento das chamas pelos cômodos e
o livre acesso da fumaça por todo o ambiente, sendo a intoxicação pela fumaça, e não a queimadura, a maior causa de
morte; 34% das mortes possuem causa indeterminada (Bombeiros, 2014), 56% acontecem à noite e 39% ocorrem nos
dor mitórios (Akamine, 2014).

As mortes nessas edificações podem ser mais bem explicadas pelos gráficos que comparam incêndios gerais com incêndios em residências ocorridos no Estado de São Paulo. A figura 1 demonstra que apenas uma pequena parcela dos incêndios
ocorre em residências (2% em 2014), porém a figura 2 mostra
que até 87% dos óbitos acontecem em domicí lios, com uma
tendência de crescimento desde 2012.

FIGURA 2 – COMPARATIVO DE ÓBITOS EM
INCÊNDIOS COM ÓBITOS EM INCÊNDIOS RESIDENCIAIS
71
62
87%

FIGURA 1 – COMPARATIVO DE OCORRÊNCIAS
DE INCÊNDIOS COM INCÊNDIOS RESIDENCIAIS
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Fonte: Anuário estatístico do CBPMESP e DATASUS

Alguns paí ses utilizam detectores de incêndio como prevenção primária e estratégia de redução de mortes em incêndios. Eles são utilizados desde o início do século X X , porém
somente na década de 1970 começaram a ser usados para proteção de vidas e em re sidências para diminuição de mortes,
primeiramente nos Estados Unidos, impul sionados pelo relatório governamental American Burning, e posterior mente em
outros países. Na Inglaterra, uma lei de proprietá rios de casas,
House Act 1988, obrigou o seu uso, responsabilizando o dono
do imóvel pela segurança do inquilino. Os principais detectores de incêndio são de fumaça. Contudo existem outros sistemas acionados pelo calor, gases e chama, sendo o estresse provocado pelas ocor rências de falsos alarmes dos dispositivos o
principal problema relatado.
As tabelas 1 e 2 apresentam evidências de relação entre
o uso dos dispositivos e a diminuição de mortes nos Estados
Unidos e na Inglaterra.
Ba seado na tabela 1, Bukowski relata que o uso de detectores de fumaça foi o maior sucesso da Segurança Contra Incêndio na segunda metade do século XX nos Estados Unidos;
Hemeway, em 2009, Enquanto estávamos dormindo, descreve

que a taxa de óbitos reduziu de 2,4 na década de 1970 para 1,0
em 2009. Gary C Stevens, em relatório para a Associação de
Genebra, relata que a diminuição das mortes (tabela 2) foi devido à regulação das casas de aluguel em 1988, que obrigou o
uso de detectores de fumaça nos imóveis.
TABELA 1 – RELAÇÃO DE MORTES EM INCÊNDIOS
COM A PROPORÇÃO DE RESIDÊNCIAS
COM DETECTORES NOS ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS

DÉCADA 1970

2011

Mortes em Incêndios residenciais

8.000

3.000

% de casas com detectores

20%

96%

Fonte: Bukowski, 2008 “Análise de alarmes residenciais”

A partir de outubro de 2015 tornou- se obrigatória a utilização de detectores de fumaça e de monóxido de carbono
em todas as casas inglesas. Outras evidências da importância
do uso de detectores de incêndio na prevenção primária de
mortes estão nas ações rea li zadas por vários paí ses.
Na Austrália, a associação de saúde pública divulga que o
uso de detector de fumaça reduz em 60% o risco de morte e que
TABELA 2 – RELAÇÃO DE MORTES EM INCÊNDIOS
COM A PROPORÇÃO DE RESIDÊNCIAS
COM DETECTORES NA INGLATERRA
INGLATERRA

DÉCADA 1988

2010

Mortes em Incêndios residenciais

900

423

% de casas com detectores

8%

88%

Fonte: Stevens, 2008
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88% das mortes acontecem em casas sem o dispositivo. No Japão, estudo feito pelo Instituto de Pesquisas de Incêndio (Sekizawa, 1987) deduziu que detectores de fumaça são eficientes
para incêndios noturnos e podem salvar vidas, principalmente
de pessoas idosas e vulneráveis. Na França, o uso de detectores de incêndio começou a ser obrigatória em março de 2015.
No Brasil, a prevenção primária de mortes em incêndios residenciais é feita por meio de educação pública buscando evitar as principais causas de incêndio. Somente na Bahia existe orientação para o uso de detectores de incêndio. A maioria
dos estados isenta as re sidências uni fa mi lia res de sistemas
de proteção contra incêndio e não há estudo pelos Corpos de
Bombeiros com relação à implantação de detectores de incêndios em domicí lios. Há apenas estudos acadêmicos de uso
em residências inteligentes.
Questioná rio envolvendo capitães do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo (Santos, 2015) revelou que 90% acreditam que o uso de detectores pode prevenir mortes em residências, 80% pensam que mortes seriam evitadas se houvessem detectores residenciais em incêndios por eles atendidos e
75% entendem que a implementação do uso dos detectores nas
residências deveria ser feita por meio de norma orientadora.
Nos paí ses que empregam o uso de detectores de incêndio
de forma impositiva, sua adoção acontece com a conscienti zação da população por meio de educação pública e programas
específicos, além de doa ções e instalações dos dispositivos
para determinada parcela da população.
Na África do Sul, uma starp up lançou um detector de calor para favelas que avisa as casas vizinhas, os Bombeiros e
manda SMS para o proprietá rio. A implantação está em fase
de testes, porém a empresa já distribui o sistema para a comunidade por meio de doação via site, além de parcerias com
ONG s. (Lumkani, 2015)
CONCLUSÕES

