
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO 6ERAL 

AJUDÃNCIA 6E.R.AL 

BELEM-PARÁ, 08 DE AGOSTO DE 2003. 

 

1301.4ETINI GERAL N° 138 
Para conhecimento dos órgâos subordinados e devida execuçao publico o seguinte: 

Ia PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
Serviços para o dia 09AG02003 (SÁBADO) 

Oficial Superior de Serviço 	TCEL QOBM HILBERTO 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM FRANKLIN 
Coordenador de Operações ao ClOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregados de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

TEN QOBM WALBER 
SUBTEN QOBM MIZAEL 
A CARGO DO SUBCMDO 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
CAP QOBM SÉRGIO 
TEN QOBM BENTES 

Serviços para o dia 10AG02003 (DOMINGO) 
Oficial Superior de Serviço 
Supervisor de Área 
Coordenador de Operações ao CIOp 
Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregados de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

TCEL QOBM FREITAS 
CAP QOBM ALEXANDRE 
TEN QOBM SAULO 
CAP QOCBM ASSIS 
A CARGO DO SUBCMDO 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
CAP QOBM FURTADO 
TEN QOBM CASTRO 

Serviços para o dia 11AG02003 (SEGUNDA-FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 	TCEL QOBM COSTA 
Supervisor de Área 	 CAP QOBM ANDRÉ LUIS 
Coordenador de Operações ao ClOp TEN QOBM OLÍMPIO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP QOCBM DANIEL 
Encarregados de Inquérito Técnico 	A CARGO DO SUBCMDO 
Oficial Odontólogo de Dia 	A CARGO DA POLIBOM 
Oficial Médico de Dia 	 A CARGO DA POLIBOM 
Peritos de Incêndios e Explosões 	TEN QOBM AUGUSTO 

TEN QOABM HILDEMAR 
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MENSAGEM 
Ensinai-vos-ei o que é concernente à mão de Deus. (Já 

27: 11) 

2a  PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 
A — ALTERAÇÃO DE OFICIAL 

1 — PASSAGEM E ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO 
O TCEL QOBM PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA 

e MAJ QOBM NAHUM FERNANDES DA SILVA, participaram a este 
comando que o primeiro passou e o segundo recebeu a chefia da 5° 
Seção do EMG do CE3MPA, com a carga e expediente sem alteração. 

(Ref. Parte 93/2003- BM/5) 

B — ALTERAÇÕES DE PRAÇAS 
1 — EXTRAVIO DE DOCUMENTO — PARTICIPAÇÃO 

O GB BM MARCELO AUGUSTO LEAL BITTENCOURT, 
do QCG, participou a este comando, que foi extraviada em via pública 
sua Carteira de Identidade Militar, expedida pelo Setor de Identificação 
do CBMPA, conforme Boletim de Ocorrência n° 00002/2003.010297- 
4,da Delegacia de Polícia de São Braz. 

2 — TRANSFERÊNCIA SEM EFEITO 
Do SD BM ROBERTO MAURO MONTEIRO DA SILVA, do 

QCG para o 1° GE3S, publicada na 3° parte do BG n° 123, de 
08JUL2003. 

(Ref. Nota no 150/2003- Gab. Subcmdo) 

3 — CLASSIFICAÇÃO 
Na Diretoria de Serviços Técnicos — DST 
SD BM ROBERTO MAURO MONTEIRO DA SLVA 
(Ref. Nota n° 150/2003- Gab. Subcmdo) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 — DETERMINAÇÃO 

Os oficiais abaixo relacionados deverão comparecer no 
auditório do Quartel do 7° SGE3M/I, para dar prosseguimento aos 
trabalhos dar Dr° Thayse Melo: 
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N° 	POSTO 	 NOME 
01 	Cel QOBM 	Wilson Luzio da Rocha Bendelak Filho 
02 	Cel QOBM 	Paulo Sérgio Gorr1~_____ 
03 	TCeI QOBM 	Paulo Gerson Novaes de Almeida 
04 	TCeI Q0E3M 	Emanuel Lisboa Alves do Nascimento 
05 	TCeI QOBM 	Roberto da Silva Freitas 
06 --- TCeI Q0E3M 	João Hilberto Sousa de figueiredo 
07 	TCeI QOBM 	Luiz Cláudio Sarmanho da Costa 
08 	Teâ Q0E3M 	Paulo Sérgio da Fonseca Dias 
09 	Maj QOBM 	Celso dos Santos Piquet 
10 	Maj QOBM 	Manoel Silva de Freitas 
11 	Maj Q0BIVI 	Hegésido Donato Teixeira Júnior 	---- 
12 	Maj QOBM 	Mário da Conceição Morais Filho 
13 	Maj QOBM 	Marco Antônio Gomes 
14Maj QOBM 	Antônio Ulisses Lopes de Oliveira 

,._ 	, 	.. 
15 	Maj QOBM 	Nahum Fernandes da Silva 

e.Nota n° 	
. 

- Ga b. Cmdo) 

2 - PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DO SISTEMA DE AÇÃO 
EM ACIDENTES COM TRANSPORTE, MANUSEIO E OPERAÇÕES 
COM PRODUTOS PERIGOSOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO PARÁ 

Autor: 1° Ten QOBM OLÍMPIO Augusto Coelho de Oliveira 

1, INTRODUÇÃO 
No transporte da carga de um caminhão, com 15.000 Kg 

de Carbureto de Cálcio, vindo do sul do país, chega a Belém, e quase 
ao final de sua longa e extenuante viagem, o motorista, que havia 
utilizado drogas estimulantes cerebrais (os "arrebites) apressado em 
entregar a carga, dorme no volante na 8R — 316, próximo ao município 
de Benevides, no sentido Castanha! Belém, exatamente 2 Km depois 
da entrada para Mosqueiro, colidindo com outro caminhão e 
culminando no tombamento, estava a mais de 100 Km/h, o que 
também causou a exposição de sua perigosa carga. 

