
II Seminário para Estudo de 
Novas Tecnologia acontece no Dia 
Nacional dos Bombeiros Militares

Prevenção
A segurança contra 
incêndio nos edifícios 
mais altos do Brasil

Brumadinho
A tragédia aos olhos 
dos bombeiros

Poder de polícia
Com foco na preservação da vida, 
Corporação fortalece a vistoria 
dos prédios em São Paulo

PUBLICAÇÃO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS  DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO        ANO  IV  N.º 13   MAIO  2019

PRÊMIO PETROBRAS  
DE JORNALISMO 2016

  ISSN  2446-7855  

http://www.premiopetrobras.com.br/ShowPremio.aspx?IdCanal=FQ5xIdg3ZY26W5udLImXmw
http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/
http://www.fundabom.org.br
http://www.fundabom.org.br


Co
llè

ge
 B

ea
u 

So
le

il,
 S

w
itz

er
la

nd
 I 

©
20

17
: A

dr
ie

n 
Ba

ra
ka

t 

 
ON THE SAFE SIDE

ESCOLHA PELA 
CONFIANÇA 

Vetrotech Saint-Gobain é a líder mundial em vidros 
resistentes ao fogo testados e certificados com as 
maiores dimensões e em conjunto com a mais ampla 
gama de caixilhos. 

Contate os especialistas da Vetrotech Saint-Gobain e 
saiba mais sobre nossas soluções inovadoras: 
Tel: +55 11 3434 9471

 vetrotech.com

http://vetrotech.com


    Editorial

Finalmente  
o Poder de Polícia

Após alguns anos de espera, temos, finalmente, o 
novo Regulamento de Segurança Contra Incêndio 
das edificações e áreas de risco do Estado de São 

Paulo consolidado com as Instruções Técnicas do Corpo de 
Bombeiros revisadas e atualizadas. Desde a edição do Decreto 

nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018, que instituiu o novo 
regulamento, em substituição ao anterior, de 2011, integrantes 

do Corpo de Bombeiros passaram a intensificar as revisões dessas 
instruções, que culminaram com a publicação de todo seu conjunto 

no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 9 de abril. Além disso, outra 
importante portaria do comandante do Corpo de Bombeiros também foi publicada,  
regulando o Programa de Cooperação de Bombeiros Públicos Voluntários na 
Primeira Resposta às Emergências.

Tudo isso decorre do Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências 
aprovado no início de 2015. Diante de toda essa legislação, surge também a questão 
da implementação da fiscalização das edificações por parte do Corpo de Bombeiros 
de São Paulo, o chamado “Poder de Polícia”, que Corpos de Bombeiros de outros 
Estados exercem de longa data.

Nesta edição, a questão da fiscalização é tratada com a devida atenção que o 
assunto requer, incluindo a opinião de órgãos externos, servindo de orientação a todas 
as pessoas para que busquem regularizar suas edificações. É patente a preocupação 
do comando do Corpo de Bombeiros de São Paulo em procurar estimular essa 
regularização, longe de qualquer outra intenção que não essa, no sentido de prevenir 
a ocorrência de incêndios e a preservação de vidas.

A recente tragédia ocorrida em Brumadinho, em Minas Gerais, também é pauta 
relevante, comentando o apoio prestado por integrantes da corporação de São Paulo 
àquele Corpo de Bombeiros coirmão, que soube conduzir com maestria essa grande 
e impactante emergência, que certamente gerou novos aprendizados para todos.  

A Fundabom segue com seus cursos e eventos, destacando-se o 1º Circuito de 
Corridas do Corpo de Bombeiros, com cinco etapas, sendo a primeira no dia  
8 de junho em Presidente Epitácio, e o II Seminário de Novas Tecnologias, no início 
de julho, com nova oportunidade para que as empresas interessadas apresentem 
seus produtos e soluções para o aprimoramento da segurança contra incêndio.  
E vem aí um novo livro de Segurança Contra Incêndio, a ser lançado em novembro, 
em outro seminário promovido pela fundação. Aguardem! 

Rogério Bernardes Duarte
Diretor presidente da Fundabom
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Eduardo Rodrigues Rocha

Especial

O Corpo de Bombeiros na 
fiscalização de edificações e 
áreas de risco em São Paulo

DIFERENTE DE OUTROS ESTADOS, EM SÃO PAULO O CORPO DE BOMBEIROS SÓ PODIA  
FAZER A VISTORIA DE UM PRÉDIO OU ESTABELECIMENTO SE FOSSE ACIONADO.  
A SOLICITAÇÃO DE VISTORIA PODIA PARTIR DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU POR MEIO  
DE UMA DEMANDA JUDICIAL. COM A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO 63.911, ESSA  
LACUNA JURÍDICA FOI CORRIGIDA. COM O PODER DE POLÍCIA, OS BOMBEIROS ESTÃO  
AGORA HABILITADOS A FAZER A FISCALIZAÇÃO SEGUINDO PLANEJAMENTO DA PRÓPRIA 
CORPORAÇÃO, VISANDO AMPLIAR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO E A PRESERVAÇÃO DA VIDA.

Poder  
de polícia
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A fiscalização em edificações e áreas de ris-
co, no que tange à segurança contra in-
cêndios, era muito aguardada no Esta-
do de São Paulo desde a promulgação do 
Código Estadual de Proteção Contra In-

cêndios e Emergências (Lei complementar nº 1.257/15). 
Após esse marco, a expectativa aumentou ainda mais por 
ocasião da publicação da Lei nº 13.425/17 (Lei Kiss), de-
corrente do triste episódio ocorrido em Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul, que ceifou a vida de 242 jovens e fe-
riu outros 680.

A situação foi somente concluída em São Paulo no dia 
10 de dezembro de 2018, quando foi publicado o Decre-
to nº 63.911, que instituiu o Regulamento de Segurança 
contra Incêndios das edificações e áreas de risco, e fixou 
um vacatio legis de 120 dias para início da atividade de 
fiscalização. Assim sendo, o Corpo de Bombeiros, des-
de o último dia 9 de abril, passou a exercer a fiscalização 
de edificações e áreas de risco.

Em que pese o Corpo de Bombeiros de São Paulo ser 
uma instituição reconhecida nacional e internacional-
mente nos serviços de bombeiros, inclusive na área de 
inovação, faltava-lhe essa ferramenta, já disponível por 
força das leis locais, aos Corpos de Bombeiros Militares 
dos demais Estados do Brasil.

As autoridades públicas, a sociedade paulista em geral 
e mesmo os bombeiros estavam ansiosos para compreen-
der a forma em que seria efetivamente implementada a fis-
calização, que aqui será apresentada em apertada síntese.

GATILHOS
As vistorias técnicas de fiscalização são atos administra-
tivos e serão realizadas:

Por requerimento, quer seja do proprietário, do respon-
sável pelo uso, do responsável pela obra ou do responsável 

Neste artigo, o comandante do  
Corpo de Bombeiros detalha em  
que termos se dará essa atividade.

técnico, para aferir o cumprimento integral da execu-
ção do projeto técnico de segurança contra incêndios.

Por requerimento ou requisição de autoridade com-
petente, que tem por escopo a constatação ou o escla-
recimento de fatos, objetos de processos administrati-
vos ou judiciais.

Por denúncia fundamentada em relato de condições 
críticas de segurança em áreas de interesse, por deficiên-
cia ou inexistência das medidas de segurança contra in-
cêndio, e que possam configurar risco iminente ou po-
tencial à vida das pessoas.

De ofício1, em edificações sinistradas por incêndios 
e sujeitas ao Regulamento de Segurança contra Incên-
dios das edificações e áreas de risco.

De ofício, por meio de operações sazonais e contínuas 
do Corpo de Bombeiros, mediante planejamento pró-
prio, com vistas ao cumprimento das obrigações relati-
vas à segurança contra incêndios.  

Em razão da grande quantidade e da diversidade de 
edificações e áreas de risco existentes em todo o Estado 
e, por outro lado, da limitação quantitativa de bombeiros 
para atuar como agentes fiscalizadores, faz-se necessário 
o estabelecimento de um plano que trace linhas gerais 
de priorização. Além disso, é preciso estabelecer a dinâ-
mica para a fiscalização, a fim de melhor empregar os re-
cursos humanos e materiais disponíveis para promover 
a segurança da sociedade, gerando paz e tranquilidade 
social na área de segurança contra incêndio. 

PLANEJAMENTO
A atividade de fiscalização será realizada apenas por bom-
beiros militares do serviço ativo e credenciados especifi-
camente pelo Corpo de Bombeiros para esse fim. A cor-
poração atuará de ofício na fiscalização de edificações e 
áreas de risco sinistradas por incêndios e, também, me-
diante planejamento próprio, como anteriormente des-
crito, em operações sazonais e contínuas. Em ambos os 
casos, somente serão fiscalizadas edificações sujeitas ao 
Regulamento de Segurança contra Incêndios.

1 Independente de requerimento ou solicitação

Especial Poder de polícia
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A fiscalização de ofício em edificações atingidas por 
incêndios será programada regularmente, com base nos 
registros oficiais de ocorrências. No caso das operações 
sazonais, as edificações e áreas de risco foram categori-
zadas, em conformidade com o Regulamento de Segu-
rança contra Incêndios das edificações e áreas de risco, 
e as atividades de fiscalização serão priorizadas levan-
do-se em consideração os objetivos da legislação, a inci-
dência estatística e os resultados provocados pelas emer-
gências registradas, empregando método científico de 
análise hierárquica.

O comandante da Unidade Operacional do Corpo de 
Bombeiros responsável pelo atendimento da região de-
finirá o rol de imóveis a ser fiscalizado, observando, pre-
ferencialmente, o ranqueamento das ocupações. Porém, 
ele pode, a seu critério, definir prédios enquadrados em 
qualquer das ocupações categorizadas.

O ranqueamento é uma referência cientificamen-
te definida e não exige o exaurimento de uma clas-
sificação para início da subsequente ou de qualquer 
outra, observados os princípios da conveniência e da 
oportunidade.