Os detectores de incêndio di mi nuí ram e di mi nuem as mortes em incêndios residenciais conforme verificado nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros estudos, mesmo com o
incômodo dos falsos alarmes, que tendem a diminuir com o
avanço da tecnologia dos dispositivos.
Capitães do Corpo de Bombeiros paulista afirmaram ser
viável o uso no Estado de São Paulo e que tal medida poderia
ter salvado vidas perdidas em ocor rências por eles atendidas.
O Estado de São Paulo possui 10 milhões de re sidências
uni fa mi lia res. A cons cien ti za ção da con ve niên cia do uso
pela população, acrescida da alteração da norma indicando
a real necessidade dos dispositivos nos domicí lios, ajudaria a
superar a dificuldade de fiscalização que ocorreria.
Paí ses com sucesso no uso de detectores utilizam a educação pública, programas e marketing para conscienti zar a população a manter seus dispositivos em funciona mento, além
de obrigação por lei.
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O emprego dos detectores de incêndio em São Paulo é
viá vel, porém há o desafio de convencer e cons cien ti zar a
população da necessidade do seu uso.
Como sugestões para continuidade:
■ Melhorar a coleta de dados para saber as causas das mortes
e estudar a correlação com o uso de detectores de incêndio
■ Pesquisa de campo em re sidências em diferentes re giões do
Estado de São Paulo
■ Estudo so cio ló gi co da população no sentido de verificar
a melhor forma de cons cienti zá- la e de usar o mar ke ting
social para aumentar a adesão ao uso
■ Estudo sobre a melhor forma de normatizar o uso
■ Estudo sobre o melhor dispositivo para uso pela população.
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risco de incêndio. Foram escolhidas 50 residências (selecionadas
pelo grupo de risco em uma das regiões da cidade). A etapa seguinte será a pesquisa e a visita para a verificação das condições,
análise que será encerrada depois de três meses.
O projeto será finalizado com um relatório sobre os efeitos
do uso de detectores e a redução ou não dos índices de ocorrência de incêndio em residência, comparado a outras regiões da cidade onde não houve a instalação. Será igualmente levantada a
opinião da população sobre o uso do dispositivo como forma de
prevenção a incêndios residenciais.

ETAPAS DO PROJETO
Diminuição de incêndio em residências
com o uso de detectores de fumaça
Endocomunicação (Comunicação público interno)
Palestra sobre a prevenção de incêndio em residência
■ Curso sobre detectores de fumaça
■ Distribuição de detectores de fumaça e instalação
nas residências pelas equipes
■ Controle de ocorrências dos dispositivos e incêndios
com visitas e relatórios
■

A experiência em Barretos
A cidade de Barretos possui 110 mil habitantes e está localizada
na região norte do Estado de São Paulo. No segundo semestre de
2014, conforme estatística do Corpo de Bombeiros, o município
registrou uma taxa de 24 incêndios em residência por 100 mil habitantes, índice superior a outras cidades de mesmo porte, o que
o classificou como uma área de interesse do serviço de Bombeiros
para ocorrências de incêndio em residência e como tal um bom
teste para o uso de detectores de fumaça.
Verificou-se em Barretos que as ocorrências acontecem na periferia, tendo como causas principais problemas elétricos e esquecimento de panela no fogo. O projeto em curso neste ano visa à
instalação e uso de detectores de fumaça em uma parcela da comunidade com a finalidade de averiguar a influência do sistema
no índice de incêndios, além de pesquisar o comportamento das
pessoas com relação aos cuidados e prováveis problemas com o
uso dos detectores. O projeto vem contando também com palestras, distribuição de fôlderes relativos às causas verificadas
nas estatísticas, visitas e palestras sobre o funcionamento e uso
dos detectores de fumaça.
A instrução aos componentes do Corpo de Bombeiros da cidade sobre o funcionamento e uso do dispositivo é a primeira etapa. Estão sendo também fornecidos e instalados detectores de fumaça nas residências dos membros da corporação como forma de
conhecimento e aprendizado.
Após um período monitorado de um mês do uso dos detectores nas casas dos bombeiros para verificar prováveis ocorrências ou
problemas, a fase seguinte é a instalação em moradias com maior

Controle estatístico
■ Anotação de cada ocorrência relativa ao local, vítima, horário,
nível social e causa
■ Elaboração de gráficos relativos às ocorrências de incêndio
e comparação entre trimestres e semestres
■ Montar local e público-alvo relativos às três principais causas,
com as pessoas vulneráveis e locais de risco
■ Preparar fôlderes e palestras relativos às pessoas e locais de risco
Marketing Social
■ Fazer associações com entidades de bairros, ConSegs, postos
de saúdes e escolas para palestras sobre incêndio em residências, uso de detectores, plano de fuga com base nas estatísticas
■ Montagem de palestras e fôlderes
■ Realização de palestras
■ Distribuição de fôlderes, entrevistas e outras ações de marketing
Definir público-alvo e realizar cadastro de residências
■ Definir região de maior incidência de incêndio
■ Definir público-alvo e quantidade de residências
■ Realizar cadastramento e distribuição, por meio de visitas
e instalações dos detectores
■ Controlar os detectores realizando novo contato após dois meses
Resultados
■ Confeccionar relatórios dos locais onde foram instalados
os detectores de fumaça
■ Comparar índices com locais onde não foram distribuídos
■ Pesquisa de opinião sobre o uso de detectores
■ Verificar a eficácia do uso e saber qual a causa dos dados
estatísticos
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PRODUTOS