O motorista morreu neste acidente e o caminhão veio a 
incendiar-se. Logo, os Policiais Rodoviários Federais chegam ao local, 
e acionam o Corpo de Bombeiros através do CIOP, que por sua vez, 
manda ao evento as Guarnições de Marituba e de Santa Izabel (VTR's 
ACA), o socorro mais próximo, 

Os automóveis se aglomeram, e também os curiosos e a 
imprensa sensacionalista, que é insistente, consegue furar o 
isolamento feito pela PRF, ficando próximos ao veículo em chamas. O 
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CBM chega, anna as linhas de mangueiras, e sem perguntar nada, 
arremessam grande quantidade de água sobre o caminhão em 
chamas... E também, sobre a carga. 

A combinação é explosiva e mortal! A água promove 
reação exotérrnica em combinação com o carbureto de cálcio, 
liberando gazes (ACETILENO) que mesmo em pequena concentração, 
à menor centelha, queima e explode. E é o que infelizmente acontece. 
Bombeiros (que estavam trabalhando ao lado do veículo em chamas), 
Policieis, Repórteres, Curiosos são atingidos, e muitos morrem. 

A população paraense, somente entendeu o que havia 
acontecido mais tarde com a imprensa, que explicava a reação química 
que causou a explosão e a morte das pessoas que estavam próximas, 
e se perguntavam: "que Corpo de Bombeiros é esse que ao invés de 
salvar, mata! Não sabiam nem o que estavam fazendo, jogaram água 
onde nunca deveriam ter jogado, e explodiram tudo!" 

A situação acima é fictícia, mas se tivesse acontecido, 
viria confirmar a despreparação técnica e profissional do CBMPA, 
enquanto órgão do sistema de segurança pública responsável pelos 
atendimentos aos mais diversos tipos de sinistros, inclusive, os que se 
relacionam a produtos perigosos. 

A opinião pública e o próprio governo do Estado, se 

voltariam, invariavelmente, contra o Corpo de Bombeiros, e prevendo 
essa situação melindrosa e desgastaste para qualquer Comandante 
Geral Bombeiro ou Gerenciador Estadual de Defesa Civil, é que, os 
Corpos de Bombeiros e Secretarias Estaduais de Defesa Civil de todo 
Brasil, em uma tentativa de impedir e de minimizar os efeitos danosos 
de acidentes dessa natureza, estão criando em seus estados, cada 
qual, um protocolo de ação para o atendimento aos sinistros dessa 
origem, implicando logicamente na preparação e qualificação de seus 
meios de resposta especificamente para esse tipo de eventualidade, os 
quais sejam: url P-....----neMe reparado e giapods, ore 
i le ente ão de estudos 	ara o desenvolvime to d 

 adr Hrnento para esse tipo de 
desastre, e para tanto, criando um sistema simplificado Darato e 
com • letamente exe utável c • m eficiência e a o de socorro. 

Está aqui, Sr. Comandante Geral, então, o motivo que 
propulsiona a construção deste trabalho que agora passo a vos 
apresentar. 

2. JUSTIFICATIVAS  
Neste item, se demonstra os pontos principais de 

convencimento para a realização dessa idéia de progresso nas ações 
de resposta a desastres com os produtos perigosos, por parte dos 
Bombeiros Paraenses. 
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1°) Durante a viagem realizada por este apresentante até 
Brasília, no Distrito Federal, para participar do III Seminário Nacional 
de Manuseio e Transporte de Produtos Perigosos, pôde se observar 
que a preocupação com segurança pública é geral, tanto com 
relação a violência (tema atual inerente às Policias de todo o Brasil, 
assim como de todos os setores da segurança pública nacional), 
quanto com a proteção pessoal, patrimonial e coletiva. E por que se 
falar então em Polícias? Ou violência? O assunto não é Produtos 
Perigosos? 

Sim. Fala-se em produtos perigosos, no mesmo nível em 
que se fala em Polícias e em violência, ou, em Corpo de Bombeiros e 
Defesa Civil. Todos estão intimamente ligados (PM, CBM e Defesa 
Civil), quando o assunto é Produtos Perigosos, por que 46% (quase a 
metade) das ocorrências envolvendo produtos perigosos em São 
Paulo, são atendidas, em primeira instância, pela Polícia Militar, 
que por sua vez aciona os Bombeiros. Estes PM's, se não forem 
detentores do mínimo de conhecimentos sobre produtos perigosos, 
podem até morrer se em contato com tais produtos. 

E a violência? Sim também. Pois, devido a facilidade com 
que tais produtos são encontrados no mercado, os malfeitores com 
acesso livre ao tal do "mundo globalizado", Internet, aprenderam a 
fazer poderosos compostos químicos que são utilizados para eliminar 
uma, ou muitas pessoas (dependendo do foco). E que muitas vezes 
são mal direcionados, indo atingir a população indefesa. Como foi o 
caso da seita japonesa "VERDADE SUPREMA", que em 1995, em 
Thicio, colocou um produto líquido extremamente volátil dentro de 
diversos sacos plásticos de lixo, e espalhando o produto pelo metrô da 
cidade; e com a ponta afiada de seus guarda-chuvas, furavam os 
sacos colocados nas estaçôes de metrô. O produto era o SARIN, 
composto químico utilizado na Segunda Guerra Mundial pelos 
alemães, inibidor potente das funções cárdio-respiratórias. Conclusão: 
12 mortes. 

