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O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo continua trabalhando intensamente! Todos os dias 
verificamos nos no ti ciá rios a atua ção de nossos valorosos 

bombeiros, nos mais diversos atendimentos de emer gên cias: acidentes 
de trânsito com vítimas; acidentes ro do viá rios envolvendo produtos 
perigosos; cortes de árvores e salvamentos de pes soas ilhadas em razão 
das fortes chuvas de verão; além de in cên dios de vá rias naturezas, 

envolvendo estabelecimentos comerciais, residenciais e industriais.  Aliás, 
no último dia 5 de janeiro tivemos um grande incêndio numa fábrica de 

fertilizantes em Cubatão, com vazamento significativo de nitrato de amônia, 
mas graças à rápida intervenção de nossas equipes, conseguimos conter os 

riscos que havia para os moradores de uma comunidade próxima à empresa, bem 
como o perigo de novas explosões, deixando o local em condições de segurança.

Seguimos com nossa Operação Verão em todo o litoral e nas principais represas 
do Estado de São Paulo, contando com o incansável trabalho de nossos guarda-  vidas 
na proteção dos banhistas. No pe río do de verão do ano passado tivemos a descida de 
pouco mais de 6,5 milhões de veí cu los somente no Sistema An chie ta-  Imigrantes, o que 
representou um acréscimo em torno de 20 milhões de pes soas só no litoral centro-  sul do 
Estado. Este ano, com a onda de calor que está fazendo, alia do à tendência de um maior 
afluxo de turistas para o litoral, temos a perspectiva de muito trabalho pela frente!

Nesta edição da Revista Fundabom, nosso maior destaque é a comemoração do 
Jubileu de Prata da mulher no Corpo de Bombeiros. O ingresso de 37 mulheres em nossa 
corporação há 25 anos representou uma grande quebra de paradigma e se consolidou 
como um bom exemplo que acabou sendo seguido pelos outros Corpos de Bombeiros 
Militares de todo o País. Temos grande orgulho de dizer que nossas “Pioneiras do Fogo” 
também são pioneiras de todo o Brasil. Parabéns a nossas valorosas bombeiras!

Outro assunto de destaque é o referente à perícia de incêndio, com interessante 
entrevista com o superintendente da Polícia Técnico-  Cien tí fi ca de São Paulo, Dr. 
Ivan Dieb Mi zia ra. Verificamos que ainda há um grande campo de atua ção a ser 
explorado pelos Corpos de Bombeiros Militares, que ne ces sa ria men te não precisa 
ser no tocante a emissão de laudos periciais, mas sim de laudos técnicos, de modo 
a re troa li men tar o Sistema de Proteção Contra In cên dios, com maiores sub sí-
dios à pesquisa cien tí fi ca, fechando o chamado “Ciclo Completo de Bombeiro”.

Dicas de como rea li zar corretamente a Rea ni ma ção Car dio pul mo nar (RCP), 
importante conhecimento para a redução da chamada morte súbita, e interessante 
matéria de nosso Núcleo de Memória, a respeito dos deslizamentos de terra ocorridos 
no final da década de 1960 em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, 
completam um conjunto de informações que enriquece nosso conhecimento.

Boa leitura a todos!

Cássio Roberto Armani
Cel PM – Comandante do Corpo de Bombeiros/SP
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O ISB parabeniza 
Marcelo Alexandre Cecirelli, 
vencedor do 4º Prêmio 
do Instituto Sprinkler Brasil 
de Trabalhos Técnicos,

e convida a todos para 
a próxima edição do concurso.

INSTITUTO 
SPRINKLER 
BRASIL DE 
TRABALHOS 
T É C N I CO S

4º PRÊMIO

Para obter os trabalhos vencedores 
das edições anteriores, acesse:

www.sprinklerbrasil.org.br/premio



ENTREVISTA
Por: Tânia Galluzzi

O médico Ivan Dieb Mi zia ra assumiu a Superin-
tendência da Polícia Técnico-  Cien tí fi ca (SPTC) 
em janeiro de 2015, após 28 anos de trabalho 
no Instituto Médico-  Legal, do qual foi dire-

tor-  geral. No IML dirigiu o Núcleo de Pe rí cias da Capital e 
da Grande São Paulo e coordenou a Comissão de Pareceres 
Médico-  Legais. Doutor pela Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo, é também livre-  docente na mesma 
instituição e professor as so cia do do Departamento de Me-
dicina Legal, Ética Médica e Medicina So cial e do Trabalho.

Nesta entrevista, Ivan Mi zia ra fala sobre a atua ção da  
Polícia Cien tí fi ca, os de sa fios e projetos para este ano.

Criatividade 
para driblar 
a crise

Ivan Miziara
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Quais as maiores dificuldades que a Polícia Téc-
nico-  Cien tí fi ca enfrenta no desempenho de suas 
atribuições atual men te?
A mesma de todos os órgãos públicos hoje, so-
bretudo num momento de crise: dificuldades da 
ordem de pes soal. Estamos com um contingente 
ainda um pouco defasado, apesar dos esforços do 
governador em fazer as no mea ções.

Houve um investimento significativo no ano  
passado, correto?
Sim, no final de 2016, referente a um concurso 
rea li za do em 2013. Essas pes soas estão sendo no-
mea das paulatinamente, para que não se vio le a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas há um esfor-
ço do Governo do Estado e da Secretaria da Segu-
rança para que essas no mea ções ocorram e o res-
tante dos aprovados no concurso seja no mea dos.

 Qual o total desse novo 
contingente?
Em torno de 100 médi-
cos legistas e 350 peri-
tos criminais. Em 2016 
houve ta mbém um es-
forço muito grande em 
rea pa re lha  men to. Nes-
tes dois anos que eu estou 
aqui investimos R$ 26 mi-
lhões na construção de no-
vas instalações e na refor-
ma das já existentes, assim 
como R$ 3 milhões na compra de equipamentos 
e R$ 13 milhões em via tu ras. No ano passado en-
tregamos o novo prédio do Instituto de Crimi-
nalística [IC] e do IML em Americana. Estamos 
entregando agora no começo de 2017 duas uni-
dades, em Praia Grande e Assis, obras que de ve-
riam ter sido finalizadas em dezembro, o que não 
ocorreu em função de pequenos atrasos por con-
ta de licitação. Temos hoje 72 unidades do IML e 
53 do IC espalhadas por todo o Estado.

Como se dá a formação dos peritos e dos médicos 
legistas? Ela é adequada para as necessidades da 
Polícia Cien tí fi ca?
O médico, quando presta concurso e é no mea do, 
terá de fazer a Academia de Polícia. Se ele não tem 
formação em medicina legal, é nesse momento que 
a receberá. O mesmo acontece com o perito crimi-
nal. Para prestar o concurso ele tem de ter forma-
ção em nível su pe rior em qualquer área e na Aca-
demia de Polícia receberá a formação técnica para 
exercer a função de perito criminal.

Não vejo grandes problemas nessa formação. 
Boa parte do corpo de professores é composta por 
membros da SPTC. Eu gostaria que os novos pe-
ritos e médicos legistas ficassem mais tempo na 
academia. A média é de três meses. Porém, quan-
do eles começam a fazer o curso, a nossa urgên-
cia é tão grande que três meses tornam-  se muito 
tempo. Eu gostaria que eles fizessem mais es tá-
gios práticos. Como isso não é possível, o pro fis-
sio nal que entra é sempre acompanhado por um 
fun cio ná rio mais ex pe rien te.

 Qual é a ordem dessa defasagem de pes soal?
Temos 72 postos do IML. O  ideal seria termos 
sete médicos em postos menores e 20 em unida-
des maiores como o IML Centro [na re gião cen-
tral da capital paulista]. Se fizermos a conta rasa, o 
mínimo se riam 500 médicos, porém isso também 

não seria su fi cien te, pois os 
postos de maior movimen-
to precisam de mais gente. 
Temos hoje uma defasa-
gem de 180 médicos. Pe-
ritos criminais a mesma 
coisa. Porém, como o pe-
rito criminal está o tem-
po todo na rua e precisa 
de uma parte da sua jor-
nada para con fec cio nar 
os laudos, ne ces si ta ría-
mos de um acréscimo de 
cerca de 350 peritos cri-

minais. Mas é preciso ficar bem claro que, apesar 
dessa defasagem, existente em todas as po lí cias, 
conseguimos rea li zar nossas funções a contento.

A falta de pes soal foi acen tua da por um proble-
ma grave, que foi a Lei Complementar 144, de maio 
de 2014, que mudou para 65 anos a idade da apo-
sentadoria compulsória para servidores públicos 
policiais, aprovada pela presidente afastada Dilma 
Rousseff. Na época eu era diretor do IML. Na ter-
ça-  feira em que foi promulgada a lei, do dia para a 
noite eu perdi 134 médicos. O concurso em anda-
mento previa 140 vagas, então não houve ganho 
de pes soal. E agora o Estado está tentando repor 
esse contingente à medida do possível.

O que essa falta de pes soal acarreta na prática? 
Lentidão na prestação dos serviços?
Sobrecarga de trabalho. Com relação, por exem-
plo, à demora no atendimento pe ri cial. Apesar 
dos pesares está dentro de parâmetros supor-
táveis. Mas é inegável que se tivéssemos mais  
gente seria mais ágil.

ENTRE JULHO DE 

2015 E JULHO DE 

2016 CONSEGUIMOS 

UMA REDUÇÃO DE 

30,7% NOS LAUDOS 

EM ATRASO.
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Quan do eu assumi, em 2015, o atraso nos lau-
dos era muito grande. Baixei duas por ta rias deter-
minando que os peritos de ve riam soltar 5% dos 
laudos em atraso por mês e que os laudos novos 
de ve riam ser liberados em no máximo 10 dias. 
Entre julho de 2015 e julho de 2016 consegui-
mos uma redução de 30,7% nos laudos em atra-
so. Em 2015, tínhamos 405 mil laudos em atraso 
do IC. Em novembro de 2016 esse número havia 
caí do para 190 mil, uma redução de 56%. O pro-
blema é que as ocor rên cias não param. De julho 
de 2015 até novembro de 2016 recebemos mais 
95 mil casos para serem analisados.

Existe alguma perspectiva de se chegar ao  ideal 
em termos de recursos humanos?
Sim, pelo menos eu vejo o governador do Estado 
e o secretário da Segurança com uma boa vonta-
de em relação à Polícia Cien tí fi ca como há mui-
to tempo eu não v ia . 
Quan do eu assumi, na 
época em que o Alexan-
dre de Mo raes era o se-
cretário, tivemos de or-
çamento R$ 48 milhões, 
um investimento nunca 
visto na Polícia Cien tí fi-
ca. E o  atual secretário, 
Mágino Alves Barbosa Fi-
lho, mantém essa linha de 
trabalho. Ainda não sei se a 
nossa proposta orçamentá-
ria para 2017 foi aceita na ín-
tegra [a entrevista aconteceu em 3 de janeiro], mas 
acredito que não, pois estamos em um ano de 
contenção de despesas. Cabe a todos nós, dian te 
da crise, driblar os problemas, porque ser gestor 
com muito dinheiro é fácil. O desafio é trabalhar 
com poucos recursos.

Dian te dessas dificuldades, o quão distante es-
tamos da estrutura e dos recursos que vemos em 
sé ries como CSI [centrada nas investigações 
de cien tis tas forenses de departamentos de  
criminalística da polícia norte-  americana]?
Estamos bem distantes, mas há aqui algo que pre-
cisa ser desmistificado. Esse degrau não se refere 
apenas à atua ção da Polícia Cien tí fi ca. Envolve a 
estrutura de todo o País. Por exemplo, em um epi-
sódio do CSI o perito colhe uma impressão digital 
no local do crime, joga no computador e apare-
ce de ime dia to a foto e todos os dados da pessoa. 
Nós po de ría mos ter isso, desde que tivéssemos o 
Cadastro Único Na cio nal.

O Estado de São Paulo está muito à frente da 
maioria das Po lí cias Cien tí fi cas do Brasil, porque 
vá rios Estados não têm condições  ideais, com pro-
fissionais muito competentes lutando com muita 
dificuldade para rea li zar seu trabalho.

Estamos longe da estrutura dos paí ses desen-
volvidos, embora o IML de São Paulo se equipa-
re ao melhores do mundo, em termos de quali-
dade técnica. Poucos lugares têm a expertise do 
IML de São Paulo em relação a desastres de mas-
sa. Infelizmente tivemos ocor rên cias de grande 
monta, como o acidente com o  avião da TA M. 
Estamos muito avançados, por exemplo, na área 
de identificação humana. Nosso corpo de antro-
pologia forense é muito bom. Temos uma par-
ceria com a Cruz Vermelha In ter na cio nal para 
a reciclagem de profissionais, que está elevando  
cada vez mais nosso patamar.

Temos de lidar também 
com um problema cultu-
ral sério, que é o desejo de 
que os corpos sejam libera-
dos horas depois da mor-
te, esquecendo-  se de que 
a perícia tem um tempo 
técnico. Lá fora não é as-
sim. Em 1992, o corpo do 
Ayrton Senna ficou uma 
semana no necrotério 
em Bologna, na Itália. 
O Mi chael Jackson, 15 
dias. Agora no final do 
ano, o corpo do Geor-

ge Mi chael foi pe ri cia do por uma semana, e o 
laudo foi inconclusivo. Essa exigência de que 
o corpo seja liberado logo é uma característica  
do latino em geral.

 Qual sua opi nião sobre a rea li za ção de pe rí cias 
de in cên dios e o fato de o registro dos in cên dios 
ser feito pelo Corpo de Bombeiros e as pe rí cias 
pelas Po lí cias Cien tí fi cas?
O Corpo de Bombeiros é a melhor fonte de infor-
mação, é a instituição de maior credibilidade jun-
to à população. Os sinais deixados, por exemplo 
num incêndio criminoso, o perito detecta pos te-
rior men te sem o menor problema. Os bombeiros 
têm uma grande ex pe riên cia e ajudam e muito. 
É um trabalho conjunto.

O senhor vê alguma possibilidade das pe rí cias de 
incêndio passarem a ser feitas pelo Corpo de Bom-
beiros, a exemplo do que ocorre em alguns Estados,  
como Pará e Tocantins?

SER GESTOR COM 

MUITO DINHEIRO É 

FÁCIL. O DESAFIO 

É TRABALHAR COM 

POUCOS RECURSOS.



Acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é 
outra coisa. Cada um tem a sua expertise, dentro 
da sua área. Isso ocorre em Estados em que a es-
trutura da Polícia Cien tí fi ca é precária. Não vejo 
conf lito de interesses entre as duas instituições.

Quais são os projetos e os de sa fios da Polícia 
Cien tí fi ca neste ano?
O grande desafio será atravessar 2017. Se manti-
vermos o nível de investimento e de capacidade de 
custeio que tivemos em 2016 já está de bom tama-
nho. Temos vá rias necessidades, como a constru-
ção de algumas novas unidades, como em São José 
do Rio Preto, Bauru, Santos e Campinas, afora as 
que estão sendo reformadas. Espero pelo menos 
dar início a esses projetos. Apesar das dificulda-
des, conseguimos trabalhar corretamente no ano 
passado, resolver vá rios casos, dando uma resposta 
boa em relação ao que recebemos de impostos da 
população. Com cria ti vi da de conseguimos  criar 
soluções, como o programa de busca de pes soas 
em todo o Estado, interligando todos os IML de 
São Paulo. Hoje, uma pessoa não precisa mais per-
correr os 72 IMLs procurando um parente. Numa 
única unidade é possível ter acesso aos registros 
de todo o Estado. Uma solução desenhada por 
nós com custo zero. Eu bolei o sistema e quem 
implementou foi a nossa equipe de informática.