DuPont lança dispositivo
que avalia reação de
roupas de proteção ao fogo

DuPont realizou, no dia 13 de abril,
em seu Centro de Pesquisa & Desenvolvimento, localizado em
Paulínia (SP), o lançamento oficial do DuPont Thermo-M an, um manequim de tamanho real equipado com 122 sensores de
calor dist ribuídos ao longo do corpo (com
exceção das mãos e pés), capaz de calcular
o percent ual de queimaduras que um trabalhador pode sofrer quando exposto ao
fogo repentino, de acordo com sua roupa
de proteção. A solução, resultado de um
investimento de R$ 8 milhões, será utilizada no Brasil e fornecerá suporte aos
demais países da América Latina.
No Brasil, o teste das roupas de proteção utilizadas pelos trabalhadores da
indústria é obrigatório para emissão do
Certificado de Aprovação (CA) dos EPI s
desenvolvidos para proteção térmica. Antes do investimento, esses ensaios eram todos realizados no exterior. O equipamento
foi criado na década de 1970, por conta da
necessidade de medir a resistência e proteção do Nomex, a exclusiva fibra antichamas
38
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da DuPont. Desde então, ele é usado para
os testes de certificação e validação de desempenho das vestimentas de proteção térmica utilizadas nas indúst rias de petróleo
e gás, química e de energia e nas corporações de militares e de bombeiros no mundo. A DuPont Thermo-M an foi instalada
na unidade de Paulínia, principal centro de
pesquisa da empresa na América Latina.
O teste simula uma exposição ao fogo
repentino. Por meio do Thermo-M an é
possível aval iar e prever o desempenho e a
integridade dos trajes de proteção contra
calor, chamas e fogo. Os sensores registram
o aumento da temperatura na superfície
do manequim, que pode var iar de 600°C
a 1.000°C, enquanto um programa de simulação calcula o porcentual de queimaduras de segundo e terceiro graus, bem como
suas posições e a comparação ao corpo total, além da evolução da queimadura durante o tempo de medição, o que poderá prever as chances de sobrevivência da vítima.
Os testes com o equipamento são solicitados por normas internacionais como

NFPA 2112 e ISO 11612, que estipulam os
requerimentos mínimos para desenvolvimento de vestimentas resistentes a chamas. Na avaliação realizada no lançamento
do Thermo-M an, dois tecidos foram testados: o Nomex Comfort e o algodão tratado com tecnologia antichama. Ao final
da exposição, o traje com a fibra da DuPont, apesar de carbonizado, permaneceu inteiriço e ofereceu a melhor proteção
ao usuár io, com uma taxa de sobrevivência de 90%. Já o macacão com algodão tratado desintegrou-se quase por completo,
com exceção das costuras e bolsos — que,
por norma, são feitos com Nomex. A taxa
de sobrevivência do usuár io desse tipo de
vestimenta caiu para 52%.
A diferença entre os materiais é que a
tecnologia aplicada no algodão não é estável, por ser um tratamento em tecido comum sujeito a desgastes devido à exposição ao ambiente ou a lavagens. Já Nomex
é uma fibra antichama, garantindo que os
EPI s desenvolvidos com ela permanecem
intactos durante toda a vida útil.
A

PRODUTOS
Por: T
 en Victor Carvalho
e Cap Jean Gomes Pinto

A importância
dos descensores
autoblocantes

D

escensores autoblocantes. Inovação?
Claro que não! Os descensores autoblocantes, também conhecidos como
descensores automáticos (ou até mesmo freios automáticos) existem há anos e já são
peças fundamentais no mundo civil quando falamos de trabalhos em altura. Se formos mais longe

1
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e buscarmos exemplos europeus veremos que o
uso de descensores autoblocantes pelos Corpos
de Bombeiros não é igualmente algo novo.
A finalidade desse equipamento é oferecer ao
seu operador uma melhor proteção, principalmente ao erro humano, via de regra a principal causa
de incidentes ou acidentes, seja na área esportiva
ou na área prof issional.
Para evitar incidentes, o equipamento é dotado de um dispositivo que trava automaticamente a corrida da corda em caso de passividade do
operador: se por qualquer motivo o operador soltar a alavanca de manejo, ela automaticamente
retorna à posição inic ial e detém a corda. Alguns
equipamentos são ainda mais complexos, travando a corda caso ela ultrapasse determinada
velocidade, por exemplo.
Apesar de seu uso ser disseminado no mundo civil, uma pergunta frequente nos Corpos de
Bombeiros refere-se à utilidade desse equipamento em um cenário de salvamento. A resposta poderia ser bastante pragmática, porém cabe aqui
ilustrar a questão com alguns exemplos.
Imagine um salvamento simples, onde o bombeiro monta uma ancoragem sobre a vítima e,
utilizando técnicas de descida, acessa o ferido.
Com o freio oito será necessária uma manobra
de bloqueio do freio, enquanto com o uso de um
freio autoblocante o bombeiro poderia inic iar
imed iat a mente o atendimento.
Uma segunda circunstância poderia ser uma
descida na qual o bombeiro vem a ter um mal súbito, algo que poderia facilmente ocorrer com
um bombeiro com problema antecedente ou po
tenc ial iz ad o por uma atmosfera comprometida, em uma ocorrência de PP (emergência com
produtos perigosos) ou espaço confinado, por
exemplo. Vale lembrar que nem sempre nossos
militares terão um parceiro na base para travar
a corda, principalmente quando falamos de um
acesso difícil por cima.

2

A utilização dos descensores autoblocantes é
condição fundamental para o trabalho dos bombeiros quando discutimos salvamento com cordas
(rope rescue, termo comumente utilizado int er
nac ionalmente para definir a área do salvamento em altura), minimizando consideravelmente o risco. O dispositivo proporc iona às equipes
de socorro outros benef íc ios. Serve como acessório para a montagem de tirolesas, como equipamento para a manobra de ascensão e, até mesmo,
como uma nova forma de captura de progresso,
em um içamento.
Além disso, não podemos esquecer que, quando falamos de salvamento com cordas, temos o

universo dos equipamentos em evolução contínua, e o campo das técnicas, á reas em constante contato e, consequentemente, sujeitas a alterações dos padrões de serviço e das normas de
segurança. E qualquer instituição que esteja desatenta a esse processo ficará para trás. Um exemplo típico são os próprios mosquetões. Hoje já temos no mercado mosquetões de duralumínio ou
mat er ial semelhante, com resistência à tração
muito próxima aos mosquetões de aço, do tipo
general use da NFPA (Nat ion al Fire Prot ect ion
Associat ion). Há ainda mosquetões de trava automática, mais um componente importante quando
pensamos na possibilidade do erro humano.

