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Resumo
Os Corpos de Bombeiros Militares atuam de forma efetiva na atividade de salvamento e tratase de uma instituição comprometida com a Lei e com a ética profissional. A pesquisa teve
como objetivo propor a utilização de um novo equipamento no serviço operacional.
Levantamento bibliográfico, criação de amostras do equipamento, instrução e testes do
dispositivo através de simulações de ocorrências, constatação visual registrada em vídeos e
fotos, foram os métodos utilizados para obtenção das informações referentes a este estudo. Foi
constatada a viabilidade do equipamento e a receptividade dos bombeiros miliares quanto a
utilização. É recomendável a utilização do Cespú Xavier de Salvamento nas ocorrências de
salvamento.
Palavras-chave: Equipamento. Salvamento. Cespú Xavier de Salvamento.

Abstract
The Military Fire Brigade acts effectively in the activity rescue, being an institution
committed to the Law and professional ethics. The research aimed to propose the use of new
equipment in the operational service. Bibliographic survey, creation of samples of the
equipment, instruction and tests of the device through simulations of occurrences, visual
verification recorded in videos and photos, were the methods used to obtain the information
referring to this study. The feasibility of the equipment and the receptivity of the militia
firefighters were checked for their use. It is recommended to use the Rescue of Cespú Xavier
in the occurrences of rescue.
Keywords: Equipment. Rescue. Rescue of Cespú Xavier.
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INTRODUÇÃO

O meio ambiente é um bem fundamental à existência humana e cabe ao poder público
e à coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para uso de todos. Este é princípio
expresso no texto da Constituição Federal, que no art. 225, caput, dispõe sobre o
reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio como uma extensão ao direito à vida
(BRASIL, 1988).
O fundamento ecológico, elencado na Lei de Crimes Ambientais de 1998, através do
art. 32, garante que a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, resulta em pena de detenção de 03 (três)
meses a 01 (um) ano e multa. Essa pena pode ser aumentada de 01 (um) terço a 01 (um) sexto,
caso ocorra a morte do animal (BRASIL, 1998).
As medidas de proteção aos animais estão reguladas pelo Decreto nº 24.645/34 que
estabelece medidas de proteção aos animais, pelo qual: “Todos os animais existentes no país
são tutelados pelo Estado” (BRASIL, 1934). O Decreto-Lei nº 3. 688/41 em seu artigo 64,
tipifica a crueldade contra animais uma infração penal, com pena de prisão simples, de dez
dias a um mês, ou multa, de cem a quinhentos reais e descreve que decorrerá a mesma pena
para quem, realizar em local público ou exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel em
animal vivo, a lei é clara, sendo que o poder público deve combater com veemência qualquer
forma de crueldade contra os animais.
As operações de salvamento consistem na remoção cautelosa de pessoas, animais e/ou
objetos dos mais variados sinistros. A responsabilidade desses seres vivos e bens, nas mãos
dos bombeiros, se dá devido às suas especialidades e ao grande conhecimento profissional,
aliados a grandes virtudes como: coragem, vigor físico, calma, energia, inteligência,
iniciativa, facilidade em improvisar meios de fortuna, entre outros. Nas missões a atenção
deve estar voltada para os princípios de segurança nos locais de emergências e inteiramente
ligadaàs ações de socorro, tanto para os componentes das guarnições envolvidas e para as
possíveis vítimas, quanto para os materiais e equipamentos que deverão ser protegidos
(ARAÚJO, 2007).
O salvamento de animais é realizado com o auxílio de meios mecânicos como cordas,
puçás, laço para captura de animal, cambão, pinças, ganchos entre outros. No ato da
imobilização deverá ser identificada qual ou quais as defesas do animal, para se reduzir o
risco de injurias ao operador, identificar também o comportamento, o hábito e grau de
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vulnerabilidade ao estresse do animal. (LANGE, 2004). Deve-se perceber a diferença entre
animais domésticos e selvagens nos quesitos referentes à sua biologia e associado a isso tudo
o combatente necessitará de um pleno domínio do uso dos equipamentos a serem empregados
e um planejamento criterioso da manobra de contenção, priorizando sua rapidez e eficiência
(WERTHER, 2004).
Em trabalhos realizados anteriormente foram diagnosticados riscos durante a captura
de animais, dentre os quais destacam-se, “a falta de técnica padronizada, a ausência de
conhecimento sobre os riscos e a carência de equipamentos adequados” (MARTINS, 2011).
Tendo como desafio aprimorar o desempenho e como pressuposto, elevar a qualidade dos
procedimentos de salvamento realizados pelos Corpos de Bombeiros, propõe-se, a
implementação de um novo equipamento operacional, e para tal, foi criado o Cespú Xavier de
Salvamento, avaliada a viabilidade e efetividade do equipamento e a receptividade dos
bombeiros militares, quanto ao uso e eficiência do dispositivo.
A metodologia utilizada foi do tipo exploratória, pois buscou-se em caráter de
experimentação estudar a viabilidade e efetividade de um dispositivo na realidade prática. O
trabalho contou com uma abordagem qualitativa, através da análise da receptividade dos
militares ao uso do equipamento, durante as entrevistas após a realização dos testes. O método
empregado consistiu em pesquisa bibliográfica elaborada a partir de material já publicado,
como livros, artigos científicos, periódicos e internet, que embasou aspectos como a
importância da utilização de equipamentos pertinentes para o atendimento as pessoas e aos
animais, de modo a proporcionar agilidade e eficiência na imobilização, bem como garantir a
integridade dos seres vivos e do socorrista no ato do salvamento.
Duas amostras do equipamento e um protótipo do dispositivo em miniatura foram
confeccionados para exemplificar a manufatura do mesmo. Quanto à finalidade, a pesquisa foi
do tipo aplicada, por meio da realização de testes e instruções quanto ao manuseio do
equipamento com alunos do Curso de Especialização em Salvamento Terrestre – CSTER,
realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás –CBMGO. O equipamento foi
empenhado em testes com os militares das guarnições de salvamento do CBMGO e
posteriormente com os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre –
CBMAC.
O estudo contou com uma abordagem experimental, através da constatação visual registrada
em vídeo e fotos dos salvamentos realizados com o Cespú Xavier de Salvamento, buscando
identificar os fatores que evidenciam as vantagens e necessidades de melhoria na utilização do
mesmo.
3

