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Capitulo 1 

1 INTRODUCAO 

0 presente trabalho ira demonstrar, a partir de dados estatisticos e da 

experiencia de oficiais na atividade de guarda-vidas que os atuais criterios de 

emprego do efetivo empregado na Operac;ao Verao nao sao corroborados 

empiricamente. Assim sendo, faz-se mister adequar o emprego do efetivo e dos 

recursos a realidade cientifica desvelada pelo conjunto de estatisticas realizadas 

pelos pr6prios 6rgaos publicos responsaveis pela eficiencia e eficacia da seguranc;a 

na realizac;ao da Operac;ao Verao 1. 

Quanta ao potencial operacional, a pesquisa visara apenas o emprego do 

efetivo na faixa de areia, sem considerar o emprego em outros apoios, tais como 

efetivo em Postos de Bombeiros que tenham radios, efetivo empregado em viaturas, 

efetivo empregado em embarcac;oes, efetivo para rondas e fiscalizac;ao. 

Por questoes didaticas, os assuntos serao divididos, utilizando-se criterios 

de carater funcional e organizacional, apesar de estarem inter-relacionados quanta a 
operacionalidade da Corporac;ao. 

Primeiramente, no segundo capitulo, sera feita uma sintese hist6rica das 

atividades de salvamento aquatico maritima no Corpo de Bombeiros, atraves de 

levantamentos e estudos bibliograficos, objetivando passar uma visao geral e 

evolutiva da organizac;ao. 

1 A Opera9ao Verao e uma opera9ao de grande vulto que envolve todos os segmentos do Estado. 
Ocorre todo o ano, no perfodo em que a esta9ao do verao esta compreendida, caracterizada pelo 
grande fluxo de pessoas que se deslocam de centros urbanos para areas do litoral Paranaense -
DIRETRIZ OPERACIONAL - Planejamento e Emprego da PMPR. 
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0 principal objetivo do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana 

durante os periodos da Operagao Verao, quando atua integrado a outros 6rgaos da 

administragao publica, e preservar a vida do banhista, atuando preventivamente na 

orientagao dos moradores e turistas, procurando evitar que estes se exponham a 

situagao de risco aos banhos de mar. No entanto, nem sempre a estrategia 

preventiva logra exito, por vezes alguns banhistas, por fatores diversos, colocam-se 

em situagoes de risco, em que se faz necessaria a intervengao de profissionais 

treinados e capacitados a retirar essas pessoas inc61umes das aguas do mar. 

Tendo em vista o grau de especializagao exigido para a atividade de 

protegao balnearia, a qual, no Estado do Parana, e planejada e executada pelo 

Corpo de Bombeiros, existem recursos humanos devidamente especializados e 

formados na qualidade de guarda-vidas que, oriundos de todas as regioes do 

estado, sao convocados e escalades para compor o efetivo operacional anual da 

Operagao Verao no literal paranaense. 

Atualmente o efetivo e empregado com base em criterios estatisticos, onde 

se analisam os riscos potenciais de cada praia e freqOencia de publico banhista. No 

entanto, nao ha uma medida padrao e se administram as escalas de servigos em 

cima do efetivo que existe, e na temporada de verao, quando a freqOencia as praias 

aumenta significativamente, a capacidade do efetivo existente fica esgotada, mesmo 

com a supressao de ferias e outros afastamentos nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro, e que, para amenizar este problema, sao feitas escalas extraordinarias 

com dobras de servigos. 

Mesmo com os criterios acima, pressupoe-se que nao esta sendo o ideal, 

uma vez que os compromissos a que se propoe a Operagao-Verao, o de reduzir ao 

maximo o indice de afogamentos fatais, buscando sempre o "afogamento zero", nao 

estao se realizando, pais, as estatisticas mostram que nos ultimos cinco anos o 

numero de 6bitos nao aumentou, entretanto, mantem-se uma media de quinze 

6bitos por temporada. 
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Constitui urn desafio para a Corpora9ao melhorar os padroes operacionais e 

preventivos durante a Opera9ao Verao e o que mais preocupa e a falta de parametro 

que permita balizar o controle, o planejamento e a execu9ao dos servi9os de guarda

vidas, objetivando reduzir o numero de afogamentos. 

Assim sendo, a organiza9ao Corpo de Bombeiros deve estar preparada para 

fazer frente a esse desafio, oferecendo urn servi9o cada vez mais qualificado, 

atraves da especializa9ao e treinamento de seus guarda-vidas, profissionais 

voltados a preven9ao de ocorrencias de incidentes no mar, seja atraves de a96es de 

orienta9ao, em que o guarda-vidas evita que o banhista se coloque na situa9ao de 

risco, seja atraves de a96es efetivas de salvamento, em que o banhista, ja em 

situa9ao de risco, necessita de auxilio para voltar a praia em seguran9a. 

No terceiro capitulo, analisa-se o cenario onde se desenvolve a Opera9ao 

Verao, ou seja, as caracteristicas de todas as praias sob a responsabilidade do 2° 

SGBI. 

Analisa-se, tambem, no terceiro capitulo, as ocorrencias de afogamentos 

acontecidas nas Opera96es Verao no periodo de 1997 a 2006, praia por praia, como 

tambem as caracteristicas de cada praia. 

No quarto capitulo, faz-se analise do dimensionamento do efetivo guarda

vidas nas Opera96es Verao 2005/2006 e 2006/2007, bern como a extensao de praia 

coberta por guarda-vidas. 

No quinto capitulo, verifica-se e analisa-se, utilizando-se de relat6rios junto a 
3a Se9ao do Estado Maior do Corpo de Bombeiros, as ocorrencias de salvamentos e 

afogamentos ocorridos nas Opera96es Verao 2005/2006 e 2006/2007, praia por 

praia, o que nos indicara o indice de perigo de cada uma delas. 
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Contara ainda o trabalho, no se:xto capitulo, com uma pesquisa de campo 

para dar subsldio ao nosso estudo, que sera um questionario a ser aplicado junto 

aos oficiais que prestam servic;o no 2°SGBI e informac;oes de alguns Corpos de 

Bombeiros de outros Estados, que tambem mantem o servic;o de guarda-vidas em 

praias. 

Finalmente, no setimo capitulo faz-se a conclusao do trabalho, oportunidade 

em que, ap6s varios anos prestando servic;os em Operac;oes Verao, envolvido 

diretamente na execuc;ao da atividade e conhecendo como esse servic;o se 

desenvolve e que o autor se propoe humildemente a utilizar sua experiemcia no 

desafio de tentar contribuir com algumas sugestoes que serao apresentadas quanto 

ao dimensionamento do emprego de efetivo na prevenc;ao, visando a protec;ao ao 

banhista, reduc;ao ao maximo do lndice de afogamentos fatais em todo o litoral 

paranaense. 
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Capitulo 2 

2 0 SALVAMENTO MARiTIMO - SiNTESE HISTORICA 

Na introduc;ao foram abordados alguns aspectos relacionados com a 

Operac;ao Verao que serao objeto de estudo deste trabalho, dentro de uma visao 

sistemica do Corpo de Bombeiros. 

Dentro desta abordagem, os principais aspectos considerados sao os 

referentes a prevenc;ao aquatica, aspectos relacionados com a aplicac;ao do efetivo 

de guarda-vidas no litoral paranaense, parametros para balizar o controle, o 

planejamento e a execuc;ao dos servic;os de guarda-vidas. 

Neste capitulo faremos uma revisao bibliografica acerca do salvamento 

salvamento aquatico no mundo, no Brasil e no Estado do Parana. 

A hist6ria2 do salvamento aquatico e relativamente jovem, quando encarada 

de forma organizacional. 0 salvamento de marinheiros naufragos (salvatagem) 

parece ter ocorrido e desencadeado as primeiras organizac;oes de salvamento 

aquatico. 

A Associac;ao de Salvamento Aquatico Chinkiang ( Chinkiang Association for 

the Saving of Life), estabelecida na China em 1708, foi a primeira organizac;ao deste 

tipo que se tern conhecimento no mundo (SHANKS & COLS apud SZPILMAN, 

2005a). Esta organizac;ao desenvolveu torres de salvamento e materiais que 

pudessem ser utilizados com este prop6sito. 

Nos Paises Baixos, em Amsterda, nascia em 1767 a Sociedade para Salvar 

as Pessoas que se Afogam (Maatschappij tot Redding van Drenkelingen), com o 

2Hist6rico disponivel na Internet, na pagina da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquatico 
(SOBRASA)- www.sobrasa.org 
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principal objetivo de evitar a morte por afogamentos nos numerosos canais abertos 

existentes na cidade. Esta sociedade permanece em existencia ate hoje e promove 

uma grande variedade de iniciativas na area de prevenc;ao. 

Na lnglaterra, o esforc;o organizado para lidar com o salvamento aquatico 

comec;ou em 1774, sendo que os resgates com a utilizac;ao de barcos iniciaram-se 

somente em 1824. Em 1787, a Sociedade Humanitaria de Massachusetts, EUA, 

comec;ou o processo do que viria a se tornar urn movimento de salvamento aquatico 

nos Estados Unidos e se tornaria o USLSS (United States Life-Saving Service). 

0 USLSS era composto de uma cadeia nacional extensa de torres de 

salvamento espalhadas pelo litoral, provida de pessoal guarda-vidas pelo governo 

Federal, a qual pertence 0 credito de 170 mil vidas Salvas. Em 1915, esta 

organizac;ao se juntou ao Revenue Cutter Service para se tornar a Guarda Costeira 

Americana. 

Foi somente em 1800 que a natac;ao, hoje conhecida como banho de mar, 

comec;ou a emergir como uma forma extremamente popular de recreac;ao. Foram 

construidos recantos para o lazer nas praias, em lugares como Atlantic City, e Cape 

May, em New Jersey, quando entao rapidamente o problema afogamento surgiu. 

Foram implementados varios metodos de prevenc;ao de afogamento, inclusive o uso 

de linhas de corda na agua - cordas fixas nas quais os banhistas poderiam se 

agarrar. Quando estas estrategias de prevenc;ao provaram nao resultar em sucesso, 

a policia foi nomeada a executar o servic;o de guarda-vidas na Cidade de Atlantic 

City. Entretanto, o servic;o era oneroso aos recursos policiais e em nada se adaptava 

a sua responsabilidade. Foi quando urn grande grupo de guarda-vidas foi 

empregado em 1892. 

Na cidade de Cape May, os esforc;os de reduzir o numero de acidentes por 

afogamentos comec;aram como uso de aneis de salvamento pendurados nas casas 
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de banho e o uso de dories3 nas praias, que poderiam ser usados para o 

salvamento. 

Em 1865, hoteis comec;aram a contratar pessoas para atuar em barcos que 

faziam o salvamento na sua orla. Esta estrutura foi o alicerce para organizac;ao dos 

servic;os Municipais de Salvamento Aquatico que continuam ate os dias de hoje. 

Por volta de 1900, a Cruz Vermelha Americana e o YMCA (Associac;ao 

Crista de Moc;os) iniciaram esforc;os conjuntos para reduzir o numero de 

afogamentos ensinando aos americanos a nadar e salvar uns aos outros quando em 

perigo na agua. Esta campanha de treinamento em natac;ao e salvamento, com urn 

enfoque em piscinas e praias interiores, cresceu e atingiu ambito nacional e 

permanecem como urn dos pilares da prevenc;ao ate os dias de hoje. 