Estamos implantando agora o iP roof, di re cio-
na do ao Instituto de Criminalística, que visa agi-
lizar a elaboração dos laudos com o uso de tablets. 
No aplicativo, para cada tipo de perícia há uma sé-
rie de itens-  padrão que o perito verifica e preen-
che e ao final o laudo está pronto. Isso deve agi-
lizar e muito a feitura dos laudos. Assim como na 
interligação dos IMLs, o iP roof tem custo zero, 
ex ce tuan do a compra dos tablets. A

Duas décadas de trabalho
A Superintendência da Polícia Técnico-  Cien tí fi ca (SPTC) do Estado de São Paulo completou 19 anos no 
dia 9 de fevereiro, data em que sua estrutura or ga ni za cio nal foi disposta no Decreto 42.847. Órgão téc-
nico-  cien tí fi co diretamente subordinado à Secretaria da Segurança Pública, tem como função auxiliar a 
atividade da polícia ju di ciá ria e o sistema ju di ciá rio, responsabilizando-  se pelas pe rí cias criminalísticas e 
médico-  legais no Estado. Entre as funções da SPTC estão coor de nar e su per vi sio nar os trabalhos de pes-
quisas nos campos da criminalística e da medicina legal, prestar orien ta ção técnica às unidades subordi-
nadas, manter intercâmbio com entidades ligadas às   áreas cien tí fi cas correspondentes e zelar pela regula-
ridade das atividades exercidas nas unidades subordinadas. Dela fazem parte o Instituto de Criminalística 
(IC), o Instituto Médico Legal (IML), além do gabinete da superintendência e a divisão de administração.

Os números da Polícia Técnico-  Científica 
no Estado de São Paulo em 2016
Funcionários: 3.487
Perícias efetuadas (IC): 580.449
Laudos expedidos (IC): 576.514
Peças examinadas: 528.247
Perícias em locais de incêndio/explosões 
(Núcleo de Engenharia): 1.062



CONCURSO

O Instituto Sprinkler Brasil (ISB) divulgou 
no dia 14 de março o vencedor da 4ª edi-
ção do Prêmio Instituto Sprinkler Bra-

sil de Trabalhos Técnicos. O melhor trabalho foi 
produzido pelo major Marcelo Alexandre Cice-
relli, chefe da Divisão de Telemática do Corpo 
de Bombeiros de São Paulo. Ele concorreu com 
uma peça calcada em sua tese de doutorado, de-
senvolvido ao longo de 2016, sobre Certificação 
de Produtos de Segurança Contra Incêndio: Análi-
se do Cenário Na cio nal e Propostas de Atua ção dos 
Corpos de Bombeiros Militares.

Com base em um estudo sobre a qualidade 
dos chuveiros automáticos no Brasil, verificou- 
 se que os produtos de segurança contra incêndio 
apresentam sé rios problemas de não conformida-
de que podem provocar falhas de fun cio na men-
to e afetar diretamente a segurança do consumi-
dor, como descreve o major Cicerelli no resumo 
de seu trabalho. “O Inmetro não tem programas 

de ava lia ção da conformidade para produtos de 
segurança contra incêndio, só para extintores. 
Há muito anos estamos tentando fazer com que 
esse rol seja estendido, mas não há condições de 
aumentar essa abrangência, mesmo porque não 
há leis para isso. A finalidade do trabalho é fa-
zer uma análise desse cenário e apresentar uma 
proposta de atua ção dos Corpos de Bombeiros 
nessa área, aumentando as exi gên cias por meio 
de legislação que envolva os Corpos de Bom-
beiros, assim como a fiscalização na questão do
desempenho dos produtos.”

A falta de regulação do setor tem atingido tam-
bém a concorrência no mercado, e o próprio Cor-
po de Bombeiros, que vê prejudicado seu esfor-
ço no campo da prevenção. “Quan do não há uma 
regulamentação acontece um desajustamento 
do mercado, com uma invasão de produtos im-
portados sem certificação e de baixa qualidade, 
prejudicando a sobrevivência de empresas sé rias 
e, o mais grave, comprometendo a segurança do 
consumidor.” O major Cicerelli argumenta que o 
CB não agiria sozinho e sim em parceria com as
as so cia ções dos fabricantes do setor.

A visibilidade provocada pelo prêmio deve, se-
gundo o autor, colaborar para a discussão do tema, 
possibilitando o aumento da segurança dos pro-
dutos e, consequentemente, da população. Para 
Marcelo Lima, diretor geral do ISB, o trabalho 
vencedor chega num momento muito oportuno, 
quando o País discute as exi gên cias de qualida-
de dos produtos de segurança contra incêndio. 
Além do mérito da peça ganhadora, o executivo 
ressalta o fato de a pre mia ção alavancar a forma-
ção de uma bi blio te ca de títulos em português, es-
critos por autores brasileiros, sobre os sprinklers, 
incrementando o nível de conhecimento na área
de proteção contra incêndio.

A cerimônia de pre mia ção está prevista para 
junho e a 5ª edição do prêmio será lançada em 
setembro. No ano passado, o prêmio ficou com o 
coronel Cássio Roberto Armani, comandante do 
Corpo de Bombeiros de São Paulo, que analisou
a inspeção do sistema de sprinklers.                       A

Major do CBPMESP 
vence Prêmio 
Instituto Sprinkler

INSTITUTO 
SPRINKLER 
BRASIL DE 
TRABALHOS 
T É C N I CO S

4º PRÊMIO

Major Marcelo Alexandre Cicerelli, chefe da Divisão de 
Telemática do Corpo de Bombeiros de São Paulo
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HÁ 25 ANOS, NO DIA 
4 DE DEZEMBRO DE 
1991, FORMAVA-SE 
EM SÃO PAULO A 
PRIMEIRA TURMA 
DE BOMBEIRAS 
DO BRASIL. ELAS 
ROMPERAM 
BARREIRAS E 
CONQUISTARAM 
COM MUITA GARRA 
SEU LUGAR NO 
ATENDIMENTO 
À POPULAÇÃO.

ESPECIAL
Por: Tânia Galluzzi

1

Às pion eiras, 
muito  obrigado!

 As primeiras bombeiras cumpriram um dos principais preceitos do empoderamento feminino ao respeitar e enaltecer suas companheiras, valorizando uma das mais 
caras premissas do Corpo de Bombeiros que é o trabalho em equipe
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Empoderamento foi a palavra mais 
buscada de 2016 no Di cio ná rio Auré-
lio. O levantamento, rea li za do pela 
Editora Positivo, detentora da obra, 
considerou as ferramentas usadas por 

mais de dois milhões de estudantes de escolas pú-
blicas e particulares de todo o País no pe río do 
entre 1º de janeiro e 14 de dezembro.

O Aurélio nos ensina que empoderamento sig-
nifica ato ou efeito de empoderar, que por sua vez 
tem o sentido de dar ou adquirir poder ou mais 
poder. Na boca de militantes de movimentos so-
ciais, celebridades, políticos e pes soas comuns ela 
quis dizer muito mais, sobretudo em se tratando 
do empoderamento feminino. Tanto é que desde 
2010 o vocábulo compõe o nome de uma das di-
visões da Organização das Nações Unidas. Em ju-
lho daquele ano a instituição criou a ONU Mulhe-
res, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade 
de Gênero e o Empoderamento das Mulheres.

Às pion eiras, 
muito  obrigado!

 A ideia inicial era empregar as mulheres 
apenas no Resgate, mas rapidamente 
as bombeiras passaram a atuar em 
todos os serviços operacionais
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Muito antes de a palavra figurar como verbe-
te de di cio ná rio, o Corpo de Bombeiros da Polí-
cia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) 
dava os primeiros passos no sentido de empode-
rar as mulheres ao recebê-  las na corporação. Par-
tindo de uma necessidade pon tual, ope ra cio na li-
zar o Sistema de Resgate de Acidentados, cria do 
no ano an te rior, em 1991 o CBPMESP formou a 

primeira turma de bombeiras do País. Das 310 po-
liciais femininas que se apresentaram para parti-
cipar do programa, 37 foram admitidas e con cluí-
ram o treinamento, compondo o grupo conhecido 
como “Pioneiras do Fogo”.

Conquistar espaço e respeito num am bien-
te estritamente masculino ex igiu trabalho e 

 Com coragem, comprometimento 
e garra as mulheres venceram 
obstáculos dentro e fora da 
corporação, espalhando por 
todo o Brasil a ideia da mulher 
no Corpo de Bombeiros
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perseverança. Não faltou quem visse a ini cia ti-
va com ceticismo. Foi preciso também lidar com 
comportamentos ambíguos: ora os companhei-
ros de farda colocavam a habilidade delas à pro-
va, testando sua capacidade, ora as poupavam 
de determinadas tarefas, querendo protegê-  las.

Com coragem, comprometimento e muita gar-
ra as Pioneiras do Fogo venceram obstáculos den-
tro e fora da corporação, espalhando por todo o 
Brasil a ideia da mulher no Corpo de Bombeiros. 
Sem saber que o fa ziam, as Pioneiras do Fogo 
cumpriram um dos principais preceitos do em-
poderamento feminino ao respeitar e enaltecer 
suas companheiras, valorizando uma das mais 
caras premissas do Corpo de Bombeiros que é o 
trabalho em equipe.

Muito foi feito, mas a jornada ainda é longa. 
Hoje, 409 mulheres  atuam como bombeiras no 
Estado de São Paulo — 56 oficiais e 353 praças —, 
o que representa pouco mais de 4% de todo o con-
tingente. Cabe às novas gerações, independente 
de gênero, con ti nuar trabalhando lado a lado para 
am pliar esse número.
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R eza o dito popular, por alguns atri buí do a 
Platão, que a necessidade é a mãe da inven-
ção. Pois no caso do ingresso das mulheres 

no Corpo de Bombeiros (CB) foi justamente uma 
demanda específica que possibilitou a mudança. 
A ideia era antiga e chegou a ser testada em São 
Paulo, também por pura necessidade, em 1932 e 
1942: durante a Revolução Cons ti tu cio na lis ta e 
a Segunda Guer ra Mun dial, mulheres chegaram 
a cobrir postos no Corpo de Bombeiros uma vez 
que os homens estavam na linha de frente.

Mas a participação feminina no CB começou a 
se ma te ria li zar efetivamente em 1989. No dia 22 
de maio daquele ano foi aprovada a proposta da 
cria ção do Projeto Resgate, sob a coor de na ção de 

uma comissão mista denominada Gepro – Gru-
po Es pe cial de Programas de Emer gên cias, com 
apoio do Grupamento de Ra dio pa tru lha Aérea 
(GRPAe) da Polícia Militar do Estado de São Pau-
lo. O serviço começou em 1990, com atua ção na 
Grande São Paulo e em 14 mu ni cí pios, empre-
gando 36 unidades de resgate, duas de suporte 
avançado e um helicóptero.

Objetivando o atendimento e transporte das 
vítimas de acidentes, tipo de ocorrência que só 
crescia em todo o Estado, decidiu-  se empregar 
bombeiros para tripular as guarnições de resga-
te, acompanhados por médicos e enfermeiros. 
Porém, a demanda de pes soal não conseguia ser 
suprida, como conta o coronel da reserva Edson 
Alves Domingues. “Naquela época, de cada 100 
homens que se candidatavam para a Polícia Mi-
litar, entre 8 e 10% eram aproveitados. Já entre 
as mulheres essa porcentagem subia para 40%, 
o que gerava um excedente de candidatas apro-
vadas, uma vez que não havia vagas para todas.” 
Cien te dessa rea li da de e ba sean do-  se numa ex-
pe riên cia an te rior com enfermeiras, o então ma-
jor Luís Roberto Carchedi propôs o ingresso da 
mulher no Corpo de Bombeiros ao comandante 
da Polícia Militar, coronel Eduar do Assumpção, 
que levou a proposta adian te.

O plano ini cial foi am plia do. Ao invés de utili-
zá-  las apenas nos serviços de Resgate, foi no mea-
do um grupo de trabalho, com integrantes do CB 
e do Po li cia men to Feminino1, liderado pelo co-
ronel Edson Domingues. O objetivo era estudar 
a atua ção da mulher em todos os serviços opera-
cionais do Corpo de Bombeiros, obtendo-  se um 
novo universo de pes soal para o recrutamento nas 
fileiras da corporação.

1 O Corpo de Po li cia men to Es pe cial Feminino foi formado em 12 de 
maio de 1955. Pioneiro no Brasil e na América Latina, contava com 13 
policiais que tinham como missão a proteção de mulheres e jovens. Ele 
foi o em brião do Comando de Po li cia men to Feminino, divisão da Polícia 
Militar cria da em 1975 e extinta em 1999.

De uma necessidade, 
a evolução
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O coronel da reserva Edson Sampaio havia há 
pouco assumido o comando do Corpo de Bombei-
ros, tendo como subcomandante o coronel Silas 
Varela Sendin, hoje igualmente na reserva. Den-
tre as policiais femininas recém-  formadas, 310 
se apresentaram. “Fizemos um trabalho de sele-
ção levando em consideração quatro quesitos: fa-
mi lia ri da de com atividades aquáticas, em altura, 
com pes soas acidentadas e manipulação com san-
gue, resistência física, habilitação para dirigir via-
tu ras e disponibilidade para trabalhar em regime 
de 24 horas”, afirma o coronel Edson Domingues.

Trinta e sete policiais foram se le cio na das. Elas 
começaram a ser treinadas em agosto de 1991 no 
2º Grupamento de Busca e Salvamento, no bair-
ro do Butantã, tendo como comandante de pelo-
tão a capitã Darcy Maria da Silva Toselli, na Po-
lícia Feminina desde 1980. “Tudo era novo. Não 
existia fardamento para mulheres. Elas fizeram o 
curso de calça  jeans e abrigo. Bota, então, o núme-
ro menor era 37”, relembra coronel o Edson Do-
mingues. “Como policiais femininas, nós usáva-
mos uma saia-  calça, impensável nas atividades 
como bombeiras”, complementa a capitã Darcy, 
na reserva desde 1998.

Já o treinamento não foi adaptado. Era preciso 
dar às mulheres as mesmas condições e conheci-
mento para trabalhar no CB. Em três meses elas 
receberam noções de prevenção e combate a in-
cên dios, organização, combate e ma nea bi li da de 
de incêndio, tecnologia de salvamento e pronto- 
 socorrismo. Unidas, apoiando umas às outras, ado-
taram como lema “desistir jamais”. No dia 4 de de-
zembro de 1991, quebrando tabus e lutando contra 
o ranço machista, 37 mulheres foram apresenta-
das como as Pioneiras do Fogo, inaugurando uma 
nova fase no Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Desse grupo ini cial, menos da metade foi para 
o Resgate. O dia a dia mostrou que a técnica po-
dia substituir a força e que as mulheres eram ca-
pazes de rea li zar todas as atividades de um bom-
beiro. Dos homens também foi exigido re si liên cia. 
“A presença da mulher mudou a rotina dos quar-
téis. Não havia alojamento nem banheiros femi-
ninos. Além disso, muitos queriam proteger as 
bombeiras, evitando, por exemplo, que tirassem 
serviço à noite. Levou um tempo para que todos 
assimilassem o fato de que elas estavam ali como 
iguais”, diz o coronel Edson Domingues.

Mesmo com o natural estranhamento ini cial, 
os co ro néis Sampaio e Sendin, que se mantiveram 
no comando do CB até 1994, afirmam que nunca 
ouviram críticas com relação ao ingresso da mu-
lher na corporação. “A mulher já estava na Polícia 
Militar e sua entrada no Corpo de Bombeiros foi 
vista como uma evolução”, diz o coronel Sampaio.

Por um pe río do houve um número restrito 
de vagas para as mulheres interessadas em en-
trar para o Corpo de Bombeiros. Hoje, as vagas 
abertas podem ser pleiteadas tanto por homens 
quanto por mulheres.

Uma cu rio si da de. A família Sendin já está na 
quarta geração de policiais militares. O pai do co-
ronel Sendin fez parte da primeira turma formada 
na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. 
Seus dois filhos, o tenente Fabio e o capitão Sil-
mar, são bombeiros, sendo que a esposa do capi-
tão Silmar, Raquel, é uma das Pioneiras do Fogo. 
Eles se conheceram em 1992, em cima de um te-
lhado, numa ocorrência de incêndio, e a filha deles 
já fala em seguir a mesma carreira. “Fico muito sa-
tisfeito em ver as mulheres no Corpo de Bombei-
ros”, comenta o coronel Sendin. E o coronel Sam-
paio emenda: “elas podem chegar ao comando”.

 O Coronel Edson Sampaio 
acabara de assumir o comando 
da corporação, tendo como 
subcomandante o coronel 
Silas Varela Sendin (página 
ao lado), quando o projeto 
da mulher no CB começou
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Elas chegaram ao Corpo de Bombeiros por 
caminhos diversos, mas, uma vez unidas, 
formaram um grupo coe so, amalgamado 

por um  ideal: desistir jamais. Enfrentando os de-
sa fios do pioneirismo, as primeiras bombeiras de 
São Paulo e do Brasil cumpriram com louvor a 
missão que lhes foi atri buí da, servindo de exem-
plo para os Corpos de Bombeiros dos demais Es-
tados e também para a so cie da de, rea fir man do na 
prática a igualdade entre os gêneros.