DESENVOLVIMENTO

A estrutura do equipamento criadoé composta por 2 aros de ferro. O aro superior tem
circunferência de 60 cm. O aro inferior é coberto por colchonete para ginástica, com
circunferência de 55 cm. O Puçá Xavier de Salvamento é revestido por uma rede nas cores
vermelho e preto, confeccionada com corda de nylon (polipropileno) com a espessura de 5mm
e malha de 6 cm, com profundidade de 1m. A malha possui faixas feitas com tecido de rede
de selva, para proteção do animal e do operador. O fechamento do equipamento é realizado
com o uso de fecho cordim passado por ilhoses em um tecido, que reverte colchonete para
ginastica, conforme demonstrado nas imagens 1 e 2.

Imagem 1– Cespú Xavier de Salvamento

Fonte: Do Autor

Imagem 2 - Miniatura do Cespú Xavier de
Salvamento

Fonte: Do Autor
O equipamento pode ser utilizado com o uso de cordas ou com o uso de cabo
telescópico para piscina que é fabricado em dois tubos de alumínio corrugados, o que
aumenta a resistência do mesmo, e se conectam um no interior do outro. O cabo possui
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tamanho ajustável, pode chegar a 5 metros e para atingir o posicionamento ideal do
equipamento durante o salvamento, foi acoplada uma dobradiça de ferro na união do cabo ao
equipamento (Imagem 3).