1 Ascensão sendo montada a
partir de um freio automático,
combinando ascensor
de punho e estribo
2 Dois exemplos de freios
autoblocantes. À esquerda,
o americano SMC Spider
e, à direita, o francês Petzl
i’D. Ambos de excelente
qualidade e com certificação
3 O descensor Petzl i’D, em
posição regular de freio,
destaca-se pela leveza e
alto grau de recursos
4 O descensor SMC Spider
caracteriza‑se pela
simplicidade e robustez

MODERNIZAÇÃO

Claro que os descensores autoblocantes não subs
tit uem totalmente outros freios manuais, como
o próprio oito, por exemplo. Algumas missões
ainda cont i nuam sendo mais bem execu4
tadas por esses
equipamentos.

3
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5 Tirolesa montada sobre
um descensor automático,
facilitando assim sua
desmontagem, com o
freio travado com um nó
de mula arrematado

5
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O que não podemos permitir, porém, é que o avanço mater ial e técnico seja negado à própria instituição por conta de amarras do passado. É preciso compreender que atualmente os descensores
autoblocantes são os principais atores no cenário
de salvamento com cordas, devendo-se encarar e
atribuir aos demais freios funções sec und ár ias e
acessór ias, e não o contrário.
Uma boa medida oper ac ion al para qualquer
Corpo de Bombeiros que trabalha calcado em Postos de Bombeiros equipados com uma viat ura do
tipo AB (auto bomba) é a criação de kits de salvamento com cordas, compostos por alguns equipamentos para intervenção básica (acesso e estabilização, no caso de vítimas traumatizadas, e acesso
e remoção, para vítimas sem traumas), entre os
quais dois freios autoblocantes, sendo um para o
comandante da guarnição e outro para seu auxiliar.
Nesses kits, o descensor executaria primar ia
ment e funções de freio, tanto para o descenso
quanto para a ascensão, afora sit uações nas quais a
captura de progresso se faz necessária, como no autorresgate, no içamento e na montagem de tirolesas.
A liás, uma boa linha de pensamento operacio
nal para esse tipo de ocorrência seria a criação de
uma doutrina operac ional baseada em dois tipos
de equipes. A primeira, composta pelos próprios
AB territoriais, com os kits básicos e o treinamento dimension ado para o próprio universo mate
rial do kit, preparada para real iz ar intervenções
como as descritas nos parágrafos anter iores (visão minimalista e em consonância com o preceito mantenha isso simples e seguro). E, para um cenário com vítimas traumatizadas ou ocorrênc ias
específicas, um segundo tipo de equipe, dessa vez

maior (cinco integrantes) e em uma viat ura equipada com recursos para trabalhos com cordas (serviço dedicado), que também poderia executar os
serviços de corte de árvore, em espaço confinado,
de apoio em Brec (Busca e Resgate em Estruturas
Colapsadas), no salvamento espeleológ ico técnico, em mata e montanha, além de outras ocorrên
cias de acesso por cordas de categoria espec ial,
como suicidas em locais elevados. Essa segunda equipe trabalharia em nível de Grupamentos
de Bombeiros, assim como ocorre com as viat u
ras de PP. Demanda não falta, principalmente no
que diz respeito ao corte de árvores.
Vale ressaltar o esforço real iz ad o pelo Corpo de Bombeiros nos últimos anos para modernizar os equipamentos de trabalhos em altura, o
que resultou num avanço significativo da qualidade do serviço prestado. O mesmo pode ser dito
da área de ensino.
Podemos tirar como conclusão que nos dias
atuais a adoção dos descensores autoblocantes
pelos órgãos de atendimento de emergênc ias de
bombeiros no Brasil é algo inevitável, nivelando
o País com o que já ocorre no mundo desenvolvido. É importante ainda aval iar uma mudança na
abordagem estratégica e tática do atendimento
às ocorrênc ias de salvamento com cordas, principalmente em face às mudanças técnicas trazidas pelos equipamentos e pelas normas vigentes,
que não foram abordadas neste texto, tema que
pode ser explorado em outra oportunidade. A
VICTOR CARVALHOé tenente e pertence à Escola Superior
de Bombeiros. JEAN GOMES PINTO é capitão e faz parte
do 2º Grupamento de Bombeiros. Ambos são instrutores
de Salvamento em Altura.

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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Cresce o número de salvamentos
durante a Operação Praia Segura