Traficantes do Rio de Janeiro foram presos pela PM, e 
quando da revista dos locais onde estavam, foi encontrado certa 
quantidade de produtos químicos, e estes se combinados de forma 
correta poderiam produzir CIANETO, um dos mais mortais 
quimicamente produzido, que, em pequena quantidade diluída em 
qualquer líquido poderia acabar com muitas vidas. 

Ora, senão vejamos as vantagens dessa reinventada 
forma de matar: 1. pela facilidade no transporte (não se precisa de 
grande volume para produzir o suficiente para se eliminar uma dúzia de 
homens) e, 2. a aquisição desses produtos _(fácil de conseguir no 
Brasil, às vezes, se compra até em supermercados), portanto, estamos 
prestes a enfrentar, em todo Brasil, atentados de vândalos e terroristas 
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(diga-se aqui TRAFICANTES DE DROGAS), com o único objetivo de 
demonstração de força e poder para imprimir o medo e o desespero na 
população civil desprotegida, atingindo em cheio, o moral das 
autoridades policiais, e dos governantes. Conclusão: muito em breve, 
vidas serão abatidas por causa desses preparados químicos mortais. É 
esta é a expectativa que se têm, da nova cara da violência no Rio de 
Janeiro. E diga-se de passagem, o nosso povo PARAENSE (também 
como o meliante paraense), têm o costume de imitar o que acontece "lá 
fora", então, nos preparemos para o pior, não podemos esperar que 
aconteça, para só depois, agir. 

E detalhe importante é que, iremos começar a agir, 
quando poderíamos, a exemplo de estados como o Ceará, Roraima e 
Maranhão, nos antecipar aos fatos. Estes estados já estão bem 
adiantados. se  comparados ao Pará (que não tem nada), e seus 
Corpos de Bombeiros (que fazem a Defesa Civil) já se preparam para 
tais ocorrências. E o pessoal capacitado age também, nos eventos com 
vazamento e derramamento de produtos perigosos, o que é mais 
comum do que se pensa. No Pará, se já tivéssemos esse pessoal, 
poderíamos tê-los usado no vazamento do MISS RONDÔNIA. 

2°) A cidade de Belém, com seus 1.700.000 habitantes, e 
se somado a Ananindeua, Benevides e Marituba, que formam a 
Grande Belém, chega certamente a mais de 2,5 milhões de habitantes, 
e está entre as mais populosas das capitais brasileiras, crescendo 
vertiginosamente tanto horizontal, quanto verticalmente, e encara 

diversos problemas (das mais variadas origens) devido à 
concentração dessa massa populacional. Isso, logicamente, implica em 
diversos problemas sociais, que aqui não são necessários que se 
mencionem, mas, para o CBMPA, o maior problema começa ai, 
quando se retrata à resposta que o CBMPA tem que dar, 
obrigatoriamente, a essas pessoas, para que justamente se evitem 
comentários sobre a capacidade do CBMPA em defender a sua gente. 
A questão da resposta operacional se exprime na dificuldade de se 
acompanhar esse crescimento por parte de nossa corporação, pois não 
se tem recursos humanos disponíveis (falta BM's para o serviço fim); o 
material técnico de bombeiro por ser caro não existe em quantidade 
suficiente para suprir as necessidades da Corporação, e esse 
crescimento populacional gera o aumento na demanda do serviço de 
Bombeiro, exigindo descentralização para que se tenha uma resposta 
rápida e eficaz, pois o serviço dos Bombeiros nunca diminui, pelo 
contrário sempre tende a aumentar. 

O problema de nossa Corporação, não foi causado hoje, e 
sabemos que amargamos o prejuízo da falta de planejamento, 
devemos antes de tudo, ser conscientes quanto a isso. Portanto, o 
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CBMPA necessita de uma forma inteligente para mostrar o seu valor, e 
deve agir onde as correntes de influências positivas estão agindo. 
Mostrar sua capital necessidade para o bem e proteção da população, 
este é o Princípio, mostrar para a sociedade e para os gestores 
estaduais, o quanto somos necessários, justamente para justificar as 
mudanças, que já são a tempos necessárias. 

Se então o CBMPA for necessário, isto é, se um dia 
faltarmos, por qualquer motivo ou adversidade que seja, o povo e os 
governantes saberão que, sem o CBMPA, não será possível seguir 
adiante. Seremos imprescindíveis, 

E estar o CBMPA adiantado aos acontecimentos e 
eventos danosos dessa natureza, captando e retendo os 
conhecimentos sobre tudo o que é novo a nível de sua missão fim, 
onde o objetiva é vidas e riquezas salvar, vai mostrar a sua real e 
imprescindível necessidade. 

3°) Falemos também sobre a possibilidade de 
contaminação em massa... Qualquer fabriqueta de sabão de fundo de 
quintal, tem condições hoje, de conseguir insumos para a fabricação 
de certos produtos químicos, muitos desses podem ser comprados 
livremente em supermercados (hipoclorito de sódio = água sanitária; 
acido acético = vinagre; soda cáustica, amoníaco, entre outros), que, 
devidamente misturados, pode, por exemplo, ser lançado no fosso de 
elevador de um prédio para que exale lentamente, matando em 
silêncio. Não existe controle das autoridades estaduais sobre esses 
tipos de produtos. 