3Dory (ingles, substantive) - Urn tipo de barco pequeno, bote, utilizado para pesca e tambem para o 
salvamento. 
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Enquanto a necessidade para prevenc;ao de afogamento e servic;os de 

salvamento foi baseada na ocorrencia de mortes por afogamento, as tecnicas de 

salvamento ainda eram muito elementares e rudimentares, e se baseavam apenas 

no uso de urn nadador para salvar outro, em urn resgate tipo homem-a-homem, e 

freqUentemente sem equipamento. Os equipamentos de salvamento eram muito 

mais uma adaptac;ao daquele que era utilizado pela USLSS para salvar os 

marinheiros do mar, do que materiais pr6prios para o salvamento em praias. Barcos 

de salvamento, semelhante aos usados pelo USLSS, foram adaptados para uso 

pelos guarda-vidas que remavam para socorrer os nadadores em dificuldades. Eles 

permanecem em uso em algumas areas dos EUA ate hoje. 0 metoda predominante 

de salvamento, entretanto, era o de nadar ate a vitima. 

A iniciac;ao de servic;os de guarda-vidas foi sempre o resultado de perda de 

vidas para as aguas - afogamento - e, ainda hoje, e este fato que impulsiona a 

necessidade de aumento dos servic;os e maiores recursos para a area de 

salvamento. Em 1918, 13 pessoas morreram afogadas em urn unico dia em San 

Diego, California, estimulando a criac;ao de urn servic;o de salvamento que agora 

conta com 240 guarda-vidas que proveem resposta para emergencias litorais 24 

horas ao dia, durante todo ano. 

Na Australia, o primeiro clube voluntario de salvamento foi fundado em 1906 

na localidade de Bondi. Antes disso, as autoridades haviam proibido a natac;ao, mas 

a desobediencia civil resultou finalmente em tornar o banho permitido, criando a 

necessidade de servic;os de salvamento. A organizac;ao Surf Life Saving Australia, 

uma das maiores organizac;oes voluntarias no mundo de hoje, cresceu fora da 

tradic;ao Australiana de guardar as praias voluntariamente. Hoje, alguns guarda

vidas sao pagos, mas a maioria permanece como voluntaries. 

Urn das maiores dificuldades para os guarda-vidas, as vezes, era a luta 

exigida para dominar uma vitima em panico antes do salvamento ser completado. A 

linha e o carretel (landline) foi uma soluc;ao encontrada para agilizar o salvamento e 

reduzir este problema. Urn guarda-vidas preso a uma corda ligada ao carretel na 

areia, nadava ate a vitima, a abordava e entao ambos eram puxados rapidamente 
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por outras pessoas na areia. Este metodo tinha a vantagem de urn resgate rapido, 

mas havia algumas desvantagens tambem. A linha produzia urn arrasto que reduzia 

a velocidade de aproximac;ao a vftima, exigia urn mfnimo de tres pessoas envolvidas 

no resgate, era inadequado em casos de salvamentos multiplos que aconteciam 

simultaneamente em diferentes localizac;oes e poderia enroscar vftima e guarda

vidas com a corda. Em Atlantic City, New Jersey, o uso da corda-carretel foi 

descontinuado depois que urn guarda-vidas foi estrangulado pelo dispositivo. Nao 

obstante, foi extensamente utilizado em outros locais durante decadas e ainda esta 

em uso em algumas areas. 

Como uma alternativa, guarda-vidas criaram urn dispositivo com uma b6ia 

circular de salvamento na ponta e levantaram a corda a altura dos ombros reduzindo 

o arrasto na areia. 0 guarda-vidas nadava com uma b6ia atada ao seu corpo e a 

linha atada a b6ia, ao encontrar a vftima lanc;ava a vftima prendendo a b6ia, e 

rebocava a vftima para terra firme. lsto evitava o contato direto com a vftima, mas 

como a linha e o carretel, a b6ia produzia significante arrasto na agua. 

Em 1897, o Capitao Henry Sheffield, urn americano com varias habilidades, 

tftulos e feitos na area aquatica, estava visitando Durban, Africa do Sui, quando 

projetou o primeiro rescue-can, chamado na epoca de rescue cylinder (cilindro de 

salvamento). Este cilindro foi inventado e projetado para urn clube de Salvamento 

Aquatico local. Era feito de folha de metal, afunilado em ambas as extremidades, e 

utilizado da mesma forma que a b6ia circular de salvamento, sendo puxado por uma 

corda ate a areia. A vantagem era que se movia na agua com muito mais suavidade 

e tinha menor arrasto. Uma desvantagem era que o metal pesado e as pontas 

poderiam causar danos a vftima ou ao guarda-vidas. 0 rescue-can de metal criado 

pelo Capitao Sheffield foi reconstrufdo em alumfnio em 1946, permitindo arredondar 

as pontas, o que melhorou substancialmente o seu uso, mas ainda era pesado e 

apresentava-se como urn risco. Entao, o guarda-vidas Bob Burnside, do Servic;o de 

Salvamento de Los Angeles, desenvolveu urn rescue-can com melhoras 

significativas. Feito de plastico e com alc;as para as maos em cada lado. Este 

material entrou em uso em 1972 nas praias e melhorou enormemente a habilidade 

dos guarda-vidas para efetuar salvamentos com mais seguranc;a, principalmente em 
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aguas abertas. A b6ia de Burnside continua sendo utilizada ate hoje, principalmente 

em situa96es onde e necessaria para o resgate de multiplas vitimas, desde que elas 

estejam conscientes e possam se segurar. 

Em 1935, no servi9o de Salvamento de Santa Monica, California, Pete 

Peterson percebe a necessidade de inventar urn dispositive que pudesse ser 

amarrado ao redor da vitima para maior seguran9a na arrebenta9ao, e produziu o 

primeiro tubo de salvamento (rescue-tube) como urn dispositive inflavel. Embora 

fosse vulneravel ao tempo, ficou bastante popular entre os servi9os de guarda-vidas. 

Em 1964, o material foi aprimorado e manufaturado em borracha de 

espuma, com uma camada de borracha ao redor. Conhecido por muitos guarda

vidas veteran as como o "tubo de Peterson" ou somente como o "Peterson", esta em 

uso hoje por todo mundo. 0 tubo de salvamento (rescue-tube) e uma ferramenta 

excelente para o salvamento de arrebenta9ao, porque a vitima fica mais segura 

junto ao guarda-vidas em situa96es de mar grande e ondas, tendo menor risco de 

perde-la. E urn equipamento particularmente interessante em casas de vitimas com 

disturbios de consciencia ou inconscientes, entretanto e menos util para o 

salvamento de multiplas vitimas, ja que seu desenho foi direcionado para servir a 

uma unica vitima. De maneira interessante, se tornou urn equipamento muito comum 

para salvamento em piscinas e parques aquaticos. Assim urn dispositive 

desenvolvido por urn guarda-vidas para urn ambiente particular veio a se tornar 

usado em todos os ambientes aquaticos ao redor do mundo. 

A inven9ao da nadadeira mudou tambem o rumo do salvamento aquatico. 

Os guarda-vidas com nadadeiras sao muito mais rapidos na aproxima9ao das 

vitimas e tern o poder de salvar facilmente varias vitimas de uma s6 vez ou realizar 

varios salvamentos consecutivos, alem de terem muito mais for9a na luta contra as 

correntes (correntes de retorno - valas e correntes laterais -valoes). As nadadeiras 

sao particularmente mais valiosas em areas onde a arrebenta9ao quebra perto da 

praia e onde o afogamento possa ocorrer Ionge da praia. 
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Para alguns Servigos de guarda-vidas, as nadadeiras sao urn equipamento 

obrigat6rio para os salvamentos e cada guarda-vidas tern urn par disponivel a 

qualquer hora. 

As atividades de salvamento aquatico internacional organizado datam de 

1878 quando o primeiro Congresso Mundial foi realizado em Marseille, uma cidade 

ao sui da Franga. Desde entao tern havido diversas atividades excepcionais na area, 

realizadas por organizag6es nacionais. A necessidade de urn forum internacional, 

para troca de ideias e conhecimentos, foi rapidamente reconhecida a partir de entao. 

lsto conduziu primeiramente ao estabelecimento da Federation lntemationale de 

Sauvetage Aquatique (FIS) e entao a formagao da World Life Saving (WLS). Ambas 

as organizag6es foram estabelecidas para promover o salvamento aquatico em 

aguas fechadas (rios, piscinas e outros) e abertas (praias) em todo mundo. 

A Federagao lnternacional de Salvamento Aquatico (FIS) foi fundada em 

1910, em Saint-Ouen, uma pequena cidade perto de Paris, Franga. As nag6es 

envolvidas na fundagao incluiram: Belgica, Dinamarca, Franga, Gra Bretanha, 

Luxemburgo, Suiga e Tunisia. Em 1994, a FIS representava mais de 30 paises na 

area de salvamento aquatico. 

A Organizagao Mundial de Salvamento (WLS) foi fundada em 24 de margo 

de 1971 em Cronulla, New South Wales, Australia. Seu estatuto entrou em vigor em 

14 de junho de 1977 como acordo formal entre as nag6es da WLS, e era composta 

pelos seguintes paises: Australia, lnglaterra, Pais de Gales, Esc6cia, lrlanda, Nova 

Zelandia, Africa do Sui e os Estados Unidos. Em 1994, a WLS representava mais de 

20 paises na area de salvamento aquatico. 

Em 24 de Fevereiro de 1993, as organizag6es FIS e WLS foram fundidas em 

urn 6rgao internacional unico, voltado ao salvamento aquatico, conhecido como 

International Lifesaving Federation (ILS). A ILS foi constituida oficialmente por uma 

assembleia geral em Cardiff, Pais de Gales, Reina Unido, em tres de Setembro de 

1994. A partir de entao, a ILS passou a ser a maior entidade mundial na area do 
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salvamento aquatico, contando com 67 pafses filiados, inclusive o Brasil, e mais 66 

parses que mantem correspondencia com a ILS. 

2.1 A HISTORIA DO SALVAMENTO AQUATICO NO BRASIL 

0 Rio de Janeiro e uma cidade moderna privilegiada por belezas naturais 

incomparaveis, nas quais se destaca suas praias, que favorecidas por clima de 

natureza tropical funcionam como a principal fonte de lazer e atrac;ao turfstica, 

determinando urn fluxo permanente e intenso de banhistas de todo o mundo durante 

o ano inteiro. Entretanto, as belezas de seu litoral na maioria das vezes escondem 

que suas praias, com ondas e correntezas fortes, podem tornar-se potencialmente 

perigosas com risco de afogamentos. Estas caracterfsticas tornaram a cidade do Rio 

de Janeiro uma das regioes com maior fndice desta forma de acidente no pals e, ao 

que parece, a hist6ria4 do salvamento aquatico no Brasil iniciou nessa cidade. 

De acordo com SZPILMAN (2005, p. 17), sensfvel a esta realidade, o 

Comodoro Wilbert E. Longfellow, em 1914, fundou na cidade do Rio de Janeiro, 

entao capital da Republica, o Servic;o de Salvamento da Cruz Vermelha Americana. 

Nesta epoca, o objetivo era o de organizar e treinar Guarda-Vidas voluntaries, que 

atuariam em postos de salvamento, nao apenas no Rio de Janeiro, mas por todo 

pals, supervisionando praias desguarnecidas. 