N

o dia 27 de março chegou ao fim mais
uma Operação Praia Segura, coordena
da pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo.
Ao longo de todo o verão o Grupamento de
Bombeiros Marítimo (GBMar) foi responsável
pela segurança e o bem-e star de 23.580.716
turistas que, segundo a Ecovias, empresa que
administra as principais estradas do litoral, se
deslocaram para as praias paulistas. De acor
do com a empresa, esse número representou
um aumento de 3, 77% de turistas em relação
ao verão anterior.
Entre 12 de dezembro de 2015 e 27 de mar
ço de 2016, cerca de 650 quilômetros do lito
ral paulista foram monitorados por 1.447 pro
fissionais treinados para atender os banhistas
em 316 praias frequentáveis de 15 municípios.
Desse total, 911 foram contratados em regi
me temporário, sendo 637 guarda-vidas por
tempo determinado (GVTD), selecionados por
meio de concursos, e 274 guarda-vidas tempo
rários (GVT), contratados pelas prefeituras de
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Ilha Comprida, Bertiog a, Itanhaém, Monga
guá, Praia Grande, Santos, Guarujá, Caragua
tatuba e Ubatuba, por meio de uma parceria
com o Corpo de Bombeiros. Nesse período, a
operação contou ainda com todo o efetivo do
GBMar, um total de 536 bombeiros.
Em relação às ocorrências, o GBMar regis
trou um ligeiro aumento tanto no número de
mortes por afogamento como nos salvamen
tos realizados pelas equipes. Na Operação Praia
Segura 2015/2016 foram registradas 47 mortes,
seis a mais do que a temporada anterior. Duran
te sua vigência foram 2.398 salvamentos ante
os 1.928 realiz ados em 2014/2015. De acordo
com o tenente Paulo Sérgio dos Santos, do GBMar, na Operação Praia Segura 2015/16, 60%
das vítimas de afogamento (salvamento e óbi
to) eram turistas da capital e Grande São Pau
lo e 20% do interior do Estado.
A Operação Praia Segura existe desde a
temporada de 1999/2000 e é o resultado de
um esforço conjunto do Governo do Estado,

das prefeituras e de empresas socialmente res
ponsáveis, como a Hypermarcas, na elabora
ção de est ratég ias para manter a segurança
nas praias do litoral paulista durante a estação.
De forma inédita, nesta temporada foram
distribuídas revistas em quadrinhos nos fins de
semana e feriados nas praças de pedágios, com
a história Salvando vidas, elaborada especial
mente para a operação pelo estúdio Maurício
de Souza Produções. A revistinha traz dicas de
prevenção e boas práticas no meio ambiente
da praia e foi utilizada nas campanhas de cons
cientiz aç ão dos turistas. Parte da tiragem de
1,5 milhão de exemplares será distribuída du
rante o ano de 2016, na rede escolar de todo o
Estado, atingindo o público infantil.

Nova
oportunidade
para os
veteranos

A

Fundabom e a Universidade Corpora
tiva dos Corretores de Imóveis (Unis
ciesp) assinaram em julho uma parceria
que vai colocar bombeiros aposentados
no mercado de trabalho, dando a possibi
lidade de ganhos extras para complemen
tar a renda. Com o acordo, a Unisciesp vai
garantir que os profissionais aposentados
tenham bolsa de estudos integral e façam,
gratuitamente, o curso para habilitação
como corretor de imóveis com o programa
de educação desenvolvido na Escola Bra
sileira de Ensino a Distância (Ebrae), que
realiza na formação dos profissionais libe
rais que atuam com registro no Creci como
intermediadores imobiliários.
A parceria pode beneficiar diretamen
te cerca de cinco mil bombeiros aposenta
dos no Estado. O coronel Rogério Bernardes
Duar te, comandante do Corpo de Bom
beiros, elogiou a parceria. “Entendo que é
mais uma oportunidade para que nossos
veteranos tenham alguma outra ocupação,
que pode, além de propiciar nova capaci
tação e conhecimentos, melhorar seus or
çamentos a partir do momento que come
cem a realizar as transações imobiliárias.”
Para Alexandre Tirelli, chanceler da
Unisciesp, que iniciou sua carreira no Cor
po de Bombeiros, a iniciativa abre novas
possibilidades profissionais aos interes
sados e honra a categoria. “É uma chance
concreta de melhorar a qualidade de vida
dos nossos bravos heróis por meio dessa
nova atividade.”
O coronel Saint Clair da Rocha Couti
nho Sobrinho, presidente da Fundabom, vê
na nova parceria 1uma porta para os vete
ranos renovarem seus interesses.

N

Revista Fundabom
ganha Prêmio Petrobras
de Jornalismo

o dia 24 de maio, a matéria sobre a maior
ocorrência em um terminal de combustí
veis no Brasil, Anatomia de um incêndio, venceu
o Prêmio Petrobras de Jornalismo na categoria
Regional São Paulo/Sul – Petróleo, Gás e Ener
gia. O texto, escrito por Tânia Galluzzi, jornalis
ta responsável pela revista, foi publicado na pri
meira edição da Revista Fundabom. A terceira
edição do prêmio teve recorde
de inscrições, com 1.255 ins
critos e 34 vencedores. A en
trega aconteceu na Sala Cecí
ABRIL
2015
lia Meireles, no Rio de Janeiro.
A reportagem detalha a
atuação do Corpo de Bombei
ros do Estado de São Paulo no
incêndio que exigiu o esfor
ço de 1.339 profissionais para
ser extinto. O fogo começou
no dia 2 de abril de 2015 no
Terminal Intermodal de San
tos, área de armazenamento e
transferência de líquidos inflamáveis no bair
ro da Alemoa, em Santos, e só foi vencido no
dia 10 com a mobilização de um exército de
966 bombeiros e 373 profissionais de empre
sas privadas. “Foi um prazer e motivo de or
gulho poder contar essa história. E o prêmio,
um momento de satisfação pessoal e profissio
nal, especialmente pela qualidade das reporta
gens que concorreram”, afirma Tânia Galluz
zi. Entre os vencedores, jornalistas como Ivan
Drummond, Régis Rösing e o fotógrafo Custó
dio Coimbra, e veículos como National Geographic, Placar, O Globo, Zero Hora, TV Record
e rádio CBN. “Só tenho a agradecer ao Corpo
de Bombeiros de São Paulo pela oportunidade
de participar desse projeto e à equipe da Gra
mani Editora, especialmente Plinio Gramani,

