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APRESENTAÇÃO 

 

 

Prezados leitores e leitoras 

 

Temos a honra de apresentar mais um número da Revista Flammae, 

periódico que vem se consolidando como um veículo de comunicação científica 

relevante e vanguardista nas diversas áreas ligadas à Defesa Civil, combate a 

incêndios e segurança pública. O projeto acadêmico que teve como marco 

inicial o ano de 2015, não obstante ao cenário social e pandêmico vivenciado 

por nossa sociedade, chega a sua 21a edição, consignando em seu arcabouço 

de produção doze trabalhos relevantes, dos quais, onze são da lavra de 

pesquisadores oriundos dos diversos estados da federação e uma contribuição 

internacional. 

A edição é aberta com uma contribuição internacional, “Conectando 

teoria e prática de gestão de risco na linha de frente da adaptação às 

mudanças climáticas e redução do risco de desastres: a experiência do Corpo 

de Bombeiros de West Yorkshire, no Reino Unido”. Escrito pelos 

pesquisadores: Sanjay Narendrakumar Babulal e Julia Meaton, o primeiro é 

Tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e Mestre em Gerenciamento 

de Riscos e Desastres pela Universidade de Huddersfield (UK), a segunda é 

Director of Sustainability, Responsibility, Governance and Ethics (SURGE) 

Research Centre, at The University of Huddersfield. Huddersfield, England, 

United Kingdom. O trabalho avalia as políticas nacionais da Grã-Bretanha na 

adaptação climática, tendo como fulcro, entre outros parâmetros, as legislações 

vigentes no Reino Unido. 

O segundo artigo, “VIRALIZOU: uma análise sobre a relação entre o uso 

de redes sociais virtuais por policiais militares da Bahia e as implicações na 

instauração de procedimentos administrativos e investigativos no período de 
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2019 a 2021”, escrito por Vitor De Sousa Trindade, Capitão da Polícia Militar da 

Bahia e Onivan Elias de Oliveira, Tenente Coronel da Polícia Militar da Paraíba. 

A pesquisa analisa a relação entre o uso das redes sociais virtuais por policiais 

militares da Bahia e as implicações na instauração de procedimentos 

administrativos e investigativos entre os anos de 2019 e 2021. 

O terceiro artigo, “Atividades do corpo de bombeiros como fator de 

resiliência urbana no desenvolvimento sustentável de cidades”, da lavra do 

Major do CBMPE e Mestre em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável, 

Emmanuel de Oliveira Costa, apresenta uma argumentação concernente aos 

Corpos de Bombeiros Militares do Brasil como instrumentos de resiliência 

urbana para se obter direcionamento rumo ao desenvolvimento sustentável nas 

cidades. 

O quarto artigo, “Reparação e reestruturação do Hospital Central 

Aristarcho Pessoa para o enfrentamento de crises”, escrito por três Oficiais 

Superiores do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Rita Leniza Oliveira da 

Rocha, Eliane Cristine Bezerra de Lima e Max Pinheiro de Farias Júnior. O 

trabalho descreve um planejamento organizacional de preparação e resposta à 

incidentes com múltiplas vítimas (militares e seus dependentes) no aludido 

nosocômio. 

O quinto artigo, “Barão do Rio Branco e Lagoa Center: similaridades e 

diferenças no padrão de SCI de edifícios verticais em Natal/RN”, de autoria de 

Daíse Stefany Lima Cavalcante, engenheira civil e mestre em Arquitetura, e 

parceria com a Dra. Edna Moura Pinto, Professora do Programa de Pós-

graduação em Arquitetura do UFRN. O trabalho tem como ponto de partida a 

observância normativa dos projetos das edificações analisadas, realizando 

assim, um estudo dos avanços nas exigências dos Sistemas de Combate a 

Incêndios (SCI) para as edificações verticalizadas. 

Em seguida, o nosso sexto artigo é uma contribuição do estado de Santa 

Catarina, “Uma análise sobre a abordagem sistêmica na gestão da segurança 

contra incêndio na regulamentação federal brasileira”. Escrito por três autores 



Revista FLAMMAE 
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco 

Artigo Publicado no Vol.08 N.21 – Janeiro a Junho 2022 - ISSN 2359-4829 
Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammae.com  

 

 
 

7

ligados à Universidade Federal de Santa Catarina, Dr. João Carlos Souza, 

Kissia Stein do Nascimento e Monique de Oliveira Minichiello. O trabalho faz 

uma reflexão sobre regulamentação nacional vigente de segurança contra 

incêndio. 