Assim sendo, a fiscalização de todas as demais edifi-
cações existentes no Estado de São Paulo e sujeitas ao 
Regulamento de Segurança contra Incêndios das edi-
ficações e áreas de risco poderão ser objeto de opera-
ções por parte do Corpo de Bombeiros, mediante pla-
nejamento próprio.

Além das vistorias de fiscalização, o Corpo de Bom-
beiros realizará auditorias de regularidade em edifica-
ções e áreas de risco que possuam o licenciamento vá-
lido e que serão fiscalizadas na vigência da licença para 
verificar se são mantidas as medidas de segurança con-
tra incêndio.

O Corpo de Bombeiros poderá também desencadear 
operações específicas de fiscalização com base na análi-
se periódica de eventos futuros de calendário definido, 
da recorrência de sinistros em determinadas ocupações 
ou identificando-se aumento significativo e irregular da 
incidência de incêndio e/ou morte em um tipo especí-
fico de ocupação.

PENALIDADES
No exercício da fiscalização, o Corpo de Bombeiros po-
derá aplicar as seguintes penalidades ao proprietário ou 
ao responsável pelo uso da edificação:

I - Advertência escrita
II – Multa
III - Cassação da licença do Corpo de Bombeiros

Em situações mais comuns, nos termos da legislação 
vigente, cabe advertência escrita para regularização das 
não conformidades identificadas durante a fiscalização. 
Mas, como medida cautelar de segurança, quando a si-
tuação justificar pelo risco iminente à vida ou à integri-
dade física de pessoas, o agente fiscalizador poderá inter-
ditar temporariamente o local e de imediato comunicar 
o setor de fiscalização da prefeitura municipal para fins 
de embargo definitivo da obra ou interdição da edifica-
ção. Nos casos de risco potencial, a interdição será ape-
nas motivada pelo Corpo de Bombeiros. Nas duas situa-
ções, a interdição será promovida pela municipalidade 
que, nos termos da Constituição Federal de 1988, de-
tém a competência para promover adequado ordena-
mento territorial, mediante controle do uso e da ocupa-
ção do solo urbano.

Outra dúvida recorrente está na aplicação de eventual 
imposição de multa em decorrência da inobservância da 
legislação vigente. O valor da multa varia de 10 a 10.000 
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, UFESP2, sen-
do calculado com emprego de fórmula matemática in-
serta no anexo “C” do Decreto nº 63.911/18.

Concluindo, embora a legislação vigente preconi-
ze cláusulas penais e permita a imposição de sanções, o 
maior mérito do exercício da fiscalização reside no estí-
mulo consciente dos proprietários e responsáveis técni-
cos pelo uso, para regularidade das instalações físicas no 
que tange à segurança de incêndios, garantindo a segu-
rança e integridade física das pessoas e das edificações.

2 R$ 26,53 (valor válido entre 1º de janeiro e 31 de  
dezembro de 2019) 

CORONEL EDUARDO RODRIGUES ROCHA É COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS

Especial Poder de polícia
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Tânia Galluzzi

Fabiana Rewald Augelli, vice-presidente de 
Relações Técnicas da Abrasip, Associação 
Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais

Como a Abrasip entende a entrada em v igor do  
Decreto 63.911/18 e as mudanças que ele promove?
O decreto responde a uma necessidade da própria socie-
dade no quesito fiscalização e maior segurança nas edifi-
cações. Vem ao encontro de quem trabalha corretamen-
te. É muito importante que o que nós projetamos seja de 
fato instalado e mantido, mas, como empresas projetis-
tas, não temos esse controle. Às vezes, projetamos algo 
para um edifício e com o passar do tempo isso vai se per-
dendo, a manutenção não é feita. Nesse sentido, o decre-
to acaba, por exemplo, com a cultura de preparar o edifí-
cio na época da renovação do AVCB. O prédio tem agora 

Entidades 
endossam 
fiscalização
A REVISTA FUNDABOM OUVIU ENTIDADES QUE 
REPRESENTAM A CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 
DE IMÓVEIS EM SÃO PAULO PARA CONHECER 
SUAS POSIÇÕES E EXPECTATIVAS COM RELAÇÃO 
À FISCALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. 
EM COMUM, O APOIO AO PODER DE POLÍCIA E O 
ENTENDIMENTO DE QUE O DECRETO FAVORECERÁ 
A PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS. 

Especial Poder de polícia
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de estar sempre com os equipamentos em dia, mesmo 
porque o sinistro pode acontecer a qualquer momento. 

Uma questão polêmica que a Abrasip vem trabalhan-
do junto ao Corpo de Bombeiros diz respeito à responsa-
bilidade pelo projeto de segurança contra incêndio. En-
tendemos que esse projeto pressupõe responsabilidade 
compartilhada, pois se trata de uma junção de vários pro-
jetos, envolvendo questões arquitetônicas, estruturais, de 
pressurização, de instalações hidráulicas, elétricas, en-
fim, várias disciplinas reunidas. Mas o Corpo de Bom-
beiros exige a figura do responsável técnico pelo projeto 
de segurança contra incêndio e esse elemento não está 
muito bem definido. Pode ser o projetista, o arquiteto, o 
engenheiro responsável pela obra, o incorporador. De-
fendemos que essa responsabilidade seja compartilhada. 

Renato Genioli Junior, coordenador do 
Comitê de Tecnologia e Qualidade do 
SindusCon-SP, Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de São Paulo

Como o SindusCon-SP vê a entrada em vigor do Decre-
to 63.911/18 e as mudanças promovidas na fiscalização?
O SindusCon-SP entende que o Corpo de Bombeiros, 
com o qual temos contato direto, é uma instituição con-
fiável e de extremo bom senso, e isso nos deixa muito 
tranquilos. Do outro lado, claramente a sociedade vai 
ter de estar mais consciente com relação às situações de 
risco. Sabendo que a atuação do Corpo de Bombeiros 
será mais forte, administradores de condomínios e pro-
prietários de grandes imóveis terão uma atenção maior 
porque enxergam o risco da punição, como aconteceu 
com a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança 
nos automóveis. 

Para as empresas representadas pelo SindusCon-SP, no 
que tange à elaboração dos projetos das edificações, o 
decreto não representa nenhuma mudança, correto?
Exatamente. Tivemos os ajustes de algumas ITs, situação 
corriqueira, mas em relação especificamente ao decreto, 
o que temos de fazer é cumprir o que já temos feito: en-
tregar para o proprietário do imóvel o que foi projetado, 
e ele, como futuro usuário, tem a obrigação de manter o 

que foi entregue dentro das condições corretas. É mui-
to comum, quando se tem uma mudança de uso ou de 
usuário em uma edificação, acontecerem adaptações 
nos espaços físicos, nos equipamentos, esquecendo-se 
um detalhe muito importante que é justamente as ques-
tões de proteção e combate a incêndios. A discussão mo-
tivada pela entrada em vigor do decreto jogou luz sobre 
essas questões, promovendo o aculturamento de boa 
parte da população usuária de edifícios que merecem a 
atenção do Corpo de Bombeiros. Esse foi o grande ga-
nho desse decreto.   

Coronel Reginaldo Campos Repulho, assessor 
da Diretoria de Obras do Sesi/Senai

Como a Fiesp, que integra o sistema do qual Sesi e  
Senai fazem parte, entende a entrada em vigor do De-
creto 63.911/18 e as mudanças que ele promove?
Entendemos como uma evolução da legislação. Como 
eu comandei o Corpo de Bombeiros [2012/2013], te-
nho a noção exata da importância disso. Aqui pela Fiesp 
procuramos cumprir com bastante rigor as exigências 
das normas do Corpo de Bombeiros. Afinal, nós mexe-
mos com crianças, com educação, por meio das escolas 
do Senai, do Sesi e na indústria. Por isso, tratamos esse 
assunto com bastante seriedade. Entendemos que essa 
legislação, que dá ao Corpo de Bombeiros o poder de 
fiscalizar as edificações, tende a melhorar muito as con-
dições de segurança nos prédios. 

O decreto atribui maior responsabilidade ao Corpo 
de Bombeiros. Falando como ex-comandante, como 
o senhor enxerga esse novo papel da corporação? 
O Corpo de Bombeiros sempre esteve preparado para 
assumir essa responsabilidade. O Corpo de Bombeiros 
de São Paulo é um dos maiores corpos de bombeiros do 
quadrante inferior do globo terrestre. Somos polo de 
referência em prevenção contra incêndio para todos os 
bombeiros do Brasil. Outros bombeiros, com potencial 
operacional menor que o de São Paulo, já possuíam o Po-
der de Polícia e de fiscalização. E isso é imprescindível, é 
uma ferramenta para que o Corpo de Bombeiros possa 
cumprir sua missão de preservar a vida e o patrimônio. 

Especial Poder de polícia
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A intenção do bombeiro nunca foi multar ou punir e sim 
proteger a população. 

Há muito tempo o Corpo de Bombeiros faz a fiscali-
zação a pedido do Ministério Público e de outros orga-
nismos e até por meio de denúncia. Agora, com o Poder 
de Polícia tudo fica mais fácil. É logico que tem de haver 
uma preparação, a estruturação de uma equipe e um pla-
no de trabalho. Como temos uma grande quantidade de 
edificações e áreas de risco que merecem ser fiscalizadas 
e a estrutura do Corpo de Bombeiros, em termos de ca-
pacidade operacional, é reduzida, o plano deve priorizar 
lugares que podem colocar em risco a vida das pessoas. 

Paulo Luciano Rewald, diretor de Normalização 
do Secovi-SP, Sindicato das Empresas de 
Compra, Venda, Locação e Administração de 
Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo

Como o Secovi-SP entende a entrada em vigor do 
Decreto 63.911/18 e as mudanças que promove na 
fiscalização?
Vemos com bons olhos pelo fato de promover a verifi-
cação de todas as instalações de um edifício, principal-
mente com relação aos prédios já existentes. No Secovi, 
fazemos uma divisão entre incorporação, que seriam os 
novos empreendimentos, e administração, que gerencia 
tudo o que já está construído. Não vemos o decreto com 
preocupação, porque existe um trabalho de longa data 
para conscientização dos condomínios, os alvos princi-
pais de toda essa legislação. O que traz preocupação são 
os edifícios públicos, que requerem cuidado. Inúmeros 

empreendimentos públicos estão totalmente sem segu-
rança e sem nenhuma condição de utilização. Levanta-
mos esse ponto nas últimas reuniões com o Corpo de 
Bombeiros. Nos imóveis privados, onde nós atuamos, 
não vejo nenhum problema, está tudo sob controle.