diretor, e Cesar Mangiacavalli, diretor de arte.
E também aos majores Alexandre Doll de Mo
raes e Marco Antonio Basso, fundamentais no
apoio à coleta de informações e entrevistas.”
O Prêmio Petrobras de Jornalismo foi cria
do em comemoração aos 60 anos da Petrobras
com o objetivo de valorizar os meios de comu
nicação e, sobretudo, os jornalistas que parti
cipam do processo de demo
cratização e de disseminação
de informações. O concurso
abrange os temas Petróleo, Gás
e Energia; Responsabilidade Socioambiental; Esporte; e Cultura, com categorias regionais e
nacionais. A novidade desta
edição foi a criação da cate
goria especial sobre Transparência e Governança Corporativa, uma maneira de fomentar
a produção de conteú dos, a
divulgação e o debate sobre
o tema, que neste momento se faz espe cial
mente importante para a Petrobras e para a
sociedade brasileira como um todo.
A análise das reportagens acontece em duas
etapas. Na primeira, todos os trabalhos são ava
liados por uma comissão de préseleção com
posta por oito jornalistas e, na etapa seguin
te, as reportagens são analisadas pela comissão
julgadora, composta por outros seis jornalistas.
Após uma reunião final, a Comissão Julgado
ra indica entre todos os trabalhos o vencedor
do Grande Prêmio Petrobras de Jornalismo.
O jornal gaúcho Zero Hora conquistou o Gran
de Prêmio com a reportagem Inferno na Terra
Prometida, do repórter Carlos Rollsing e do fo
tógrafo Mateus Bruxel, que aborda a chegada
de imigrantes no Brasil.
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Especialista
brasileira lança
livro sobre armas
químicas

A

O

Entrega do 3-º Prêmio
ISB aconteceu no Museu
da Casa Brasileira

Instituto Sprinkler Brasil (ISB), promoveu
no dia 28 de junho o coquetel de premia
ção do 3º Prêmio Instituto Sprinkler Brasil de
Trabalhos Técnicos, no Museu da Casa Brasi
leira, em São Paulo. O vencedor foi o trabalho
desenvolvido pelo coronel Cássio Roberto Ar
mani, subcomandante do Corpo de Bombei
ros de São Paulo: Inspeção predial do sistema
de chuveiros automáticos de tubulação molhada: uma proposta de requisitos. No evento foi
lançado também o livro Aceitação de sistemas
de sprinklers: requisitos e critérios mínimos de
avaliação para liberação do uso e operação de
sistemas de sprinklers, de autoria de Deives Ju
nior de Paula, pesquisador do IPT e vencedor
da segunda edição do concurso.
Como prêmio, o coronel Armani visitou o
centro de pesquisas da FM Global, nos Estados
Unidos. “A visita aos laboratórios em Rhode Is
land foi espetacular e uma ótima oportunidade
de verificar a eficácia e conf iabilidade do siste
ma de sprinklers”, disse o subcomandante. “Pre
cisamos garantir às pessoas que, quando hou
ver uma ocorrência de incêndio, os sprinklers
vão func ion ar. Esse foi um dos principais
objetivos do meu trabalho.”
O segundo lugar ficou com o pesquisa
dor Bruno Polycarpo Dias, com o trabalho
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Simulação de inc ênd ios por fluidodinâmica
computacional: uma comparação entre edificações residenciais com e sem sprinkler. A pesquisa Instalação e dimensionamento de sprinklers,
inscrita por Raquel Aline Andrade Rizzatte,
Mar iel e Ribeiro Guimarães, T haís Cássia de
Oliveira Sousa e Thaisa Soares Leão, ficou em
terceiro lugar no concurso.
O Prêmio Instituto Sprinkler Brasil foi cria
do em 2013 com o objetivo de fomentar a dis
cussão sobre o uso de sprinklers em sistemas
de proteção contra incêndio e c riar bibliogra
fia sobre o assunto em língua portuguesa, con
siderando que as principais referências estão
em inglês. “A ideia do Prêmio ISB é democra
tizar o conhecimento sobre prevenção contra
incêndio no Brasil e tornar o tema acessível às
pessoas, sejam elas técnicas ou comuns. Além
disso, queremos gerar informação no País sobre
a nossa condição e a necessidade de melhorias
nesse aspecto”, afirmou Marcelo Lima, diretor
geral do Instituto Sprinkler Brasil.
A avaliaç ão dos trabalhos inscritos no
3º Prêmio Instituto Sprinkler Brasil de Trabalhos
Técnicos foi realiz ada com base nos critérios
de adequação ao tema, relevância, originalida
de, estrutura do texto e qualidade da redação,
método, fontes de dados, análise e bibliograf ia.

s armas químicas de guerra são defi
nidas como qualquer substância quí
mica cujas propriedades tóxicas são utili
zadas com a finalidade específica de matar,
ferir ou incapacitar algum inimigo na guer
ra ou em associação a operações militares.
Seu uso é tão antigo quanto a história das
guerras na humanidade, sendo relatado
continuamente há mais de dois milênios.
Os conceitos sobre essas subst âncias
e os trágicos fatos ocorridos ao longo da
história devido ao uso de produtos quí
micos para fins bélicos estão no livro iné
dito Armas químicas: o mau uso da toxicologia, escrito por Camilla Colasso,
uma das poucas brasileiras esp ecialist as
no assunto, lançado no dia 12 de maio no
Hospital Militar de São Paulo.
Dividida em sete capítulos, a publica
ção abrange desde o histórico do uso de
armas químicas em guerras e ataques ter
roristas até os diferentes tipos de agentes
químicos, suas características e o efeito
que causam no corpo humano. Os capí
tulos 2 e 3, que tratam sobre os agentes
neurotóxicos e vesicantes contam com a
colaboração do major Celmar F. Tanos, do
Instituto Militar de Engenharia (IME/RJ).
O livro ainda trata sobre as políticas e esfor
ços internacionais para a proibição dessas
substâncias e os experimentos já realizados
em seres humanos.
Para adquirir o livro, que custa R$ 55,00,
o interessado deve enviar um email para
a.camera@inter tox.com.br. A obra
também está disponível na versão digi
tal. Mais informações no site da intertox:
www.intertox.com.br