4°) E na possibilidade de que, qualquer pessoa com o 
mínimo de conhecimento tem de produzir bactérias, bacilos, fungos, 
entre outros seres microscópicos, afim de causar malefícios sem 
precedentes em uma população que consome água de um manancial 
comum, bastando para isso, lançar em fontes de água potável, como é 
o caso do Utinga em Belém, de onde vem a reserva de água potável 
da cidade inteira. Fala-se aqui, de pessoa com pouco conhecimento, 
um acadêmico do curso de Bioquímica ou Biomedicina, por exemplo. 
Quais ações poderiam ser tomadas pelo CBMPA, se este não tem o 
mínimo de conhecimento na área. Ficaríamos dependentes das ações 
de civis especialistas em contaminação biológica. Por que então não 
especializamos nossa tropa? 

5°) A preocupação de muitos Corpos de Bombeiros do 
Brasil, se expressa na realização de Seminários, onde já se discutem 
formas de padronização Nacional nas ações de manuseio e transporte 
de produtos perigosos, e o Corpo de Bombeiros do Pará, somente 
agora se coloca à disposição para discutir e elaborar o seu primeiro 
passo. O Estado de Roraima, onde o seu Corpo de Bombeiros não 
chega nem a 500 (quinhentos) homens, já possui Oficiais preparados  
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para esse tipo de eventualidades, possuidores de Cursos de 
capacitação em Controle e Contenção em Acidentes com Produtos 
Perigosos. O Rio de Janeiro, por exemplo, é referência nacional no 
desenvolvimento de procedimentos e doutrinas para acidentes com 
produtos perigosos, tanto que já desenvolveu cursos nessa área, e 
inaugurou recentemente o GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES COM 
PRODUTOS PERIGOSOS — GOPP do CBMRJ, comandado pelo Cel 
QOBM PALENCIA, possuindo toda uma estrutura e viaturas somente 
para esse fim. Sabe-se também, que, estados como São Paulo e 
Paraná, já são detentores de grande conhecimento nesta área, 
inclusive, com centros de instrução. 

6°) O Estado do Pari, com mais de 8 milhões de 
quilômetros quadrados de área, possui 2.100 bombeiros 
aproximadamente. Desproporcional, e se 

olharmos para Roraima como falamos anteriormente, que 
é está muito aquém do poder operacional do CE3MPA, entretanto, 
suprimindo suas dificuldades investe em conhecimento para seus 
recursos humanos, estando nesse ponto, muito a frente do nosso 
CBMPA. Então, para se dar o primeiro passo na preparação do 
CBMPA para essa nova fronteira de ação de socorro, se faz 
necessária a capacitação de seus recursos humanos, pois com 
conhecimento de causa saberemos então qual a real necessidade e o 
tamanho dos recursos que serão disponíveis para o desenvolvimento 
desse novo trabalho. Porém, de antemão, é correto afirmar que, já 
existe necessidade para esse tipo de serviço especializado no Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará. 

3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVOS GERAIS 

Preparar, substancialmente,  o Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará na seara das ações com Produtos Perigosos; 

Criar procedimentos le a ão para emergências com 
PP; 

Elaborar doutrinas  para as ações com PP, utilizando 
meios regionais para isso,  caracterizando as atividades dos BIV1's da 
Amazônia. 

3.2. OBJETIVOS  SPECÍFICOS 
a) Pre arar 

para as ações com PP; 
b) Criar um sistema de ação  pioneiro para a 

resposta contra acidentes dessa natureza, e para a fiscalização  de 
empresas que operam com transporte e manuseio de PP no âmbito do 
estado do Pará; 
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c) Gerar recursos (ingresso de capital) para o 

CBMPA através dessas fiscalizações específicas, realizadas por 
homens preparados e conhecedores; 

d) Realizar intercâmbio com empresas nacionais 
e internacionais Que objetivam a prnteçãó da meio ambiente 
amazônico,  a fim de equipar o CBMPA com os melhores materiais e 
equipamentos para esse tipo de serviço; 

e) Eeglila~rj_bio operacional ___ 
Cor os de Borp luais de Defesa 
Civil para melhoramento nas ações com PP; 

f) Sugerir a criação de leis mais rígidas ale 
coloquem o Cor o de  Bombeirospes ons vel pela  
!iscailudo  das empresas que transportam e operam com PP, 
diminuindo portanto, o risco de eventuais ocorrências dessa natureza. 

4. PRO 
Nesta fase de elaboração desta proposta, é necessário 

que se fale da idéia em si, pois essa proposta é somente o primeiro 
passo para o nascimento dos trabalhos que desejamos desenvolver, 
que só poderá ocorrer depois da especialização desses Bombeiros. 

Criar condutas e estabelecer parâmetros de ação, podem 
mexer com costumes que não mudam a muito tempo, principalmente 
na área da atividades de Bombeiros, porém, muitos Corpos de 
Bombeiros do Brasil já mudaram essa concepção, tanto que 
Bombeiros Voluntários de Santa Catarina (Jaraguá do Sul) possuem 
cursos e treinamentos, que se quer pensamos existir. Esses 
Bombeiros Voluntários participaram de treinamentos e cursos sobre 
acidentes em terminais petroquímicos do Texas — EUA, e 
desenvolvem seus procedimentos para a realidade de pequenas 
cidades que não chegam a 150.000 habitantes como é o caso de 
Jaraguá do Sul — SC, 

As ações imediatas visam, a princípio, dar conhecimento 
de causa a nossos E3M's, para que s6 então, os Objetivos descritos 
anteriormente possam ser desenvolvidos. Isso significa especializar 
Oficiais e Praças, para se ter uma equipe mínima para o 
desenvolvimento dos primeiros passos da Doutrina Amazônica de 
proteção ambiental contra acidentes com Produtos Perigosos. Esse é 
outro ponto principal desse estudo, a proteção ambiental do 
ecossistema amazônico. 