Imagem 3 - Cabo telescópico de piscina com
dobradiça acoplada

Fonte: Do Autor

Para a confecção do equipamento foram utilizados os seguintes materiais e seus
respectivos valores evidenciados na tabela 1.
Tabela 1 - Materiais e valores dos insumos para confecção do puçá Xavier de Salvamento
CUSTO PARA CONFECÇÃO DE UM CESPÚ XAVIER DE SALVAMENTO
Material

Valor(R$)

Aros de ferro

80,00

Corda de 5mm

72,00

Cabo telescópico de piscina

65,00

Rede de Selva

26,00

Colchonete para Ginástica

50,00

Mão de obra - Ferragista

100,00

Mão de obra - Costureira

60,00

TOTAL

443,00

Fonte: Do Autor
VALIDAÇÃO DA PROPOSTA: INSTRUÇÃO E TESTES COM O EQUIPAMENTO

A instrução foi realizada no 2º Batalhão Bombeiro Militar - BBM do CBMGO,
contando com a participação dos alunos do Cster e militares que estavam de serviço. A
proposta deste estudo foi apresentada aos presentes e com as orientações e acompanhamento
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os alunos confeccionaram uma amostra do dispositivo. Após a finalização constatou-se a
habituação dos participantes e a capacitação na confecção do equipamento (Imagens 4 e 5).

Imagem 4 - Informações sobre o projeto
para alunos do CSTER

Fonte: Do Autor
Imagem 5 - Confecção do Cespú Xavier de
Salvamento

Fonte:Do Autor

1° TESTE

O primeiro teste do equipamento foi realizado no Comando da Academia e Ensino
Bombeiro Militar com alunos doCurso de Especialização em Salvamento Terrestre - Cster, foi
realizada a simulação de ocorrência de salvamento de uma cadela com peso em torno de 5kgf
em um fosso de aproximadamente 3 metros de profundidade (Imagens 6 a 8).
Imagem 6 - Cespú Xavier de salvamento
posicionado
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Fonte: Do Autor
Imagem 7 - Animal sendo encurralado

Fonte: Do Autor
Imagem 8 - Animal salvo dentro do dispositivo

Fonte: Do Autor
No 1º teste foram relatadas as seguintes necessidades de melhorias:
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Utilização de um cabo resistente, com opção de acoplamento ou não ao puçá e
comprimento ajustável;



Melhoria no modo de fechamento do dispositivo;



Opção de mudança e estabilização no posicionamento do equipamento durante o
salvamento do animal;
O equipamento foi aperfeiçoado para a realização do 2º teste.

2° TESTE

O simulado foi realizado no 2º BBM, com a participação da guarnição de salvamento e
os militares de serviço. Foram salvos dois cachorros em um fosso de aproximadamente 5
metros. Os animais eram de pequeno e médio porte, sendo um de 12,8 kgf e o outro de 29,7
kgf. Foram feitos testes no empenho do equipamento com o uso de cordas e com o uso de
cabo telescópico para piscina. Observou-se que as melhorias necessárias listadas no 1º teste
com equipamento, garantiram maior efetividade na utilização do mesmo, sendo evidenciadas
as vantagens do dispositivo. A flexibilidade no uso, tanto com o cabo telescópico, ou com
amarração de cordas, possibilita salvamentos em grandes profundidades (Imagens 9 a 12).

Imagem 9 -Equipamento empenhado com
cabo telescópico de piscina

Fonte: Do Autor

Imagem 10 – Salvamento realizado
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Fonte: Do Autor
Imagem 11 - Equipamento utilizado com o uso
de cordas

Fonte: Do Autor
Imagem 12 – Salvamento realizado

Fonte: Do Autor
3° TESTE

9

O equipamento foi criado com foco em resgate de animais, mas após as simulações de
salvamento de animais e constatada a eficiência do equipamento foi feito o novo teste, agora
com o salvamento de um menino de 6 anos com 15 kgf, em um fosso de aproximadamente 5
metros. O equipamento foi empregadocom o uso de cordas. Para proteger a criança, foi
montado o tripé e realizada a amarração de segurança conectada a cadeira japonesa, feita na
criança. O menino foi equipado com equipamentos de proteção individual e devidamente
atendido pelo bombeiro militar que desceu ao foço para acomodá-lo no dispositivo, após
conferência das condições de segurança o menino foi içado (Imagens 13 e 14).