Sentindo a ineficiencia de tal estrategia, adotou uma campanha em ambito 

nacional, cujo slogan foi: "Toda pessoa deve saber nadar e todo nadador deve saber 

salvar vidas", na tentativa de despertar a populac;ao para o problema da seguranc;a 

nas praias de todo o Brasil. 0 Corpo Auxiliar de Salvamento (CAS) teve suas rafzes 

no Servic;o de Salvamento da Cruz Vermelha, criado pelo Decreto n° 1143 do 

Prefeito Amaro Cavalcante, em 10 de maio de 1917, funcionando no Dispensario da 

praia de Copacabana. 

4 Hist6rico disponfvel na Internet, na pagina da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquatico 
(SOBRASA) - www.sobrasa.org 
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Em 1939, o Dispensario de Copacabana foi transformado no Posto de 

Salvamento lsmael de Gusmao, em homenagem ao seu organizador. Naquele 

tempo foram construidas 18 torres fixas de salvamento ao Iongo da costa da Cidade 

do Rio de Janeiro. Urn total de 120 guarda-vidas trabalhava nas praias com o auxilio 

de barcos motorizados, ambulancias, carros para transporte e uma equipe medica 

equipada com o que havia de mais moderno em tecnologia de ressuscitac;ao. 

A vitima resgatada era trazida a estac;ao principal "lsmael Gusmao" onde a 

equipe medica dava continuidade aos primeiros socorros realizados na praia. Nesta 

epoca, o banho era restrito a algumas areas da orla em frente as torres e a algumas 

horas do dia. 

0 crescimento demografico explosivo, a intensa emigrac;ao para a cidade do 

Rio de Janeiro e a melhoria das condic;oes de vida da populac;ao a partir dos anos 

cinqOenta, provocaram urn aumento do contato do homem com o mar, alertando as 

autoridades da epoca para a necessidade da criac;ao de urn servic;o de salvamento e 

resgate especializado em acidentes aquaticos. Criou-se, entao, em 1963, o Corpo 

Maritimo de Salvamento - Salvamar, subordinado a Secretaria de Seguranc;a 

Publica, que iniciou suas atividades com urn grupo pequeno de amadores recrutados 

entre pessoas com afinidade e experiemcia para este tipo de socorro na praia. Em 

1967, foi aprovado e criado dentro da estrutura da Secretaria de Seguranc;a Publica, 

o Centro de lnstruc;ao de Salvamento e Formac;ao de Guarda-Vidas. Do total de 60 

praias, apenas 27 eram guarnecidas pelo servic;o de salvamento utilizando 40 torres 

e 200 salva-vidas. Nesse ano, foram realizados 4.032 resgates na orla com apenas 

17 6bitos. 

Em 1968, em razao da necessidade de urn atendimento medico mais rapido 

e eficiente, foram inaugurados os primeiros Centros de Recuperac;ao de Afogados 

(CRA's), em numero de tres, localizados estrategicamente na orla do Rio de Janeiro, 

nas praias de Ramos, Copacabana e Barra da Tijuca, com a finalidade de dar 

assistencia medica de urgencia aos casos de afogamento. Estes CRA's possuiam 

instalac;oes medicas para atendimentos de emergencias e funcionavam com uma 
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equipe de Medicos e Enfermeiros que utilizavam ambulancias, barcos e helic6pteros 

para o acesso aos locais dos acidentes. 

Em 1975, por determinac;ao da Secretaria de Seguranc;a Publica, o Corpo 

Marftimo de Salvamento ficou vinculado ao Departamento Geral de Oefesa Civil, 

cujo Diretor seria automaticamente o Comandante do Corpo de Bombeiros. Em 

1984, o Governador do Estado do Rio de Janeiro passou a competencia e 

atribuic;oes do Corpo Marftimo de Salvamento para o Corpo de Bombeiros do Rio de 

Janeiro (CBMERJ). Em 16 de outubro de 1984 foi ativado o Grupamento Marftimo 

(GMAR), com uma base operacional em Botafogo e tres Subgrupamentos principais, 

mantendo em suas estruturas os CRA's anteriormente criados, de forma a 

estabelecer urn atendimento integrado entre o resgate realizado nas praias e o 

atendimento medico. 

Segundo os relatos da epoca, esta transic;ao de gerencia do servic;o de 

salvamento foi urn trabalho arduo e vagaroso, pois houve necessidade de treinar 

todo o pessoal militar nesta atividade altamente especializada, e o pessoal do extinto 

Corpo Marftimo de Salvamento transferiu-se quase integralmente para outra 

Secretaria. Alguns profissionais, entretanto, permaneceram no atual GMAR com a 

finalidade de treinar os militares para esta nova func;ao. 

Os primeiros anos foram de muito sacriffcio para lnstrutores e Alunos 

Guarda-Vidas e o numero de salvamentos e 6bitos nas praias nao sofreram 

alterac;ao significativa. Com o passar dos anos o numero de salvamentos cresceu e 

o numero de 6bitos reduziu nas praias do Rio de Janeiro, o que comprovou o acerto 

na decisao da mudanc;a no sistema de Salvamento Aquatico no Rio de Janeiro e o 

alto grau de profissionalizac;ao adquirido por seus homens. 

0 Rio Grande do Sui, ate o ano de 1970, possufa urn servic;o de salvamento 

marftimo realizado por pessoal contratado pelas respectivas Prefeituras Municipais. 
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No ano de 1968, por solicita9ao da Prefeitura Municipal de Torres, o entao 

Corpo Maritimo de Salvamento passou a ministrar conhecimentos tecnicos, atraves 

de urn Curso de Guarda-Vidas. 

A partir de 1970, a Brigada Militar do Rio Grande do Sui assumiu o Servi9o 

de Salvamento Maritimo, empregando para tal alguns homens dos seus quadros. 

0 Estado de Santa Catarina teve seu Servi90 de Salvamento organizado por 

orientayao de urn oficial da Policia Militar do Estado de Sao Paulo. 0 Capitao da 

Policia Militar da reserva Estevam Tork participou da organiza9ao do servi9o de 

salvamento de Santos, e no ano de 1962 foi ao estado de Santa Catarina para 

ministrar conhecimentos de tecnicas de atua9ao no mar aos membros do Corpo de 

Bombeiros da Policia Militar. 

A hist6ria do Salvamento Maritimo no Estado de Sao Paulo esta ligada a 
cria9ao do Corpo de Bombeiros de Santos, em 20 de fevereiro de 1890. 

Em 14 de dezembro de 1921 (1994, p. 16}, Jose Martiniano de Carvalho, 

Capitao Comandante do Corpo de Bombeiros de Santos, propos a Camara 

Municipal de Santos, em urn relat6rio, a cria9ao de urn Posto Maritimo, como 

transcreve a seguir: "Aiem do nosso servi9o terrestre, ha urgencia em se estabelecer 

urn Posto Maritimo, em local que a Prefeitura achar mais conveniente, a fim de se 

poder atender, de pronto, nao s6 a incendios a bordo de navios e no porto, como a 

sinistros no mare na faixa litoranea". 

Ainda na decada de vinte, foram estabelecidos postos de Salvamento na 

orla das praias de Santos, desde o Jose Menino ate a Ponta da Praia. 

Em 1947, a antiga For9a Publica do Estado de Sao Paulo passou a ser o 

Corpo Municipal de Bombeiros. 
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Em 1949, o entao Sargento Estevam Tork, com mais quatro Sargentos, 

foram designados para assumir os cinco Postos de Salvamento existentes. 

Em 1960, o Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo enviou ao Rio de 

Janeiro representantes do Servic;o de Salvamento Maritima de Sao Paulo, com a 

finalidade de aperfeic;oar e adquirir tecnologia de salvamento no mar. 

2.2 A HISTORIA DO SALVAMENTO AQUATICO NO PARANA 

0 levantamento hist6rico da atividade de prevenc;ao e salvamento aquatico, 

no litoral do Parana, foi baseado em documentos arquivados, em relatos informais 

de Bombeiros Militares, reformados e da reserva remunerada, bern como nos 

registros de COST A (2004 ). 

2.2.1 Municipio de Matinhos 

As praias como balneario foram descobertas pelos curitibanos na metade da 

decada de 20, na regiao de Matinhos. Os turistas da epoca eram conhecidos como 

"banhistas". lam a praia somente nas ferias de inverno em junho e julho. 

Entre os primeiros banhistas estava Afonso Alves de Camargo, Governador 

do Estado na epoca, e outras ilustres pessoas, muitas delas de descendencia da 

colonia alema de Curitiba. Por volta de 1929 tinham inicio os preparativos para a 

instalac;ao do balneario de Caiuba (atual Caioba), distante 3 Km de Matinhos. 

No inicio do balneario nao havia urn servic;o organizado de salva-vidas. Os 

pescadores freqOentemente eram solicitados a prestar socorro aqueles que eram 

levados mar adentro pela correnteza. Urn desses pescadores era o Senhor 

Alexandre Leocadio que freqOentemente retirava de canoa e as vezes a nado os que 

estavam se afogando. Surgindo dessa forma a atividade de salva-vidas no litoral 

paranaense. 
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Pelos idos de 1954, o entao Governador do Estado, Doutor Bento Munhoz 

da Rocha Neto fez a nomea9ao de guarda-vidas civis, que apenas em numero de 

seis guarneceram as praias de Matinhos e Caioba. Apenas em 1960 vieram os 

primeiros guarda-vidas, pertencentes ao Corpo de Bombeiros, que haviam feito o 

curso de salva-vidas no Rio de Janeiro. 

0 encarregado de fiscaliza9ao dos trabalhos de Guarda-Vidas foi o Senhor 

Albano Muller, Juiz de Paz de Matinhos, sendo quem providenciava os meios para o 

born andamento da atividade de guarda-vidas, trabalho este que nao era 

remunerado. 

Os Postos de Guarda-Vidas acionados na epoca eram os de Matinhos e 

Caioba, sendo o pessoal assim distribuido: 

a) Em Matinhos: em Agosto de 1954, o Senhor Joao Julio Viana, o Senhor 

Florisvaldo da Silva, que trabalhou por seis meses, e o Senhor Alexandre Leocadio 

Santana. 

b) Em Caioba: em Fevereiro de 1954, o Senhor Maximo Ricardo da Silva; o 

Senhor Cesario da Silva; o Senhor Francisco lnacio Moreira e o Senhor Orlando 

Ferreira. 

Em decorrencia da necessidade do servi9o, o Senhor Cesario da Silva foi 

deslocado para a praia mansa, em virtude do fluxo de banhistas que para ali se 

deslocava. Os Senhores Francisco lnacio Moreira e Orlando Ferreira trabalharam 

poucos meses e pediram demissao. 

0 pessoal civil trabalhou por aproximadamente seis anos, quando por volta 

de 1960 e 1961 apresentaram-se o Sargento Nelson Cordeiro, o Cabo Florzico eo 

Soldado Otacilio, Bombeiros Militares que haviam feito curso de Guarda-Vidas no 

Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Estes Bombeiros ficaram hospedados no 

hotel Sao Jose, na temporada de 1960/1961. 

Ja nos veroes dos anos de 1962/1963 e 1963/1964, o Corpo de Bombeiros 

come9ou a realizar o servi9o de Guarda-Vidas durante a temporada de verao, nao 
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mais deixando o litoral desguarnecido. A partir de 1964, um efetivo destacado em 

Matinhos permaneceu para o servi90 de Guarda-Vidas, sem possuir um 

aquartelamento especifico, morando em suas residencias. 