Um ponto sensível é a manutenção dos sistemas que 
estão sob responsabilidade da administração dos  
condomínios. O senhor vê algum desafio na conser-
vação desses equipamentos?
O problema não é a manutenção dos sistemas e sim o 
avanço tecnológico. Temos edifícios com 50, 60, 80 anos 
de uso, que não foram construídos levando em consi-
deração as necessidades atuais. Isso sim gera alguma 
preocupação. Muitos são usados por pessoas de menor 
condição financeira, o que pode no futuro criar alguma 
dificuldade no acompanhamento da evolução daquilo 
que seja necessário para a segurança do edifício.

Há por parte da entidade um olhar especial para essa 
parcela das edificações?
Temos debatido essa questão em todas as reuniões e as 
administradoras têm passado isso aos seus síndicos, em 
função da responsabilidade civil que hoje eles têm peran-
te o edifício e a sociedade. É uma situação difícil, mas tudo 
é contornável e o Corpo de Bombeiros sempre foi muito 
aberto ao diálogo. Acho que vai prevalecer o bom senso 
e não vejo problemas. O risco de um edifício residencial 
ter um sinistro é muito pequeno em função da comparti-
mentação. Isso nos deixa mais tranquilos, porém cientes da 
necessidade da existência dos equipamentos necessários.

Especial Poder de polícia
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Segurança passiva
Tânia Galluzzi

   A segurança  
contra incêndio  
         na Dubai brasileiraPOR REUNIR OS EDIFÍCIOS 

MAIS ALTOS DO PAÍS, 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
GANHOU O APELIDO DE DUBAI 
BRASILEIRA. A COMPLEXIDADE 
NA CONSTRUÇÃO DESSAS 
ESTRUTURAS É PROPORCIONAL 
A SUA ALTURA, EXIGINDO 
PROCEDIMENTOS E SISTEMAS 
PREVENTIVOS ESPECÍFICOS. Os arranha-céus são marca registrada de Balneário Camboriú, 

local izado no Litoral Norte de Santa Catarina, a 85 
quilômetros da capital Florianópolis. Os espigões ocupam 
toda a orla da Praia Central, a mais frequentada, e vários 
projetos em andamento só reforçam a comparação com a 

maior cidade dos Emirados Árabes. 
O primeiro edifício a ganhar o posto de mais alto do Brasil foi o Millenium 

Palace, com seus 46 andares e 177 metros, finalizado em 2014. Para os 
próximos dois anos está prevista a conclusão das duas torres do Yachthouse, 
que terão 81 andares e 275 metros, e do Infinity Coast, com 66 andares e 220 
metros. Vários outros com mais de 200 metros de altura já estão a caminho.

Fotos: FG Empreendimentos
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Algumas razões explicam esse cenário. A lei municipal 
não l imita a altura má x ima dos prédios. Seg undo 
afirmou o prefeito Fabrício de Oliveira ao Fantástico 
em reportagem veiculada em janeiro de 2018, a opção 
pela verticalização vem do fato de a cidade ter um 
espaço territorial pequeno. Outra explicação, dada pelo 
historiador Isaque Corrêa na mesma matéria, está na 
ligação de prefeitos e vice-prefeitos com o segmento 
da construção civil. O atual vice, o empresário Carlos 
Humberto Metzner Si lva, é dono da Si lva Parker 
Construtora. 

Entre os desafios de se erguer estruturas de concreto 
armado com mais de 150 metros de altura estão a 
prevenção e a segurança contra incêndios. De acordo 
com Bruno Franzmann, cuja empresa de engenharia é 
responsável pelo projeto preventivo contra incêndio de 
várias dessas obras, o trabalho parte de três premissas: 
salvaguardar a vida, dando condições para que, no caso de 
incêndio, os bombeiros possam entrar e sair da edificação 
com segurança, e preservar o patrimônio. “O quesito mais 
importante é a saída de emergência, a criação de uma rota 
de fuga segura para que a pessoa que esteja no último 
pavimento consiga descer as escadas em segurança, o 
que, em construções dessa magnitude, pode levar até 
30 minutos.” 

ESCADAS PRESSURIZADAS
Para garantir a evacuação, os prédios contam com esca-
das pressurizadas, com entradas e saídas de ar conecta-
das a um ventilador centrífugo. Quando acionado, o ven-
tilador centrífugo cria uma pressão negativa na casa de 
insuf lamento, que suga o ar externo, empurrando esse 
ar limpo para os dutos e def letores, criando uma pressão 
positiva na escadaria e antecâmara. Como o sistema faz 
com que a pressão na escada seja maior do que a exter-
na, no caso de incêndio, se alguém abrir uma porta de 
acesso, a fumaça não entrará no ambiente.

O engenheiro conta que as Instruções Normativas 
vigentes em Santa Catarina exigem que sistemas de 
tiragem mecânica como as escadas pressurizadas 
tenham um backup, costumeiramente chamado de 
“desenfumagem”, algo como um plano B se o ventilador 
não puder ser acionado. “Em cada pavimento há um 

O Millenium Palace foi o primeiro em Camboriú a chegar  
ao posto de mais alto do Brasil
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detector, que sinalizará a presença de fumaça caso a 
pressurização não funcione, acionando a abertura de 
janelas basculantes que ligam a escada com o ambiente 
externo.” 

No Estado é também obrigatório o uso de sprinklers 
em prédios acima de 150 metros ou 50 pavimentos, 
mesmo os residenciais. Como num hotel, os cômodos 
são dotados de chuveiros automáticos ocultos. É colocado 
também, em cada cômodo de permanência longa como 
um dormitório, um detector de fumaça. Completam 
o arcabouço preventivo iluminação de emergência, 
sinalização e abandono do local, detector de vazamento 
de gás e gerador de energia (garantindo o funcionamento 
do sistema se houver interrupção de fornecimento por 
parte da concessionária). Esse conjunto é controlado 
por um sistema de detecção endereçável e algorítmico, 
que checa todos os componentes continuamente. A 
pressurização da escada, por exemplo, é acionada seis 
vezes ao dia por poucos minutos. Qualquer problema é 
apontado na central de controle. Há ainda uma bomba 
de recalque, responsável pelo bombeamento de água para 
todos os pavimentos em caso de emergência, alimentada 
pela reserva técnica de incêndio e reserva dos chuveiros 
automáticos.

Bruno relembra que esse pacote de medidas preventivas 
começou a ser delineado em 2012, por conta do projeto do 
edifício Infinity Coast, com 66 pavimentos e 220 metros. 
“Como na época não havia nenhum prédio residencial 

mais alto no País, decidimos, a Franzmann e a construtora 
FG, nos reunir com a área técnica do Corpo de Bombeiros 
de Santa Catarina para discutir medidas de segurança.” 
Os projetistas e a FG propuseram a escada pressurizada e 
os sprinklers nos apartamentos e os bombeiros o sistema 
de “desenfumagem”. 

A julgar pelos projetos que estão por vir, nem o céu 
é o limite em Balneário Camboriú, e a parceria do 
segmento da construção civil com o Corpo de Bombeiros 
continuará rendendo frutos.

O Infinity Coast, com 66 andares e 220 metros, deve estar concluído nos próximos dois anos

O Millenium Palace 
conta 46 andares e 177 
metros de altura
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O edifício Wilton Paes de Almeida estava 
localizado na Rua Antônio de Godoi, 
esquina com a Avenida R io Branco, 
no Largo do Paissandu, Centro de 
São Paulo, e era um prédio em ruínas, 

habitado por cerca de 250 pessoas em situação bastante 
precária. A edificação possuía projeto de segurança 
contra incêndio aprovado no Corpo de Bombeiros para 
ocupação de escritórios (D-1) e contava com uma área 

Jamais Esqueceremos

Ferida no Paissandu
PARA INAUGURAR A SEÇÃO Jamais Esqueceremos, 
A REVISTA FUNDABOM RELEMBRA A OCORRÊNCIA 
QUE ABALOU A CAPITAL PAULISTA HÁ UM ANO, 
PROVOCANDO A MORTE DE SETE PESSOAS. A CADA 
EDIÇÃO, UM FATO MARCANTE NA VIDA DA CIDADE 
E NA TRAJETÓRIA DO CORPO DE BOMBEIROS.

de 11.669,83 m² e altura de 72,41 m, conforme constava 
em projeto técnico aprovado em 1999. 

O CBPMESP, verificando a situação de risco envolvida, 
realizou em março de 2015 uma vistoria prévia no local, 
constatando grande ameaça de incêndio em virtude do 
uso irregular, por meio de invasão, como um espaço 
residencial multifamiliar, e devido à falta de medidas 
mínimas de segurança contra incêndio. A vistoria foi 
relatada às autoridades.

No dia 1º de maio de 2018, por volta da 1:30h, houve 
o acionamento do Corpo de Bombeiros pelo telefone 
193. A primeira equipe a chegar ao local, à 1:37h, foi a do 
2º Grupamento de Bombeiros, deparando-se com um 
grande incêndio. Inicialmente, o CBPMESP empenhou 
25 viaturas, com 84 homens, principiando as fases táticas 
de combate a incêndio: análise de situação, salvamento, 

Ao final das operações, no dia 13 de maio, 
o Corpo de Bombeiros contabilizou:

• Um edifício com estrutura colapsada
• Três edifícios vizinhos danificados
• 170 bombeiros envolvidos, revezando-se  

em turnos de 12 horas
• 298,5 horas de trabalho
• Cerca de 3 mil toneladas de entulhos retiradas
• 248 pessoas desabrigadas
• 7 vítimas fatais localizadas e 

identificadas, moradoras do local
• 17 agências/instituições integradas na solução 

da emergência, guiadas pela metodologia 
e doutrina do Sistema de Comando de 
Operações e Emergências (SiCOE).