Fotos: Elisabeth Alonso

Arte na fachada

O

bairro da Vila Mariana, em São Paulo, ga
nhou um novo ponto turístico em uma
de suas principais avenidas, a Domingos de Mo
rais. No início de julho ficou pronta a reforma
na fachada do 2º Subgrupamento de Bombei
ros (SGB), agora decorada com obras de Mar
cos Andruchak. Muralista reconhecido inter
nacionalmente, o próprio artista ofereceu seu
trabalho ao Corpo de Bombeiros depois de
passar pelo imóvel durante uma visita a fami
liares em São Paulo. No total, Andruchak fez
seis painéis: quatro com 6 m², um com 24 m² e
o maior, com 144 m². “Ele fez toda a parte de
escultura e nós cuidamos da preparação dos
muros para a colocação das obras e da pintura
dos próprios painéis, sob a orientação do artis
ta. Bombeiros de outros postos vieram ajudar,

foi um verdadeiro congraçamento”, afirma a ca
pitã Ana Lucia Razuk, comandante do 2º SGB .
O posto da Vila Mariana divide espaço com
o Centro de Memória do Corpo de Bombeiros,
e a comandante acredita que a visibilidade ge
rada pelos painéis poderá aumentar a visita
ção ao local. O prédio do Centro de Memória,
construído em 1927, é tombado, e já há suges
tões para que se faça o mesmo com a fachada
do 2º SGB. Com obras espalhadas pelo mundo,

9-º GB inaugura novo prédio

N

o dia 25 de abril, o 9º Grupamento do
Corpo de Bombeiros (Ribeirão Preto, SP)
celebrou a entrega de sua nova sede. O evento
contou com a presença do governador Geral
do Alckmin e do secretário de Segurança Pú
blica Alexandre de Morais, além do comando
do Corpo de Bombeiros e autoridades locais.

O prédio abriga quatro subgrupamentos
— Ribeirão Preto (1º SGB), Franca (2º SGB),
Araraquara (3º SGB) e São Carlos (4º SGB) —,
que contam com bases e postos. No total, 95
municípios, com uma população que ultra
passa 3,3 milhões de pess oas, serão benef i
ciados pelo 9º Grupamento. Com instalações

Andruchak, 48 anos, vive atualmente em Na
tal, no Rio Grande do Norte. Um de seus prin
cipais objetivos como artista é a difusão das
artes plásticas na cultura popular.

modernas e sustentáveis, a nova unidade pos
sui áreas de piso drenante, captação de águas
pluviais para reúso em reservatório com ca
pacidade de 120.000 litros, torneiras de pres
são para economia de água, aquecimento
de água centralizado, com diminuição dos
gastos de energia elétrica, paisagismo, entre
outros elementos de construção.
O Governo do Estado investiu R$ 4,5 mi
lhões nas obras do imóvel e mobiliário. O ter
reno foi comprado pela prefeitura e doado ao
Estado. A unidade, que fica na Rua do Profes
sor, 1.093, no bairro Jardim Irajá, em Ribeirão
Preto, realiz a mais de 3.500 atendimentos
mensais e supera 42,2 mil por ano. O grupa
mento conta também com equipes do Gru
po de Atendimento e Resgate às Urgências
(Grau), formada por enfermeiros e médicos
da Secretaria Estadual da Saúde.
Fontes: Jornal Notícias do Nono e portal do Governo
do Estado de São Paulo.
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MEMÓRIA
Por: Cel Nilton Divino D’Addio

Afinal, qual é o
santo padroeiro
dos bombeiros?

O

Brasil é o país com o maior número
de católicos no mundo e, como tal,
recorrer ao auxílio dos santos para
se alcançar uma graça é algo muito
comum entre nós. Para quase tudo se pede a intercessão do santo preferido junto ao Pai, o que
representa um reforço à nossa fé.
Se muitas pessoas elegem um santo como protetor, é natural que os agrupamentos profissionais
também assim procedam, especial mente naquelas profissões em que se precisa de uma proteção
Divina. A escolha normalmente recai sobre o santo cuja trajetória de vida se identifica de alguma
forma com a profissão ou que possui um histórico
de milagres relacionado com o ofício.
O PADROEIRO DOS BOMBEIROS EM SÃO PAULO

Quando cheguei ao Corpo de Bombeiros, em 1968,
não percebi se havia uma devoção a algum santo

em es pe cial por parte dos companheiros. A expressão da fé, que certamente existia entre nós,
era exercida de forma individual. A devoção maior
a São Floria no surgiu por volta do final dos anos
1980. Nessa época alguns bombeiros viaja ram à
Europa, sobretudo à Alemanha e Áustria, e ficaram tocados pela enorme devoção que a população, e em es pe cial os bombeiros dessas re giões,
dedicam ao santo-mártir. Em Viena não há quem
não conheça a história da imagem de São Floriano, que resistiu intacta aos violentís si mos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Essa
mesma imagem hoje ocupa um lugar de destaque
no museu de bombeiros da cidade.
OS BOLETINS INFORMATIVOS

Em abril de 1988 foi lançado pelo Corpo de
Bombeiros de São Paulo um boletim informativo voltado ao público interno. Sua edição

Imagem de São Floriano no museu dos bombeiros em Viena, na Áustria

48

REVISTA FUNDABOM junho 2016

comemorativa nº 00 trazia detalhes sobre a escolha do nome para a publicação: São Flor iano. Citava também que o santo seria, no futuro, o santo
padroeiro dos bombeiros.
De fato, pouco tempo depois, o padre capelão
da PM celebrou a entronização solene da imagem
de São Flor iano no saguão do gabinete do comando. Não se encontrou o registro formal desse ato,
mas alguns companheiros lembram-se dele muito
bem. Esses boletins perduraram até 2008 em formato impresso, quando passaram a ser editados
no formato digital e poster iormente inseridos no
site do Corpo de Bombeiros, perdurando até 2013.
Portanto, podemos considerar que foi a partir de
abril de 1988 que São Flor iano passou ser considerado o padroeiro dos bombeiros de São Paulo.