Depois de formada as equipes, o próximo passo é a 
criação de uma Comissão Permanente para o Desenvolvimento de 
Estudos sobre a Ação com Produtos Perigosos. Essa Comissão 
Permanente terá como finalidade precípua: 1) a elaboração dos 
Planos Operacionais de atendimento aos diversos eventos com 
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vazamento e derramamento de produtos perigosos, bem como, as 
demais agressões que o meio ambiente possa sofrer por manuseio 
e/ou transporte incauto de PP; 2) Promover o enquadramento das 
atividades dessa comissão na legislação estadual e federal 
competente; e, 3) Acessorar, no que for pertinente, o Comandante 
Geral do CBMPA, em suas ações e decisões, sobre os eventos com 
PP, da mesma forma fazendo serviço de consultoria para todo 
CBMPA. 

5. CONCLUSÕES 
Diante do que agora se expõe a Vossa Excelência, não 

se pode ter dúvidas quanto a necessidade de se preencher mais urna 
lacuna na ação dos Bombeiros paraenses, pois sabemos que no 
CBMPA, nunca existiu o interesse em se desenvolver a proteção 
patrimonial, ambiental e pessoal dos paraenses, no que se diz respeito 
ao manuseio e transporte de produtos perigosos, corno agora. Por que 
no momento da eventualidade e da adversidade, uma força com 
conhecimento e condições de enfrentamento dessas crises, é que vai 
fazer a grande diferença. 

Não somos auto-suficientes, portanto devemos nos 
aprimorar e perseguir tudo o que vem para melhoramento das 
atividades de Bombeiros em nosso Estado. A especialização é uma 
necessidade para que se promova um bom atendimento a 
comunidade, que é aquela, a quem devemos atender sem medir 
esforços e que necessita daquilo de melhor que temos para oferecer. 

Belém — PA, 08 de junho de 2003. 

OLÍMPIO Augusto Coelho de Oliveira — 1° Ten QOBM 
R.G. n° 2325447 — Subcomandante do 1° GBS 

PARECER N° 03 /2003 — ESTADO MAIOR GERAL DO 
CBMPA. 

Objeto: proposta para criação do Sistema de Ação em 
Acidentes com Transporte, Manuseio e Operações com Produtos 
Perigosos para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

Autoria: 1° Ten QOBM Olímpio Augusto Coelho de 
Oliveira. 

1 . DOS FATOS 
1) Trata-se de documento de redação técnica, que 

menciona em primeiro momento, uma situação fictícia de 
derramamento de Produto Químico perigoso em via pública 
(CARBURETO DE CÁLCIO), e da despreparação técnico-profissional 
do CBMPA, para lidar e laborar com mais essa vertente do 
atendimento de socorro que o CBMPA deve prestar à população 
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paraense, onde justifica os motivos desse estudo ora apresentado, 
inclusive, citando o possível dissabor e indisposição geral, que seriam 
causados para o Comando da Corporação, no caso de uma ocorrência 
com PP. 

2) Que um efetivo tecnicamente preparado e suporte para 
implementação de estudos para o desenvolvimento de procedimentos 
padrões para atendimento desse tipo de desastre, são os fatores 
necessários para o desenvolvimento e criação de um sistema 
simplificado, barato e completamente executável, com eficiência em 
ação de socorro para Produtos Perigosos especificamente. 

3) Que "violência" e produtos perigosos estão 
intimamente associados, citando fatos reais de terrorismo (T6kio —
Japão, em 1995, gás SARIN no metrô da cidade) e de que na 
cidade do Rio de Janeiro foi encontrado pela Policia em uma 
favela ingredientes químicos que se reunidos de forma correta 
poderiam produzir CIANETO (sal do ácido cianídrico muito 
venenoso) e que, pela facilidade no transporte e de aquisição 
desses produtos, que podem ser comprados em supermercados, 
o CBMPA deve estar preparado para ocorrências com produtos 
perigosos, antes que elas comecem a acontecer com essas 
características. 

4) Que os Estados do Ceará, Roraima e Maranhão, já 
estão adiantados, se comparados ao Pará (que não tem nada), e seus 
Corpos de Bombeiros (que fazem a Defesa Civil) já se preparam para 
ocorrências com PP, inclusive nos eventos com vazamento e 
derramamento de produtos perigosos, o que é muito comum, Que 
também o CBMPA não acompanha o desenvolvimento populacional do 
Pará, pois não consegue suprir a demanda de serviço por falta de 
pessoal, material e equipamento adequado de bombeiros para atender 
essas ocorrências. Mostra que o CBMPA é necessário é imprescindível 
e deve estar adiantado aos acontecimentos e eventos danosos dessa 
natureza, revelando sua imperiosa necessidade. 

5) Que é facilitada a contaminação biológica, em função 
da falta de controle sobre pessoas que detém conhecimento sobre o 
assunto, e que essa realidade ( a de contaminação de grande número 
de pessoas) está próxima e que deve o CBMPA estar preparado, pois, 
Corpos de Bombeiros do Brasil já tem Oficiais e equipes de BM's 
preparados, inclusive citando a criação, pelo CBMRJ, de uma Unidade 
Operacional especializada somente neste tipo de ocorrência — o COPA 
— Comando de Operações com Produtos Perigosos. 

6) Que o CBMPA deve caminhar para dar o primeiro 
passo na preparação do seu pessoal para essa nova fronteira de ação 
de socorro, e que é necessário capacitar seus recursos humanos, para 
que assim se possa falar prever necessidades e recursos para o 
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desenvolvimento desse novo trabalho no Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará. 