Conheça a seguir as his tó rias de algumas das 
Pioneiras do Fogo.

A ETERNA CAPITÃ
Darcy Maria da Silva Toselli, natural de Estre-
la do Oeste, é a sexta filha entre nove irmãos. 
O pai sonhava em ter um filho militar, mas já ha-
via abandonado a ideia depois do insucesso dos 
mais velhos. “Em 1978 eu trabalhava na Secreta-
ria da Educação. Já estava com 25 anos, idade li-
mite para entrar na Polícia Militar, e me inscrevi 
no último dia. Fiz a prova e viajei de fé rias para a 
casa dos meus pais. Um belo dia apareceu um po-
li cial avisando meu pai que eu deveria comparecer 

à delegacia. Sem saber de nada, ele me perguntou 
se eu havia feito algo de errado. Logo desconfiei, 
mas preferi não dizer nada. Pedi para ele me acom-
panhar e foi o delegado que mostrou o telegrama 
comunicando que eu havia passado na prova es-
crita e que deveria me apresentar na PM para o 
exame médico. Meu pai, claro, ficou muito feliz.”

No ano seguinte Darcy fez a Escola de Sargen-
tos e em 1980 ingressou no Po li cia men to Femi-
nino como terceiro-  sargento. Foram 11 anos en-
tre a ra dio pa tru lha feminina e o po li cia men to de 
trânsito, numa época em que as policiais não po-
diam andar armadas, até o surgimento de uma vaga 
para o curso de Resgate em 1990, oferecida ao Co-
mando de Po li cia men to Feminino, para a qual a 
já segundo-  tenente Darcy foi indicada. Ela fez o 
treinamento e retornou ao patrulhamento osten-
sivo. No ano seguinte veio a convocação: ela lide-
raria o pelotão de policiais que seria treinado para 
entrar para o Corpo de Bombeiros. Con cluí da a 
formação das pioneiras, Darcy passou a  atuar no 
Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), onde 
permaneceu até voltar ao po li cia men to, em 1995. 
Três anos depois passou para a reserva.

Elas, por elas
 A sargento Rosemeire Cerri, a 
capitã Darcy Maria da Silva Toselli 
e a soldado Cristiane Andreoni 
(E/D) romperam barreiras
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No dia 16 de dezembro a sar-
gento Priscilla de Almeida 
Santana viu um sonho aca-

lentado por mais de uma década se 
tornar rea li da de. Depois de esperar 
por 11 anos, em dezembro ela con-
cluiu o Curso de Bombeiro para Sar-
gentos e agora aguarda an sio sa men-
te para servir no 19º GB, em Jun diaí.

Natural de Bragança Paulista, 
Priscilla entrou na Policia Militar 
em 2004. Como soldado, serviu no 
po li cia men to em São Bernardo do 
Campo, no po li cia men to de choque 
e no Comando de Po li cia men to de 
Área, CPA/M1. No final do ano pas-
sado, já como sargento, surgiu a opor-
tunidade de cursar a Escola Su pe rior 
de Bombeiros (ESB). “Estou muito fe-
liz. Tinha certeza de que era isso que 

eu queria e depois de fazer a ESB esse 
sentimento só aumentou. Para mim 
é tudo de bom quando consigo aju-
dar alguém.” Dos 165 bombeiros que 
se formaram em dezembro, apenas 
três eram mulheres, sendo que Pris-
cilla era a única em seu pelotão. “Du-
rante o curso tive um apoio fantásti-
co. Não senti diferença alguma pelo 
fato de ser mulher.” A meta de Pris-
cilla, 32 anos, é  atuar na área de res-
gate. “Tenho grande afinidade com 
essa atividade. Como po li cial militar, 
muitas vezes cheguei às ocor rên cias 
antes que os bombeiros e essa ex pe-
riên cia vai me ajudar.” Cien te de que 
os oficiais são agentes multiplicado-
res de boas práticas, Priscilla já pen-
sa em voltar para a ESB para fazer 
cursos de es pe cia li za ção.

Desejo de ajudar
UM ANO QUE VIROU DÉCADAS
No dia 13 de abril de 2017, a soldado Cris tia ne 
An dreo ni entrará para a reserva, depois de 29 
anos de serviço. Assim como a capitã Darcy, sua 
decisão de abraçar a carreira militar foi in f luen-
cia da pela família, mas dessa vez de forma indi-
reta. “No Dia do Bombeiro, minha avó me leva-
va ao posto do Corpo de Bombeiros no bairro do 
Belém. Eles en chiam um colchão inf lável e dei-
xavam a crian ça da brincar. Eu era fascinada pe-
las fardas.” Em 1988, Cris tia ne fez o teste para en-
trar na PM e no dia 28 de abril de 1989 formou-  se 
pela Escola de Soldados. Cria da pela avó, escon-
deu dela o alistamento até uma semana antes de 
se apresentar. “Eu era auxiliar de escritório e mi-
nha avó levou um choque ao saber que eu ia entrar 
para a Polícia Militar. Passado o susto, ela disse: 
do jeito que você é, independente e decidida, não 
fica um ano.” Foi justamente essa determinação 
que a levou ao Corpo de Bombeiros.

Formada, Cris tia ne foi para o 1º BPFem, no Pe-
lotão de Escala Extra em Jogos de Futebol,  Shows, 
Sambódromo, e depois para a Comando de Po li-
cia men to Feminino. “No CPFem trabalhava com 
a capitã Ilza Borges1, que fez parte do grupo de 
trabalho que estruturou a entrada das mulheres 
no CB. Sabendo do meu sonho em ser bombei-
ra, ela me convidou para participar do projeto.”

Cris tia ne atuou 11 anos na área ope ra cio nal, 
no 2º e no 1º GB, sete anos na divisão de Manu-
tenção, sendo a primeira mulher nessa função, 
10 anos no Centro de Operações, no atendimen-
to às chamadas do 193, e hoje está na Divisão de 
Análise Centralizada de Projetos de Seguran-
ça Contra Incêndio (DAC). Ela é ainda diretora 
executiva do Departamento Feminino da As so-
cia ção dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de 
São Paulo (ACSPMESP).

CARGA SEGURA
A sargento Rosemeire Cerri co le cio na até hoje as 
muitas reportagens para as quais foi entrevistada. 
Além de ser uma Pioneira do Fogo, Cerri se tornou 
a primeira motorista do Corpo de Bombeiros de 
São Paulo. Há dois anos e oito meses na reserva, 
Cerri conta que também era encantada pela far-
da e pelo respeito que impunha, mas demorou a 
ceder ao uniforme. “Eu era representante de uma 
indústria química, ganhava na época um ótimo 
salário. Em 1990, numa hora de almoço, parei em 

1 Autora de monografia sobre a inclusão da mulher no Corpo de 
Bombeiros.

 Formada, a sargento Priscilla Santana já pensa em novos cursos na ESB
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uma banca de jornal e vi um anúncio chamando 
mulheres para fazerem parte da polícia femini-
na. O momento era aquele. Em dezembro com-
pletaria 26 anos e não poderia mais me candida-
tar. Fiz a inscrição, passei por todos os testes, e 
em 1991 já estava na Escola para Soldados. Fui ta-
xada como louca pela minha família. Minha mãe 
temia pela minha segurança.”

Cerri ficou apenas dois meses prestando servi-
ço na PM e quando soube da possibilidade de en-
trar para o CB logo se apresentou. “O batalhão fe-
minino tinha um contingente pequeno, cerca de 
300 policiais, e cobria muitos eventos. Por isso, 
quando a convocação para o CB chegou ouvi a se-
guinte afirmação: ‘É bom você passar nos testes, 
porque se voltar para cá sua vida não será fácil’ ”, 
diverte-  se a sargento.

Cerri não só tornou-  se uma Pioneira do Fogo 
como se destacou na direção das via tu ras. Logo que 
começou no 2º GBS,  atual 4º GB, ela teve de aceitar 
a tarefa de conduzir um caminhão porque não havia 
mais ninguém para fazê-  lo. “Poucos queriam tirar 
a habilitação para dirigir veí cu los pesados. A res-
ponsabilidade é muito grande. Você transporta 
carga viva: seus companheiros e a água.” Servin-
do toda a sua carreira no mesmo quartel, Cerri pi-
lotou todos os veí cu los do CB. Por oito anos foi ela 
a responsável por levar o comando de área para as 

ocor rên cias. “As pes soas ficavam perplexas quan-
do eu descia do Auto Bomba. Mulher, pequena, 
de batom vermelho, chamava a atenção mesmo.”

DE GERAÇÃO PARA GERAÇÃO
Quan do a subtenente Karen Conceição entrou 
para a Polícia Militar não imaginava um dia se 
tornar bombeira. Não por falta de exemplo. Fi-
lha de bombeiro, ela cresceu ouvindo his tó rias 
sobre as ocor rên cias, inclusive dos edi fí cios An-
draus e Joel ma. Quan do estava perto de concluir 
sua formação na Escola de Soldados veio à tona 
o projeto das mulheres no CB e ela rapidamen-
te prontificou-  se. “A maior dificuldade que en-
contramos na época foi quanto a nossa complei-
ção física. Não temos a força do homem, porém 
com o tempo mostramos que po día mos somar e 
 atuar em qualquer área.” Nos primeiros anos Ka-
ren trabalhou no Resgate e, após a Escola de Sar-
gentos, atuou como comandante de prontidão e 
no comando de via tu ra de incêndio e resgate. De-
pois de 20 anos no serviço ope ra cio nal, Karen está 
há cinco anos na área administrativa, atual men te 
no 11º GB, São José dos Campos. “A minha maior 
conquista foi contribuir para que muitas mulhe-
res estejam hoje no Corpo de Bombeiros.” Entre 
elas suas pró prias filhas, Karen, 22 anos, e Ra fae-
la, 19, que acabaram de entrar para a corporação.

 A subtenente Karen Conceição não imaginava tornar-se bombeira quando entrou para a PM
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Dois eventos marcaram ofi cial men te os 25 
anos da mulher no Corpo de Bombeiros 
de São Paulo em 2016. No dia 25 de ou-

tubro a data foi um dos temas do ciclo de pales-
tras rea li za do no auditório do Centro de Opera-
ções da Polícia Militar (Copom), no bairro da Luz, 
e no dia 28 de novembro foi promovida uma ses-
são solene na Assembleia Legislativa do Estado 
em comemoração ao Dia da Bombeira e ao jubi-
leu de prata, celebrados em 4 de dezembro. Ambos 

Justa comemoração
 Evento no Copom reuniu as Pioneiras do Fogo, o comando da corporação, os comandantes e outros oficiais envolvidos com o projeto em 1991, 
políticos ligados à PM e ao CB e bombeiras que atuam em vários grupamentos de São Paulo

 A capitã Darcy liderou a primeira turma de mulheres a ingressar no CB
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os encontros contaram com a presença das Pio-
neiras do Fogo, do  atual comando da corporação, 
dos comandantes e outros oficiais envolvidos com 
o projeto em 1991, de políticos ligados à Polícia 
Militar e ao Corpo de Bombeiros e de bombeiras 
que  atuam em vá rios grupamentos de São Paulo.

Marcados pela emoção, os eventos foram re-
chea dos de palavras de agradecimento e de reco-
nhecimento pelo trabalho rea li za do tanto pelas 
37 Pioneiras do Fogo quanto pelos membros do 
Corpo de Bombeiros e da PM, homens e mulheres 

que via bi li za ram a mudança no CB. Uma das fa-
las mais aplaudidas foi a da capitã Darcy Maria da 
Silva Toselli, responsável pelo comando do grupo 
de pioneiras durante o pe río do de treinamento. 
“Essas meninas deram seu sangue, sua vida pelo 
Corpo de Bombeiros. Com muita garra elas abri-
ram caminhos. Agora olho para as novas bombei-
ras, me emo cio no, e peço para que elas honrem 
essas 37 mulheres que tanto lutaram para provar 
que eram capazes de estar onde estavam”, disse a 
capitã no dia 25 de outubro. A

 A cabo Roseli 
Oliveira (E) e a 

soldado Cristiane 
Andreoni, ao lado do 

então comandante 
do CB, coronel 

Rogério Bernardes 
Duarte, homenageiam 

a capitã Darcy

 Coronel José Carlos da Silva 
(na época comandante do CCB, 
atual CBM), deputado estadual 
coronel Telhada (PSDB), coronel 
Duarte e o coronel Edson Sampaio 
durante homenagem no Copom
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ATUALMENTE, POR VOLTA 
DE 10% DAS RODOVIAS 
FEDERAIS E ES TA DUAIS 
SÃO ADMINISTRADAS POR 
EMPRESAS PRIVADAS. 
AS CONCESSIONÁRIAS 
SÃO RESPONSÁVEIS PELO 
PRIMEIRO ATENDIMENTO EM 
CASO DE ACIDENTE, ASSIM 
COMO ESTÃO PRONTAS PARA 
ACIONAR E TRABALHAR 
EM CONJUNTO COM O 
CORPO DE BOMBEIROS NOS 
CASOS MAIS GRAVES.

ÓRGÃO DO SISTEMA
Por: Denise Góes

Segurança e 
infraestrutura 
nas estradas



Manter a segurança nas ro do vias e 
estradas brasileiras não é uma ta
refa fácil. A extensão da malha ro
do viá ria do País impõe vigilância 

constante e os de sa fios são enormes. Atual men
te, apenas uma pequena parcela dela é administra
da por empresas privadas por meio de concessão.

O transporte ro do viá rio brasileiro integra to
dos os Estados do País por meio de 1,7 milhão 
de quilômetros de estradas. Desse total, apenas 
12,9%, ou 221. 820 quilômetros, correspondem a 
estradas pavimentadas. Com a extinção do Fun
do Ro do viá rio Federal, em 1988, e o fim dos re
cursos para investir na manutenção dessa rede, 
o governo federal deu início, na década de 1990, 
a um programa de concessões para recuperar 
parte da malha ro do viá ria. Cerca de 10% das es
tradas, federais e es ta duais, são administradas 
por empresas privadas, con ces sio ná rias que ze
lam pela segurança e pela in fraes tru tu ra das ro
do vias sob a supervisão da Agência Na cio nal de  
Transportes Terrestres (ANTT).

O Estado de São Paulo tem uma das maio
res malhas ro do viá rias do País, com 198.994 
quilômetros de estradas e ro do vias, de acordo 
com o Departamento de Estradas de Rodagem 
(DERSP): 175.821 km são estradas e vias muni
cipais; 1.055 km são ro do vias federais; 15.402 km 
estão sob responsabilidade do DERSP e somente 
6.716 km estão a cargo das empresas con ces sio
ná rias. Enquanto a ANTT administra e fiscaliza 
as con ces sio ná rias das estradas federais, como é 

o caso da CCR NovaDutra, a Agência Regulado
ra de Serviços Públicos Delegados de Transpor
te do Estado de São Paulo (Artesp), é responsá
vel pela fiscalização das 20 con ces sio ná rias que   
atuam em ro do vias do Estado.

E é para garantir a segurança dos usuá rios e 
reduzir o número de acidentes nas ro do vias con
cedidas que as con ces sio ná rias paulistas, sob a 
coor de na ção da Artesp, elaboram e implemen
tam a cada dois anos o Programa de Redução de 
Acidentes (PR A). Ele define as es tra té gias a se
rem adotadas, a partir da análise das ocor rên cias 
de acidentes, vítimas feridas e vítimas fatais. Com 
base nesse diag nós ti co, segundo a Artesp, são im
plementadas as ações previstas nos contratos, que 
podem ser obras ou ações complementares de en
genharia, como modificações na sinalização e na 
travessia de pedestres; operacionais, como as ope
rações comboio; coer ci ti vas, com apoio da Polí
cia Ro do viá ria em fiscalizações; e educativas, por 
meio de campanhas, palestras etc.