Quase 300 horas de trabalho
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isolamento, confinamento, extinção e rescaldo. Foram 
montadas três áreas de atendimento (quente, morna 
e fria) com apoio da Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), que desviou o trânsito e interditou as 
ruas e avenidas do entorno.

Na análise de situação, o comandante do incidente 
avaliou as características da edificação como construção 
em alvenaria com um acesso ao interior do prédio e 
uma caixa de escadas. Surgiu então a dúvida quanto 
à capacidade da edificação resistir ao fogo por conta 
da provável carga de incêndio ex istente, uma vez 
que se tratava de um prédio de escritórios ocupado 
irregularmente, o que poderia potencializar as chamas 
e irradiá-las para edificações vizinhas. 

Havia um grande risco de perdas, tanto humanas 
quanto materiais, além da possibilidade de colapso 
estrutural. Devido à situação, não era possível o acesso 
de bombeiros pela entrada principal do edifício. Enquanto 
algumas equipes iniciavam as ações de combate, outras 
partiam para a busca e exploração do local com objetivo 
de encontrar pessoas desaparecidas e que provavelmente 
encontravam-se no interior do prédio. Aqueles que já 
haviam saído do prédio tinham sido encaminhados para 
um local seguro, determinado como ponto de reunião.

Moradores de dois prédios vizinhos foram retirados 
em virtude do forte calor irradiado. Após a saída desses 
moradores, em torno de 20 bombeiros vistoriaram 
novamente as edificações e encontraram algumas pessoas 
que se juntaram aos moradores restantes em local seguro.

Uma equipe de buscas localizou uma vítima do lado 
externo do edifício Wilton Paes de Almeida, dependurada 
no cabo de descida do para-raios, no 12º andar. Para 
socorrê-la, a equipe de busca acessou o prédio vizinho 
(Edifício Caracu) e criou vários acessos (entradas 
forçadas) até chegar ao ponto mais próximo do local 
onde se encontrava a vítima, a cerca de 10 metros.

A equ ipe d iv id iu-se: enqua nto u m bombei ro 
conversava com a vítima, outros montavam um sistema 
de salvamento com utilização de cordas e acessórios. 
No local onde os bombeiros tentavam o resgate, não 
havia ponto físico seguro para a execução da ancoragem 
do sistema. Decidiu-se então pela utilização de uma 
ancoragem humana, utilizando-se de um bombeiro. 
Como não hav ia a possibil idade de um bombeiro 
chegar fisicamente à vítima, foi montada uma cadeira 

de salvamento, que foi arremessada. Com as orientações 
do chefe da equipe, a vítima conseguiu colocar a cadeira 
de salvamento. A estratégia tinha como premissa básica 
que a pessoa, devidamente orientada, segura e presa 
pela corda, pudesse abandonar o prédio em chamas se 
atirando no ar, para depois ser içada pela equipe de busca 
e ficar em local seguro. Durante a realização da proteção 
da corda, para que ela não se rompesse quando a vítima 
abandonasse a edificação, ocorreu o colapso do prédio 
levando consigo a pessoa que seria resgatada. Eram 2:50h 
aproximadamente.

Em f unção do colapso estrutural, o número de 
pessoas a serem localizadas pelos bombeiros em razão 
da imprecisão das informações variou entre 5 a 44.

A intensa energia térmica emitida pelo incêndio 
provocou inúmeras quedas de partes da estrutura metálica 
e painéis de vidro da fachada do edifício, danificando 
equipamentos e cortando mangueiras de combate a 
incêndio. Houve a necessidade de realocação de algumas 
equipes para um local mais seguro e que não afetasse 
a eficiência do combate às chamas. No decorrer das 
operações até o colapso estrutural do prédio, os trabalhos 
estavam sendo realizados por 170 bombeiros.

Após o colapso estrutural da edificação, o CBPMESP 
passou a atuar resfriando a área, realizando buscas por 
vítimas e retirando material, situação que perdurou 
por mais 12 dias, quando of icialmente ocorreu a 
desmobilização das equipes de emergência.

Pela atuação nessa ocorrência, o CBPMESP ganhou 
o Conrad Dietrich Magirus Award  como o melhor 
atendimento de bombeiros do ano de 2018 (ver página 30).

CORONEL LUCIANO LUIZ DE SOUZA FOI CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
OPERAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS.
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Tecnologia

O cenário de desastres naturais no Brasil tem 
ganhado relevância, com acontecimentos 
que têm afetado cada vez mais pessoas e 
causado grandes prejuízos financeiros e 

humanos. De acordo com o UNISDR (Escritório para 
a Redução de Riscos de Desastres das Nações Unidas), 
mais de 61,7 milhões de pessoas foram afetadas por ca-
tástrofes naturais apenas em 2018, e mais de 300 bilhões 
de dólares empregados em práticas pós-desastres. A ges-
tão das ações relacionadas a esses acontecimentos e o 
desenvolvimento de atividades preventivas se faz imi-
nente, bem como a criação de uma cultura resiliente em 
toda a sociedade.

Com o objetivo de colaborar para a resolução de tais 
problemas, a Sipremo, em parceria com a Coordenado-
ria Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo, de-
senvolveu seus produtos, baseados em inteligência arti-
ficial, tecnologias modernas e metodologias inovadoras. 
Tais soluções nos permitem, efetivamente, ver o futuro. 
As análises feitas por essas soluções fazem com que seja 
possível prever onde e quando um desastre natural pode 
acontecer dentro da área monitorada por elas, atualmen-
te, com seis horas de antecedência. 

O produto principal desse trabalho é a plataforma Si-
premo. A solução atua totalmente na nuvem, e nela são 
apresentados indicadores gerados a partir de inteligên-
cia artificial e algoritmos, que indicam qual a probabili-
dade de ocorrer um desastre natural no local monitora-
do. Com a inteligência e indicadores, o Sipremo também 
consegue estimar qual o impacto de um evento num de-
terminado local e quais os profissionais necessários para 
atuarem naquela situação, além de gerar relatórios de his-
tórico de ocorrências, classificação de riscos atuais e fu-
turos, categorização de áreas e boletins probabilísticos.

Com o objetivo de otimizar a comunicação e atin-
gir todos os envolvidos nesse sistema, a Sipremo ainda 

Podemos  
ver o futuro

desenvolveu o SGN. Trata-se de uma aplicação invisí-
vel que atua junto às configurações do sistema opera-
cional dos smartphones Android, proporcionando aos 
gestores da solução o envio de notificações geolocaliza-
das. Isso evita que informações pertinentes à determi-
nada área não sejam compartilhadas com quem não es-
teja dentro do perímetro em questão. O SGN otimiza a 
experiência dos envolvidos com o ambiente e aumenta 
o engajamento com relação às informações vinculadas. 
Os gestores da ferramenta podem, ainda, fazer uma aná-
lise do desempenho das notificações, podendo medir as 
interações, saber quais dispositivos estão recebendo e 
quais foram as informações enviadas.

Dentro do sistema do Sipremo geramos rico conhe-
cimento e em linha com as indicações da ONU para ci-
dades resilientes. Levando em consideração conceitos 
psicopedagógicos, métodos internacionais de aprendi-
zagem e estímulos cognitivos foi criada uma forma de 
gestão do conhecimento em que são aplicadas meto-
dologias, práticas, materiais e conceitos próprios para 
transmitir o conteúdo gerado dentro da empresa de for-
ma eficaz, atingindo todos os públicos e podendo ain-
da ser usada para capacitar profissionais que posterior-
mente irão transmitir o conhecimento.

Hoje, o Sipremo é utilizado pela Coordenadoria de 
Defesa Civil do Estado de São Paulo em regiões espe-
cíficas e está disponível para implementação em novas 
localidades de todo o País. Sua atuação segue em ex-
pansão, proporcionando aos profissionais análises predi-
tivas, otimizando a comunicação e desenvolvendo ações 
para a criação de uma cultura resiliente, suportando as 
tomadas de decisão e oferecendo informações estraté-
gicas aos gestores.

GABRIEL SAVIO É CEO DA SIPREMO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ANÁLISE SE DADOS.
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Até bem pouco tempo atrás, quem entrasse 
na sala do subcomandante do Corpo de 
Bombeiros de São Paulo encontraria, em 
local de destaque, um quadro com o títu-
lo Galeria de Inspetores, encimando um 

total de oito fotos de ilustres comandantes, que no pe-
ríodo de 1958 a 1975 exerceram a função de inspetores.

Entretanto, somente os bombeiros mais antigos sa-
biam o real significado dessa galeria. Afinal, o termo ins-
petor não faz parte da hierarquia policial militar. Trata-se 
de um dos graus hierárquicos usados pela antiga Guarda 
Civil de São Paulo. Segundo essa lógica, não faria mesmo 
nenhum sentido uma galeria homenageando guardas ci-
vis em uma sala do comando dos bombeiros.

Aqui vai a explicação.
Até dezembro de 1975, quando é publicado o Decreto 

7289, que reorganiza a Polícia Militar e cria o Comando 
do Corpo de Bombeiros como um dos três grandes co-
mandos, as diferentes unidades de bombeiros no Estado 

Memória

eram isoladas entre si. O que as unia administrativamen-
te era um órgão diretamente subordinado ao comando 
geral, que funcionava no quartel central da PM. Quando 
foi criado, em 28 de outubro de 1958 (Decreto 29996), 
esse órgão recebeu o nome de Inspetoria de Bombeiros, 
IB, e subordinava-se diretamente ao comando geral da 
Força Pública, assessorando-o no planejamento e coor-
denação das atividades de bombeiros no Estado de São 
Paulo. Nessa época, os serviços de bombeiros eram or-
ganizados da seguinte forma:

Corpo de Bombeiros, na capital

1º Grupamento de Bombeiros, em Santos
2º Grupamento de Bombeiros, em Campinas
A partir da leitura do decreto citado, fica muito claro 

que quando se falava em Corpo de Bombeiros, referia-
-se apenas à cidade de São Paulo. O comandante da cor-
poração não tinha qualquer autoridade sobre os desta-
camentos localizados fora da capital. É nítida a intenção 

A Galeria de  
Inspetores

Ingram Im
age
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de ressaltar o poder de mando do comando da então 
Força Pública e de dividir eventual poder dos bombei-
ros, clara resposta a mais uma tentativa de emancipação 
do Corpo de Bombeiros acontecida na segunda meta-
de dos anos de 1950.