7) Cita o Autor do trabalho os seguintes objetivos: 

OBJETIVOS GERAIS 
a) Preparar, substancialmente, o Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará na seara das ações com Produtos Perigosos; 
b) Criar procedimentos de ação para emergências 

com PP; 
c) Elaborar doutrinas para as ações com PP, 

utilizando meios regionais para isso, caracterizando as atividades dos 
BM's da Amazônia, 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

g) Preparar, formar e capacitar recursos humanos 
para as ações com PP; 

h) Criar um sistema de ação pioneiro para a resposta 
contra acidentes dessa natureza, e para a fiscalização de empresas 
que operam com transporte e manuseio de PP no âmbito do estado do 
Pará; 

1) 	Gerar recursos (ingresso de capital) para o CBMPA 
através dessas fiscalizações específicas, realizadas por homens 
preparados e conhecedores; 

j) Realizar intercâmbio com empresas nacionais e 
internacionais que objetivam a proteção do meio ambiente amazônico, 
a fim de equipar o CBMPA com os melhores materiais e equipamentos 
para esse tipo de serviço; 

k) Realizar intercâmbio operacional com outros 
Corpos de Bombeiros e com Secretarias Estaduais de Defesa Civil 
para melhoramento nas ações com PP; 

I) 	Sugerir a criação de leis mais rígidas que coloquem 
o Corpo de Bombeiros corno o Órgão responsável pela fiscalização das 
empresas que transportam e operam com PP, diminuindo portanto, o 
risco de eventuais ocorrências dessa natureza. 

8) Que depois de formada as equipes, o autor sugere a 
criação de uma Comissão Permanente para o Desenvolvimento de 
Estudos sobre a Ação com Produtos Perigosos, onde terá as seguintes 
missões específicas: 

1, a elaboração dos Planos Operacionais de atendimento 
aos diversos eventos com vazamento e derramamento de produtos 
perigosos, bem como, as demais agressões que o meio ambiente 
amazônico possa sofrer por manuseio e/ou transporte incauto de PP; 

2.Promover o enquadramento das atividades dessa 
Comissão Permanente na legislação estadual e federal competente; e, 
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3, Acessorar, no que for pertinente, o Comandante Geral 
do CBMPA, em suas ações e decisões, sobre os eventos com PP, da 
mesma forma fazendo serviço de consultoria para todo o CBMPA. 

9) E ao final da proposta, o Oficial propositor faz referência 
a necessidade da Corporação, pois, a mesma teria que se prontificar a 
suprir esta necessidade. 

2 . pA ANÁLISE 
Diante da proposição do Oficial E3M em tela, há que se 

observar o seguinte: 
1°) Que o Corpo de Bombeiros Militar do Para, a alguns 

anos, vem sofrendo com ocorrências das mais diversas naturezas, 
estas ainda incomuns para a grande maioria de nosso homens, tendo 
em vista a preparação tecnico-profissional da tropa, inclusive da 
Oficialidade, que também desconhece os procedimentos que devam 
ser tomados no caso de um vazamento ou derramamento de Produtos 
Químicos Perigosos, ou ainda por acidentes que ocasionem 
contaminação biológica. 

2°) O CBMPA, é deficiente por completo, e em todos os 
sentidos, no tangente da eventualidade de acidentes como estes, pois 
como se sabe, não temos o mínimo de condições para intervirmos com 
segurança e exatidão, até por que, não existiu preocupação, por parte 
dos Comandos passados, em preparar a tropa e equipar a Corporação 
para esses eventos. Portanto, a despreocupação com a segurança de 
nosso povo, e, principalmente com a segurança de nossos homens, 
Bombeiros Militares, que colocam suas vidas em risco, acima de tudo, 
pela exposição desnecessária, que informa uma demonstração de pura 
e simples ignorância no trato de um problema sério, e perigoso, como é 
o dos Produtos Perigosos. Porém, a perspicácia do Oficial autor dessa 
proposta, comprova a preocupação da tropa, que está sofrendo por 
ignorância e pela falta de equipamento adequado, e, ainda nos alerta 
para a deficiência que o CBMPA tem, e da necessidade de interação 
nesse aspecto técnico-profissional para promoção do socorro nestas 
eventualidades. 

3°) O Corpo de Bombeiros do Pará, vem sendo chamado, 
ultimamente até com freqüência, para intervir em ocorrências com PP, 
e como sabemos, nossa eficiência não vem sendo demonstrada, tanto 
que, em fevereiro de 2002, o 1° Ten QOBM Afonso, Oficial de Dia e 
Comandante de Socorro ao 1° GSM, foi acionado para intervir em um 
vazamento de gás cloro, no centro de captação de água da COSANPA, 
no complexo do Utinga, e chegando no local encontrou uma ligação em 
série de cilindros desse produto sob pressão, onde justamente nessa 
ligação, havia um profuso vazamento, que vitimou três (03) pessoas,  
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sendo que duas (02) delas ficaram em situação mais grave com 
queimaduras químicas de 2° grau. E nessa ocorrência em especial, a 
guarnição do 1° G8S foi acionada; a UBM que deveria deter 
conhecimentos e equipamentos necessários para a intervenção 
nesse socorro, não tinha, colocando então em risco a vida de seus 
homens que tiveram por sorte somente seus fardamentos 
destruídos. 