Ainda de acordo com a Artesp, para reduzir a 
gravidade dos acidentes, os contratos de conces
são estabelecem que os atendimentos emergen
ciais das con ces sio ná rias devem contar desde o 
socorro médico até o mecânico. Assim, o atendi
mento a acidentes e vítimas é feito primeiramente 
pelas con ces sio ná rias, que contam com am bu lân
cias, guinchos e caminhões  pipa para o resgate e 
socorro. Em casos de ocor rên cias mais graves ou 
envolvendo produtos perigosos, a base do Corpo 
de Bombeiros mais próxima é acio na da.
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 Rodovia dos Imigrantes
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A Artesp cita a Operação Corta Fogo, coor de
na da pela Secretaria do Estado de Meio Am bien
te, como uma das ações conjuntas com os bom
beiros visando combater as queimadas, comuns 
em algumas ro do vias paulistas nos meses de in
verno. Além disso, a agência destaca que são fir
madas também par ce rias para a rea li za ção de si
mulados no sentido de aperfeiçoar o atendimento 
a ocor rên cias e para o treinamento de equipes de 
Atendimento Pré  Hospitalar das con ces sio ná rias.

A seguir, saiba mais detalhes sobre o trabalho 
de algumas delas.

o percurso da rodovia e nas sete bases operacio
nais, que contam com equipes de socorro médico 
e equipamentos de auxílio mecânico e guinchos 
à disposição da população, além de bases avança
das nos pe río dos de maior movimento. As ações 
operacionais, tanto de engenharia como educati
vas, con tri buí ram para a redução de 6,68% dos aci
dentes na comparação entre o primeiro semestre  
de 2015 e o mesmo pe río do de 2016.

De acordo com Douglas Alves, supervisor do 
centro de controle ope ra cio nal, uma das razões 
dessa redução é o trabalho de prevenção por meio 
da rea li za ção de simulados e de treinamento das 
equipes. No dia a dia da estrada, Alves chama a 
atenção para a parceria com o Corpo de Bombei
ros, es pe cial men te do 6º Grupamento de Bom
beiros de Santos e o 8º GB de Santo André, no so
corro a acidentes graves na Baixada Santista e na 
saí da de São Paulo, pela Imigrantes, um trecho de 
planalto que demanda atenção pela quantidade de 
veí cu los que circulam dia ria men te por ali. Para 
ele, é importante, numa cena real, as equipes esta
rem integradas para não gerar tumulto na hora do 
atendimento, inclusive por meio de troca de infor
mações sobre as ocor rên cias para evitar o desloca
mento desnecessário de equipes dos bombeiros.

CCR NOVADUTRA
Com 402 quilômetros de extensão, a Rodovia 
Presidente Dutra, que liga o Estado de São Paulo 
ao Rio de Janeiro, foi a primeira rodovia conce
dida à ini cia ti va privada, sendo, desde 1996, uma 
das ro do vias federais administradas pelo Grupo 
CCR. Ao longo desses 20 anos, a con ces sio ná ria 
investiu na modernização de toda a in fraes tru tu ra 
com a reforma da pavimentação, sinalização, pon
tes, via du tos e passarelas, deixando de ser consi
derada a rodovia da morte para ser, hoje, uma das 
mais seguras do País.

Segundo Peter Ribeiro, coor de na dor de opera
ções da CCR NovaDutra, investimentos constantes 

ECOVIAS
A Eco vias opera o Sistema An chie ta  Imigrantes 
desde 1998, ligação entre a re gião metropolitana 
de São Paulo e a Baixada Santista, e principalmente 
ao Porto de Santos, com 176,8 quilômetros de ex
tensão. O atendimento ao usuá rio é feito em todo 
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Um exemplo de integração entre vá rias enti-
dades na prevenção e segurança de quem cir-
cula pelas ro do vias é a chamada Rede Integra-
da de Emergência do Vale do Pa raí ba, a Rinem.

A ideia surgiu no início dos anos 1990 quan-
do, ao buscar a melhoria do sistema de se-
gurança contra incêndio, algumas empresas 
instalaram linhas diretas com o Corpo de Bom-
beiros da re gião para facilitar a comunicação 
e o atendimento. A partir daí, criou-  se uma 
estrutura para formar uma rede para atender  
a si tua ções de perigo.

Atual men te, as ações da Rinem, que é uma 
as so cia ção sem fins lucrativos, são coor de na das 
pelo 11º Grupamento de Bombeiros, respon-
sável por 29 mu ní ci pios do Vale do Pa raí ba e 
contando com mais de 100 pontos de ra dio co-
mu ni ca ção com frequência exclusiva, integran-
do mais de 40 empresas da ini cia ti va privada, 
hospitais e órgãos públicos 24 horas por dia.

Mais recentemente as atua ções da Rinem 
con tri buí ram para a concretização de uma 
ideia inovadora: o Congresso de Atendimento 
de Emergências em Ro do vias (CIER). A ini cia-
ti va partiu do capitão Antonio Carlos Bernar-
des, do 11º GB, ao se dar conta que não havia 
uma padronização no atendimento de emer-
gên cias nas ro do vias brasileiras. Com apoio 
da CCR NovaDutra, da Rinem e das empre-
sas da re gião, o capitão organizou o primei-
ro congresso, que aconteceu em 2015, em São 
José dos Campos, com a finalidade de discutir 
meios de integração e elaborar propostas de 
padronização dos protocolos de atendimento 
dos vá rios órgãos e das empresas envolvidas. 
O sucesso do evento ajudou na organização 
do segundo congresso, em 2016, que, além de 

Rinem e o atendimento integrado nas rodovias

reunir quatro con ces sio ná rias da re gião (CCR 
NovaDutra, Ecopistas, Rota das Bandeiras, Nova 
Tamoios), organizou um curso de treinamento  
para equipes dessas empresas.

“O primeiro congresso teve como ponto 
central o desencarceramento de vítimas em 
acidentes e deu tão certo que um segundo 
congresso foi rea li za do, em 2016, também em 
São José dos Campos, com foco no atendi-
mento a acidentes com produtos perigosos”, 
explicou Eder Sauli Pereira, coor de na dor da 

Rinem. “O próximo deve acontecer em 2018 
e esperamos atrair equipes de con ces sio ná-
rias do País inteiro para expandir as técnicas 
de atendimento de emer gên cias para outros  
Estados”, afirmou Pereira.

Um evento semelhante, com foco no ge-
ren cia men to de desastres foi organizado em 
2015 pelo 18º GB, de Ba rue ri, com apoio da 
con ces sio ná ria CCR ViaOes te e CCR Rodo Anel 
e da Artesp. Assim como no caso do CIER, o 
seminário em Ba rue ri teve como objetivo re-
forçar a sinergia entre os órgãos no atendi-
mento de emer gên cias para a troca de infor-
mações e tomada de decisões em ocor rên cias 
de maior complexidade.

 Edir Pereira, coordenador da Rinem

 Congresso de Atendimento de Emergências  
em Rodovias (Cier)
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 Várias 
simulações 
aconteceram 
durante o 
segundo 
Congresso de 
Atendimento  
de Emergências 
em Rodovias
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em obras de manutenção têm garantido aos usuá
rios mais segurança, reduzindo os riscos de aci
dentes. “A preo cu pa ção com o usuá rio é constante 
e isso se traduz na atua ção das equipes instaladas 
em 11 bases na rodovia, seis no trecho paulista e 
cinco no f luminense.” Ribeiro explica que as ba
ses são compostas por profissionais ex pe rien tes, 
com equipamentos para o socorro mecânico e 
equipes médicas preparadas para o atendimen
to de todo tipo de acidente. Ele destaca, porém, a 
rea li za ção pe rió di ca de simulações para o treina
mento das equipes, muitas delas com a participa
ção de homens do Corpo de Bombeiros da re gião, 
e as campanhas educativas desenvolvidas pela con
ces sio ná ria junto aos usuá rios, pri vi le gian do as
sim a prevenção de acidentes por meio de folhetos 
explicativos e palestras em escolas. “Um di fe ren
cial que também ajuda muito o usuá rio da Nova
Dutra é a CCR FM 107.5, uma rádio que ao longo 
de toda a rodovia transmite informações sobre as 
condições de tráfego 24 horas por dia.”

CCR VIAOESTE E CCR RODOANEL
Esses dois trechos de ro do vias sob concessão aten
dem a 200,62 quilômetros, 32 km do RodoAnel 
e mais 168,62 km que com preen dem as ro do vias 
Castello Branco e Raposo Tavares, principal li
gação da capital ao oes te paulista. Atual men te, a 
con ces sio ná ria conta com sete bases no sistema 

Castello  Raposo e duas bases no trecho do Rodo
Anel e atende a 18 mu ni cí pios. Assim como em 
outras ro do vias administradas por empresas pri
vadas, ela tem como compromisso a manutenção 
dos trechos concedidos tanto no aspecto de in
fraes tru tu ra como no que diz respeito à seguran
ça dos usuá rios. “Manter a segurança na rodovia 
é uma das principais preo cu pa ções da ViaOes te 
e também do RodoAnel. Por isso, estamos revi
sando constantemente nossos protocolos de aten
dimento com o objetivo de reduzir os acidentes 
e garantir a via gem dos usuá rios”, explica Ju lia
no Souza, responsável técnico pelo Atendimento  
Pré  hospitalar da con ces sio ná ria. A
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MUSEUS DO FUTEBOL 
E DA LÍNGUA 

PORTUGUESA SÃO 
EXEMPLOS QUE 
CONSAGRAM A 

ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
NA PRESERVAÇÃO 

DE MEMÓRIAS 
IMPORTANTES.

TERCEIRO SETOR
Por: Flavius Deliberalli

Cria da em 1977, no Rio de Janei-
ro, pelo jornalista e fundador do 
Grupo Globo, Roberto Mari-
nho, a Fundação Roberto Ma-

rinho (FR M) teve sua atua ção fundamen-
tada no princípio de que a comunicação 
pode ser um instrumento de transforma-
ção so cial, por meio da promoção do di-
reito à educação, da valorização da cultura  
brasileira e do meio am bien te.

A atua ção da FRM contempla ações em 
conjunto com uma rede de parceiros públi-
cos e privados (empresas, fundações, ins-
titutos, governo e organizações não go-
vernamentais), com o intuito de dar vida 
a ini cia ti vas que impactam diferentes gru-
pos em todas as re giões do País. Algumas 
das ini cia ti vas de maior sucesso e reconhe-
cimento estão na área da educação, como 
é o caso do Telecurso e o canal Futura.

A abrangente atua ção da FR M contem-
pla também a concepção e implementação 
de museus e exposições por meio de sua 

Fundação Roberto 
Marinho e a missão  
de preservar a história

área de Patrimônio e Cultura. Porém, a 
atua ção da FRM nesse tipo de atividade não 
engloba a gestão. “A partir da inauguração, 
a Fundação Roberto Marinho não é res-
ponsável pela gestão dos museus, que fica 
a cargo da administração pública, direta ou 
indiretamente, por meio de Organizações 

Sociais de Cultura se le cio na das me dian te 
chamamentos públicos”, explica Lucia Bas-
to, gerente geral de Patrimônio e Cultura 
da Fundação Roberto Marinho.

De acordo com a gerente, os museus de-
senvolvidos pela FR M têm o compromis-
so de serem espaços proa ti vos de apoio à 

educação e à cultura. “Nossa metodologia 
ao desenvolver os museus combina três 
frentes-  chave, trabalhadas de forma inte-
grada: arquitetura, con teú do e mu seo gra-
fia. O papel da FR M é estruturar, articu-
lar e coor de nar as equipes de es pe cia lis tas 
nas   áreas ne ces sá rias para a implementa-
ção do museu, como desenvolvimento de 
con teú do, mu seo gra f ia, expografia, re-
cursos tecnológicos etc.” Nesses projetos, 
a FR M também é responsável pela capta-
ção de recursos junto à ini cia ti va privada e 
a articulação entre os parceiros envolvidos. Um  formato expositivo diferenciado era a marca do Museu da Língua Portuguesa

 No Museu do Futebol vídeos, fotografias, áudios  
e muita interatividade criam uma atmosfera única
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Museu da Língua Portuguesa
Inaugurado em março de 2006, o Museu 
da Língua Portuguesa está se dia do no pré
dio da Estação da Luz, na re gião central da 
capital paulista. Em 10 anos de fun cio na
men to recebeu a visita de quase 4 milhões 
de pes soas, consolidando  se como um dos 
museus mais visitados do Brasil e da Améri
ca do Sul. Dedicado à valorização e difusão 
da Língua Portuguesa, o museu se desta
cava por apresentar um formato exposi
tivo di fe ren cia do das demais instituições 
mu seo ló gi cas do País e do mundo, usan
do tecnologia e recursos interativos para a 
apresentação de seus con teú dos.

Desde o dia 21 de dezembro de 2015 
o museu está fechado para visitação por 
ter sido atingido por um incêndio de gran
des proporções (matéria na edição 4 da 
Revista Fundabom). Mesmo assim, nesse 
pe río do de mais de um ano, a instituição 
promoveu diversas ações educativas e ex
posições itinerantes. Em mea dos de janei
ro de 2016, o Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, 
assinou convênio com a Fundação Rober
to Marinho e a organização so cial IDBrasil 
visando à  união de esforços para a recons
trução do espaço. As obras de restauro 
tiveram início em dezembro de 2016 e 
terão custo total estimado em R$ 65 mi
lhões. A previsão é de que as obras avan
cem até dezembro de 2018. Já a implan
tação da mu seo gra fia deve ter início em 
2018, com previsão de conclusão até mar
ço de 2019. A data de inauguração só será 
definida após a conclusão dos projetos.

Museu do Futebol
Se dia do dentro do Estádio Municipal Pau
lo Machado de Carvalho, o Pa caem bu, em 
São Paulo, desde setembro de 2008, o Mu
seu do Futebol tem como missão investi
gar, preservar e comunicar o futebol como 
expressão cultural no Brasil. A instituição 
narra a história brasileira e do futebol no 
século XX, evi den cian do o esporte como 
uma das mais reconhecidas manifestações 
culturais do País. Ví deos, fo to gra fias, áu dios 
e muita interatividade  criam uma atmosfe
ra única para um passeio sen so rial nor tea
do por três caminhos: história, emoção e 
diversão. Desde sua inauguração, o Museu 
do Futebol já recebeu 2,7 milhões de pes
soas, sendo um dos mais visitados do Brasil.

INICIATIVAS
Os principais projetos desenvolvidos pela 
FR M nessa área são a Casa da Cultura de 
Paraty, inaugurada em 2004, em Paraty 
(RJ); o Paço do Frevo, aberto em 2014, em 
Recife (PE); o Museu de Arte do Rio, inau-
gurado em 2013, no Rio de Janeiro (RJ), e 
o Museu do Amanhã, em fun cio na men to 
desde 2015 no Rio de Janeiro (RJ), além da 
nova sede do Museu da Imagem e do Som 
(MIS) do Rio de Janeiro (RJ), que está em 
construção. Outros dois museus que tam-
bém integram as ini cia ti vas da FR M são o 
Museu da Língua Portuguesa, que iniciou 
suas atividades em 2006, e o Museu do Fu-
tebol, aberto em 2008. Ambos estão loca-
lizados na capital paulista e se notabilizam 
por estarem entre os mais visitados do País.

PROJETOS CONSOLIDADOS
Segundo informado pela FRM, o Museu da 
Língua Portuguesa é uma ini cia ti va do Go-
verno do Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado da Cultura, com a qual 
a fundação atuou como parceira. “O Museu 
da Língua Portuguesa inaugurou no Bra-
sil os chamados museus experienciais, nos 
quais o con teú do é apresentado de forma 
sen so rial, interativa e conduzido por uma 
narrativa, com am bien tes imersivos e ins-
talações audiovisuais. Sua implantação na 
Estação da Luz, totalmente restaurada, é 
simbólica: foi ali o ponto de chegada de imi-
grantes de vá rios lugares do mundo, com 
diferentes idio mas e sotaques, no coração 
de São Paulo, maior cidade de falantes de 
português do mundo”, relata Lucia Basto. 
Quan to ao Museu do Futebol, a FR M foi 
convidada para desenvolvê-  lo em 2005. 
A partir de então, a FR M concebeu o pro-
jeto e coordenou a equipe de es pe cia lis tas, 

da arquitetura à exposição principal, pas-
sando pela obra de adaptação do Estádio 
do Pa caem bu e o restauro de sua fachada. 
“O Museu do Futebol faz um passeio pela 
história política e so cial do Brasil, a partir 
do futebol, mostrando como o esporte aju-
dou a formar a identidade brasileira e como 
a cultura brasileira ajudou a transformar  
o futebol”, aponta a gerente.