A primeira temporada foi comandada pelo entao Tenente Almir Moreira e 

teve como integrantes, entre outros, os seguintes militares: Subtenente Alceu 

Gon9alves; o Sargento Aldonir Celio Soares; o Sargento Nelson Cordeiro; o 

Sargento Muniz da Rosa Cardoso; o Cabo Vicente Carvalho; o Soldado ldevaldo de 

Paula Cunha; o Soldado lzaul de Camargo; o Soldado Leonel dos Santos Vaz e o 

Soldado Pedro Pacheco. 

0 pessoal ficou alojado na escola municipal, atualmente Camara Municipal 

de Matinhos. 

0 servi9o de Guarda-Vidas tomou maior corpo com a constru9ao do posto 

de guarda-vidas numero Sete, obra realizada pela Prefeitura Municipal de 

Paranagua e pelo Corpo de Bombeiros da PoHcia Militar do Parana, que foi 

inaugurado em 30 de Dezembro de 1966. Nesta epoca, OS militares destacados 

ficaram residindo em suas residencias, exceto dois soldados: Luiz Carlos Micalhoski 

e Francisco de Souza, que ap6s a temporada 1965/1966 ficaram destacados em 

Caioba, no Hotel Caioba, com despesas de alojamento e alimenta9ao pagas pelos 

dirigentes do proprio hotel. 

Na temporada do anode 1966/1967, foi criado o Posta SESC e desativado o 

posto Caioba, ficando os dois militares alojados no SESC e prestando servi9os de 

Guarda-Vidas. 

2.2.2 Municipio de Guaratuba 

As atividades do Corpo de Bombeiros em Guaratuba tiveram inicio no final 

dos anos 50 quando Bombeiros eram deslocados para o litoral do Estado no final de 
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ano para comporem o efetivo da entao Operac;ao Praias, sendo o servic;o de guarda

vidas prestado em 03 (tres) postos, os quais seriam os Postos, Cristo, Central e 

Prosd6cimo. 

Nao se sa be precisar a data de fundac;ao do 1° Destacamento de Bombeiros 

de Guaratuba, porem o primeiro documento escrito que se pode apurar foi o livro de 

ocorrencias de 21 de Outubro de 1970, que consta como Comandante do 

Destacamento o Capitao Candido Alves de Souza, e tendo como Respondente de 

Dia o 2° Sargento Otavio A Brocco. 

Atraves de registros de relatos encontrados no Segundo Subgrupamento de 

Bombeiros lndependente de Paranagua (2° SGBI), os primeiros servic;os de guarda

vidas datam do ano de 1958, sendo que ate o ano de 1964 os integrantes do efetivo 

da Operac;ao Verao ficavam alojados no late Clube de Guaratuba. Em 1965 o 

quartel foi transferido para a Rua Antonio Rocha, atual enderec;o, sendo seu 

Comandante na epoca o 2° Tenente Amauri Dietrich. 

Havia uma marcenaria em funcionamento que foi desativada para a 

instalac;ao do respectivo quartel. No periodo compreendido entre 1976 e 1979, o 

destacamento foi transferido para uma edificac;ao localizada em frente ao posto de 

Guarda-Vidas Barravento, nas proximidades da praia central de Guaratuba, em 

conseqOencia da construc;ao das novas instalac;oes do quartel, sendo que em 1980 

o Corpo de Bombeiros retornou definitivamente para seu enderec;o, onde permanece 

ate a data de hoje. 

2.2.3 Municipio de Pontal do Parana 

0 Corpo de Bombeiros em Pontal do Parana foi implantado no ano de 1986, 

no Governo Municipal de Paranagua de Waldir Salmon, pois na epoca OS balnearios 

do atual municipio de Pontal do Parana faziam parte do distrito de Pontal do Sui, que 

fazia parte do municipio de Paranagua, sendo Comandante do 2° Subgrupamento 
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de lncendio em Paranagua, o entao Capitao QOBM lvaldo Marchesi, com a 

denominac;ao de Quartel Tenente Clodomiro dos Santos5. 

lnstalado no Balneario de Santa Terezinha, distrito de Pontal do Sui, tinha 

como finalidade receber e alojar os Guarda-Vidas que prestavam servic;os nos 

balnearios daquele distrito de Paranagua, durante o periodo das Operac;oes Verao, 

desde o Balneario de Monc;oes ate Ponta do Poc;o, alem de atender a llha do Mel. 

Fora da temporada de verao, respondia pelo quartel o Subtenente Arlindo Teodoro e 

uma guarnic;ao de servic;o composta por quatro Guarda-Vidas. 

No ano de 1996, com a emancipac;ao do Distrito de Pontal do Sui, passou a 

denominar-se Municipio de Pontal do Parana e foi efetivado urn posto de bombeiros 

naquele municipio, com a finalidade de prestar os servic;os caracteristicos do Corpo 

de Bombeiros, alem das atividades de salvamento aquatico. 

2.3 ASPECTO LEGAL 

A atividade de prevenc;ao e salvamento aquatico no Parana, em especial 

durante o periodo da Operac;ao Verao no litoral do Estado, e desenvolvida pelo 

Corpo de Bombeiros da Policia Militar, atraves dos servic;os prestados pelos guarda

vidas nas praias paranaenses, visando a manutenc;ao da integridade fisica dos 

cidadaos que estejam desfrutando de banhos de mar em nossos balnearios. 

Essa atividade esta, implicitamente, prevista na Constituic;ao da Republica 

Federativa do Brasil, em seu artigo 144, in verbis: 

Art. 144. A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da 

incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos. 

5 Homenagem ao Comandante da 28 Subsecao de Combate a lncendio de Guaratuba, que falecera 
em tragico acidente automobilistico na PR - 412, trecho Paranagua - Praia de Leste. 



36 

V- polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 

§9° As policias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservac;ao da 

ordem publica, aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuic;oes definidas em 

lei, incumbe a execuc;ao de atividades de defesa civil. 

Ainda nesse sentido, a Constituic;ao do Estado do Parana deu o mesmo 

entendimento e complementou, postulando nos artigos 46 e 48 o seguinte: 

Art. 46. A seguranc;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, e exercida para a preservac;ao da ordem publica e da incolumidade das 

pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 

II- Polfcia Militar; 

Pan3grafo unico: o Corpo de Bombeiros e 6rgao integrante da Polfcia Militar. 

Art. 48. A Polfcia Militar, forc;a estadual, instituic;ao permanente e regular, 

organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia 

ostensiva, a preservac;ao da ordem publica, a execuc;ao das atividades de 

defesa civil, prevenc;ao e combate a incendios, buscas, salvamentos e 

socorros publicos, o policiamento de transito urbano e rodoviario, o 

policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras 

formas e func;oes definidas em lei. 

Tais dispositivos, nos referidos diplomas legais, imbuem a Polfcia Militar, 

atraves do Corpo de Bombeiros, urn dos seus Grandes Comandos, das atividades 

de prevenc;ao e salvamento aquatico, alem de outras atividades inerentes a 
organizac;ao, durante o perfodo de uma Operac;ao Verao, nao apenas como urn fim 

em si mesmo, mas tambem para que a ordem publica seja preservada, atraves da 

manutenc;ao da tranquilidade e salubridade publica, missao-fim do Corpo de 

Bombeiros. 
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Segundo VALLA (2004, p. 3), operayao Policial Militar ou Bombeiro Militar 

vern a ser "a conjugayao de a96es, executadas por uma tropa ou suas fra96es 

constituldas, que exige planejamento especlfico e alto grau de coordenayao e 

controle. Pode alcanyar carater, estrategico, tatico, operacional, administrative ou de 

instruyao, desenvolvida por comandos, unidades, grupos, subunidades, se96es ou 

outras fra96es isoladas ou em conjunto. Por meio de foryas tarefas sao executadas 

a96es conjugadas, de frayao policial-militar ou bombeiro-militar, combinadas com 

outras foryas policiais ou militares, para o cumprimento de missoes especlficas, 

podendo contar, ainda, com a participayao eventual de 6rgaos de apoio da 

Corporayao ou de 6rgaos integrantes do sistema da defesa social". 

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros atua integrado a outras unidades da 

PoHcia Militar e 6rgaos estaduais, na execuyao de suas atividades durante o perlodo 

de verao nos balnearios do litoral do Parana. 

As atividades de prevenyao e salvamento aquatico, foco principal deste 

trabalho, sao desenvolvidas diariamente pelo Corpo de Bombeiros, durante a 

Operayao Verao, atraves da alocayao de pessoal em postos de observayao nos 

principais pontos da orla maritima do litoral do Estado, bern como em pontos 

especlficos de praias em aguas abrigadas nas baias de Paranagua, Antonina e 

Guaratuba, alem da llha do Mel. 

Nesses postos de observayao os guarda-vidas permanecem, diariamente, 

no perlodo compreendido entre as oito horas da manha e as oito horas da noite, 

durante o perlodo do horario de verao6
, e das oito horas da manha as sete horas da 

noite, fora do horario de verao. 

Segundo a experi€mcia tern-nos mostrado, a partir desses pontos da orla, os 

guarda-vidas cobrem, em media, uma area de aproximadamente cern a duzentos 

6 Horario de verao: alterayao de horario institufda pelo poder executive federal, atraves do Decreto no 
20.466, de 01/10/1931, em que durante um determinado perfodo, normalmente compreendido entre 
os meses de outubro a fevereiro, o horario e adiantado em uma hora nos estados do sui, sudeste, 
centro-oeste e alguns estados do nordeste do Brasil. 
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metros para cada lado de seu posto, policiando e observando o comportamento e as 

atividades dos veranistas, desta forma executam atividades de preven9ao, 

utilizando-se de equipamentos, tais como cadeiroes m6veis de observa9ao, placas, 

para sinalizar pontos de risco para o banho de mar, e apitos, para avisar banhistas 

incautos dos riscos que estao correndo quando adentram as aguas do mar em 

determinados locais. 

Realizam, tambem, atividades de salvamento, quando, por razoes diversas, 

esses mesmos banhistas ja estao em uma situa9ao em que nao podem ou nao 

conseguem mais voltar, por si s6, para a seguran9a da praia, utilizando-se, para tal, 

de tecnicas implementadas durante treinamento de especializa9ao recebido nos 

cursos de forma9ao de guarda-vidas e reiterados nas reciclagens anuais, pre

opera9ao verao, alem de equipamentos especificos da atividade de salvamento 

aquatico, tais como o cinto de salvamento aquatico, nadadeira, jet-ski, barcos 

inflaveis e radios para comunica9ao. 

2.4 0 GUARDA-VIDAS 

0 Corpo de Bombeiros para exercer e cumprir todas as suas atribui96es 

especializa o seu valor humano em diversas atividades, e, em uma destas, a de 

salvamentos encontramos uma subespecializa9ao, que e a de salvamento maritime, 

sendo esta atividade desenvolvida pelo guarda-vidas, atraves da preven9ao, busca e 

salvamento em toda costa litoranea do Estado do Parana, mais precisamente nas 

faixas de areia das praias, nos acidentes geograficos e nas costeiras. 

