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Apresentação
A Revista Flammae inicia o ano de 2016, convidando os Bombeiros Militares,
outros profissionais de emergência e pesquisadores da área a viver a
interdisciplinaridade, tão própria ao labor e pesquisa destes profissionais.

Com a primeira participação internacional a flambagem de pilares metálicos
preenchidos com concreto é discutido no artigo de abertura, trazendo uma descrição
interessante de ensaios em fornos, realizados na Universidade de Coimbra.

Uma ação amplificada, por parte dos Corpos de Bombeiros, na Defesa ou
Proteção Civil é o tema do artigo que traz o Estado de Santa Catarina como foco de
análise que se propõe a perceber a instituição dentro do ciclo que precede, ambienta e
sucede os desastres.

Discutir o processo de ensino-aprendizagem em Salvamento em Alturas a
partir da análise das ocorrências vivenciadas no Espírito Santo é a proposição do
terceiro artigo desta edição.

A análise dos incêndios na cidade de Belém - PA, e a educação preventiva
como ferramenta para minimizar o problema é o tema da pesquisa que é relatada no
artigo seguinte.

A possibilidade de implantação de uma Coordenadoria de Defesa Civil em um
arquipélago oceânico é o cerne do artigo que usa Fernando de Noronha
como lócus de pesquisa.

A docência no âmbito da Academia Integrada de Defesa Social de Pernambuco
é discutida no sétimo artigo, que realiza pesquisa perceptiva com os que fazem a
docência nesta academia.

Gestão Ambiental e o olhar dos Bombeiros Militares sobre a Legislação
Ambiental é o tema do oitavo artigo desta edição.

Os incêndios em Grandes Transformadores Elétricos, como um problema
emergente no Brasil é apresentado em artigo que lança luz a este ponto sensível no
sistema elétrico brasileiro.

Em nossa Seção de Atas de Eventos Técnico-Científicos são apresentadas as
Atas da Mostra Técnica-Científica do XV Seminário Nacional de Bombeiros, ocorrido
em outubro de 2015 em Goiana - GO, trazendo uma pauta variada e interessante,
contemplando resumos expandidos que tratam de temas relacionados ao Atendimento
Pré-Hospitalar, Gestão e Acessibilidade de Serviços de Emergência, Sistemas de
Combate e Prevenção a Incêndios, contemplando 14 pesquisas de 07 Estados da
Federação e Distrito Federal.

Uma edição extensa em conteúdo e qualidade, fortificando a ideia que o
periódico mais que um desejo é uma necessidade, como fórum permanente de debate
de pesquisadores e profissionais de emergência.

Salvar, sempre!
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