Atual men te, a FR M integra o conse-
lho dos dois museus, que são geridos pela 
IDBrasil, Organização So cial de Cultu-
ra: o Museu do Futebol desde sua inau-
guração, em 2008, e o Museu da Língua  
Portuguesa desde julho de 2012. A

 Mais de 2,7 milhões de visitantes já estiveram  
no Museu do Futebol Em 10 anos de funcionamento, o Museu 

da Língua Portuguesa recebeu a visita 
de quase 4 milhões de pessoas
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ARTIGO CIENTÍFICO
Por: Fabíola Andréia Disaró

Embora a investigação de in cên dios seja 
uma ferramenta imprescindível no de-
senvolvimento da segurança contra in-
cêndio, nosso país demonstra falhas rele-

vantes ao avanço dessa ciên cia. Uma investigação 
de incêndio deve levar em consideração diversos 
fatores capazes de determinar a sua causa, os quais 
se riam registrados, analisados e con cluí dos por 
meio de laudo pe ri cial. No Brasil, as atividades 
periciais são rea li za das pelas Po lí cias Cien tí fi cas 
em diversas unidades da Federação. Em contra-
partida, os registros dos in cên dios são rea li za dos 
pelos Corpos de Bombeiros. Apresenta-  se, por-
tanto, a primeira dificuldade de as so cia ção das 
causas com as consequências dos eventos, uma 
vez que atividades que devem ser complementa-
res são desenvolvidas por organizações distintas.

A ava lia ção de um laudo técnico-  pe ri cial, ela-
borado por profissionais habilitados, permite iden-
tificar as diversas informações que uma investi-
gação de incêndio pode pro por cio nar, indo muito 
além de atender as questões legais inerentes à in-
vestigação criminal. A partir do momento em que 
as pe rí cias de incêndio resultem em laudos con-
clusivos para todas as ocor rên cias de in cên dios 
registradas pelos Corpos de Bombeiros e, conse-
quentemente, em uma estatística acerca das cau-
sas de maior incidência, será possível trabalhar 
políticas de prevenção mais efetivas.

INTRODUÇÃO
Antes mesmo de proceder à apresentação des-
te trabalho, é importante sa lien tar que o seu de-
senvolvimento se deu por conta da indagação de 
questões básicas referentes à forma como boa parte 
das   áreas edificadas pode estar cercada de condi-
ções falhas quanto ao aspecto da segurança, con-
trapondo-  se, muitas vezes, à extensão da legisla-
ção em vigor pertinente ao assunto. Um exemplo 
disso está na pre ca rie da de das instalações elétri-
cas que alimentam as habitações, incorrendo em 
forte indício de que um incêndio tenha ocorrido 
por causa elétrica, de sen ca dea do por negligência 
ou por desconhecimento do risco.

Porém, a busca por dados estatísticos que in-
diquem as principais causas dos in cên dios em 
nosso país leva a uma série de informações de-
sencontradas. Entre as atividades desempenha-
das pelos Corpos de Bombeiros Militares, com-
pete o registro, por meio de relatório próprio, das 
atividades desenvolvidas durante atendimento 
a um sinistro, com vistas a permitir o tratamen-
to estatístico e a emissão de certidões ou bole-
tins de ocorrência desses eventos. Contudo, a 
perícia dos sinistros de incêndio é designada, na 
maioria dos Estados, às Po lí cias Cien tí fi cas, com 
foco, principalmente, em identificar in dí cios de 
ação criminosa e sem registros que atendam uma 
determinada norma padronizada.

A importância 
da perícia no 
desenvolvimento 
das medidas 
de prevenção 
de incêndio
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Fatos que marcaram a história da humanidade 
permitem perceber o desenvolvimento das medi-
das de segurança contra incêndio, aplicadas nos 
dias atuais, como:

■■ O incêndio que tomou conta da cidade de Lon-
dres em 1666, possibilitando observar a necessi-
dade das dis tân cias de ocupação ou das larguras 
das vias para acesso dos serviços de bombeiros

■■ A tragédia com o Gran Circus Norte-  Americano, 
em 1961, em Niterói, demonstrando a impor-
tância das rotas de fuga para   áreas de público, 
bem como os tipos de materiais empregados 
nas   áreas abrigadas

■■ O incêndio ini cia do no setor de solda da Volks-
wagen do Brasil, em 1970, que demonstrou a 
necessidade de isolamento de   áreas de risco
Desse modo, a preo cu pa ção com as causas dos 

in cên dios deve ser uma constante na busca do 
desenvolvimento da Segurança Contra Incên-
dio como forma de prevenção, inclusive de revi-
são de normas, leis e instruções técnicas vigentes.

OBJETIVOS
A apresentação deste trabalho tem como objeti-
vos discorrer sobre o processo que envolve uma 

investigação de incêndio, tanto com foco na pe-
rícia criminal quanto na pesquisa cien tí fi ca; de-
terminar os fatores que levam à dificuldade de 
obtenção de dados estatísticos das causas de in-
cêndio; demonstrar o baixo índice de pe rí cias de 
in cên dios em relação ao total de ocor rên cias aten-
didas em alguns Estados brasileiros e apresentar 
um laudo pe ri cial conclusivo, como estudo de caso 
concreto, evi den cian do as informações ex traí das 
desse laudo e sua importância para o desenvolvi-
mento da Ciên cia da Segurança Contra Incêndio.

A INVESTIGAÇÃO DE UM INCÊNDIO
De ação in ten cio nal ou acidental, ambas as cau-
sas devem ser investigadas. A primeira, com vis-
tas à definição do agente causador e às eventuais 
sanções legais. A segunda, com foco na Ciên cia 
da Segurança Contra Incêndio, é imprescindí-
vel para contribuir na implantação de medidas 
de prevenção ou proteção mais efetivas em todas 
as cir cuns tân cias.

As causas de um incêndio podem ser origina-
das por fenômeno ter moe lé tri co, natural, quími-
co ou por ação acidental (negligência, imprudên-
cia ou imperícia) e serão ava lia das nas duas fases 

ESTATÍSTICAS DE INCÊNDIOS OCORRIDOS EM EDIFICAÇÕES X PERÍCIAS  
REALIZADAS ENTRE 2010 E 2014 NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TIPO DE EDIFICAÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

IN
CÊ

ND
IO

S 
AT

EN
DI

DO
S 

EM
 E

DI
FI

CA
ÇÕ

ES

Edificação horizontal 445 510 621 569 718 2.863

Edificação vertical 112 164 258 200 181 915

Comercial 133 211 250 226 268 1.088

Industrial 22 39 48 35 58 202

Financeira 2 0 3 3 2 10

Prisional 3 8 0 6 6 23

De ensino 12 21 14 10 27 84

Repartição pública 4 8 6 13 5 36

Depósitos 26 27 55 31 54 193

Casa de show/cinema 0 0 5 0 0 5

Total de incêndios 759 988 1.260 1.093 1.319

Total de perícias 69 85 79 97 67

Percentual 9% 9% 6% 9% 5%

Fonte: Centro Integrado Operacional de Defesa Social do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo

RELAÇÃO ENTRE INCÊNDIOS ATENDIDOS X PERICIADOS NO ESTADO DO PARANÁ

PERÍODO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ocorrências de incêndios* 3.627 3.914 4.206 4.257 3.865 4.266 4.277 4.364 4.459 4.311

Incêndios periciados**   258   348   314   323   272   316   330   351   310   316

Percentual 7% 9% 7% 8% 7% 7% 8% 8% 7% 7%

*Dados extraídos dos RPG do CBPMPR.
**Dados fornecidos pelas Seções Técnicas do Instituto de Criminalística do Paraná (não incluem as seções de Paranaguá e Londrina).
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Fonte: OLIVEIRA Robson A., 2008, apud Guia de investigação 
de incêndio – CBMDF

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO CICLO 
OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS

Fase ‘Ativa’ 
ou ‘de Combate’

Fase ‘Passiva’ 
ou ‘Estrutural’

Fa
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Fase ‘Investigativa’ 
ou ‘Pericial’

que com preen dem uma investigação: análise e 
coleta de dados do local do incêndio e análise 
la bo ra to rial dos dados coletados.

Laudos periciais
A fundamentação de uma investigação de incên-
dio se faz por meio de um laudo, seja ele pe ri cial 
ou técnico. Porém, dos muitos atendimentos a 
ocor rên cias rea li za das, na grande maioria das ve-
zes, as causas que levaram aos sinistros são, ain-
da, uma incógnita, apresentando-  se os laudos 
periciais inconclusivos.

Inicia-  se, portanto, o primeiro obstáculo para 
que o conhecimento das causas dos in cên dios gere 
a contribuição que tanto se deseja para a Ciên cia 
da Segurança Contra Incêndio.

Enquanto a perícia dos in cên dios causados por 
ações intencionais (criminosas) vem, em cumpri-
mento à legislação, sendo atendida pelas organiza-
ções designadas para a atividade, a investigação aos 
in cên dios por causas acidentais (não intencionais) 
não recebe o mesmo grau de atenção.

LEGISLAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
EM ÂMBITO NACIONAL
De modo a com preen der a hierarquia legislativa 
em nosso país, que estabelece as com pe tên cias 
para a rea li za ção dos serviços de pe rí cias de in cên-
dios, julga-  se necessário o conhecimento do arti-
go referente à segurança pública da Constituição 
Federal de 1988 que estabelece:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, di-
reito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pes soas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I – Polícia Federal
II – Polícia Ro do viá ria Federal

III – Polícia Fer ro viá ria Federal
IV – Po lí cias Civis
V – Po lí cias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares
§ 4 º Às Po lí cias Civis, dirigidas por delegados de 
polícia de carreira, incumbem, ressalvada a compe-
tência da  União, as funções de polícia ju di ciá ria e 
a apuração de infrações penais, exceto as militares.
§ 5 º Às po lí cias militares cabem a polícia ostensiva e 
a preservação da ordem pública; aos corpos de bom-
beiros militares, além das atribuições definidas em 
lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

À interpretação da Constituição Federal de 
1988, embora não expressamente existente, a rea-
li za ção de perícia técnica em   áreas sinistradas é 
exercida pela Polícia Técnica do Departamento 
de Polícia Federal e também pelos Institutos Es-
ta duais de Polícia Técnico-  Cien tí fi ca, os quais são 
órgãos policiais autônomos ou vinculados à Polí-
cia Civil, atuan do como extensão da polícia ju di-
ciá ria na apuração das infrações penais previstas 
em lei. Entretanto, em função da forma subjetiva 
como o serviço de perícia de incêndio é determi-
nado pela Constituição Federal e devido à neces-
sidade de se proceder às pe rí cias de incêndio como 
uma complementação das atividades de segurança 
pública atri buí das ao Corpo de Bombeiros, alguns 
Estados, por meio de legislações pró prias, se dis-
tinguem do restante do País. O Distrito Federal é 
uma das unidades da Federação onde a investiga-
ção dos in cên dios é rea li za da pelo Corpo de Bom-
beiros, sendo suas atribuições previstas em lei.

Outra unidade da Federação onde as pe rí cias 
de incêndio são rea li za das pelo Corpo de Bom-
beiros é o Estado do Espírito Santo, com base no 
Art. 130 de sua Constituição Es ta dual, sendo que 
todos os laudos con cluí dos, cujas causas sejam de 
ação pes soal, são encaminhados me dian te ofício 
à Polícia Ju di ciá ria do Estado.

No Estado do Paraná as pe rí cias de incêndio 
são desempenhadas pela Polícia Cien tí fi ca do Pa-
raná. Porém, nesse Estado, assim como em boa 
parte do País, as pe rí cias de incêndio somente 
serão rea li za das em decorrência de solicitação 
da autoridade de Polícia Ju di ciá ria no caso de 
even tual suspeita de ação criminosa.

A confrontação dos dados estatísticos do Cor-
po de Bombeiros com os dados estatísticos da Po-
lícia Cien tí fi ca desse Estado permite observar num 
determinado pe río do, a relação entre in cên dios 
atendidos e as devidas pe rí cias rea li za das.
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Com relação ao Estado de São Paulo, as inves-
tigações das causas dos in cên dios são rea li za das 
atual men te pela Divisão de Auditoria e Pesquisa 
do Departamento de Segurança Contra Incêndio. 
A denominação Pesquisa se faz necessária para 
essa divisão, de modo a di fe ren ciar a questão le-
gal aplicada à perícia de incêndio ofi cial men te 
designada à Polícia Técnico-  Cien tí fi ca. As pes-
quisas de incêndio rea li za das pelo Corpo de Bom-
beiros da Policia Militar do Estado de São Pau-
lo (CBPMESP) tiveram um progresso acen tua do 
a partir da década de 1970 em virtude das diver-
sas tra gé dias que envolveram in cên dios em edi-
fí cios altos na capital trazendo grandes avanços 
nas legislações e medidas de segurança contra 
incêndio. O treinamento de alguns integrantes 
do CBPMESP em perícia de incêndio, por meio 
de curso rea li za do junto ao CBMDF, e a padro-
nização de re la tó rios de investigação, bem como 
a coleta de dados nos locais in cen dia dos, permi-
tiu um aumento considerável na resolutividade 
dos fatos e na coo pe ra ção com trabalho pe ri cial.

Entende-  se ser de suma importância a ativida-
de pe ri cial aos in cên dios em nosso país, de forma 
completa, independente da organização designa-
da para a função. Todavia, as investigações leva-
das a um laudo conclusivo quando ini cial men te 
se identifica uma ação pes soal, atende os preceitos 
da segurança pública simplesmente à aplicação de 
leis e suas devidas punições, não incrementando 
ações ou políticas de prevenção aos sinistros, uma 
vez que as causas sem foco criminal não geram 
 os laudos conclusivos que de ve riam.

OCORRÊNCIAS DE INCÊNDIOS 
ATENDIDAS × PERÍCIAS REALIZADAS
Durante o desenvolvimento deste trabalho foi 
possível observar que dentre as investigações de 
incêndio atendidas pelas Po lí cias Cien tí fi cas, as 
que apresentam cunho de pesquisa, resultando 
em informações importantes ao estudo cien tí-
fi co de suas causas, são as designadas a pes soal 
com conhecimento técnico es pe cia li za do. Contu-
do, nem toda investigação conta com esse tipo de 
qualificação ou habilidade em seu corpo técnico, 
surgindo, portanto, outro obstáculo na contribui-
ção para a Ciên cia da Segurança Contra Incêndio.

Enquanto o Corpo de Bombeiros detém conhe-
cimento para a rea li za ção das investigações de in-
cêndio, mesmo que de forma não uniformizada, 
tentando suprir a falta de informações ne ces sá rias, 
fechando seu ciclo ope ra cio nal de atividades, a Po-
lícia Cien tí fi ca segue na função de rea li zar as pe rí-
cias no atendimento de sua área de competência.

 Fachadas dos edifícios atingidos pelo 
incêndio da academia de ginástica
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ESTUDO DE CASO: LAUDO PERICIAL DE INCÊNDIO
Em seguida serão apresentados trechos de um lau-
do pe ri cial de incêndio emitido pela Polícia Téc-
nico-  Cien tí fi ca de São Paulo, o qual foi utiliza-
do para apre cia ção e demonstração de um laudo 
pe ri cial conclusivo. Serão apresentados também 
os co men tá rios pertinentes desta pesquisadora, 
com vistas a atender os objetivos deste trabalho.

Histórico
Data: 8 de novembro de 2013
Local: Avenida Ipiranga – São Paulo/SP

Local
Um edifício co mer cial si tua do à Av. Ipiranga, de 
164 es cri tó rios dis tri buí dos em 19 andares, deno-
minado Edifício Windsor; um edifício re si den-
cial si tua do à Av. Rio Branco, composto de sa-
las comerciais (acessadas pela Av. Ipiranga) nos 
três primeiros pavimentos e 147 apartamentos 
residenciais nos demais andares, totalizando 24 
andares, denominado Edifício Agulhas Negras; 
e uma academia de ginástica em pavimento tér-
reo, com um mezanino com acesso à Av. Ipiran-
ga e saí da de emergência pela Rua do Boticário e 
um subsolo que abrigava a área administrativa, 
denominada Academia Smart Fit.
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Informações
Tratavam-  se os edi fí cios, co mer cial e re si den-
cial, de edificações antigas. A academia de ginás-
tica era uma edificação existente que passou por 
uma reforma/mudança de ocupação (abrigava o 
antigo Cine Windsor) e operava sob essa ocupa-
ção havia 15 dias do ocorrido. Segundo relata-
do por ofi cial do Corpo de Bombeiros e primei-
ro combatente que entrou na academia à 1:20 h, 
o fogo não foi visto ini cial men te, necessitando de 
uma câmera térmica para fazer a detecção do lo-
cal in cen dia do. Com esse recurso pôde-  se consta-
tar que o fogo localizava-  se no teto da academia.  
Não foram registradas vítimas.