Outra atribuição importante da Inspetoria de Bom-
beiros era elaborar convênios para a execução dos servi-
ços de extinção de incêndios nos municípios. Lei nesse 
sentido havia desde 1948. Porém, por onerar pesadamen-
te os municípios, não favorecia a expansão dos serviços.

Em resumo, os inspetores de bombeiros estavam hie-
rarquicamente acima do comandante do Corpo de Bom-
beiros e das demais unidades de bombeiros do Estado, 
sendo a patente de inspetor reservada aos coronéis, en-
quanto a de comandante do CB era a de tenente-coronel 
e dos comandantes de grupamento, major.

Com o abrandamento dessa legislação, atribuindo 
mais responsabilidade ao Estado, e o aumento poten-
cial do risco de incêndio nas cidades, que começam a 
explodir em crescimento, em 1966, e somente naquele 
ano, é criada a 7ª Companhia de Bombeiros, com sede 
em São Bernardo do Campo. Logo depois, ela se trans-
forma na 1ª Companhia Independente de Bombeiros, 
1ª CIB, sob o comando do excepcional capitão Celesti-
no Henriques Fernandes. Aliás, foi somente a sua pro-
moção a major e a transformação em Companhia In-
dependente que tornaram possível a sua permanência 
à frente da unidade.

Esse dinâmico oficial, favorecido por uma legislação 
mais branda, consegue realizar convênios com os prin-
cipais municípios da região do ABCD, transformando-a 
em exemplo de serviço de extinção de incêndios.

Em 1970, já em tempos de Polícia Militar, a IB incor-
pora novas responsabilidades, assumindo a coordenação 
das ações do policiamento rodoviário e f lorestal, passan-
do a se chamar Diretoria de Segurança Especializada, 

DSE. À lista de órgãos responsáveis pelos serviços de 
bombeiros incorpora-se a 1ª Companhia Independen-
te. Reparem que entre 1958 e 1975 quase nada mudou 
na estrutura dos bombeiros, apesar do incrível aumen-
to da população e dos riscos no Estado.

Em 1975 ocorre uma profunda reorganização poli-
cial, que se esperava desde 1970 em razão da fusão da 
Força Pública com a Polícia Militar, mas que só ocorre 
após os incêndios dos edifícios Andraus (1972) e Joel-
ma (1974). Essa reorganização é extremamente benéfi-
ca ao Corpo de Bombeiros, que passa a ter abrangência 
estadual, com comando único.

Assim, a antiga Inspetoria de Bombeiros cede suas 
atribuições ao comandante do Corpo de Bombeiros do 
Estado e deixa de existir, passando a ocupar lugar na his-
tória dessa corporação, razão pela qual a Galeria de Ins-
petores precisa ser preservada, em local de destaque, em 
respeito ao importante papel que exerceram na trajetó-
ria dos bombeiros de São Paulo.  

Inspetores de Bombeiros

Cel Guilherme Ernesto Orth  1958 a 1960
Cel Salvador Muller   1960 a 1962
Cel Elio Afonso da Cunha  1962 a 1964
Cel Dagoberto Veltri   1964 a 1969

Diretores de Segurança Especializada

Cel Rui Vilela                   1969
Cel Raul Humaitá Vilanova  1969 a 1971
Cel Antonio da Silva                   1971
Cel Claudio de Souza   1971 a 1973
Cel Nelson Tranchesi                   1973
Cel Altino Magno Fernandes  1973 a 1975

NILTON DIVINO D’ADDIO É CORONEL PM DA RESERVA, TENDO SERVIDO 
AO CORPO DE BOMBEIROS POR 21 ANOS. INTEGRA O NÚCLEO DE PRE-
SERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO CORPO DE BOMBEIROS.

Memória
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Nos dias 2, 3 e 4 de julho, a Fundabom 
promoverá a segunda edição do Semi-
nário para Estudo de Novas Tecnologias 
na Segurança Contra Incêndio, abrindo 
o calendário 2019 de eventos voltados 

à prevenção. O objetivo continua o mesmo, fomentar a 
ampliação da oferta de soluções inovadoras no segmen-
to de prevenção e combate a incêndios, visando a redu-
ção das ocorrências e a preservação de vidas. Já o formato 
foi reformulado, à luz da experiência de 2018, ressaltan-
do o caráter técnico do seminário. Os equipamentos e 
sistemas serão agora apresentados em painéis temáticos 
e não mais em palestras individuais. Com duração de 

Fundabom adota novo formato 
e prioriza o debate técnico

1h30, eles reunirão um palestrante técnico, um membro 
da ABNT e representantes das empresas com produtos 
pertinentes ao assunto. Os painéis serão mediados por 
oficiais do Corpo de Bombeiros e poderão contar ainda 
com profissionais de entidades congêneres.

As discussões acontecerão nos dias 2 e 3, na Unino-
ve Campus Vergueiro, em São Paulo, instituição apoia-
dora do encontro. O terceiro dia, assim como no semi-
nário de 2018, será reservado às demonstrações práticas 
dos produtos enfocados nos painéis, só que agora apro-
veitando as instalações da Escola Superior de Bombei-
ros, ESB, em Franco da Rocha, com translado gratuito 
para os participantes. 

Primeira edição reuniu profissionais da construção civil, fabricantes de sistemas de segurança, bombeiros, associações e órgãos públicos
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Mais uma vez as apresentações teóricas serão trans-
mitidas ao vivo pela Internet, decisão elogiada no pri-
meiro encontro e que possibilitou a participação de mais 
de três mil profissionais. O seminário terá cobertura da 
SOT T V (plataforma de streaming lançada em 2018), 
no programa Prevenção no Ar. Ao final de cada painel, os 
participantes responderão a uma pesquisa de satisfação 
com relação à tecnologia discutida. O catálogo técnico 
de todos os produtos será divulgado na edição de agos-
to da Revista Fundabom, que trará, em novembro, os 
resultados da pesquisa com o público e da análise feita 
pela equipe técnica do Corpo de Bombeiros, que emiti-
rá pareceres técnicos para cada tecnologia.

Bem avaliada pelos participantes, a primeira edição, 
realizada no final de novembro de 2018, reuniu mem-
bros do setor da construção civil, engenheiros, arqui-
tetos, tecnólogos, fabricantes de sistemas de segurança 
contra incêndio, bombeiros militares e civis, associações 
e órgãos públicos. 

II SEMINÁRIO PARA ESTUDO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS NA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Data: 2, 3 e 4 de julho
Local: Uninove Vergueiro (painéis), Escola Superior de 
Bombeiros, Franco da Rocha, SP (demonstrações práticas)

  PAINÉIS TEMÁTICOS  
Proteção de líquidos inflamáveis
Proteção por chuveiros automáticos
Sistemas de alarmes
Saídas de emergência
Utilização de vidros na proteção passiva
Proteção passiva
Proteção de gases inflamáveis
Controle de fumaça
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A catástrofe de 
Brumadinho

Evanildo da Silveira

Ocorrência

A ruptura da barragem da mina Córrego do 
Feijão, pertencente à Vale, no município de 
Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte, 
no dia 25 de janeiro, foi um dos maiores 
desastres já ocorridos no Brasil. Foram li-

berados no ambiente 10,5 milhões de metros cúbicos de 
rejeitos, o equivalente a 4,2 mil piscinas olímpicas, dei-
xando 240 mortos e 30 desaparecidos1. Para lidar com 
tamanha tragédia, resgatar vítimas e encontrar corpos, 

1 Dados atualizados em 17 de maio de 2019

MILHÕES DE METROS CÚBICOS DE REJEITOS, 
INSTABILIDADE DO TERRENO, ÁGUAS 
CONTAMINADAS, DESESPERO DAS FAMÍLIAS, RISCO 
DE DESABAMENTO. BOMBEIROS DE MINAS GERAIS 
E DE SÃO PAULO FALAM DO ATENDIMENTO A UMA 
DAS MAIORES CALAMIDADES OCORRIDAS NO PAÍS.

foi montada a maior operação de busca e salvamento in-
teragências da história do País, somando, até o dia 17 de 
maio, cerca de 800 horas de ação, 1.850 bombeiros mi-
litares de vários Estados, 70 máquinas pesadas, 31 aero-
naves e 22 equipes de cães. “Apenas nas primeiras 24 ho-
ras, mais de 300 militares especializados em doutrinas 
de Salvamento em Soterramentos, Enchentes e Inunda-
ções (SSEI), Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas 
(BR EC), Operações Aéreas (OA), entre outras especiali-
dades foram enviados ao local”, conta o coronel Edgard 
Estevo da Silva,  comandante-geral do Corpo de Bom-
beiros Militar de Minas Gerais. 

Assim que foi acionada, a corporação enviou helicóp-
tero para sobrevoar a área e equipes por terra. Os traba-
lhos de resgate se iniciaram imediatamente. No primei-
ro dia, 117 militares e 12 aeronaves trabalharam no local, 
conseguindo resgatar 192 pessoas com vida. “O prin-
cipal desafio desse tipo de ocorrência está relacionado 
à quantidade de vítimas, às dimensões da área afetada 
e à necessidade da coordenação de esforços em vários 
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níveis de articulação, envolvendo diversos órgãos e ins-
tituições”, explica o comandante.