4°) Outros Corpos de Bombeiros do Brasil, têm, 
efetivamente, desenvolvido diversas atividades na área dos Produtos 
Perigosos, principalmente no que se refira ao planejamento e 
execução, aquisição de equipamentos adequados e treinamento para 
seu efetivo, tendo como objetivo Único a qualificação de seu pessoal, 
para que exista condições de combate e de prevenção contra esses 
tipos de acidentes, que já são bem comuns, e em demasia 
destruidores. Da mesma forma, é de conhecimento dessa 4a  Seção do 
CBMPA, que o CBMRJ dá tanta importância a esse assunto, que 
recentemente (MAIO/2003) inaugurou o COPP 	Comando de 
Operações com Produtos Perigosos, onde está reunido pessoal, 
viaturas e equipamentos especializados para a prevenção e o combate 
contra acidentes com PP. Que Estados da Região Norte do Brasil 
(onde figura o estado do Pará) já estão se equipando também, e 
mantendo Oficiais e Praças atualizados tecnicamente. É o caso de 
Roraima e Maranhão, onde o primeiro já se enveredou, trazendo as 
ações de manuseio e transporte de PP, para a seara da proteção 
ambiental da Amazônia e de seu povo. 

5°) Ocorre, Sr. Comandante Geral, que existem Estados 
vizinhos ao Pará que estão adiantados tecnicamente quando se fala 
em ações com Produtos Perigosos, e o Pará não está acompanhando 
essas mudanças. E deveria, muito propriamente, diga-se aqui, em 
função principalmente de sua localização geográfica, pois é a porta de 
entrada da Amazônia, e muitos caminhos e vias levam ao seu interior 
através de nossas estradas e da nossa Baía do Guajará, que são 
deficientemente vigiados. Tanto que não temos nenhum conhecimento 
daquilo que entra e sei em nosso Estado por aquelas águas e estradas, 
e nem sabemos também, se essas cargas (ou Produtos) são tóxicos ou 
radiativos, combustíveis ou explosivos. 

6°) O CAMPA é referência no Norte brasileiro, inclusive 
por seus Cursos de Formação de Oficiais e Sargentos, os quais são 
reconhecidamente de excelente nível técnico; da mesma forma que 
temos reconhecimento na especialização de Militares de muitos outros 
Estados brasileiros, em cursos como os de Mergulhadores de Resgate, 
de Guarda-vidas, de Vistoria Técnica e de Combate a Incêndios 
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Florestais, sendo e estando, portanto, muito bem preparado, se 
comparados a outros Estados nortistas. Porém, há que se reconhecer 
que no âmbito dos Produtos Perigosos, não detemos nenhum 
conhecimento, somos completamente ignorantes, e colocamos em 
risco de vida, todos os dias, homens e mulheres de nossas fileiras, 
além de nossos paraenses, que também não estão protegidos por 
nossa Força, que é aquela, a primeira a ser chamada para intervir e 
socorrer no caso de um acidente, principalmente com PP. 

7°) O que deve ser feito de imediato, é trazer 
conhecimento de causa para o nosso CBMPA, e para tanto, existe 
necessidade capital de especialização de pessoal na área, os quais 
deverão ser os multiplicadores desses conhecimentos para todo o 
CBMPA, e é necessário informar Sr. Comandante que no Brasil, 
existem Corpos de Bombeiros que detém tal conhecimento e se 
dispõem a repassá-los a outras co-irmãs. O CSMRJ possui o CURSO 
DE PRODUTOS PERIGOSOS, que é realizado todos os anos, e tem a 
duração de três (03) meses, envolvendo conhecimentos de operações, 
isolamento, contenções e legislação, além de, conhecimentos de tática 
e prática de combate nos casos de vazamento, derramamentos e de 
contaminação química e biológica, sendo portanto um curso completo e 
o mais indicado para os homens cio CBMPA, que irão repassar esses 
conhecimentos quando de seu retorno. 

8°) No caso do CBMPA, mandar representantes para 
fazerem o referido curso, deverão ir em tal número que seja suficiente 
para dar continuidade ao processo de implantação do sistema sugerido 
pelo Oficial BM, que propôs a criação do tal Sistema de Ação com PP, 
em virtude, inclusive, da continuidade que deve ser dada aos estudos 
sobre PP, para a elaboração de doutrinas regionais e de 
operacionalidade padrão, oriundas do CBMPA, para a proteção 
ambiental amazônica. E com conhecimento específico sobre esses 
assuntos, pode ser dado o devido encaminhamento e orientações para 
as decisões superiores de vosso Comando, sabendo então, como 
preparar o CBMPA para a exploração dessa nova fronteira de ação 
operacional, que já se faz necessária a algum tempo. 

9°) Deve ser dada a devida atenção para a criação de 
procedimentos legais, e de leis, para essas ações, colocando o 
CBMPA na linha de frente dentro de nosso Estado, sobre tudo o que se 
referir a PRODUTOS PERIGOSOS, e para isso, o Sistema que ora se 
pretende criar, deve ser muito bem estruturado, e esses Bombeiros 
Militares com formação específica devem sempre estar a frente desses 
estudos, os quais a partir de sua formação, deverão fazer parte 
integrante dos grupos de estudos e de desenvolvimento das atividades 
operacionais com PP. 
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3. CONCLUSÕES 
De acordo com o documento que deu origem ao presente 

parecer, é importante que seja mencionado a destreza, esmero e 
atenção do 1° Ten QQBM Olímpio, que teve a sensibilidade e a clareza 
de observar as deficiências de nossa Corporação, não só criticando, 
mas ao contrário, trazendo competentes formas de solucionar este 
problema, pois, de acordo com esse parecer, que exigiu levantamentos 
iniciais que pudessem amparar as informações aqui prestadas a Vossa 
excelência, se chega a diversas conclusões, e no entendimento desse 
subscrevente, a principal é a necessidade imediata de qualificação de 
nossos homens nos assuntos da proteção e de conhecimento de causa 
sobre acidentes com Produtos Perigosos, pois, a maior justificativa 
para tal proposição é justamente nossa ignorância, que se continuada, 
poderá nos trazer prejuízos irrecuperáveis, principalmente pela 
possibilidade de perdas de vidas de BM's e de queda da imagem da 
Corporação perante a opinião pública e frente ao Governo do Estado 
que questionará a competência técnica e profissional do CBMPA. 