Exames
Do edifício co mer cial, as salas mais atingidas fo-
ram no 7º andar, identificando-  se incêndio total 
no in te rior das salas e ruptura de paredes di vi só-
rias de tijolos. A fachada pos te rior do edifício foi 
severamente atingida, apresentando fissuras hori-
zontais e verticais, deslocamento do revestimen-
to e spalling 1 dos blocos da parede de contenção.

Do edifício re si den cial, os apartamentos com 
maiores danos foram os que apresentavam varais 
de roupas nas fachadas ou grande concentração 
de ma te rial combustível acumulado em seu in te-
rior. O apartamento 811 foi interditado pela De-
fesa Civil em função da f lexão sofrida pela laje. 
A fachada foi severamente atingida.

Da academia de ginástica, onde foram detec-
tados os primeiros focos do incêndio, ocorreu co-
lapso total de estrutura de cobertura consumin-
do todo o ma te rial combustível que intensificou 
a ação das chamas.

1 Lascamento, fenômeno natural nas estruturas de concreto quando 
são expostas a altas temperaturas.
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 Vista da fachada posterior do edifício 
comercial, severamente comprometida

 Salas 700 e 701 do edifício comercial atingidas pelas chamas

CONSTATAÇÕES TÉCNICAS
■■ Emendas em instalações elétricas do sistema 

de iluminação sobre o forro de gesso da acade-
mia de ginástica

■■ Gesso de forro fora dos padrões ABNT para o 
tipo de ma te rial de revestimento (excesso de 
papelão)

■■ Falta de compartimentação adequada nas  
edificações adjacentes

■■ Presença de varais de roupas na fachada da  
edificação re si den cial

■■ Posição ortogonal das edificações promovendo 
o efeito chaminé — diferença de pressão forma-
da pela va ria ção de temperatura entre a re gião 
próxima ao foco do incêndio e as   áreas eleva-
das de livre alimentação de oxigênio facilitando  
a movimentação das chamas

■■ Acúmulo de materiais combustíveis no in te rior 
dos apartamentos

■■ Propagação do fogo por condução devido à com-
bustibilidade e isolamento térmico dos mate-
riais de revestimento das fachadas dos edi fí cios

CONCLUSÃO
De forma a contribuir como pro fis sio nal da área, 
que no dia a dia se depara com aspectos ainda 
não trabalhados na prevenção aos in cên dios em 
nosso país, é que os objetivos deste trabalho vêm 
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identificar em primeiro lugar o “por onde começar?” 
quando a questão é “qual a causa do incêndio?”.

Atendendo a um dos objetivos deste traba-
lho, pode-  se dizer que para se descobrir as cau-
sas de qualquer sinistro, seja ele in ten cio nal ou 
acidental, em primeiro lugar há necessidade de se  
proceder à sua devida investigação.

A com preen são do processo de organização 
da legislação brasileira desde o que preceitua a 
Constituição Federal, até as constituições espe-
cíficas de algumas unidades da Federação, per-
mitiu demonstrar a complexidade da si tua ção 
 atual e o porquê da descentralização de informa-
ções, bem como o baixo índice de registro de pe-
rí cias de in cên dios com laudos periciais conclu-
sivos. Embora con tra rian do o que se esperava em 
termos de estatísticas, tanto nos Estados onde as 
pe rí cias de in cên dios são rea li za das pelos Corpos 
de Bombeiros em paralelo às Po lí cias Cien tí fi cas 
quanto naqueles em que a atividade é rea li za da 
somente pelas Po lí cias Cien tí fi cas, o per cen tual 
de pe rí cias de incêndio rea li za das em relação ao 
número de ocor rên cias atendidas não apresentam 
diferenças significativas.

Com isso, pode-  se concluir que a prática da 
atividade pe ri cial não vem sendo utilizada como 
uma ferramenta importante ao desenvolvimen-
to de medidas preventivas de segurança contra 
incêndio por qualquer organização designada 
para a função. Tal atividade basta para elucidar 
sinistros oca sio na dos por ação in ten cio nal. Uma 
lacuna que somente será preen chi da ao se iden-
tificar as falhas prováveis, re la cio na das à admi-
nistração pública e que permeia nosso país como 
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 Vistas do apartamento 811 do edifício residencial, cujo material combustível acumulado foi parcialmente consumido pelo fogo

 Vista da academia de ginástica incendiada, identificando 
a posição do mezanino de acesso ao edifício comercial e 
porta de saída de emergência para a Rua do Boticário
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a falta de investimentos em cursos de treinamen-
to para peritos em in cên dios, a falta de contingen-
te su fi cien te para designar pe rí cias de in cên dios 
a profissionais com habilidade na função, a falta 
de contingente dentro das organizações, devida-
mente treinados para a atividade pe ri cial em qual-
quer si tua ção e a falta de padronização de laudos 
periciais de incêndio. Como sugestão, do ponto 
de vista da autora deste trabalho, talvez seja esse 
último item o primeiro passo para se di re cio-
nar a atividade pe ri cial dentro das organizações  
designadas para a função.

Complementando a conclusão deste trabalho, 
torna-  se imprescindível observar as informações 
ex traí das de um laudo-  técnico pe ri cial conclusivo, 
como o estudo de caso apresentado. Constatações 
referentes ao desenvolvimento do incêndio em 
edificações, quando registradas sequencialmen-
te a cada perícia rea li za da por meio de laudo pe ri-
cial, contribui significativamente para estatísticas 
que per mi ti riam a verificação dos maiores casos 
de in ci dên cias e suas respectivas causas, podendo 
levar ao desenvolvimento de novas técnicas cons-
trutivas, revisão nos códigos de obras dos mu ni-
cí pios, implementação de medidas mais restriti-
vas de segurança contra incêndio para edificações 
com mudanças de lay out/ocupação, entre outras.

Dessa forma, entende-  se que qualquer ini cia-
ti va de mudança das práticas atuais e desenvol-
vimento de medidas preventivas de segurança 
contra incêndio, ou mesmo em qualquer outra 
questão fora desse contexto, somente se ma te ria-
li za rá com base nos registros de laudos-  técnicos 
periciais conclusivos, rea li za dos para a grande 
maioria das ocor rên cias atendidas.

Sendo atual men te esse trabalho desenvolvido 
parte pelos Corpos de Bombeiros, parte pelas Po-
lí cias Técnico-  Cien tí fi cas, um segundo passo de 
grande importância seria a atua ção de forma con-
junta e complementar dessas duas instituições, 
de modo a fortalecer o levantamento das causas 
tanto no aspecto in ten cio nal quanto acidental. 
A  união dos contingentes de profissionais com 
com pe tên cias e interesses mú tuos no levantamen-
to das causas dos in cên dios e o desenvolvimento 
de um relatório padrão de investigação de in cên-
dios a ser normatizado estenderá o benefício do 
desenvolvimento da Segurança Contra Incêndio à  
so cie da de através da Prevenção.
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 Área de forro da academia de ginástica preservada demonstrando 
emendas nas instalações elétricas do local

 Fiação elétrica de alimentação de lâmpadas danificada 
pelo fogo demonstrando emendas nos cabos
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Curso destinado a engenheiros, arquitetos, projetistas e 
instaladores que trabalham com sistemas de chuveiros 

automáticos. O conteúdo do curso abrange o estudo de todos 
os tipos de sistema, seus componentes e também o cálculo 

hidráulico para sistemas em ramais abertos ou em gride.

Curso destinado a engenheiros, arquitetos, projetistas e 
instaladores que trabalham com sistemas de chuveiros 

automáticos. O conteúdo do curso abrange o estudo de todos 
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hidráulico para sistemas em ramais abertos ou em gride.
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SEGUNDO A 
ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE 
(OMS), A CADA ANO 
17,3 MILHÕES DE 
PESSOAS MORREM 
EM TODO O MUNDO 
VÍTIMAS DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES, 
SENDO QUE 80% 
DESSES ÓBITOS SÃO 
REGISTRADOS EM 
PAÍSES DE BAIXA 
E MÉDIA RENDA. 
A ESTIMATIVA É 
QUE, EM 2030, O 
TOTAL DE MORTES 
POSSA CHEGAR 
A 23,6 MILHÕES. 
AS DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES, 
SEGUNDO A OMS, 
SÃO A PRINCIPAL 
CAUSA DE MORTE 
EM TODO O MUNDO 
E REPRESENTARAM 
30% DO TOTAL 
REGISTRADO 
GLOBALMENTE.

COMO SE FAZ
Por: Maj PM Humberto Cesar Leão

parada car día ca pode ocorrer devido a 
doen ças car dio vas cu la res, afogamen

to, choque elétrico, overdose, trauma 
de crânio, grandes he mor ra gias etc. 

Segundo a So cie da de de Car dio lo gia do Estado de 
São Paulo (Socesp), no Brasil as estatísticas des
tacam que ocorre uma morte a cada minuto de
corrente de causas car día cas, e que cerca de 720 
pes soas sofrem parada car día ca por dia, sendo 

Reanimação 
cardiopulmonar. 
Procedimento 
prioritário para 
salvar vidas!

 Atendimento simulado a vítima em parada cardíaca
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84% dentro das re si dên cias e 16% em locais pú
blicos. Esse é o motivo que torna tão importan
te a capacitação básica da população em procedi
mentos de primeiros socorros, es pe cial men te de 
rea ni ma ção car dio pul mo nar (RCP), pois a pri
meira pessoa que presencia uma parada car dior
res pi ra tó ria tem papel fundamental nas chances 
de sobrevida da vítima.

Estima  se que a quantidade de pes soas capa
citadas em RCP no Brasil seja muito baixa. A evi
dência disso é a triste constatação de que quan
do as equipes de emergência chegam ao local da 
ocorrência, dificilmente encontram alguém no 

local tentando rea ni mar uma vítima em para
da. Já em paí ses desenvolvidos, como nos Esta
dos Unidos, há localidades em que a capacitação 
em RCP atinge cerca de 40% da população. Mui
to disso se deve aos programas de educação pú
blica (treinamento em massa) nessas localidades, 
bem como a existência do tema primeiros socorros 
nos currículos escolares. No Brasil, menos de 2% 
das pes soas que sofrem PCR chegam com vida aos 
hospitais. Já nos Estados Unidos esse índice de so
brevida passa dos 70%. A cada minuto sem aten
dimento, uma vítima em parada car dior res pi ra
tó ria pode perder 10% de chances de sobrevida.

A rea ni ma ção car dio pul mo nar (RCP) é um 
procedimento de emergência aplicado quando 
constatamos que a vítima teve uma parada das 
atividades do coração e do pulmão. Quan do isso 
ocorre, é possível ao socorrista, por meio da com
binação de compressões torácicas com ventilação 
de resgate, manter de forma ar ti fi cial a circulação 
e a respiração da vítima até que haja um socorro 
médico adequado, podendo ainda haver o retorno 
dos sinais de circulação durante o procedimento.

A rapidez no acio na men to do socorro, na rea
li za ção da RCP, na utilização de um desfibrilador 
externo automático (DEA), no transporte ao des
tino adequado e finalmente o suporte de emer
gência no hospital fazem a diferença na sobrevi
da. A rea li za ção desses procedimentos rápidos e 
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sucessivos forma a corrente da sobrevivência. Ela 
pode levar a uma sobrevida de 70% das vítimas.

No Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, a capacitação em técnicas de 
rea ni ma ção car dio pul mo nar ocorre desde a época 
do Serviço de Salvamento e foi aprimorada com a 
própria implantação do Sistema Resgate, em 1990.

 Integrante do Corpo de Bombeiros em atendimento real a 
vítima de parada cardíaca em canteiro de obras (1980).
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A padronização in ter na cio nal do atendimento 
rea li za do por socorristas leigos e por profissionais 
de emergência, sobre RCP, é recomendada por di
retrizes da American  Heart As so cia tion (AHA), 
que são homologadas pelas demais entidades 
internacionais que tratam da RCP.

Na última versão dessas diretrizes foi enfa
tizada a necessidade da rea li za ção da RCP de 
alta qualidade, tanto para os leigos como para os 
profissionais de emergência:

 Posição das mãos para a compressão torácica em bebê, criança e adulto
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 A compressão em adultos deve ceder o tórax entre 5 e 6 cm e retornar totalmente
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■■ As compressões torácicas devem ser rea li za
das a uma frequência de 100 a 120 por minuto

■■ Um único socorrista deve ini ciar as compressões 
torácicas antes de aplicar ventilações de resgate

■■ As ventilações só devem ser feitas por socorris
tas capacitados (que se sintam seguros na ação 
e que pos suam o ventilador ma nual)

■■ As compressões torácicas devem atingir a pro
fundidade de 5 a 6 cm para vítimas adultas e 
adolescentes, cerca de 5 cm para crian ças (de 1 
ano à puberdade) e 4 cm para bebês

■■ É es sen cial o retorno total do tórax após cada 
compressão
Uma pessoa que não seja capacitada em RCP, ao 

pre sen ciar uma parada car dior res pi ra tó ria, deve 
aplicar somente as compressões torácicas (técni
ca conhecida como RCP somente com as mãos) no 
centro do tórax da vítima. A compressão será feita 
com as duas mãos sobrepostas no tórax de adoles
centes e adultos, com uma mão sobre o tórax para 
crian ças (1 ano até a puberdade) e 2 dedos sobre 
o tórax de vítimas bebês. Deve  se comprimir for
te e rápido no centro do tórax, pre fe ren cial men te 
seguindo as instruções do atendente do serviço 
de emergência, supondo que a pessoa acionou o 
serviço e se manteve na linha telefônica. As com
pressões deverão ser mantidas até a chegada de 
um DEA ou da equipe de emergência.

As ventilações artificiais boca a boca não são 
recomendadas devido ao risco de transmissão 
de doen ças. O socorrista leigo que tentar fazer 

janeiro/março 2017 REVISTA FUNDABOM 41



ventilações de resgate terá grandes chances de 
cometer erros e perder tempo demais, o que pre
judica a circulação ar ti fi cial que as compressões 
sucessivas pro por cio na riam.

É muito importante a utilização de um DEA 
em conjunto com a RCP, já que na maioria das 
paradas car día cas ocorre a fibrilação ventricu
lar, ritmo com grandes chances de ser revertido 
com o choque gerado pelo DEA. É altamente re
comendada a existência de um DEA em locais com  
concentração de público.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
E RCP PARA SOCORRISTAS LEIGOS

■■ Ava liar a segurança do local, pois pode haver 
si tua ções de risco

■■ Chamar pela vítima (checar a cons ciên cia/
responsividade)

■■ Verificar se a vítima respira
■■ Acio nar o serviço de emergência caso a víti

ma esteja in cons cien te e/ou não respire (ligue 
192 ou 193)

■■ Caso a vítima não respire, ini ciar as compres
sões torácicas na técnica adequada à si tua ção 
(ver tabela de RCP)

■■ Não interrompa a RCP até a chegada do socorro 
ou até que os sinais de circulação sejam rees ta
be le ci dos (respiração, movimentos etc.)
A presença de respirações agônicas (gasping) 

indicam parada car dior res pi ra tó ria. Pode ser ne
cessário po si cio nar a vítima para a RCP (decúbito 
dorsal horizontal sobre superfície rígida e plana). 
Sempre que possível, um DEA deve ser solicitado 
e o socorrista deve permanecer em contato tele
fônico com o atendente do serviço de emergência, 
recebendo orien ta ções durante o procedimento. 
Com a chegada de um DEA, somente pessoa com 
treinamento específico poderá operá  lo.