As circunstâncias trouxeram uma dificuldade pecu-
liar, uma vez que o rompimento aconteceu durante o 
horário de almoço, momento em que as pessoas não es-
tavam exatamente em seus locais de trabalho na mine-
radora, prejudicando o planejamento inicial das estraté-
gias de busca. “Ainda no primeiro dia, havia dificuldade na 
coordenação do uso dos helicópteros”, diz coronel Este-
vo. “No dia 26 a situação foi controlada, devido às ações 
executadas por nós em parceria com a Força Aérea Bra-
sileira. No terceiro dia, a FAB mobilizou um equipamen-
to de radar específico que restringia o uso das aeronaves 
somente às operações, organizando a circulação dos he-
licópteros de resgate.” 

Some-se a isso a invasão de drones. Uma empresa pres-
tou serviço de forma voluntária para detecção e rastrea-
mento dos equipamentos irregulares e seus operadores, 
motivando, inclusive, algumas prisões. “O controle do 
acesso de voluntários e pessoas chocadas com a tragédia 
na zona quente também foi um problema, rapidamen-
te controlado pela Polícia Militar de Minas Gerais, que 
restringiu o acesso e fez bloqueios de trânsito.”

O coronel Estevo conta que a atividade de busca e sal-
vamento foi um desafio constante: corpos segmentados, 

sob milhões de metros cúbicos de lama, em profundida-
des variadas e em condições de difícil localização e iden-
tificação. “A instabilidade do terreno e a extensão de lama 
por aproximadamente 10 quilômetros lineares, por si 
já oferecem muitos riscos, como lesões, perfuração por 
objetos cortantes e desabamentos em estruturas colap-
sadas”, explica. “Sem falar em infecção por águas conta-
minadas, afundamento na lama, animais peçonhentos e 
níveis excessivos de esforço físico e psicológico.”

Passados quase quatro meses do desastre, a operação 
ainda não terminou. Atualmente, cerca de 150 bombei-
ros militares permanecem trabalhando no local, de um 
efetivo que já chegou a 450 homens/dia. “O Corpo de 
Bombeiros de Minas permanecerá com seus homens, 
mulheres e recursos empenhados para conseguir abre-
viar o sofrimento das famílias dos desaparecidos”, garan-
te o oficial.  “Esse é o nosso compromisso. Mais uma vez, 
fomos os primeiros a chegar e seremos os últimos a sair.”

Interação da população com os bombeiros foi grande
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A PARTICIPAÇÃO DE SÃO PAULO
Entre os que atuaram em Brumadinho estão 169 mem-
bros do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que estive-
ram no local do acidente de 29 de janeiro a 20 de feverei-
ro, divididos em quatro equipes de cerca de 40 homens, 
incluindo cães de busca. Posteriormente foi solicitada a 
participação de membros do 1º GB PB Ipiranga.

O coronel Jefferson de Mello, comandante Bombei-
ros Metropolitano (CBM), esteve dois dias em Bruma-
dinho, no final de janeiro. “Quando ocorreu o acidente, 
no dia do aniversário de São Paulo, nos mobilizamos. À 
noite já estávamos prontos para partir, porém os bom-
beiros de Minas pediram que aguardássemos a avalia-
ção da extensão do acidente. Quatro dias depois, comu-
nicaram a necessidade de apoio. Nossa primeira equipe 
saiu daqui na terça, dia 29, no final da tarde, e chegou na 
quarta, por volta das 6h da manhã.”

Os bombeiros de São Paulo sabiam, naquela altura, que 
não haveria mais salvamento. “A missão era a recuperação 

de corpos”, explica o coronel Mello. Os bombeiros eram 
divididos em grupos de seis, número internacional para 
uma equipe de busca, com um tenente, um sargento e 
quatro cabos e soldados.

Com os cães, que vinham de muitos Estados, o pro-
cedimento foi diferente. Eles foram centralizados, junto 
com seus treinadores, e enviados para pontos específi-
cos. “O principal problema, tanto para os homens quan-
to para os cães, foi o deslocamento na lama. Havia locais 
profundos, nos quais eles poderiam afundar. Era seme-
lhante a uma areia movediça.”

O que ajudou muito os bombeiros de São Paulo foi a 
roupa de Neoprene, comumente usada para mergulho, 
que, além de ser própria para o contato com a água, fa-
cilita o deslizamento na lama. “Nossos homens também 
usavam os equipamentos de proteção individual, como 
capacete, óculos e luvas, e um ou dois de cada equipe ti-
nham rádio de comunicação.” De qualquer forma, o des-
locamento era muito difícil. Eles gastavam de uma hora a 
uma hora e meia para percorrer 100 metros. E para che-
gar ao local das buscas era necessário usar helicópteros.

Como não se sabia a condição da lama, todos os bom-
beiros foram vacinados preventivamente contra conta-
minação biológica e, no final do dia de trabalho, passa-
vam pela descontaminação química. 

O sargento Clóvis Benedito de Souza e os soldados 
Fernando Wesley Masero da Silva e Gabriel Seuma Soa-
res, do 1º GB, participaram da operação em dois momen-
tos. Nas duas primeiras semanas após o acidente, com 
as cadelas da raça pastor-belga malinois Cléo, Hope e 
Vasty, e a labradora Sarah, e depois, entre os dias 11 e 25 
de abril, com Hope e Cléo.

De acordo com sargento Clóvis, o trabalho diferiu nos 
dois períodos. “Nas semanas logo depois do acidente, a 
lama estava ainda muito f luida. “Atolávamos até o peito. 
O deslocamento era muito difícil. Só era possível chegar 
aos locais das buscas de helicóptero. As máquinas para 

Em 2018, a Fundabom apoiou o lançamento do livro SCIER,  
com artigos científicos de especialistas da área de Segurança 

Contra Incêndio, bombeiros e renomados professores.
A fundação está agora promovendo um novo livro técnico, 

Fundamentos de Segurança  
Contra Incêndio – 

Proteção Passiva e Proteção Ativa. 
A obra será lançada em seminário na capital paulista,  

no dia 22 de novembro.

Fique atento, acompanhe 
as notícias em nosso site  
e redes sociais.

O livro SCIER, lançado  
no ano passado, pode  
ser baixado no site  
da Fundação -  
aba Publicações. 

Aproveite para fazer  
o download e conhecer  
um pouco mais sobre  
o assunto.

24 REVISTA FUNDABOM MAIO 2019

https://www.facebook.com/fundabom/
https://www.instagram.com/fundabom/


cavar também tinham dificuldade de alcançar lugares 
onde poderia haver restos mortais.”

Para o soldado Masero, pode-se considerar que fo-
ram duas ocorrências diferentes. “No início, a localiza-
ção dos corpos era mais fácil, porque eles ainda estavam 
na superfície. Encontramos, em média, quatro corpos em 
200 metros. A maior dificuldade era o deslocamento.”  

Os números da tragédia
• 10,5 milhões de metros cúbicos de rejeitos
• 240 vítimas fatais identificadas
• 30 desaparecidos
• 395 pessoas localizadas
• 1.850 bombeiros militares  

(AL, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PR, RJ, RS, SC, SE, SP)
• 70 máquinas pesadas 
• 31 aeronaves 
• 22 equipes de cães

O soldado Seuma conta que no início, os helicópteros so-
brevoavam a área e os tripulantes avistavam corpos com 
certa facilidade. “Eram eles que determinavam onde os 
cães deveriam ir. Para se ter uma ideia da dificuldade de 
locomoção, eu rastejava com minha cadela nas costas.” 
Na fase seguinte, em abril, tratores cavavam a área para 
que os rejeitos fossem amontoados e os cães pudessem 
vasculhá-los.

A operação deixou um aprendizado, como descreve 
o comandante do Corpo de Bombeiros de Minas Ge-
rais. “Em primeiro lugar, a certeza de que o trabalho sé-
rio da corporação no que tange à preparação e constante 
treinamento da tropa é fundamental para uma resposta 
efetiva como a que vem sendo apresentada em Bruma-
dinho”, orgulha-se coronel Estevo. “A ocorrência serviu 
ainda para reafirmar a ideia de que a doutrina de preven-
ção de desastres deve integrar órgãos públicos e popu-
lação na construção de comunidades resilientes. E, por 
fim, que devemos continuar investindo na formação de 
especialistas e na construção de conhecimento técnico 
especializado, indispensável em um cenário tão com-
plexo quanto esse.”

(E/D) Soldado Seuma, com a cadela Cléo, coronel Mello,  
sargento Clóvis, com a cadela Hope, e soldado Masero,  
no retorno a São Paulo
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N
o dia 9 de abril deste ano, o comandante 
do Corpo de Bombeiros de São Paulo, 
em razão da constante necessidade 
de melhoria do Serviço de Segurança 
Contra Incêndio (SSCI), bem como o 

dever de prover a adequação normativa em decorrência 
da publicação do Decreto 63.911/18, que instituiu o 
novo Regulamento de Segurança contra incêndio das 
edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo, 
baixou a Portaria nº CCB-002/810/19, que dispõe sobre 
as atualizações das Instruções Técnicas (IT).

Neste artigo abordaremos as principais alterações 
promovidas na Instrução Técnica nº 01 – Procedimentos 
administrativos, diante das sugestões originadas na consulta 

pública disponibilizada entre os dias 24 de janeiro e 22 
de fevereiro de 2019, com o objetivo de aprimorar as 
normas vigentes, segundo a ótica da sociedade civil e dos 
profissionais que atuam na segurança contra incêndios.

O objetivo principal da IT 01 é estabelecer os critérios 
para apresentação de processo de segurança contra 
incêndio das edificações e áreas de risco, atendendo ao 
previsto no Decreto 63.911/18, assim como as definições 
das pessoas que podem figurar no processo (incluindo-se 
o síndico ou o administrador profissional, para o caso de 
condomínios). A IT determina também os critérios para 
a elaboração de projetos técnicos, para a apresentação 
das medidas de segurança contra incêndio em análise 
e para a apresentação de projetos técnicos de eventos 

Eduardo Henrique Briciug Martinez
Alessandro Lima de Freitas

ITs comentadas

Mudanças na IT 01-  
Procedimentos 
administrativos
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temporários. Ordena, ainda, os procedimentos para a 
solicitação de vistorias técnicas, os documentos que 
compõem um processo de regularização, os requisitos 
para apresentação de dúvidas técnicas junto ao SSCI e 
os parâmetros para a solicitação de análise de projetos 
em comissão técnica.

