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APRESENTAÇÃO

Prezados leitores,

A Revista FLAMMAE, em sua edição especial, lançada em Julho de
2022, tem a grata satisfação em compartilhar produções relacionadas às
atividades inerentes aos corpos de bombeiros militares, policias civis e polícia
federal. Trata-se da área de conhecimento de atividade de investigação de
incêndios, que é prevista nas competências legislativas de cada instituição.
Além do ineditismo dos estudos que compõem esta edição, o tema abordado, a
investigação de incêndio, é pouco explorado pela academia, além de ser
tratado, meramente, como uma ferramenta de identificação de causas de
incêndio, quando, na verdade, a investigação de incêndio contempla outros
objetivos, como por exemplo, a produção de informações para a elaboração de
normas técnicas de segurança contra incêndio e pânico.
Os artigos trazidos a esta edição especial da Revista FLAMMAE são
produtos do Curso de Perícia de Incêndios e Explosões promovido pelo Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo com participação de
bombeiros militares dos Corpo de Bombeiros Militares dos Estados do Espírito
Santo, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais. Participaram do curso 2 peritos da
Polícia Civil do Espírito Santo e 2 peritos da Polícia Federal. Essa participação
de vários estados e agências possibilita a produção de pesquisas com
perspectivas variadas e a discussão transversal de diversos problemas de
pesquisa. Nesse sentido, dá mais brilho a produção desta edição, bem como
leva conhecimentos diversos e integrados sobre o tema para uma variedade
maior de estudiosos e profissionais do tema da investigação de incêndio.
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Acredito que os estudos que fazem parte desta edição especial
apresentam contribuições teóricas e práticas. Poderão servir de fonte
inspiradora para a publicação de artigos sobre a investigação de incêndio e,
dessa forma contribuir para literatura, que é bastante escassa. Ademais, apoiar
na execução do trabalho investigativo de incêndio, bem como incentivar que
mais profissionais tenham desejo de atuarem e se envolverem nessa área,
dado, também pelo crescente número de incêndios, deve ser uma proposta
dessa edição, que não se deve perder de vista
Ouso a dizer que esta publicação será mais um marcador importante na
mudança de mind set do serviço de investigação de incêndio de todos os
Corpos de Bombeiros Militares, outras agências, estudiosos do tema e
bombeiros militares investigadores de incêndio ou não. Explico o motivo da
minha ousadia. Havia, e estou usando o tempo verbal no passado, entendendo
que esse marco temporal longitudinal de mudança de mind set já está
acontecendo pelo encaminhamento de diversas ferramentas e uma delas é
esta publicação da Revista FLAMMAE, uma compressão dividida sobre a
competência e importância do serviço de investigação de incêndio e, por conta
disso, essa atividade era relegada a um plano inferior entre as diversas
atividades protagonizadas pelos Corpo de Bombeiros Militares. Discussões
intermináveis eram travadas sobre competências, metodologia e importância
do tema. Estamos vivendo e fazendo parte desse legado para a sociedade.
Desejo que os leitores apreciem, sem moderação, a leitura de todo o
material, que foi elaborado com muita pesquisa, discussão e entusiasmo, e,
porque não dizer, muito carinho.
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Esperamos que possamos inspirar outros pesquisadores para que,
brevemente, possam publicar nesta revista que, destaco, presta relevante valor
acadêmico e social.
Parabéns aos autores dos artigos e a Revista FLAMMAE.
Que Deus os abençoe!

Alexandre dos Santos Cerqueira – Coronel BM
Comandante Geral do CBMES
Doutor em administração – Universidade Federal do Espírito Santo
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