PROCEDIMENTOS SIMPLIFICADOS  
PARA RCP POR EQUIPES DE EMERGÊNCIA
Após ava liar a segurança da cena e confirmar a 
parada car dior res pi ra tó ria (constatar a in cons
ciên cia, ausência de respiração e pulso), a equi
pe de emergência de suporte básico (resgate e  
atendimento pré  hospitalar) deverá:

■■ Informar a Central de Operações e solicitar au
torização para transporte ime dia to ou o envio 
de equipe de suporte avançado

■■ Po si cio nar a vítima em decúbito dorsal hori
zontal sobre superfície rígida e plana

■■ Ini ciar as compressões torácicas con tí nuas  
enquanto outro socorrista instala o DEA

 RCP com a utilização de reanimador manual  
e DEA e a técnica de ventilação com 4 mãos
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■■ Ins pe cio nar cavidade oral e remover secreções, 
aspirando se necessário, abrindo as vias aé reas 
su pe rio res com a manobra mais adequada (para 
trauma ou caso clínico)

■■ Inserir a cânula orofaríngea e rea li zar as duas 
ventilações de resgate, sempre que possível com 
fornecimento de oxigênio

■■ As compressões con tí nuas são mantidas até que 
o DEA avalie o ritmo car día co da vítima, não 
sendo indicado o choque ou a vítima não sendo 
rea ni ma da pelo mesmo, segue  se com a relação 
indicada de compressões e ventilações da tabe
la de RCP (30×2, 15×2 ou 3×1), conforme o nú
mero de socorristas, faixa etária da vítima etc.

Conceitos críticos
A RCP de alta qualidade aumenta as chances de 
sobrevivência da vítima. As compressões devem 
ser ini cia das em até 10 segundos do reconheci-
mento da PCR. Deve-  se comprimir com força e 
rapidez, controlando a profundidade adequa-
da da compressão e permitindo o retorno total 
do tórax a cada compressão. Minimize as inter-
rupções das compressões, pois são muito pre-
judiciais à vítima. Faça ventilações eficazes que 
produzam elevação do tórax da vítima e sem-
pre que possível utilize a técnica de ventilação 
com quatro mãos (rea ni ma dor ma nual). Alter-
nar os profissionais que rea li zam a compressão 
a cada dois minutos.
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A RCP deve con ti nuar até que ocorra o retor
no da respiração e circulação, retorno espontâneo 
da circulação, entrega da vítima aos cuidados do 
suporte avançado ou hospital, ou até que um mé
dico devidamente qualificado determine o óbi
to da vítima no local. O socorrista não ini cia rá a 
RCP quando a vítima apresentar sinais de mor
te evidente, tais como calcinação, decapitação, 
esmagamento completo de cabeça ou tórax, sec
cio na men to de tronco e sinais tar dios de morte.

EDUCAR PARA PREVENIR E SALVAR
O CBPMESP possui o Programa Bombeiro Edu
cador, que pro por cio na palestras em escolas, dis
tribuição de fôlderes de orien ta ção em locais pú
blicos, exibição de ví deos nas redes sociais, entre 
outras ações, visando a prevenção de acidentes e 
in cên dios, bem como a divulgação de procedi
mentos básicos em emer gên cias. Pe rio di ca men te 

 Treinamento de RCP em massa em São Paulo  
(Parque do Ibirapuera)
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 Treinamento na Escola Superior de Bombeiro

TABELA DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR

FAIXA ETÁRIA / AÇÃO
ADULTO

(mais de 8 anos ou com sinais 
de puberdade)

CRIANÇA
(entre 1 e 8 anos ou até  
o início da adolescência  

ou da puberdade)

BEBÊ
(entre 28 dias e 1 ano)

NEONATO
(menos de 28 dias)

Abertura da via aérea
CLÍNICO: Inclinação da cabeça e elevação do queixo

TRAUMA: Elevação da mandíbula

CLÍNICO: Inclinação moderada da cabeça

TRAUMA: Elevação da mandíbula

Checagem de pulso Palpar pulso carotídeo por até 10 segundos Palpar pulso braquial por até 10 segundos

Relação 
compressão × ventilação

30 × 2
1 ou 2 Socorristas

30 × 2
1 Socorrista

15 × 2
2 Socorristas

30 × 2
1 Socorrista

15 × 2
2 Socorristas

3 × 1
1 ou 2 Socorristas

15 × 2
PCR decorrente de  

problemas cardíacos

Profundidade da compressão No mínimo 5 cm
No mínimo 1/3 do diâmetro do 
tórax e no máximo até a metade 
(cerca de 5 cm)

No mínimo 1/3 do diâmetro do tórax e no máximo até a metade  
(cerca de 4 centímetros)

Posição dos braços e mãos

Manter os braços estendidos, 
num ângulo de 90°  
com o corpo da vítima  
(não flexionar cotovelos)

Apoiar a base das mãos  
(região tenar e hipotenar)

Utilizar um ou os dois braços. 
Manter os braços estendidos, 
num ângulo de 90° com  
o corpo da vítima  
(não flexionar cotovelos)

Apoiar a base das mãos  
(região tenar e hipotenar)

01 socorrista: utilizar a técnica dos 2 dedos

02 socorristas: priorizar a utilização da técnica dos polegares  
quando atuar em guarnição de UR e o tórax da vítima puder  
ser abraçado pelas mãos do socorrista

Posição no tórax Metade inferior do esterno Metade inferior do esterno Ligeiramente abaixo da linha que une os mamilos

Frequência (ritmo) Entre 100 e 120 compressões por minuto

Retorno da parede torácica
Permitir retorno total entre as compressões

Alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 minutos

RCP com via aérea avançada 
(presença de SAV)

Compressões torácicas ininterruptas na frequência entre 100 e 120 por minuto sem necessidade de interrupção para ventilação

1 ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações/min)

Vítima com estoma Acoplar o reanimador manual sem a máscara no estoma e ventilar com volume suficiente para elevar o tórax

* Na área de atendimento pré-hospitalar (APH), estoma é o nome dado à abertura entre o ambiente e a traqueia, feita por cirurgião com o objetivo de viabilizar a respiração de pacientes com 
complicações. Essa abertura pode ser temporária ou permanente conforme a finalidade.

Aprenda RCP e outras dicas de seguran-
ça no site do Corpo de Bombeiros da Polí-
cia Militar do Estado de São Paulo: http://
corpodebombeiros.sp.gov.br/emb5

Diretrizes de RCP da American Heart Asso-
ciation (em Português): https://eccguidelines.
heart.org/wp-  content/uploads/2015/10/2015- 
 AHA-Guidelines-  Highlights-Portuguese.pdf

a corporação também participa de treinamento de 
RCP em massa, por ini cia ti va própria ou em apoio 
aos eventos da Socesp. Em 2015 o recorde na cio
nal foi estabelecido (Rank Brasil) com um total de 
2.204 pes soas treinadas num mesmo evento. A

MAJOR PM HUMBERTO 
CESAR LEÃO  é presidente 
da Comissão Coordenadora 
de Resgate do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.
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PRODUTOS
Por: Cap Robson Dias Pereira

Para o desenvolvimento de vá rias 
atividades de bombeiros é pri mor
dial e obrigatório o uso de equipa

mentos de proteção respiratória (EPR). 
Na maior parte dos am bien tes onde tais 
ações são desenvolvidas há grande possi
bilidade de se encontrar atmosferas com 
de fi ciên cia de oxigênio e/ou com a pre
sença de subs tân cias nocivas ao sistema 
respiratório humano, capazes de oca sio
nar danos irreparáveis à saú de, podendo 
até mesmo levar à morte.

O uso de EPR tem como objetivo for
necer ar atmosférico em condições segu
ras para o consumo humano aos bombei
ros que rea li zam seus trabalhos em locais 
contaminados e para as possíveis vítimas 
encontradas nesses am bien tes.

Sistemas de recarga  
de equipamentos  
de proteção respiratória

 Equipamento de Proteção Respiratória (EPR)
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 Painel de controle e purificadores de ar

EFEITOS FISIOLÓGICOS CAUSADOS PELA REDUÇÃO DE O²
PORCENTAGEM DE O² SINTOMAS

21% Condição normal.

17%
Perda parcial da coordenação motora

Aumento da frequência respiratória para compensar a baixa porcentagem de O²

12% Vertigem, dor de cabeça e fadiga

9% Inconsciência

6% Morte em poucos minutos por parada respiratória e ocorrência de parada cardíaca

Fonte: Manual Técnico de Bombeiros nº 17

Para o fun cio na men to satisfatório do or
ganismo, o ar inalado deve conter pelo me
nos 20% de oxigênio. A redução desse índi
ce pode oca sio nar uma série de sintomas.

Cabe ressaltar que a simples observân
cia da porcentagem de oxigênio no ar a ser 
inalado não pode servir, isoladamente, 
como parâmetro de qualidade, pois outros 
fatores como a umidade do ar e o nível de 
monóxido de carbono (CO) também me
recem grande atenção para a garantia do 
consumo seguro do ar respirável.

Na verdade, a qualidade do ar entregue 
pelo compressor é o ponto mais impor
tante quando falamos desse tipo de equi
pamento. Atual men te, normas nacionais, 
como a NBR12543, e internacionais, como 
a NFPA1989, determinam a composição 
química  ideal do ar respirável.

O alcance das condições  ideais para o 
perfeito fun cio na men to do sistema depen
de dos componentes de filtragem de ar dos 
compressores. Para o alcance do grau de 
pureza desejado (D ou E), grande parte da 
umidade do ar deve ser retirada. Para tal, 
os compressores devem possuir efi cien tes 
separadores mecânicos de umidade, assim 
como filtros de retenção no final do pro
cesso de purificação, quando o ar já tiver 
atingido sua pressão de compressão.

Outro ponto pri mor dial para a quali
dade do ar respirável é a garantia de que o 
processo de purificação do compressor eli
mine completamente o monóxido de car
bono (CO). Essa eliminação é feita com os 
componentes contidos no sistema de pu
rificação, capazes de rea li zar uma rea ção 
química que converte o CO em CO2, que é 
um gás menos perigoso ao organismo hu
mano. Segundo a norte  americana Na tio
nal Fire Pro tec tion As so cia tion (NFPA), 

o nível máximo de monóxido de carbono 
contido no ar respirável não deve exce
der a 5 ppm (partículas por milhão), va
lor bem in fe rior quando comparado ao es
tabelecido pela NBR12543, que estipula 
como parâmetro nível in fe rior a 10 ppm  
(partículas por milhão).

Os compressores mais modernos, e 
 ideais para os Corpos de Bombeiros da 
Polícia Militar, devem ser dotados de mo
nitores eletrônicos que controlem auto
maticamente a qualidade do ar respirável 
depois que o mesmo é comprimido, em 
relação aos níveis de umidade e monóxi
do de carbono. Caso os níveis  ideais se
jam ultrapassados, o compressor é desli
gado automaticamente e o ar é dispensado 
para que não haja o risco de ser utilizado  
na recarga de um cilindro.

Atual men te, encontramos em uso nas 
unidades do Corpo de Bombeiros da Po
lícia Militar do Estado de São Paulo dois 
tipos de estações de recarga de cilindros: 
estações fixas, instaladas nos Postos de 
Bombeiros responsáveis pela recarga de 
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 Estação móvel de recarga de cilindros – Força Tarefa

 Painel de controle da estação móvel de recarga  
de cilindros – Força Tarefa

 Compartimento contra deflagração de cilindros

cilindros após o atendimento emer gen cial; 
e estações móveis, instaladas sobre rodas e 
conduzidas aos locais das ocor rên cias para 
que as recargas de cilindros sejam rea li za
das durante o atendimento emer gen cial.

Além dos sensores e monitores eletrôni
cos dos compressores de ar, para a recarga 

segura dos cilindros é es sen cial que os locais 
de instalação, no caso das estações fixas, 
ou de es ta cio na men to, no caso das estações 
móveis, sejam cri te rio sa men te se le cio na
dos a fim de que os compressores possam 
rea li zar a captação de ar descontaminado, 

pois, do contrário, os sensores irão blo quear 
a captação do ar e, consequentemente, im
possibilitar o enchimento dos cilindros.

A segurança dos operadores durante 
o processo de enchimento dos cilindros 
é outro fator importante a ser observado. 
A existência de compartimentos contra de
f lagração de cilindros é fundamental para 
o enchimento seguro dos cilindros, evitan
do  se acidentes que po de riam causar lesões 
ou, até mesmo, a morte desses operadores.

Como vemos, o processo de enchimento 
de cilindros para o fornecimento de ar res
pirável em condições  ideais para o consu
mo requer, além de compressores efi cien tes, 
mecanismos capazes de identificar altera
ções no ar captado e pro por cio nar segurança  
aos operadores dos sistemas. A

REFERÊNCIAS
Coletânea de Manual Técnico de Bombeiros 17  
– “Equipamentos de Proteção Individual e Respiratória”
NFPA1989 Standard on Breathing Air Quality  
for Emergency Services Respiratory Protection
NBR 12543 Equipamentos de Proteção Respiratória  
– Terminologia;
www.3mepi.com.br – 3M Saúde Ocupacional

ROBSON DIAS PEREIRA  é capitão, subchefe  
da Força Tarefa, CBM/Divisão de Força Tarefa.

 Estação fixa de recarga de cilindros – 
18º Grupamento de Bombeiro
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NOTÍCIAS

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto será rea
li za do no Expo Center Norte, em São 

Paulo, o Bombeiro Brasil 2017, o maior fó
rum de debates, formação e treinamen
to sobre in cên dios, emergência e resgate 
do ano. O evento, rea li za do pela Funda
bom e pela Proteção Publicações e Even
tos, reuni rá corporações de bombeiros de 
todo o País em vá rias atividades, bem como 
profissionais responsáveis por tais   áreas em  
empresas públicas e privadas.

No Congresso Bombeiro Brasil serão 
apresentados estudos de caso, palestras e 
cursos rápidos cobrindo os temas mais re
levantes no campo da emergência. Além do 
seminário, a programação do evento inclui 
o Rescue Days Brasil 2017, o Desafio In ter
na cio nal Bombeiros Industriais 2017 e o 
Desafio Bombeiros Militares 2017. Seleti
va brasileira para o World Rescue Challenge 
(WRC), evento mun dial de salvamento vei
cular, o Rescue Days Brasil envolverá equi
pes de todo o Brasil em busca de intercâmbio 
de ex pe riên cias e aperfeiçoamento técnico. 
O objetivo dos três dias de disputa é a dimi
nuição da mortalidade nos acidentes de trân
sito e a qualificação das equipes de resgate.

O Desafio In ter na cio nal Bombeiros In
dustriais reunirá bombeiros industriais 
numa competição desportiva de caráter edu
cativo que serve também como ava lia ção 

quanto ao nível de treinamento e con di cio
na men to físico dos brigadistas. Com o mes
mo objetivo, o Desafio Bombeiros Milita
res será rea li za do numa pista in door de alto 
grau de dificuldade. A meta é o aperfeiçoa
mento técnico e a troca de ex pe riên cias. Se
rão programadas, ainda, visitas monitoradas 
à Escola Su pe rior de Bombeiros, no muni
cípio de Franco da Rocha. A expectativa de 
público gira em torno de sete mil pes soas.

Em paralelo serão rea li za das duas feiras: 
a Expo Proteção 2017, 7ª Feira In ter na cio nal 
de Saú de e Segurança no Trabalho, e a Expo 
Emergência, 10ª edição da Feira de Resga
te, Atendimento Pré  Hospitalar, Combate 
a Incêndio e Emer gên cias Quí mi cas. Vol
tadas a todos os profissionais que militam 
nessas   áreas, desde bombeiros civis e milita
res, engenheiros, médicos e enfermeiros, até 
in dús trias petroquímicas e con ces sio ná rias 
de ro do vias, as mostras devem reunir cerca 
de 50 mil visitantes. Bienais, as feiras atraí
ram 49.275 pes soas em 2015 e são promo
vidas pela Proteção Publicações e Eventos.

Bombeiro Brasil 2017 será o 
maior evento do setor neste ano

BOMBEIRO BRASIL 2017
Expo Proteção 2017 – Expo Emergência
Data: 16 a 18 de agosto de 2017
Local: Expo Center Norte
Entrada franca – Horário (feiras): 13h às 21h
www.expoprotecao.com.br
www.expoemergencia.com.br

Recomeçou em fevereiro o trei
namento da brigada de incên

dio do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, no centro da capital pau
lista. Organizado e coor de na do 
pela Fundabom, o curso, ini cia
do em dezembro, treinará 1.881 
fun cio ná rios do TJ até abril, pre
parando  os para  atuar em si tua
ções de emergência. Ministrado 
na Escola Su pe rior de Bombei
ros (ESB), em Franco da Rocha, 
por professores da própria insti
tuição, o curso tem carga horária 
de oito horas, possibilitando aos 
participantes uma vivência úni
ca, capacitando  os a  atuar na pre
venção e combate de in cên dios e 
na prestação de primeiros socor
ros e eva cua ção de am bien tes.