O santo das águas

Folheto do museu em Viena

SÃO JOÃO DE DEUS

Dias atrás estava lendo o agradável livro Lembranças do Casarão Vermelho, escrito pelo coronel Bombeiro Militar Fernando Girão Loureiro, do Rio de
Janeiro, quando me surpreend i com a informação
de que por lá, desde 1941, o santo padroeiro é São
João de Deus, reconhecido pela Arquidiocese Militar do Brasil como o Santo Padroeiro dos Bombeiros Militares. Buscando mais informações,
constatei que São João de Deus nasceu em Portugal, no dia 8 de março de 1495, e peregrinou por
vár ios países da Europa, fixando-se em Granada,
Espanha, onde faleceu também num 8 de março,
de 1550. Foi nessa cidade que alugou uma velha

Floriano viveu na Áustria no século IV d.C. e era
oficial do Exército Imperial das Legiões Romanas.
Por se negar a abandonar a fé cristã, foi condena
do à morte, sendo jogado nas águas do rio Enns,
amarrado a uma pedra de moinho, no dia 4 de maio
de 304. No local onde foi enterrado, próximo à ci
dade de Linz, foi erguido um enorme monastério,
que hoje abriga um belíssimo e bem equipado Mu
seu de Bombeiros. Sua veneração foi oficialmente
introduzida na igreja pelo Martirológico Romano
no século VIII. Seu culto se popularizou rapida
mente na Áustria e na Alemanha, onde os f iéis re
corriam a ele pedindo proteção, em especial con
tra as inundações. Por essa ligação com a água, ao
longo do tempo São Floriano se tornou o protetor
contra os incêndios e padroeiro dos bombeiros.
Diz-se que devido aos constantes incêndios que
assolavam as modestas construções, Floriano teria
criado um pequeno destacamento de legionários
para permanentemente lutar contra o fogo. Reza a
lenda que uma noite um grande incêndio destruía
parte da vila administrada por Floriano e que, ao
rogar ajuda a Deus, com um único balde ele teria
acabado com o fogo. Outra tradição popular que
o liga aos incêndios conta que um mineiro que caí
ra numa mina de carvão em chamas foi salvo após
invocar o santo. É padroeiro da Polônia e dos Cor
pos de Bombeiros de inúmeros países da Europa e
dos Estados Unidos, sendo representado com uma
espécie de cântaro nas mãos, jogando água sobre
uma casa incendiada.
junho 2016 REVISTA FUNDABOM

49

casa onde passou a abrigar qualquer tipo de enfermo que necessitasse de ajuda. Consta que certo dia um forte incêndio tomou conta do seu abrigo. Mas, enfrentando as chamas, ele conseguiu
salvar todos os seus enfermos. Em 1690 foi canonizado pelo Papa Alexandre VIII e nomeado patrono dos hospitais e dos enfermos. Essa vida de
proteção aos necessitados e o seu destemor frente
ao fogo certamente o levaram a merecer o respeito e a devoção dos bombeiros do antigo Distrito
Federal, hoje Estado do Rio de Janeiro.
A partir dessa descoberta, procurei saber como
procedem os demais bombeiros brasileiros. Apesar
de muitas dificuldades em obter respostas, constatei que na maior parte dos estados não há o reconhecimento formal de um santo padroeiro. Há,

A bênção do cardeal
 o dia 5 de maio o Cardeal
N
Arcebispo de São Paulo, Dom
Odilo Scherer, celebrou uma
emocionante missa em louvor
a São Floriano com benção
especial aos bombeiros paulistas.
A celebração foi realizada na
Capela de Santo Expedito, no
bairro do Tucuruvi, zona norte da
capital paulista, que ficou lotada
de membros da corporação.
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porém, exemplos de devoção como o Amapá, que
adota formalmente São Flor iano, com direito inclusive a portaria de nomeação. Descobri também
referências a Santa Bárbara, reconhecida como padroeira dos artilheiros, dos mineiros e de todos
quantos trabalham com o fogo.
Quanto aos bombeiros civis parece que há unanimidade em torno de São Floriano, pois o dia 4 de
maio, Dia de São Flor iano, é desde 1999 o IFFD –
Inter nac ional Firefighter’s Day. Trata-se de uma
homenagem a cinco bombeiros volunt ár ios australianos mortos em circ unstâncias trágicas. Nesse dia os bombeiros do mundo todo devem se dedicar a práticas de treinamento da população e a
Confederação Nac ional dos Bombeiros Civis do
Brasil adota tanto o programa do IFFD quanto
São Flor iano como padroeiro.
A conclusão a que chego é que, em se tratando de uma atividade de alto risco e de grande
relevância para a soc ied ad e, é melhor que não
se tenha um único padroeiro. Assim sendo, são
muito bem-v indas as intercessões de São João
de Deus, Santa Bárbara, São Flor ian o e quem
mais puder ajudar.
A
NILTON DIVINO D’ADDIOé coronel da reserva e integra o
Núcleo de Preservação da Memória do Corpo de Bombeiros.

FOGO É O SEU TRABALHO,
GARANTIR A SUA PROTEÇÃO É O NOSSO.

ENFRENTAR O

Tecidos técnicos da mais alta qualidade

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

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

Líder em inovação e soluções avançadas para roupas de bombeiros

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