O sétimo artigo vem do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, escrito 

pelos capitães: Edson Augusto Ferreira Ferraz e Mario Germano Estelita Lins. 

Tem como título: “Utilização de cães na busca de cadáveres submersos”. 

Realiza um levantamento bibliográfico visando compreender a importância de 

um serviço de busca de cadáveres submersos com a utilização de cães. 

O oitavo artigo, tem como tema um incidente que é bastante recorrente 

em várias regiões de nosso país, que é o deslizamento de terra, os autores, 

Michelle D. P. Santa Rita, Alexandre L. B. Dos Santos e Marcia M. Velloso, em 

seu trabalho, “O uso de cartilha nas escolas para promover a prevenção de 

deslizamento de terra”, propõem a confecção de uma cartilha, como meio 

lúdico de divulgação de informações preventivas contra o deslizamento de 

encostas. 

 O nono artigo, “Efeitos das licenças médicas no curso de processos 

administrativos disciplinares no âmbito do CBMPE”, tem como autor o Major do 

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Rafael Queiroz de Almeida. O 

estudo elenca quais as espécies de Processos Administrativos Disciplinares 

Militares (PADM), consignando quais os entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais proferidos acerca dos efeitos da apresentação de licenças 

médicas durante a instrução dos processos administrativos. 

 Em seguida o décimo artigo, “A importância das ações de proteção e 

defesa civil na minimização de desastres em edificações e áreas de risco”, uma 

contribuição subscrita pelo Major do Corpo do Bombeiros Militar do Tocantins, 

Pedro Victor Dias Machado Zerbini Leão. O autor apresenta 2 (dois) estudos de 

casos concretos de situações de riscos, propondo assim, uma normatização 

específica para atuação das defesas civis em resposta aos desastres. 
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 Fechando a edição, apresentamos o décimo primeiro artigo, “o princípio 

constitucional da não culpabilidade em face à não inclusão no quadro de 

acesso à promoção dos militares estaduais de Mato Grosso que respondem 

processo criminal”, uma relevante reflexão apresentada pelo Major Bombeiro 

Militar do Estado de Mato Grosso, Heitor Alves de Souza. O trabalho aborda a 

questão da exclusão de militares dos Quadro de Acesso Promocional, pelo 

motivo de estarem respondendo processos criminais dos mais diversos tipos e 

em instâncias diferentes. 

 Como integrante do corpo editorial e em seu nome, agradecemos aos 

autores e autoras por ofertarem ao público da revista FLAMMAE excelentes 

trabalhos, os quais perpetuam a qualidade técnica de nosso periódico. 

Ofertamos, igualmente, votos de gratidão à equipe que trabalha nos bastidores 

05 editores, 83 revisores pareceristas e 07 profissionais na equipe de apoio, 

cujo imprescindível labor viabilizou esta edição. A você, leitora e leitor, a nossa 

razão de ser, desejamos que esta publicação vos possibilite o aprofundamento 

acadêmico e reflexões em torno dos temas propostos.  

Desejamos uma excelente leitura! 

 

Dr. Jonas Euflausino da Silva - Cel BM RR CBMPE 
Integrante do Corpo Editorial 
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RETRATAÇÃO 
 
 

O Corpo Editorial da Revista FLAMMAE recebeu uma correspondência da lavra 

do pesquisador Luiz Carlos Mestrinho, apontando para o indício de plágio em 

alguns trechos do trabalho publicado na 20a edição, de autoria do Sr. Clayson 

Marlei Figueiredo, intitulado: “Análise de Dispensas de Licitações por 

Calamidade Pública: um alerta a partir de estudos de casos”. Após ter sido 

ofertado, preliminarmente, ao autor, o direito de resposta e de ampla defesa, 

este Conselho Editorial em reunião extraordinária decidiu, após análise das 

alegações das partes, proceder a retirada do aludido artigo de seu arcabouço 

editorial, em virtude da constatação da ato atentatório à ética da pesquisa.  

 Aproveitando a ocasião, o Corpo Editorial da Revista FLAMMAE vem a 

público para reafirma o seu compromisso com a ética e a lisura acadêmica, 

deixando claro que não corrobora com qualquer ação que venha ferir os 

direitos autorais de terceiros. Assim como, agradecemos ao diligente Sr. Luiz 

Carlos Mestrinho, e firmamos as competentes escusas pelos transtornos que 

porventura foram ocasionados. 

 
 

 

 

 

 

 