O treinamento de brigadas 
de incêndio em empresas públi
cas é um novo serviço oferecido 
pela Fundabom. Além de cuidar 
da estruturação e da logística do 
treinamento, a fundação realizou 
a análise do perfil dos participan
tes visando minimizar o impac
to da ausência dos fun cio ná rios 
na rotina do Tribunal de Justiça. 
O treinamento acontece três ve
zes por semana, com turmas de 
aproximadamente 60 pes soas, 
que passam o dia na ESB. Parte 
dos recursos arrecadados com o 
treinamento está sendo utiliza
da pela Fundabom no aparelha
mento da própria escola.

Fundabom 
prepara 

brigadistas 
do TJSP
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Depois de perder uma amiga em um 
atropelamento, a médica  Adria na 

Mallet percebeu que o atendimento 
a  ur g ências poderia ser melhorado. 
“A maioria dos solicitantes do serviço 
de urgência tem poucas informações 
sobre as vítimas e não é raro desconhe
cerem o exato endereço da ocorrência. 
Isso atrasa o atendimento em minutos 
decisivos em casos de trauma grave”, 
explica ela.  Coor    denadora do Núcleo 
de Educação em  Ur g ências do Samu, 
 Adria na se uniu a três estudantes de 
engenharia da USP São Carlos,  in  terior 
de São Paulo, no projeto de um aplica
tivo gratuito para smartphones, capaz 
de automaticamente identificar coli
sões veiculares e  rea  lizar chamadas de 
emergência com mais agilidade e efi
cácia. Surgiu então o Safety, com tec
nologia já interligada a uma plataforma 
web, capaz de informar as  coor   denadas 
exatas da localização do acidente, pre
visão de gravidade da ocorrência e os 
dados do histórico médico da vítima.

Três meses após tirar a ideia do pa
pel, em um protótipo  fun c ional que 
começou a ser testado no segundo se
mestre do ano passado em um Samu 
no  in  terior de São Paulo, o aplicativo 
foi  se  l  ecionado em três processos de 
aceleração. O primeiro junto à Brazi
Lab, que busca inovações de impac
to para o setor público; o segundo, do 

Instituto  In nov Action, uma  ini c  iativa 
da Microsoft que v isa a faci l itar a 
 via    bilização de startups de impacto; 
e mais recentemente pelo laboratório 
de inovação em mobilidade da Secre
taria de Transportes do município de 
São Paulo, o MobiLab. “A ideia é usar 
a tecnologia para salvar vidas, não só 
melhorando o primeiro atendimento, 
mas trabalhando na prevenção”, con
ta  Adria na. Os  usuá rios do aplicativo 
poderão contribuir com a gestão das 
vias, com informações sobre o trânsi
to e o comportamento dos motoristas 
nos locais, por meio de informações 
 en v iadas anonimamente.

“Esses dados são cruzados, na nos
sa plataforma, com dados de aciden
tes graves, disponibilizados pelo In
fosiga, do governo do Estado de São 
Paulo, gerando informações confiáveis 
sobre pontos críticos que precisam re
ceber ações como melhoria de sinaliza
ção, redutores de velocidade ou mesmo 
obras de  in fra e  strutura, evitando mor
tes no trânsito”, afirma  Cris t iano San
tos, aluno do último ano de Engenha
ria de Computação da USP São Carlos, 
que deu início ao projeto.

O Safety será sempre gratuito para 
o  usuá rio e o principal objetivo é que 
a tecnologia seja fornecida sem custos 
para os serviços públicos de urgência, 
como o Samu e o Corpo de Bombeiros.

Aplicativo pode agilizar 
atendimento a vítimas de trânsito

Em uma área de 14.000 m2 na estância turís
tica de Olímpia, foi lançada, em 19 de no

vembro, a pedra fundamental da instalação do 
Museu do Corpo de Bombeiros do Estado de 
São Paulo. O terreno foi doa do pela prefeitura 
de Olímpia e a verba destinada à construção 
do museu virá do governo do Estado, por in
termédio da Secretaria de Segurança Pública 
e da Fundabom. A fundação será responsável 
pela instalação, manutenção e gestão do museu.

Durante o evento aconteceu o enterro de 
cápsulas do tempo com ma te rial referente a no
tí cias do fato e brasões dos bombeiros para se
rem abertas em 2031, ano do bicentenário da 
Polícia Militar. Participaram do lançamento o 
coronel Rogério Bernardes Duar te, então co
mandante do CB; Geninho Zu lia ni, prefeito de 
Olímpia; os ve rea do res Luiz Antônio Morei
ra Salata e João Paulo Polisello, presidente da 
Câmara Municipal e secretário de governo do 
município, respectivamente; assim como o co
ronel Cássio Roberto Armani, na data subco
mandante e agora comandante do CB; o coro
nel Ricardo Gambaroni, comandante geral da 
PM de São Paulo; o coronel Wagner Bertolini 
Jú nior, comandante de Bombeiros Metropo
litano; o coronel Max Mena, comandante de 
Bombeiros do In te rior; e o coronel Eduar do  
Rodrigues Rocha, comandante da ESB.

 Fontes: Site da Câmara Municipal da Estância Turística 
de Olímpia-  SP www.camaraolimpia.sp.gov.br; 
Facebook do Corpo de Bombeiros da PMESP

Lançada pedra 
fundamental  

do Museu  
do Bombeiro

Acontece no dia 23 de março o 1º 
Work shop de Engenharia de Segu

rança Contra Incêndio. Organizado pela 
Unicamp em parceria com o Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, o encontro tem como palco 
o Centro de Convenções da universida
de, em Campinas, in te rior de São Paulo, 
e deve receber cerca de 300 profissionais. 

Com o objetivo de apresentar novida
des na área de proteção ativa e passiva, 
o evento, patrocinado pela Fundabom, 
conta com palestrantes nacionais e es
trangeiros para falar sobre educação em 
segurança contra incêndio e novas tec
no lo gias, atraindo engenheiros, arquite
tos técnicos de segurança, pesquisadores 
e bombeiros. Em paralelo há um espaço 

para exposição de produtos. Entre os te
mas abordados estão engenharia de se
gurança de incêndio, sistemas sprinkler, 
pesquisa de estruturas de edifício em si
tua ção de incêndio, segurança contra in
cêndio em edi fí cios, proteção passiva, 
estruturas de madeira em si tua ção de in
cêndio, inspeção pre dial, arquitetura e 
engenharia de segurança contra incêndio.

Unicamp e CBPMESP organizam 1º Workshop ESCI
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QUEM FREQUENTA A CIDADE DE CARAGUATATUBA, NO LITORAL NORTE PAULISTA, JÁ DEVE 
TER SE REFERIDO A ELA COMO CARAGUATACHUVA. AS CHUVAS POR LÁ SÃO CONSTANTES E 

ABUNDANTES, MAS NAQUELE MÊS DE MARÇO DE 1967 ELAS FORAM MUITO ACIMA DO NORMAL. 
EM DOIS DIAS, O PLUVIÔMETRO DA FAZENDA DOS INGLESES, EM CARAGUÁ, REGISTROU 851 MM 

ANTES DE SATURAR. É UM TRISTE RECORDE ATÉ HOJE NÃO SUPERADO, EMBORA OUTRAS 
TRAGÉDIAS TENHAM OCORRIDO E COM DANOS E NÚMERO DE VÍTIMAS MUITO MAIORES.

MEMÓRIA
Por: Cel Nilton Divino D’Addio

1

Em mea dos de março de 1967 todo 
o litoral paulista e ca rio ca estava 
debaixo de fortes chuvas. As águas 
caiam sem trégua há mais de 70 ho-

ras, com inúmeros deslizamentos na Serra do 
Mar e muitas estradas interrompidas. O sába-
do, dia 18, amanheceu com chuva, mas na hora 
do almoço o sol apareceu tímido, como que 
para real çar as densas nuvens que sur giam do 
mar. Por volta das 14 horas o dia virou noite e 
a água desabou vio len ta men te sobre a re gião.

A consequência inevitável foi o desliza-
mento das encostas, engolindo a rodovia e 
despejando muita lama e cerca de 30 mil ár-
vores sobre a planície onde se situa a cidade. 
A ponte de concreto sobre o Rio Santo Antônio 
não resistiu e a cidade ficou dividida ao meio.

A energia elétrica e o fornecimento de água 
acabaram e os meios de comunicação, que 
eram muito pre cá rios naquela época, deixa-
ram de existir. A única forma de pedir socorro 
era por meio do ra dioa ma dor Tomás Camanis 

O cinquentenário 
de uma tragédia
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3 
Filho. Mas tal alternativa também foi prejudica-
da por um incêndio no gerador, fazendo com que 
os primeiros pedidos de socorro só chegassem a 
Santos na manhã de domingo. Como todas as 
ro do vias de acesso à cidade estavam interrompi-
das e as condições climáticas im pe diam o socor-
ro pelos limitados helicópteros da época, a ajuda 
só poderia chegar pelo mar.

As primeiras equipes partiram de Santos na 
noite de domingo, a bordo do rebocador Sabre e 
do petroleiro Mato Grosso, e in cluíam médicos, 
enfermeiros, policiais militares, bombeiros e pes-
soal da extinta Polícia Marítima, além de medica-
mentos, alimentos, vacinas e equipamentos. De-
vido às péssimas condições do mar, atracaram em 
São Se bas tião e em barcos pesqueiros foram leva-
dos a Caraguá. A chegada à praia se fez em peque-
nos barcos a remo ou com a água pela cintura e foi 

3 

2 

assim que a primeira equipe de bombeiros chegou 
à cidade, tendo à frente o segundo-  tenente Taneo 
Campos, do então 1º Batalhão de Bombeiros, com 
sede em Santos. Esperava-  os na praia o prefeito 
Geraldo Nogueira da Silva, o Boneca, com uma 
enorme lista de pro vi dên cias urgentes, incluin-
do resgate de feridos, remoção de mortos, entre-
ga de alimentos a pes soas isoladas, entre outras.

Paulatinamente o socorro às vítimas e à cida-
de foi sendo normalizado, graças ao forte empe-
nho das Forças Armadas e com a decisiva ação do 
governador Abreu Sodré. Ele esteve de ime dia to 
no local, disponibilizou todos os recursos do Es-
tado e, em seguida, nomeou o tenente-  coronel 

1 Primeira ligação estabelecida 
entre os dois lados do rio Santo 
Antonio, feita pelos bombeiros 
com um cabo de cordas 
montado. Posteriormente foi 
montada uma ponte estreita, 
suportada por tambores.

2 Coronel Taneo Campos, na 
época segundo-tenente, foi o 
primeiro oficial-bombeiro a chegar 
a Caraguá. Hoje, com 78 anos de 
idade, continua sendo um exímio 
nadador, participando de diversos 
campeonatos de natação.

3 Edição de 20 de março de 1967. 
Na foto o rebocador que conduziu 
o primeiro grupo de bombeiros.
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Mario Campos, comandante do 5º Batalhão Po-
li cial (Taubaté), como coor de na dor geral de todo 
o processo de recuperação da cidade. Ligado di-
retamente ao governador do Estado por meio do 
chefe da Casa Militar, o coronel Mario Campos 
tornou-  se na prática o primeiro coor de na dor es-
ta dual de Defesa Civil, função que só viria a ser 
formalmente cria da em 1976.

A primeira-  dama de São Paulo, Maria do Carmo 
de Abreu Sodré, por meio do Fundo de Assistência 
So cial, coordenou campanhas para o recebimen-
to de doa ções, que envolveram empresas, artistas 
e a população em geral. A população e o governo 
do Rio de Janeiro, mesmo sofrendo as consequên-
cias das fortes chuvas, também colaboraram com 
doa ções, recursos materiais e pes soal de socorro.

Os dados oficiais apontam 436 mortos, mas é 
certo que muito mais gente sumiu naquele mar 
de lama. A pequena Caraguá, com cerca de 15 mil 
moradores, nos ensinou a necessidade de estarmos 
preparados para enfrentar as grandes catástrofes, 
que não pa ra riam de acontecer, na forma de gran-
des in cên dios em comunidades carentes, edi fí cios 
elevados, plantas industriais, terminais de carga, 
quedas de ae ro na ves, rompimentos de barragens, 
enchentes e sabe-  se lá o quê mais.

Neste artigo optamos por ressaltar a atua ção 
dos primeiros grupos de bombeiros que chega-
ram à cidade onde tudo estava por fazer, mas que 
souberam prio ri zar as necessidades:

 � Atender aos casos mais graves de pes soas 
isoladas.

 � Restabelecer a transposição do Rio Santo An-
tônio, o que foi feito ini cial men te por meio de 
um precário cabo de cordas (depois, outras 

pontes vie ram até que o Exército cons truís-
se uma ponte metálica que possibilitasse a 
passagem de veí cu los).

 � Restabelecer o acesso e o fun cio na men to, mes-
mo que precário, do Hospital da Santa Casa, que 
havia sido tomado pela lama e entulho.

 � Restabelecer o fornecimento de água, o que 
se conseguiu com a recuperação da captação e 
instalação de uma linha de mais de mil metros 
de extensão, feita com tubulação de alumínio 
trazida pelos bombeiros de São Paulo.
Para escrever este artigo, conversamos com 

o veterano coronel Taneo, que aos 78 anos tem 
enorme vitalidade física e mental, o que pode ser 
constatado pela enorme quantidade de meda-
lhas que vem acumulando em natação, nos World 
Police and Fire Games dos últimos anos. Só em 
2015 em Fairfax, nos Estados Unidos, foram cin-
co medalhas de ouro e uma de prata. Sua incrí-
vel memória dos fatos ocorridos em Caraguata-
tuba resultou numa conversa repleta de detalhes 
dos acontecimentos, incluindo locais e pes soas 
envolvidas, mas uma observação dele nos cha-
mou a atenção por bem caracterizar a vio lên cia 
do acidente: “o tronco das árvores que tínhamos 
que transpor eram muito lisos, sem casca e sem 
galhos”. Dá até para imaginar.

O coronel Taneo e sua equipe permanece-
ram no local por 15 dias seguidos, retornando 
a Santos exaustos e famintos, mas com uma paz 
na cons ciên cia e um brilho nos olhos que poucas 
pes soas podem ter. A

NILTON DIVINO D’ADDIO  é coronel da reserva e integra o 
Núcleo de Preservação da Memória do Corpo de Bombeiros.
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4 Santa Casa de Misericórdia, 
após ter seus acessos 

parcialmente desobstruídos.
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A Fundabom surgiu em 2013 para promover e difundir ações voltadas à produção 
de conhecimento cultural e científico na área de emergências. Com apenas quatro anos de atividade, 
a Fundação desenvolve programas de capacitação e apoio ao Corpo de Bombeiros, com iniciativas 

que demonstram a amplitude e diversidade de sua atuação.

Eis algumas delas:

FUNDABOM
Presença do Corpo de 

Bombeiros no Terceiro Setor

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

Treinamento de brigadas 
de incêndios em grandes 
empresas e instituições 

Curso de vistoria de segurança 
contra incêndio e instalações 
aulas presenciais e in company

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

Curso de capacitação para 
atuação no sistema estadual 
contra incêndios – chuveiros 
automáticos (sprinklers)

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

Produtos licenciados
Atendendo à demanda gerada pelo 
interesse e pelo grau de respeito e 
admiração que o CB desperta, foi 
criada uma loja com o licenciamento 
de artigos diversos com a temática dos 
bombeiros, situada em sua sede na Rua 
Anita Garibaldi, 25 (Sé), São Paulo SP, 
bem ao lado do Comando do Corpo de 
Bombeiros de São Paulo.
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A Revista Fundabom é fonte de atualização, 
informação,consulta e pesquisas, com 
a cobertura dos principais acontecimentos e 
a divulgação de artigos técnicos e científicos, 
enriquecendo o conhecimento e estimulando 
o aprimoramento profissional de todos 
que militam na área de emergências.
Assinatura anual (4 edições): R$ 40,00
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