Para fazer frente as suas missoes e atribui96es, o Corpo de Bombeiros faz o 

recrutamento, sele9ao e forma9ao de seu proprio efetivo, alem da forma9ao basica 

comum ao curso; ele recebe ainda uma especializac;ao das atividades de bombeiro, 

numa segunda fase. Nos dois ultimos Cursos de Forma9ao de Soldado BM, os 

soldados foram submetidos ao curso especifico de Guarda-Vidas com uma carga 

horaria de 200 horas-aula, habilitando-se assim ao exercicio da missao de guarda

vidas. 
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Alem do perfil proprio de Bombeiro Militar, ao guarda-vidas e exigido, em 

razao de sua missao especffica, que ele preencha varios atributos, dentre eles: 

saber nadar bern e ter vigor ffsico, pois sua atividade e ardua e estafante; ter 

capacidade intelectual que lhe permita adquirir atraves de informagoes, os 

conhecimentos necessaries para discernir os atos pr6prios de sua missao; possuir 

equilibria psicol6gico e autodominio, tornando-se capaz de agir com frieza e 

raciocinio diante das mais graves situagoes. E, finalmente deve ter moral, qualidade 

fundamental em todas as atividades da vida, mas, principalmente ao de Bombeiro 

Militar, pois s6 com moral e que ele exercera sua fungao com autoridade, inspirando 

confianga e protegao. 

2.4.1 Filosofia de trabalho 

A doutrina do salvamento aquatico no Estado do Parana esta baseada na 

prevengao, tendo como missao principal a preservagao da vida humana no meio 

liquido. 

A prevengao e conseguida atraves de urn conjunto de agoes que se dividem 

em campanhas educativas visando a conscientizagao, sinalizagao de pontos criticos 

e perigosos, e a parte mais importante e mais eficiente e a presenga do guarda

vidas nas faixas de areia em seus setores (distancia de praia protegida por urn 

guarda-vidas), orientando e evitando que afogamentos acontegam, ou langando-se 

nas aguas para efetuar o salvamento. 

0 servigo de guarda-vidas nao se resume somente na prevengao ou 

salvamentos, pois, sendo ele Bombeiro Militar esta sujeito a uma gama de outras 

atividades a que pode ser solicitado a atender, dentre elas as ocorrencias policiais, 

cuidar de criangas perdidas de seus pais, orientar ou agir quanta ao abuso das 

embarcagoes em locais nao pr6prios para a navegagao, orientar e auxiliar no 

cumprimento das legislagoes de Marinha e legislagoes municipais. 
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2.4.2 0 resultado dos trabalhos 

Verificou-se nestes anos de trabalho do Corpo de Bombeiros uma infinidade 

de realizac;oes, entre aqueles se destacam as milhares de pessoas que foram 

resgatadas do mar e salvas com vida; no entanto, urn quadro que, apesar de sua 

significativa reduc;ao nos ultimos anos, ainda preocupa sao as mortes por 

afogamentos. 

A tabela abaixo indica o numero de mortes por afogamentos em todo o 

Litoral Paranaense, dos anos de 1997 a 2006. 

TABELA 01-QBITOS POR AFOGAMENTO NO LITORAL PARANAENSE NO PERIODO DE 1997 A 2006 

ANO 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 TOTAL 

26 25 28 8 21 15 15 14 13 17 182 

FONTE: 38 Se9ao do Estado Maior do CB 
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Capitulo 3 

3 CENARIO DA OPERACAO VERAO 

No capitulo anterior foi apresentada uma sintese hist6rica do salvamento 

aquatico no mundo, no Brasil e no Estado do Parana. Neste capitulo, mostrar-se-a o 

teatro de operac;oes, ou seja, o local onde se desenvolve a Operac;ao Verao no 

Estado do Parana, no periodo em que a estac;ao verao esta compreendida. 

0 litoral paranaense encontra-se cercado pelo cinturao verde da Serra do 

Mar e da Serra da Prata. E banhado pelo Oceano Atlantico, fazendo divisa com os 

estados de Santa Catarina e Sao Paulo, sendo formado por sete municipios, 

Antonina, Guaraquec;aba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranagua e Pontal do 

Parana, e a partir destes mais 43 balnearios ao Iongo dos 98 Km de praias. 

E neste pequeno cenario que se desenrola a Operac;ao Verao. Chegar a 

este paraiso e tao agradavel, quanto facil, pelas modernas rodovias BR 277 e 376, 

pela centenaria Graciosa, ou ainda pela incomparavel estrada de ferro Curitiba

Paranagua, todas as opc;oes numa distancia de aproximadamente 100 Km. 

Especificamente nos finais de ano, em razao das ferias escolares e das 

condic;oes climaticas favoraveis, o homem do planalto e de outras regioes do 

Estado, e ate mesmo do pais, desce a serra e reconquista o litoral em busca de 

lazer, do turismo, do sol, da descontrac;ao, das belezas naturais, das praias 

movimentadas e selvagens, das ilhas paradisiacas e das baias de aguas calmas. 

Para podermos avaliar a importancia da "Operac;ao Verao", comparamos a 

populac;ao fixa nos tres municipios que compoem os balnearios do litoral 

paranaense, Pontal do Parana, Matinhos e Guaratuba, que e de 80.252 habitantes, 

com a populac;ao flutuante no periodo especifico, que gira em torno de 2 a 3 

mil hoes. 
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de pessoas7 tornando-se necessaria o emprego do Corpo de Bombeiros, capacitado 

a prevenir e a socorrer. 

7 Dados estimativos do BPRv 
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3.1 MISSAO 

Em 14 de julho de 1923 teve origem o Servigo Contra lncendio em 

Paranagua, composto de 6 homens, sob o competente comando do Cabo de 

Esquadra do Corpo de Bombeiros da Capital, Joaquim Fernandes de Freitas. 

No a no de 1926, Paranagua viu, por fim, extinta a sua Segao de Bombeiros. 

No dia 05 de Janeiro de 1939, foi criada a Estagao Portuaria de Bombeiros 

de Paranagua e instalada no Cais do Porto por determinagao do Exmo. Sr. Manoel 

Ribas, lnterventor Federal do Estado Novo no Estado do Parana. 

0 Sr. Capitao Joao Meister Sobrinho, Comandante do Corpo de Bombeiros 

de Curitiba, em entendimento com o limo. Sr. Dr. Raul de Azevedo Macedo 

(13/02/37 a 13/03/48), Superintendente do Cais do Porto, numa mutua compreensao 

de ideias, resolveram satisfatoriamente o numero de pragas que comporiam assim o 

destacamento local, sendo assim formado: 

1° Sargento Nestor Luiz de Oliveira. 

Soldado Hilario Mendes. 

Soldado Oscar dos Santos. 

Soldado Antonio Marcos Ferreira. 

0 comando da Estagao de Bombeiros de Paranagua, localizado no Porto 

Dom Pedro II, coube, na fase inicial, ao 2° Tenente Joaquim de Souza Teixeira. 

A Estagao foi instalada em barracao de madeira, situado no perimetro 

central da administragao do porto, (localizado na entrada principal do cais), atual 

Avenida Governador Manoel Ribas s/n.0
, esquina com Av. Cel Jose Lobo, frente da 

Alfandega de onde atendia os chamados de socorro solicitados da populagao de 

Paranagua pelo aparelho n.0 210, por nao haver aparelho telefonico no predio do 

destacamento. 
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Posteriormente, a Esta9ao de Bombeiros portuaria transferiu-se para a 

Avenida Bento Rocha, 124, Bairro Cais do Porto, funcionando ali ate setembro de 

1988, quando sua sede foi transferida para a Rua Visconde de Nacar, 266 no Bairro 

Costeira no dia 31 Outubro de 1986, sendo o entao Comandante do Subgrupamento 

de lncendio de Paranagua, o Capitao lvaldo Marchesi. 

Foi atraves da Lei Estadual n° 10.956 de 15 dezembro de 1994, modificada 

a Organiza9ao dos 6rgaos de Execu9ao do Corpo de Bombeiros do Parana, 

passando sua designa9ao de Subgrupamento de lncendio para 2° Subgrupamento 

de Bombeiros lndependente, sob Comando de Oficial Superior. 

Em 1995, foram iniciados os servi9os de atendimento pre-hospitalar, 

servi9os estes realizados com uma ambulancia (AA-01 ), tipo veraneio a no 1976 que 

havia sido doada pela Petrobras, por bombeiros com conhecimentos especfficos de 

atendimento ao trauma que realizavam os atendimentos; posteriormente varios 

bombeiros realizaram o Curso de Socorristas, melhorando bastante o nfvel de 

atendimento nesta area. 

Em 1999, durante o Governo Municipal do Prefeito Mario Manoel das Dores 

Roque, foi criado o Complexo de Seguran9a de Paranagua, situado no Bairro Nilson 

Neves, designa9ao do conjunto residencial ali existente, sendo af construfda a Sede 

da Guarda Municipal e o Demutran, com previsao futura da constru9ao da nova 

Sede do Quartel de Bombeiros de Paranagua {2° SGBI}, com recursos oriundos do 

Fundo de Reequipamento de Bombeiros (FUNREBOM). A fase inicial de constru9ao 

coube a Empresa Pre-Moldados Bertolini Ltda, vencedora da licita9ao da 1a Fase 

(funda9ao e pre-moldados), lan9ando a primeira sapata fundamental no dia 03 

Mar9o de 2003, sendo o Comandante do 2° Subgrupamento de Bombeiros 

lndependente o Maj. QOBM Jorge Luiz Thais Martins. 

Conclufda a obra, foi entregue a nova Sede do Corpo de Bombeiros de 

Paranagua na semana de festejos dos 356 anos de Paranagua, sendo feito o 
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descerro da placa de inaugura<;ao em 26 de julho de 2004, sendo Cmt do 2° SGBI o 

Maj. QOBM Vanderlei Mariano. 

Em 2005, ocorreu o ultimo investimento em termos de reestrutura<;ao 

administrativa e operacional do 2°Subgrupamento de Bombeiros lndependente; 

atraves da Lei 14.851, de 07 de outubro de 2005, o Governo do Estado contemplou 

a Corpora<;ao com uma nova fixa<;ao de efetivo, sendo criado o Estado Maior do 

SGBI, bern como o efetivo foi aumentado de 180 para 206 bombeiros. 

A missao do Corpo de Bombeiros compreende a preven<;ao e o combate a 

incendios, buscas, salvamentos, atividade de atendimento pre-hospitalar, a<;oes de 

defesa civil, com destaque para as a<;oes de salvamento aquatico nas praias e 

balnearios do litoral paranaense. 

A Opera<;ao Verao e a conjuga<;ao de a<;oes, executadas por uma tropa ou 

for<;a constituida, que exige planejamento especifico de carater estrategico, 

operacional e administrativo. 

A Opera<;ao verao exige alto grau de coordena<;ao e de controle, e 

desenvolvida pelo comando responsavel da area, entretanto como e uma opera<;ao 

de vulto, foge da capacidade operacional e administrativa da OBM, necessitando 

dessa forma, do apoio de efetivo de outras OBM's, bern com da participa<;ao 

eventual de se<;oes do EM/CCB para o cumprimento das missoes especificas. 