Por outro lado não se deve esquecer, que, depois de dado 
o passo inicial para a elaboração desse projeto, que no nosso 
entender, tem completa viabilidade e executabilidade, compensando 
sobremaneira e relação custo/benefício, onde o retorno deste 
investimento é tomado imediatamente após o envio de nossos militares 
para o Curso de Produtos Perigosos ( nenhum BM do CBMPA possui 
tal conhecimento), pois o projeto em si tem a tendência de, após sua 
implantação, modificar, e muito, a conduta da Corporação e de seus 
homens, principalmente porque serão atingidas as bases do CBMPA, 
lá na formação dos Bombeiros paraenses, na Escola de Formação, 
que, como se observou na propositura do Ten Olímpio, os 
conhecimentos serão repassados para todo o CBMPA, o que 
ocasionará essa mudança de comportamento, principalmente no que 
se expresse em segurança da tropa e dos populares envolvidos nesses 
acidentes. 

A implantação será lenta e gradual, porém, com dedicação 
e trabalho, poderemos ter em nosso Corpo de Bombeiros do Pará, uma 
Comissão Permanente, a qual será responsável por tudo aquilo que se 
refira aos assuntos de Produtos Perigosos, objetivando se ter uma 
equipe mínima para o desenvolvimento dos primeiros passos da 
Doutrina Amazónica de Proteção Ambiental contra Acidentes com 
Produtos Perigosos, que é outro ponto principal desse estudo 
apresentado pelo Ten Olímpio, e levando a conseqüente proteção 
ambiental do ecossistema amazônico. Essa Comissão promoverá 
ainda, a elaboração de Plano Operacional Padrão que regulará as 
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atividades da Corporação no momento dos acidentes, e, o 
enquadramento dessas atividades realizadas pelo CBMPA, de acordo 
com os mandamentos e aspectos legais, estaduais e federais, a 
respeito de PP, o que dará credibilidade ao serviço efetuado pelo 
CBMPA. A Comissão Permanente poderá ainda, quando acionada, 
orientar e aconselhar as decisões superiores de vosso Comando Sr. 
Coronel. 

Portanto, devemos em caráter de urgência, e em função 
de nosso atraso tecnológico, providenciar o primeiro levante do 
CBMPA, para a atuação nessa nova fronteira do serviço BM, o qual 

nunca vai diminuir ou estabilizar, mas com certeza não vai parar de 
crescer. Somos de acordo Sr. 

Comandante Gerai, que todos os esforços sejam dirimidos 
para a execução dos planos do Oficial BM, que sugere a criação do 
Sistema de Ação em Acidentes com Transporte, Manuseio e 
Operações com Produtos Perigosos para o Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará, e que ora se propõe a trabalhar pelo desenvolvimento e pela 
melhoria dOs serviços prestados à comunidade paraense, bem como 
pela segurança e pelo bem estar dos Bombeiros de nossa Corporação. 

Este é o Parecer. 
S.M.J. 
Quartel do Q.C.G., em Belém - PA, 23 de junho de 2003. 

Mário da Conceição MORAIS Filho — Maj QOBM 
Chefe da 3° Seção do Estado Maior Geral do CBMPA 

2 — OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
OF. N° 262/2003- DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE 

SAÚDE 
Exm°  Senhor Comandante, 

Temos à satisfação em agradecer o trabalho realizado 
pelos bombeiros militares: 1° SGT BM AILSON FRANCELINO DE 
SOUZA, 1° SGT BM LUIS OTÁVIO BENTES CAMPOS, 1° SGT BM 
JOÃO CARLOS GOMES MAGNO, 1° SGT BM PALMESTON LOPES 
ALVES FILHO, CB BM RONALD SILVA SOUZA, CB BM JOSÉ 
MARCELO PEIXOTO DA SILVA, SD BM HAMILTON CRUZ DE 
FREITAS, SD FIM HEDEM FRANK GOMES DO CARMO, SD BM 
ODAIR JOSÉ PEREIRA DE LIMA, SD BM REINALDO ALVES DE 
AZEVEDO, SD E3M ANTÔNIO JOSÉ CRUZ BARROS, SD BM MOISÉS 
MOREIRA DE QUEIROZ, SD BM JOSÉ RIBAMAR LUCAS DE 
ARAÚJO FILHO, SD BM WANRLEY DE CARVALHO CABRAL, SD BM 
IVAN TAVARES MORAES e SD BM CARLOS ALBERTO PINHO 
SANTOS, onde efetuaram o serviço de guarda-vidas nas praias fluviais 
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do Rio Xingu no Município de Altamira/PA, pois foi de fundamentai 
importância para o desenvolvimento da Operação Veraneio/2003. 

Esperamos contar com vosso apoio sempre que 
necessário. 

Atenciosamente, 

DRà TÂNIA SENA CONCEIÇÃO 
Chefe da Fundação Nacional de Saúde 

4® PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 — SINDICÂNCIA — PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Concedo a contar do dia 06AG02003, ao 1° TEN QOBM 
OLÍMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA, do 1° GE3S, 20 (vinte) 
dias de prorrogação de prazo para conclusão de Sindicância da qual é 
encarregado, conforme portaria n° 185/2003- Gab. Cmdo, publicada na 
4' parte do BG n°  077, de 25ABR2003. 

(Ref. Nota n° 150/2003- Gab. Subcmdo) 

DA 	
-- 

RAIMUNDO NON4 O 19 A COSTA - Cel QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
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