Uma mudança significativa foi a ampliação da atuação 
de profissionais da área técnica. A exigência atual é que 
seja apresentada a comprovação da capacitação técnica 
pela responsabilidade profissional assumida, seja pela 
elaboração de um projeto técnico de segurança contra 
incêndio, pela execução das medidas de segurança 
contra incêndio ou pela manutenção dessas medidas, 
devendo o documento ser ratificado pelo órgão de classe 
do profissional.

Outra adequação importante foi o entendimento 
de que a certificação digital inserida pelo responsável 
técnico nos documentos do processo passou a eximir 
a ex igência da assi nat u ra do propr ietá r io ou do 
responsável pelo uso em todos os documentos a serem 
apresentados para triagem e análise. O único documento 
que necessariamente deve conter as assinaturas, além 
da certificação digital, é o Formulário de Segurança 
Contra Incêndio de Projeto Técnico. Essa condição 
contribuiu diretamente para a melhoria na qualidade 
dos documentos apresentados, além da agilidade quanto 
a sua elaboração.

Mudança significativa foi também a definição dos 
critérios para a análise em comissão técnica, quando sua 
exigência for definida no próprio decreto para situações de 
edificações ou áreas de risco cujas exigências específicas 
não estejam previstas nas tabelas do decreto. Para esse 
atendimento, foi instituída a Comissão Técnica Ordinária 
(CTO), responsável pela análise das medidas técnicas a 
serem definidas para um imóvel ou área de risco quando 
não forem estipuladas no próprio decreto, a exemplo 
de espaços ocupados por uma indústria, comércio ou 
depósito de explosivos, que não possuem exigências 
específicas definidas nas tabelas do decreto.

Foram verificadas, igualmente, alterações quanto 
às características a serem obser vadas em projetos 
técnicos para a realização de eventos temporários, 
especialmente para o Projeto Técnico de Instalação e 
Ocupação Temporária (PTIOT). Esse não é mais o tipo 
de apresentação para construções provisórias como 

galpões, depósitos ou quaisquer outras ocupações que 
não se constituam essencialmente locais de reunião de 
público. Esses processos passam, agora, a ser regularizados 
mediante projeto técnico (PT).

Quanto aos locais de reunião de público, resta observar 
ainda que a taxa de análise deve ser calculada de acordo 
com a “área delimitada a ser ocupada pelo evento”, ou seja, 
todas as áreas edificadas existentes dentro do perímetro 
delimitado: arenas, estandes, barracas, arquibancadas, 
palcos e similares, além das áreas de concentração de 
público (piso da arena, praças de alimentação, área 
defronte ao palco etc.), excluindo-se somente as áreas 
destinadas aos estacionamentos descobertos.

Em relação aos documentos necessários para a 
regularização de uma edificação ou área de risco, foi 
mantida a exigência da apresentação do comissionamento 
dos sistemas “avançados” na primeira v istoria de 
regularização, e da inspeção periódica na renovação 
da licença. Deve ser encaminhada uma cópia contendo 
a certif icação digital do profissional responsável, 
mediante upload do arquivo digital (extensão .pdf) no 
sistema Via Fácil Bombeiros (VFB). Se forem verificados 
profissionais distintos atuando no processo, todos os 
comissionamentos ou relatórios de inspeção deverão 
ser apresentados acompanhados de seus comprovantes 
de responsabilidade técnica devidamente certificados 
digitalmente.

Com relação ao atendimento de questões específicas 
sobre casos concretos, fica mantida a solicitação de análise 
mediante Formulário de Atendimento Técnico (FAT). Os 
esclarecimentos diversos relacionados a dúvidas genéricas 
que não estejam vinculadas a um projeto técnico, passam 
a ser regradas pelo Formulário para Atendimento Técnico 
– Consultivo (FAT-C). Esse dispositivo foi instituído em 
substituição ao Esclarecimento de Dúvidas Técnicas 
(EDT) devido à falta de critérios técnicos contidos nas 
solicitações apresentadas para análise, objetivando 
otimizar o tempo dispendido pelos analistas.

A s  C om i s s õ e s  Té c n ic a s  (C T)  p a s s a m  a  s e r 
disciplinadas, quanto as suas estruturas, em portarias 
específicas, permanecendo na IT 01 apenas as descrições 
relacionadas as suas modalidades.

CORONEL EDUARDO HENRIQUE BRICIUG MARTINEZ É COORDENADOR 
OPERACIONAL E O CAPITÃO ALESSANDRO LIMA DE FREITAS É CHEFE  
DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS, AMBOS DO CBPMESP.
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Calendário de cursos Fundabom

Abordagem Técnica  
a Tentativas de Suicídio
Data: 27 de junho 
Objetivo: Capacitar o participante  
a realizar a primeira intervenção em 
casos de ocorrências que envolvam 
tentativas de suicídio em locais de  
risco, de forma técnica e 
segura, tanto para o abordador 
quanto para o tentante.

Líquidos Inflamáveis 
em Tanques
Data: 10, 11 e 12 de julho
Objetivo: Capacitação para elaboração 
de projetos dos sistemas de proteções 
especiais para armazenamento de 
líquidos combustíveis ou inflamáveis 
em tanques estacionários maiores 
que 3.000 litros, abrangendo o 
conhecimento das exigências de 
arranjo para os parques de tanques, 
para a contenção do líquido em 
caso de derrame e, principalmente, 
dos sistemas de espuma
e resfriamento de acordo com 
as novas mudanças ocorridas na 
Legislação em 2018, que alterou 
significativamente as exigências 
da Instrução Técnica 25 do Corpo 
de Bombeiros de São Paulo.

Líquidos Inflamáveis 
Fracionados
Data: 17, 18 e 19 de julho

Objetivo: Capacitar engenheiros, 
arquitetos e profissionais afins 
a projetarem corretamente os 
sistemas de proteção especial para 
depósitos que armazenem líquidos 
combustíveis ou inflamáveis em 
recipientes menores que 3.000 
litros. O treinamento permitirá 
aos participantes conhecerem as 
exigências construtivas para a 
edificação, para a contenção do líquido 
em caso de derrame e, principalmente, 
os sistemas de espuma e resfriamento 
de acordo com as mudanças 
ocorridas na legislação em 2018, 
que alterou significativamente 
as exigências da Instrução Técnica 25.

Chuveiros Automáticos
Data: 22 a 26 de julho
Objetivo: Curso destinado a 
engenheiros, arquitetos, projetistas 
e instaladores que trabalham com 
sistemas de chuveiros automáticos.  
O conteúdo abrange o estudo de 
todos os tipos de sistemas,seus 
componentes e o cálculo 
hidráulico para sistemas em 
ramais abertos ou em gride.

Vistoria em Edificações
Data: 12 a 23 de agosto 
Objetivo: O curso é indispensável 
para profissionais de 
engenharia, arquitetura

e urbanismo, técnicos de segurança 
do trabalho, zeladores e síndicos que 
precisam fazer o acompanhamento de 
Vistoria Técnica, atendendo às normas 
vigentes do Sistema Estadual contra 
Incêndios e Emergências. O conteúdo 
abrange várias Instruções Técnicas do 
Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Vidros e Elementos 
Envidraçados na 
Construção Civil
Data: 28 a 30 de agosto
Objetivo: Conhecer a respeito 
do processo de fabricação e 
beneficiamento do vidro e a gama  
de possibilidades de sua aplicação 
na construção civil, incluindo 
aspectos a serem considerados no 
tocante a sua resistência ao fogo. 
Curso realizado em parceria com 
a Abividro, Abravidro e Vetrotech.

Controle de Fumaça
Data: 9 a 13 de setembro
Objetivo: O curso capacita 
profissionais a instalar sistemas de 
controle de fumaça, reconhecendo 
medidas básicas e avançadas 
de combate de incêndio, bem 
como medidas de alerta e 
compartimentação, objetivando evitar 
riscos relacionados à livre circulação 
de fumaça em casos de incêndio.

Inscrições: www.fundabom.org.br   Obs: as datas poderão sofrer alterações. Acompanhe pelo site da Fundabom.
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Acontece

O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi escolhido a Equipe 
Internacional de Combate a Incêndios do Ano de 2018, 

recebendo, no dia 2 de março de 2019, o Prêmio Conrad Dietrich 
Magirus pelo atendimento à ocorrência no edifício Wilton Paes de 
Almeida, no Largo do Paissandu, região central da cidade de São 
Paulo, no dia 1º de maio do ano passado. A cerimônia de entrega 
aconteceu na cidade de Ulm, na Alemanha, sede da Magirus, 
promotora do concurso, contando com a presença de mais de 
600 convidados, incluindo bombeiros de todo o mundo. 

Em sua sexta edição, o prêmio já é considerado o Oscar 
do segmento de combate a incêndios. Para participar, as 
corporações escolhem e enviam relatório detalhado de uma 
ocorrência, incluindo táticas, procedimentos e equipamentos 
utilizados. Os relatos são avaliados em duas etapas por um grupo 
de jurados formado por especialistas alemães e de outros países, 
desde membros da Magirus até representantes de Corpos de 
Bombeiros e entidades do setor de segurança e proteção contra 
incêndio. Na primeira fase são escolhidos 10 finalistas, que são 
submetidos a uma votação online, da qual saem três equipes, 
já merecedoras do troféu prata. A atuação delas é novamente 
analisada pelo júri, que indica a melhor, revelada apenas durante 
a festa de premiação.

Em 2019, mais de 100 ocorrências foram inscritas. Além 
do Corpo de Bombeiros de São Paulo, outras duas equipes 
brasileiras estavam entre os 10 finalistas: a corporação do 
Piauí, com o atendimento a inundação provocada pela ruptura 
da barragem de Bezerro, no Norte do Estado, em abril de 2018, 
e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, com o salvamento 
de uma baleia jubarte, em Búzios, em agosto de 2017. Depois 
da votação pela internet, figuraram ao lado da ocorrência no 
Paissandu, o resgate de pessoas em um hotel histórico em 
Praga, na República Tcheca, e o atendimento às vítimas do 
terremoto ocorrido na Cidade do México em setembro de 2017. 