Imagem 13 – Criança sendo acomodada no
equipamento

Fonte: Do Autor
Imagem 14 – Salvamento realizado

Fonte: Do Autor
Vantagens do equipamento relatadas pelos militares:
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Reduz a necessidade de descida do bombeiro para realização do salvamento,
aumentando assim, as condições de segurança dos militares empenhados na
ocorrência;



É fácil o manejo do dispositivo na ocorrência por se tratar de aro rígido, sendo
vantajoso em relação a laçadas com cabos (cordas) flexíveis que, dependendo da
profundidade pode tornar-se inviável;



O peso do equipamento viabiliza o uso, cerca de 5kgf e com o cabo telescópico de
piscina 7,150 kgf;



Fácil acondicionamento na viatura de busca e salvamento;



O salvamento acontece de forma rápida, pois não é necessária a montagem de tripé ou
a utilização de outros apetrechos;



O aro superior propicia, no resgate de um de um animal, encurrala-lo, fazendo com
que o mesmo entre no equipamento;



Devido a proteção lateral na malha do puçá, é minimizada as chances de o animal
enganchar as patas e consequentemente sofrer algum dano, assim como a
possibilidade de a malha do equipamento enganchar em algo;



O fundo acolchoado do dispositivo proporciona comodidade a vítima, prevenindo o
agravo de lesões e posicionando a vítima de forma confortável, amenizando as
condições de estresse durante o salvamento;



O fechamento do apetrecho garante a segurança do animal no caso de tentativa de fuga
e possíveis quedas durante o içamento, além de evitar possíveis ataques aos militares
envolvidos;



O Cespú Xavier de salvamento preserva a integridade física da vítima e do socorrista,
pois minimiza o contato entre os mesmos;



O utensilio demonstrou resistência e segurança, quanto aos materiais utilizados para
confecção;



A opções de utilização de cordas e do cabo permitem usar o dispositivo em diversas
profundidades;



Com a utilização do Cespú Xavier de Salvamento o corpo de bombeiros militar
oferece tratamento humanizado aos animais;



O equipamento pode ser utilizado em locais alagados e em diversas situações
possíveis.
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CONCLUSÕES

A qualidade do equipamento, objeto deste estudo, foi comprovada, quanto aos
materiais utilizados para a confecção, facilidade na manufatura, viabilidade quanto aos
recursos financeiros e humanos necessários e efetivo desempenho para o fim a que foi
destinado.Em razão disso, ganha particular relevância a propositura do trabalho, vistoque,
além de esse tipo de ocorrência estar cada dia mais atinente à rotina dos Corpos de Bombeiros
Militares, atrai também grande visibilidade para as corporações devido aempatia que a
população tem para com os animais, o que torna fundamental ouso de equipamentos
adequados, por parte dos profissionais atuantes.
Por tratar-se de um equipamento novo, com possibilidades de evolução e melhorias
quanto aos materiais utilizados e tamanhos, é necessário o investimento de tempo e recursos
para efetivo aprimoramento, assim como novos testes em diferentes situações, maior número
possível de militares capacitados a utilizar o equipamento e empenho do equipamento em
ocorrências. Com as características atuais do dispositivo, recomenda-se que o mesmo seja
utilizado para todos os tipos de salvamento onde é possível emprega-lo.
Este estudo permitiu avaliar a viabilidade do dispositivo, através da instrução e testes
em simulações de ocorrências. É indicada a utilização do Cespú Xavier de Salvamento para
garantir a preservação da integridade física do militar, das vítimas, assegurar a preservação do
meio ambiente e exercer na realização das ocorrências o fundado cumprimento das leis que
regem a proteção aos animais. Grande parte das dificuldades encontradas no salvamento, de
acordo com as peculiaridades de cada ocorrência, podem ser solucionadas ou minimizadas
através do uso de equipamento apropositado.
Com a efetiva participação, neste estudo, dos bombeiros militares especialistas e
atuantes experientes no salvamento, é possível assegurar a praticabilidade do dispositivo. A
satisfatória receptividade dos militares, quanto ao uso e eficiência do equipamento, revela que
a proposta desse artigo, além de aprimorar o desempenho e elevar a qualidade dos
procedimentos de salvamento, assegura aos militares, confiança nas suas ações e otimização
de atendimento, diminuindo a chance de eventos desastrosos e insucesso nas missões.
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