0 Corpo de Bombeiros atraves do 2° Subgrupamento de Bombeiros 

lndependente, com sede no Municipio de Paranagua, e responsavel pela 

preserva<;ao de vidas humanas em todo o litoral paranaense, atraves da preven<;ao 

na faixa de areia, que tern aproximadamente 65 Km de praias frequentaveis, e conta 

com urn efetivo previsto de 206, existindo atualmente 198 bombeiros, sendo que 

destes, apenas 127 sao guarda-vidas. Durante a Opera<;ao Verao este numero 

aumenta para aproximadamente 400 guarda-vidas. A aplica<;ao dos recursos 
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materiais e humanos colocados a disposiyao da Operayao Verao e feita por 

Subareas. 

3.2 DIVISAO DAS SUBAREAS DO 2° SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS 

INDEPENDENTE E AS CARACTERiSTICAS DE SUAS PRAIAS 

0 2° Subgrupamento de Bombeiros lndependente possui em sua estrutura 

organizacional tres Se96es de Bombeiros com a missao direta na prevenyao a 

banhistas nas faixas de areia, sendo a 1 a Seyao de Bombeiros em Paranagua, a 28 

Se9ao de Bombeiros em Matinhos e a 3a Se9ao de Bombeiros com sede em 

Guaratuba. 

Essas cidades, em face de suas localizay6es geograficas, podem ser 

consideradas como a maior parte do Literal do Estado do Parana, e tern como 

caracteristicas a proximidade da capital e estao servidas de facil acesso, o que as 

tornam as preferidas pelos turistas. 

3.2.1 Pontal do Parana 

A Cidade de Pontal do Parana esta localizada a 117 quilometros de Curitiba, 

municipio litoraneo paranaense que abriga aglomerados urbanos que formam os 

balnearios com denomina96es diversas como as praias de Leste, que e a sede do 

Municipio, lpanema, Shangrila e Pontal do Sui entre os mais conhecidos. E em 

Pontal do Sui que esta localizado urn dos pontos de embarque, o mais proximo, para 

se chegar ate a llha do Mel, conhecida por pessoas adeptas ao turismo ecol6gico. 

Criado atraves da Lei Estadual n° 11.252 de 20 de dezembro de 2005, foi 

desmembrado de Paranagua. Cidade litoranea com clima tropical superumido, nos 

meses mais quentes com temperatur~ media superior a 22°C, e nos meses mais 

frios isenta de geadas (temperatura media superior a 18° C), sem esta9ao seca. 
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FIGURA 1 - SUBAREA I - MUNIC[PIO DE PONTAL DO PARANA 

FONTE: Paranacidade 2006 



TABELA 02- SUBAREA I- MUNICiPIO DE PONTAL DO PARANA- 32 POSTOS 

Nome da praia 

Pontall 

Pontalll 

Assenodi 

Atami 

AVM 

Shangri-la I 

Shangri-la II 

Shangri-la Ill 

Caracteristicas e informa~oes da Extensao da faixa 

praia de areia 

Praia chapada, aparenta 826 

tranquilidade, porem sofre grande 

influencia das mudan9as das mares e 

apresenta grande risco devido a 

proximidade do canal da galheta 

(pouca arrebenta9ao), risco alto. 

Praia chapada, aparenta 

tranquilidade, porem sofre grande 

influencia das mudan9as das mares e 

apresenta grande risco devido a 
proximidade do canal da galheta 

(pouca arrebenta9ao), risco alto. 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebenta9ao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

risco medio. 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebenta9ao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

medio risco. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, medio risco. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, risco alto. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, risco alto. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, risco alto. 

1.574 

1.400 

2.200 

500 

300 

700 

400 

Frequfmcia 

banhistas 

Media 

Media 

Media 

Media 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 
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de 



TABELA 02- SUBAREA I- MUNICiPIO DE PONTAL DO PARANA- 32 POSTOS 

Nome da praia 

Carmery 

Marissol 

Grajau I 

Grajau II 

Leblon 

lpanema I 

lpanema II 

lpanema Ill 

lpanema IV 

Guarapari 

Primavera 

Caracteristicas e informacoes da Extensao da faixa 

praia de areia (Metros) 

Praia geralmente com forma9ao de 800 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, media risco. 

Praia geralmente com formayao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, media risco. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, media risco. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, media risco. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, media risco. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, alto risco. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, alto risco. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, alto risco. 

Praia geralmente com forma9ao de 

alagamares ou buracos e presen9a 

de arrebenta9ao, media risco. 

Geralmente apresenta forma9ao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presen9a de forte 

arrebenta9ao, risco media. 

Geralmente apresenta forma9ao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presen9a de forte 

arrebenta9ao, media risco. 

500 

300 

300 

600 

400 

300 

500 

1.500 

400 

300 

Frequimcia 

banhistas 

Media 

Media 

Media 

Alta 

Media 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Media 

Media 
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TABELA 02- SUBAREA I- MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA- 32 POSTOS 

Nome da praia Caracteristicas e informa~oes da Extensao da faixa Frequlmcia de 

praia de areia (Metros) banhistas 

Sta Terezinha I Geralmente apresenta formac;ao de 500 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;a de forte 

arrebentac;ao, media risco. 

Sta T erezinha II Geralmente apresenta formac;ao de 600 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;a de forte 

arrebentac;ao, media risco. 

Canoasl Geralmente apresenta formac;ao de 200 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;a de forte 

arrebentac;ao, alto risco. 

Canoas II Geralmente apresenta formac;ao de 300 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;a de forte 

arrebentac;ao, alto risco. 

Canoas Ill Geralmente apresenta formac;ao de 300 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;a de forte 

arrebentac;ao, alto risco 

Prive Geralmente apresenta formac;ao de 400 Alta 

val as, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;a de forte 

arrebentac;ao, alto risco. 

Leste I Geralmente apresenta formac;ao de 200 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;a de forte 

arrebentac;ao, alto risco. 

Leste II Geralmente apresenta formac;ao de 300 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;a de forte 

arrebentayao, alto risco. 

Leste Ill Geralmente apresenta formac;ao de 400 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;a de forte 

arrebentac;ao, alto risco. 



TABELA 02- SUBAREA I- MUNICiPIO DE PONTAL DO PARANA- 32 POSTOS 

Nome da praia 

Banestado 

Jardim Canada 

Mon96es I 

Mon96es II 

Caracteristicas e informacoes da 

praia 

Geralmente apresenta forma9ao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presen9a de forte 

arrebenta9ao, medio risco. 

Geralmente apresenta forma9ao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presen9a de forte 

arrebenta9ao, medio risco 

Geralmente apresenta forma9ao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presen9a de forte 

arrebenta9ao, medio risco. 

Geralmente apresenta forma9ao de 

valas, baixios e alagamares, medio 

risco. 

FONTE: 38 Se9ao do Estado Maior do CB 

Extensao da faixa 

de areia (Metros) 

500 

300 

300 

400 

51 

Frequencia de 

banhistas 

Media 

Media 

Media 

Media 
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3.2.2 Matinhos 

Matinhos esta localizada no literal paranaense que foi descoberto em 1820. 

Seus habitantes primitives eram os Indios Carij6s. Seus primeiros colonizadores 

foram os portugueses e italianos que fundaram colonias agricolas. A origem do 

nome decorre da mata baixa (mata de restinga, rica em epifetas8
) que era conhecida 

como matinho. Seus balnearios sao alguns dos responsaveis pela grande 

movimentac;ao dos veranistas que procuram as praias do Parana. Esta, entre outros, 

o de Caioba, com origem de ocupac;ao por volta de 1926 por descendentes da 

colonia alema de Curitiba. Criado atraves da Lei Estadual n° 05, de 12 de junho de 

1967, e instalado em 19 de dezembro de 1968, foi desmembrado de Paranagua. 

FIGURA 2- SUBAREA II- MUNICIPIO DE MATINHOS 

FONTE: Paranacidade 2006 

8 Epifetas: vegetal que vive sabre urn outre sem retirar nutrimento; apenas apoiando-se nele. 
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TABELA 03- SUBAREA II- MUNICiPIO DE MATINHOS- 34 POSTOS 

Nome da praia Caracteristicas e informa~oes da Extensao da faixa Frequencia de 

praia de areia (Metros) banhistas 

Cora is Geralmente apresenta formayao de 550 Baixa 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenya de forte 

arrebentayao, media risco. 

Gaivotas Ill Geralmente apresenta formayao de 560 Media 

valas, baixios e alagamares, media 

risco. 

Gaivotas II Geralmente apresenta formayao de 590 Media 

valas, baixios e alagamares, media 

risco. 

Gaivotas I Geralmente apresenta formayao de 660 Media 

valas, baixios e alagamares, media 

risco. 

Costa Azul Geralmente apresenta formayao de 500 Media 

valas, baixios e alagamares, alto 

risco. 

Associayao Geralmente apresenta formayao de 510 Alta 

val as, baixios e alagamares ou 

buracos e presenya de forte 

arrebentayao, risco media. 

Albatroz Geralmente apresenta formayao de 960 Media 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenya de forte 

arrebentayao, alto risco. 

Curraes Geralmente apresenta formayao de 890 Media 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenya de forte 

arrebenta9ao, media risco. 
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TABELA 03- SUBAREA II- MUNICiPIO DE MATINHOS- 34 POSTOS 

Nome da praia 

lpacarai 

Betaras 

Soli mar 

Costa Azul 

Maraj6 

Inaja 

Santa Ethienne 

Florida 

Praia Grande II 

Caracteristicas e informa~oes da Extensao da faixa Frequencia de 

praia de areia (Metros) banhistas 

Geralmente apresenta formayao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenya de forte 

arrebentayao, medio risco. 

Geralmente apresenta formayao de 

valas, baixios e alagamares, medio 

risco. 

Geralmente apresenta formayao de 

valas, baixios e alagamares, medio 

risco. 

Geralmente apresenta formayao de 

valas, baixios e alagamares, medio 

risco. 

Geralmente apresenta formayao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenya de forte 

arrebentayao, medio risco. 

Geralmente apresenta formayao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenya de forte 

arrebentayao, medio risco. 

Geralmente apresenta formayao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenya de forte 

arrebentayao, alto risco. 

Geralmente apresenta formayao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenya de forte 

arrebentayao, medio risco. 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebentayao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

alto risco, alto risco. 

600 

540 

460 

550 

400 

540 

420 

630 

650 

Media 

Alta 

Media 

Media 

Media 

Media 

Alta 

Alta 

Media 



TABELA 03- SUBAREA II- MUNICiPIO DE MATINHOS- 34 POSTOS 

Nome da praia 

Praia Grande I 

Riviera Ill 

Riviera II 

Riviera I 

Camping 

Av. Curitiba 

Terminal Turfstico 

Matinhos I 

Caracterfsticas e informacoes da Extensao da faixa 

praia de areia (Metros) 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebentacao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

alto risco. 

Geralmente apresenta formacao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenca de forte 

arrebentacao, medio risco. 

Geralmente apresenta formacao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenca de forte 

arrebentacao, medio risco. 

Geralmente apresenta formacao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenca de forte 

arrebentacao, medio risco. 

Geralmente apresenta formacao de 

valas, baixios e alagamares, medio 

risco. 

Geralmente apresenta formacao de 

valas, baixios e alagamares, medio 

risco. 

Geralmente apresenta formacao de 

valas, baixios e alagamares, alto 

risco. 

Geralmente apresenta formacao de 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenca de forte 

arrebentacao, medio risco. 