Corpo de Bombeiros de São Paulo 
conquista prêmio internacional
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No dia 4 de abril, o Comando do Corpo de Bombeiros de São 
Paulo, por meio do 11º GB, realizou a tradicional Prova de 

Natação Equipada, na represa do Jaguari, em Jacareí.
Em sua 33ª edição, a prova contou com o apoio da 

Fundabom, reunindo, além dos competidores das diversas 
unidades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de São 
Paulo, equipes civis e outras instituições militares. 

Mais de 700 
participam da 
Prova de Natação 
Equipada

Vencedores
1º- Glauco Rangel, do 8º GB: 39 min. e 37s
2º- Thiago Borges Pustiglione, do GBMar: 39 min. e 48s
3º- Marcos Campos de Sá Rodrigues, do 11º GB: 40 min. e 14s

Nesta edição, 787 atletas se inscreveram (incluindo 
representantes de Minas Gerais e Distrito Federal), entre 
os quais 83 civis, e 683 concluíram a prova. A competição, 
originada no 11º GB, que atua na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, tem como objetivo principal o estímulo ao 
desenvolvimento das condições físicas adequadas aos serviços 
de bombeiros e o congraçamento entre seus participantes, sendo 
praticada obrigatoriamente com uso de máscara semifacial, 
respirador (snorkel), nadadeiras e roupa de neoprene, garantindo 
maior segurança aos competidores e um melhor desenvolvimento 
das qualidades técnicas.
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Vinte e oito bombeiros, de todas as unidades da corporação 
no Estado de São Paulo, visitaram, entre os dias 8 e 13 

de abril, a FDIC Internacional – Fire Departament Instructor’s 
Conference, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Trata-se da 
maior conferência anual do setor, atraindo, neste ano, 35.369 
profissionais, de 67 países, que, além de participar de palestras e 
workshops, tiveram a oportunidade de conhecer as inovações de 
814 expositores. A viagem dos militares paulistas foi patrocinada 
pela Fundação Conrado Wessel. 

Bombeiros  
de SP 
participam da 
FDIC e visitam 
FM Global

De Indianápolis, três oficiais – o tenente-coronel Eli José 
Tavares, do 19º GB; o capitão Rangel Moreira Gregório, do 4º 
SGB; e o tenente Felipe Pinheiro Duarte, do CBM – partiram 
para Rhode Island e depois Massachussets, onde estão o 
campus de pesquisa e o centro de aprendizagem da FM Global, 
empresa norte-americana de seguros e gestão de riscos. 
O objetivo foi conhecer a estrutura da companhia, que tem 
entre os seus negócios a realização de testes e a certificação 

de produtos comerciais e industriais. “Num dos testes, eles 
simularam cenários reais como um alojamento universitário, 
um dotado de sistemas de segurança e outro não, para verificar 
o comportamento dos materiais em um incêndio. O nível de 
detalhamento é impressionante”, afirma o tenente-coronel Eli. 
Os bombeiros brasileiros puderam acompanhar ainda testes 
relacionados ao funcionamento e uso de equipamentos de 
segurança contra incêndios. O conhecimento adquirido deve 
colaborar no aprimoramento do treinamento na Escola Superior 
de Bombeiros, em Franco da Rocha, e nos procedimentos de 
vistoria técnica.

Acontece
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EMPRESAS PARTICIPANTES

A Isotelha Trapezoidal PUR/PIR é recomendada para 
quem busca conforto térmico com economia de 

energia e consequente redução de investimento nos 
equipamentos de climatização. Vencem maiores vãos, 
economizando na estrutura da cobertura.

Vantagens
• Rapidez na montagem • Enorme redução da estrutura 
da cobertura • Excelente estanqueidade • Resistência 
ao fogo (núcleo em PIR com certificação FM) • Produto 
sustentável • Obra limpa • Excelente isolamento térmico 
com economia de energia

O revestimento da Isotelha é feito em aço galvalume, 
com espessura que pode variar entre 0,38 mm, 0,43 mm 
e 0,50 mm, conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-
NBR 7008; face superior cromatizada com primer epóxi (4 
a 6 mícrons), acabamento com pintura em poliéster (18 a 
22 mícrons), e face inferior cromatizada com primer epóxi 
(4 a 6 mícrons).

Já o Painel Isofachada é constituído de núcleos em 
PUR ou PIR e revestidos por chapas de aço pré-pintado. 
O produto possui excelente acabamento arquitetônico, 
proporcionado pelo sistema dos painéis nas fachadas. É 
fabricado em linhas totalmente automáticas e contínuas 
com injeção de espuma em alta pressão, garantindo 
uniformidade ao isolamento.

Vantagens
• Mais durabilidade de cor e brilho na fachada;
• Economia significativa no sistema de climatização 
e custo de energia • Versatilidade arquitetônica • Obras 
até seis vezes mais rápidas que os sistemas convencionais 
• Resistência ao fogo (núcleo em PIR com certificação FM)

O revestimento do Painel Isofachada é feito em aço 
galvalume pré-pintado, com espessura de 0,43 mm 
(interno), 0,50 mm ou 0,65 mm (externo), conforme 
normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008; face superior 
cromatizada com primer epóxi (4 a 6 mícrons), acabamento 
com pintura em poliéster (18 a 22 mícrons) e face inferior 
cromatizada com primer epóxi (4 a 6 mícrons).

O núcleo é composto de PUR (Espuma Rígida de 
Poliuretano), com densidade média de 38 à 40 kg/m³, 
condutividade térmica de 0,002 W/m.k, classificação 
tipo R1 Retardante a chama (norma ABNT-NBR 7358); e 
PIR (Espuma Rígida de Poliisocianurato), com densidade 
média de 38 à 40 kg/m³, condutividade técnica nº 10 do 
decreto nº 56.819 do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Isotelha e Isofachada

Fone: 0800 747 1122
www.isoeste.com.br

Isotelha

Isofachada
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Circuito de Corridas 
do Corpo de 
Bombeiros 2019

As provas do Circuito do Corpo de 
Bombeiros já estão com as inscrições 

abertas. Elas acontecem em Presidente 
Epitácio, na capital paulista, em Botucatu, 
Guarulhos e em Mogi das Cruzes. 
Participe!

Encerram-se no dia 30 de maio as Oficinas 
Preparatórias para Operação Estiagem 

(OPOE). A finalidade é treinar brigadas mu-
nicipais e brigadistas civis para o combate a 

incêndios em coberturas vegetais no Esta-
do de São Paulo, preparando-os para atua-
rem em apoio ao Corpo de Bombeiros nas 
grandes emergências ou de forma autônoma 
em ocorrências menores e compatíveis com 
seus recursos. 

Promovidas pelos Grupamentos de Bom-
beiros do Interior, as seis oficinas realizadas 

em abril atingiram 206 municípios, reunin-
do 1.031 brigadistas. Até o final de maio 
acontecem mais nove oficinas, num total 
de 15. Conforme dados do Painel de Análise 
da Coordenadoria Operacional do Corpo de 
Bombeiros, entre 1º de janeiro e 30 de se-
tembro de 2018 houve 32.260 focos de in-
cêndios em vegetação no Estado.

CBPMESP prepara brigadistas 
para a Operação Estiagem

8 de junho: 1ª Corrida 
e Caminhada Noturna 
do 14º GB – 5k e 10k
Etapa Epitácio - Pavilhão 
de Eventos da Orla - 
Presidente Epitácio

30 de junho: 24ª Corrida 
do Bombeiro – 5k e 10k
Etapa São Paulo - Parque 
da Independência -  
São Paulo

14 de julho: Corrida 
e Caminhada Super 
12 – 6k e 12k
Etapa Botucatu - Posto de 
Bombeiros de Botucatu

18 de agosto: 3ª Corrida 
do Fogo – 5k e 10k 
Etapa Guarulhos – Bosque 
Maia - Guarulhos

7 de setembro:  
1ª Corrida Super 17 
(noturna) – 5k e 10k
Etapa Mogi das Cruzes -  
Avenida Cívica - 
Mogi das Cruzes

Acontece
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de São Paulo, nos termos do estatuto da 
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No dia 20 de maio foi realizada, na sede do Comando do Corpo 
de Bombeiros de São Paulo, a solenidade de lançamento 

da série Challenge Coins, coleção Jamais Esqueceremos. Os 
primeiros exemplares das moedas, que fazem referência às mais 
marcantes ocorrências atendidas pela corporação desde sua 
criação, em 1880, foram entregues aos ex-comandantes que 
participaram do atendimento desses eventos. 

Foram homenageados os coronéis da reserva Carlos José 
Schmidt, Edson Sampaio, José Carlos da Silva, Renato Luiz 
Fernandes, Luiz Roberto Carchedi, Wagner Ferrari, Jair Paca 
de Lima, Antonio dos Santos Antonio, Manoel Antônio da Silva 
Araújo, Luiz Humberto Navarro, Reginaldo Campos Repulho, 
Erik Hoelz Colla, Marco Aurélio Alves Pinto e Rogério Bernardes 

CB lança Challenge Coins
Duarte, que estiveram à frente do 
Corpo de Bombeiros entre 1988 e 
2017. Não puderam comparecer 
os coronéis Jonas Flores Ribeiro 
Junior, Cassio Roberto Armani e 
Wagner Bertolini Júnior.

Com o objetivo de valorizar a história da corporação, 
as Challenge Coins relembram a ação da instituição em 15 
episódios: Andraus (1972), Joelma (1974), Grande Avenida 
(1981), CESP (1987), Osasco Plaza Shopping (1996), Fokker 100 
(1996), Fábrica da Nestlé (2001), Fábrica da Antárctica (2003), 
Metrô Pinheiros (2007), JJ3054 (2007), São Luiz do Paraitinga 
(2010), Memorial da América Latina (2013), Alemoa (2015), 
Localfrio (2016) e Paissandu (2018). 
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