470 

600 

380 

690 

340 

410 

230 

160 

Frequencia 

banhistas 

Media 

Alta 

Alta 

Alta 

Media 

Media 

Media 

Alta 
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TABELA 03- SUBAREA II- MUNICiPIO DE MATINHOS- 34 POSTOS 

Nome da praia Caracteristicas e informa~oes da Extensao da faixa Freqi.iencia de 
praia de areia (Metros) banhistas 

Matinhos II Geralmente apresenta formac;:ao de 560 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;:a de forte 

arrebentac;:ao, medio risco. 

Matinhos Ill Geralmente apresenta formac;:ao de 380 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;:a de forte 

arrebentac;:ao, alto risco. 

SESC Geralmente apresenta formac;:ao de 490 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;:a de forte 

arrebentac;:ao, alto risco. 

Aguas Claras Geralmente apresenta formac;:ao de 680 Media 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;:a de forte 

arrebentac;:ao, medio risco. 

Drogamed Geralmente apresenta formac;:ao de 270 Alta 

valas, baixios e alagamares, medio 

risco. 

Trombetta Geralmente apresenta formac;:ao de 300 Alta 

valas, baixios e alagamares, medio 

risco. 

Caioba 1 Geralmente apresenta formac;:ao de 550 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;:a de forte 

arrebentac;:ao, alto risco. 

Caioba II Geralmente apresenta formac;:ao de 600 Alta 

valas, baixios e alagamares ou 

buracos e presenc;:a de forte 

arrebentac;:ao, alto risco. 

Prainha Praia tranquila com pouca 500 Alta 

arrebentac;:ao, baixo risco. 

FONTE: 38 Sec;:ao do Estado Maior do CB 
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3.2.3 Guaratuba 

Origina-se do nome indigena guara-tuba. Guara das aves que proliferavam 

em abundancia sua baia. Tuba do termo indigena que significa muitos. Cidade 

balnearia que viveu inicialmente da pesca e da agricultura, hoje tem como uma das 

atividades fundamentais, o turismo. Sao varies os pontes atrativos, alem do 

Patrimonio Hist6rico as belezas naturais como o morro do Cristo cujo acesso e feito 

pelos 200 degraus de escadaria , o artesanato, a colonia de Pi9arras, a Gruta Nossa 

Senhora de Lourdes e, e claro, toda a orla maritima com praias como as Caieiras, do 

Prosd6cimo, Central , do Cristo, Brejatuba e tantas outras. Criado atraves da Lei 

Estadual n° 02 , de 10 de outubro de 1947 e instalado em 25 de outubro do mesmo 

ano, foi desmembrado de Paranagua. 

FIGURA 3- SUBAREA Ill- MUNICiPIO DE GUARATUBA 

FONTE: Paranacidade 2006 
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TABELA 04- SUBAREA Ill- MUNICiPIO DE GUARATUBA- 26 POSTOS 

Nome da praia Caracteristicas e informac;oes da Extensao da Frequencia de 

praia faixa de areia banhistas 

(Metros) 

Prainha I Praia que aparenta tranqOilidade, 530 Media 

porem sofre grande influencia das 

mares e apresenta risco devido a 
proximidade do canal da Bafa de 

Guaratuba (pouca arrebentacao ), 

media risco. 

Prainha II Praia que aparenta tranqOilidade, 730 Media 

porem sofre grande influencia das 

mares e apresenta risco devido a 
proximidade do canal da Baia de 

Guaratuba (pouca arrebentacao), 

risco media. 

Caieiras Praia que aparenta tranqOilidade, 300 Media 

porem sofre grande influencia das 

mares e apresenta risco devido a 
proximidade do canal da Bafa de 

Guaratuba (pouca arrebentacao), 

media risco. 

Vila Real Praia geralmente com formacao de 270 Alta 

alagamares ou buracos e presenca 

de arrebentacao, media risco. 

Magistrado Praia geralmente com formacao de 320 Alta 

alagamares ou buracos e presenca 

de arrebentacao, media risco. 

Barra Vento Praia geralmente com formacao de 230 Alta 

alagamares ou buracos e presenca 

de arrebentacao, media risco. 

Central Praia geralmente com formacao de 270 Alta 

alagamares ou buracos e presenca 

de arrebentacao, media risco. 

Av. Ponta Grossa Praia geralmente com formacao de 310 Media 

alagamares ou buracos e presenca 

de arrebentacao, media risco. 



TABELA 04- SUBAREA Ill- MUNICiPIO DE GUARATUBA- 26 POSTOS 

Nome da praia Caracteristicas e informa~oes da Extensao da Frequencia 

praia faixa de areia. M banhistas 

Canoas 

Cristo 

Brejatuba 

Prac;:a Paraguai 

Curac;:ao 

Candeias 

Rota do Sol 

Fox 

Pousada 

Eliane 

Geralmente apresenta formac;:ao de 

valas, baixios e alagamares ou 

bu racos e com presenc;:a de forte 

arrebentac;:ao, alto risco. 

Praia geralmente tranquila, porem 

apresenta forte arrebentac;:ao, medio 

risco. 

Praia geralmente com formac;:ao de 

alagamares ou buracos e forte 

arrebentac;:ao, alto risco. 

Praia geralmente com formac;:ao de 

alagamares ou buracos e forte 

arrebentac;:ao, alto risco. 

Praia chapada, aparenta 

tranqOilidade, porem sofre grande 

influencia das mudanc;:as de mares e 

apresenta grande potencial de risco, 

medio risco. 

Praia geralmente com formac;:ao de 

alagamares ou buracos e presenc;:a 

de arrebentac;:ao, alto medio. 

Praia geralmente com formac;:ao de 

alagamares ou buracos e presenc;:a 

de arrebentac;:ao, medio risco. 

Praia geralmente com formac;:ao de 

alagamares ou buracos e presenc;:a 

de arrebentac;:ao, medio risco. 

Praia geralmente com formac;:ao de 

alagamares ou buracos e presenc;:a 

de arrebentac;:ao, medio risco. 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebentac;:ao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

medio risco. 

590 Media 

250 Alta 

510 Media 

790 Media 

600 Media 

800 Media 

400 Media 

230 Media 

540 Media 

560 Alta 
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TABELA 04- SUBAREA Ill- MUNICiPIO DE GUARATUBA- 26 POSTOS 

Nome da praia 

Nereidas I 

Nereidas II 

Volfredo 

Mar Doce 

Coroados 

Coroados II 

Barra do Saf 

Rio da Barra 

Caracteristicas e informa~oes da Extensao da Frequencia 

praia faixa de areia. M banhistas 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebentac;ao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

alto risco. 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebentac;ao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

alto risco. 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebentac;ao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

alto risco. 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebentac;ao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

medio risco. 

Praia chapada, geralmente 

340 

2.200 

350 

510 

apresentando arrebentac;ao ate 490 

grande distancia da faixa de areia, 

medio risco. 

Praia chapada, geralmente 

apresentando arrebentac;ao ate 

grande distancia da faixa de areia, 

medio risco. 

Praia que aparenta tranquilidade 

porem sofre grande influencia das 

mudanc;as de mares e apresenta 

grande risco devido a proximidade 

com o Canal da Barra do Saf, medio 

risco. 

Praia que aparenta tranquilidade 

porem sofre grande influencia das 

mudanc;as de mares e apresenta 

grande risco devido a proximidade 

com o Canal da Barra do Saf, risco 

medio. 

1.210 

370 

700 

Alta 

Alta 

Media 

Media 

Alta 

Media 

Media 

Media 

FONTE: 38 Sec;ao do Estado Maior do CB 
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Subarea IV- Municipio de Paranagua e llha do Mel - 3 Postos 

Subarea V- Municfpios de Anton ina e Morretes- 2 Postos 

61 

No caso das Subareas IV e V se faz desnecessario incluir imagens, tendo 

em vista que a area atendida e infimamente menor do que as das subareas 

anteriores, limitando-se a pequenas areas de banho em locais especfficos, sendo, 

inclusive, os resultados obtidos insignificantes para o estudo de dados, devido as 

peculiaridades totalmente diversas desses locais em relac;ao as subareas I a Ill. 

Dentro desse cenario apresentado o que nos interessa especificamente no 

presente trabalho e analisar as condic;oes como sao desenvolvidos os servic;os de 

prevenc;ao e salvamento aquatico e, atraves da analise desses dados, determinar 

parametres que possam balizar os trabalhos de planejamento, execuc;ao e 

diagn6stico da "Operac;ao Verao" por parte do Corpo de Bombeiros. 
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Capitulo 4 

4 DIMENSIONAMENTO DO EFETIVO GUARDA-VIDAS 

Neste capitulo serao analisadas as escalas de servic;o e a distribuic;ao do 

efetivo guarda-vidas nas praias paranaenses nas Operac;oes Verao 2005/2006 e 

2006/2007. 

Serao analisadas ainda, neste capitulo, a extensao de cada praia, bern como 

a distancia que e coberta por urn guarda-vidas durante o seu turno de trabalho na 

praia. 

Dentro do servic;o de salvamento na costa litoranea, verificou-se a 

inexistencia de uma norma padrao que indique o numero ideal de guarda-vidas a ser 

empregado em uma praia. 

No servic;o de combate a incendios ou mesmo no policiamento ostensivo, 

encontram-se normas fixando a forma ideal de emprego de efetivo, quer seja pelo 

numero de habitantes quer pela extensao de area, criando-se assim urn parametro 

para uma possivel verificac;ao da eficiencia de tais servic;os. 

As escalas de servic;o para o emprego de guarda-vidas, procuram hoje, 

adequar o efetivo existente dentro das necessidades mais prementes, baseando-se 

sempre nas estatisticas existentes e experiencias adquiridas, visando sempre a 

evitar as mortes por afogamentos. Essas escalas recebem uma concentrac;ao de 

esforc;os nos meses de verao, onde a freqOencia de publico para o litoral aumenta 

consideravelmente; esse reforc;o se verificou na supressao de ferias e outros 

afastamentos nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro e tambem pela existencia 

de escalas extraordinarias realizadas nos finais de semana. 
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0 Comando do Corpo de Bombeiros, na tentativa de minimizar a falta de 

efetivo, implantou no ano de 2000, o Projeto Guarda-Vidas Civil, cuja finalidade e 

utilizar o pessoal civil em apoio as atividades do Corpo de Bombeiros durante a 

Operagao Verao, mormente na fungao de guarda-vidas, visando ampliar o 

atendimento da Corporagao no litoral paranaense. 

Pressupoe-se que esse emprego de efetivo ainda e insuficiente, pois, as 

estatisticas mostram que nas ultimas cinco temporadas de verao, embora o numero 

de afogamentos nao tenha aumentado, entretanto, permanece uma media de quinze 

afogamentos por temporada, mesmo com a concentragao de esforgos do Comando 

do Corpo de Bombeiros. 

4.1 DIMENSIONAMENTO DO EFETIVO DE GUARDA-VIDAS NAS OPERA<;OES 

VERAO 2005/2006 E 2006/2007 

Realizou-se analise das escalas de servigo da Operagao Verao dos anos de 

2005/2006 e 2006/2007, visando a apurar o dimensionamento existente, conforme 

demonstrado nas tabelas abaixo: 

TABELA 05- DIMENSIONAMENTO DO EFETIVO NAS PRAIAS DA SUBAREA I - PONTAL DO 

PARANA NOS ANOS DE 2005/2006 E 2006/2007 

PRAIA EXTENSAO (Metros) N° G.V. ESC/DIA DIST. COBERT A 

POR G.V. (Metros) 

Pontall 826 4 500 
Pontalll 1.574 4 600 
Assenodi 1.400 4 600 

Atami 2.200 4 600 

AVM 500 4 400 

Shangri-la I 300 4 300 

Shangri-la II 700 4 600 

Shangri-la Ill 400 4 400 

Carmery 800 4 500 

Marissol 500 4 400 

Grajau I 300 4 300 

Grajau II 300 4 300 
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TABELA 05- DIMENSIONAMENTO DO EFETIVO NAS PRAIAS DA SUBAREA I - PONTAL DO 

PARANA NOS ANOS DE 2005/2006 E 2006 2007 

PRAIA EXTENSAO (Metros) N° G.V. ESC/DIA DIST. COBERTA 

POR G.V. (Metros) 

Leblon 600 4 500 
lpanema I 400 4 400 
lpanema II 300 4 300 
lpanema Ill 500 4 500 
lpanema IV 1.500 4 600 
Guarapari 400 4 400 
Primavera 300 4 300 
Sta Terezinha I 500 4 500 
Sta Terezinha II 600 4 500 
Canoasl 200 4 200 
Canoas II 300 4 300 
Canoas Ill 300 4 300 
Prive 400 4 400 
Leste I 200 4 200 
Leste II 300 4 300 
Leste Ill 400 4 400 
Banestado 500 4 500 
Jardim Canada 300 4 300 
Monyoes I 300 4 300 
Monyoes 11 400 4 400 
FONTE: 3a Seyao do Estado Maior do CB 
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TABELA 06- DIMENSIONAMENTO DO EFETIVO NAS PRAIAS DA SUBAREA II- MATINHOS NOS 

ANOS DE 2005/2006 E 2006/2007 

PRAIA EXTENSAO (Metros) N° G.V. ESC/DIA DIST. COBERT A 

POR G.V. (Metros) 

Corais 550 4 550 
Gaivotas Ill 560 4 560 

Gaivotas II 590 4 590 

Gaivotas I 660 4 660 

Costa Azul 500 4 500 

Associa~ao 510 4 510 

Albatroz 960 4 500 

Curraes 890 4 500 

lpacarai 600 4 600 

Betaras 540 4 540 

Soli mar 460 4 460 

Maraj6 400 4 400 

Inaja 540 4 540 

Santa Ethienne 420 4 420 

Florida 630 4 630 

Praia Grande II 650 4 650 

Praia Grande I 470 4 470 

Riviera Ill 600 4 600 

Riviera II 380 4 380 

Riviera I 690 4 690 

Camping 340 4 340 

Av. Curitiba 410 4 410 

Terminal Turistico 230 4 230 

Matinhos I 160 4 160 

Matinhos II 560 4 560 

Matinhos Ill 380 4 380 

SESC 490 4 490 

Aguas Claras 680 4 680 

Drogamed 270 4 270 

Trombetta 300 4 300 

Caioba 1 550 4 550 

Caioba II 600 4 600 

Prainha 500 4 500 

FONTE: 38 Se~ao do Estado Maior do CB 
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TABELA 07- DIMENSIONAMENTO DO EFETIVO NAS PRAIAS DA SUBAREA Ill- GUARATUBA 

NOS ANOS DE 2005/2006 E 2006/2007 

PRAIA EXTENSAO (Metros) N° G.V. ESC/DIA DIST. COBERTA 

POR G.V. (Metros) 

Prainha I 530 4 500 
Prainha II 730 4 500 

Caieiras 300 4 300 

Vila Real 270 4 270 

Magistrado 320 4 320 

Barra Vento 230 4 230 

Central 270 4 270 

Av. Ponta Grossa 310 4 310 

Canoas 590 4 590 

Cristo 250 4 250 

Brejatuba 510 4 510 

Prac;a Paraguai 790 4 500 

Curacao 600 4 500 

Candeias 800 4 500 

Rota do Sol 500 4 500 

Fox 600 4 600 

Pousada 540 4 540 

Eliane 560 4 560 

Nereidas I 600 4 600 

Nereidas II 2.200 4 700 

Volfredo 400 4 400 

Mar Doce 510 4 510 

Coroados 500 4 500 

Coroados II 1.210 4 600 

Barra do Sal 700 4 500 

Rio da Barra 700 4 500 

FONTE: 38 Sec;ao do Estado Maior do CB 
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Capitulo 5 

5 LEVANTAMENTO ESTATiSTICO 

Neste capitulo, serao apresentados e analisados dados estatfsticos das 

Operac;oes Verao 2005/2006 e 2006/2007, referentes as ocorrencias de 

afogamentos e salvamentos em cada praia do litoral paranaense. 

Efetuou-se levantamento estatfstico na Operac;ao Verao dos anos de 

2005/2006 e 2006/2007, praia por praia, demonstrando nas tabelas abaixo o fndice 

de afogamentos e salvamentos, o que indicou o potencial de risco de cada praia. 

TABELA 08- AFOGAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA I- PONTAL DO PARANA NO ANODE 

2005/2006 

PRAIA 

Pontall 
Pontalll 
Assenodi 

Atami 

AVM 

Shangri-la 1 

Shangri-la II 

Shangri-la Ill 
Carmery 

Marissol 

Grajau 1 
Grajau II 

Leblon 

lpanema I 
lpanema II 
lpanema Ill 
lpanema IV 
Guarapari 

Primavera 
Sta Terezinha I 

Sta Terezinha II 

Canoas I 
Canoas II 

Canoas Ill 
Prive 

DEZ 

1 

JAN 

1 

FEV 

1 
1 

MAR TOTAL 

1 
1 

2 
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TABELA 08- AFOGAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA I- PONTAL DO PARANA NO ANODE 

2005/2006 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Leste I 
Leste II 
Leste Ill 
Banestado 
Jardim Canada 
Mon~oes 1 
Mon~oes II 
TOTAL 1 1 2 4 
FONTE: 38 Se~ao do Estado Maior do CB 



69 

TABELA 09- AFOGAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA I- PONTAL DO PARANA NO ANODE 

2006/2007 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Pontall 
Pontalll 
Assenodi 

Atami 

AVM 

Shangri-la 1 
Shangri-la II 

Shangri-la Ill 

Carmery 

Marissol 

Grajau I 
Grajau II 

Leblon 

lpanema I 

lpanema II 

lpanema Ill 
lpanema IV 

Guarapari 

Primavera 

Sta Terezinha I 

Sta Terezinha II 

Canoas I 
Canoas II 

Canoas Ill 

Prive 
Leste I 

Leste II 
Leste Ill 
Banestado 

Jardim Canada 

Monc;oes I 

Monc;Oes II 

TOTAL 00 00 00 00 00 

FONTE: 38 Sec;ao do Estado Maior do CB 
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TABELA 10- AFOGAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA II- MATINHOS NO ANODE 2005/2006 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Cora is 
Gaivotas Ill 

Gaivotas II 

Gaivotas I 

Costa Azul 1 1 

Associac;:ao 

Albatroz 1 1 

Curraes 

lpacaraf 

Betaras 1 1 
Soli mar 

Maraj6 

Inaja 
Santa Ethienne 

Florida 

Praia Grande II 

Praia Grande I 

Riviera Ill 

Riviera II 

Riviera I 

Camping 

Av. Curitiba 

Terminal Turfstico 

Matinhos I 1 1 

Matinhos II 

Matinhos Ill 

SESC 

Aguas Claras 

Drogamed 

Trombetta 

Caioba 1 1 1 

Caioba 11 

Prainha 

TOTAL 1 1 3 5 

FONTE: 3a Sec;:ao do Estado Maior do CB 
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TABELA 11 - AFOGAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA II- MATINHOS NO ANODE 2006/2007 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Corais 
Gaivotas Ill 

Gaivotas II 

Gaivotas I 

Costa Azul 1 1 
Associac;:ao 

Albatroz 1 1 
Curraes 

lpacaraf 1 1 
Betaras 

Solimar 

Maraj6 

Inaja 

Santa Ethienne 

Fl6rida 

Praia Grande II 

Praia Grande I 

Riviera Ill 

Riviera II 

Riviera I 

Camping 

Av. Curitiba 

Terminal Turfstico 

Matinhos I 

Matinhos II 

Matinhos Ill 

SESC 

Aguas Claras 

Drogamed 

Trombetta 

Caioba 1 

Caioba 11 1 1 

Prainha 

TOTAL 2 1 1 4 
FONTE: 38 Sec;:ao do Estado Maior do CB 
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TABELA 12 - AFOGAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA Ill - GUARATUBA NO ANO DE 

2005/2006 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Prainha I 
Prainha II 

Caieiras 

Vila Real 

Magistrado 

Barra Vento 

Central 

Av. Ponta Grossa 

Canoas 

Cristo 

Brejatuba 1 1 
Praya Paraguai 

Curayao 

Candeias 

Rota do Sol 

Fox 

Pousada 

Eliane 

Nereidas I 

Nereidas II 

Volfredo 

Mar Dace 

Coroados 

Coroados II 

Barra do Sai 

Rio da Barra 

TOTAL 1 1 
FONTE: 3a Seyao do Estado Maior do CB 
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TABELA 13 - AFOGAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA Ill - GUARATUBA NO ANO DE 

2006/2007 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Prainha I 
Prainha II 

Caieiras 

Vila Real 

Magistrado 

Barra Vento 

Central 1 1 2 

Av. Ponta Grossa 

Canoas 

Cristo 1 1 

Brejatuba 

Praga Paraguai 

Curagao 

Candeias 
Rota do Sol 

Fox 
Pousada 
Eliane 

Nereidas I 
Nereidas II 

Volfredo 

Mar Doce 
Coroados 

Coroados II 1 1 

Barra do Sai 

Rio da Barra 

TOTAL 2 2 4 

FONTE: 38 Segao do Estado Maior do CB 
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TABELA 14- SALVAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA I- PONTAL DO PARANA NO ANO DE 

2005/2006 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Pontall 1 1 2 
Pontalll 1 1 1 3 
Assenodi 1 1 2 4 

Atami 0 

AVM 2 1 2 5 
Shangri-la 1 6 4 5 15 
Shangri-la II 8 6 10 24 

Shangri-la Ill 3 2 3 8 

Carmery 3 3 4 10 

Marissol 3 3 3 9 

Grajaul 2 2 1 5 
Grajaull 2 1 2 5 
Leblon 4 3 3 10 

lpanema I 19 14 24 57 
lpanema II 28 49 57 134 

lpanema Ill 27 38 42 107 

lpanema IV 7 8 11 26 

Guarapari 3 4 6 13 

Primavera 4 5 6 15 

Sta Terezinha I 10 11 13 34 

Sta T erezinha II 5 4 5 14 

Canoasl 6 8 11 25 

Canoas II 4 4 7 15 

Canoas Ill 4 3 6 13 

Prive 1 1 4 6 

Leste I 3 5 8 16 

Leste II 7 9 13 29 

Leste Ill 2 5 9 16 

Banestado 2 1 4 7 

Jardim Canada 5 8 9 22 

Mon9oes I 2 2 4 8 

Mon9oes II 1 2 5 8 

TOTAL 176 209 280 0 665 

FONTE: 38 Se9ao do Estado Maior do CB 
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TABELA 15- SALVAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA I- PONTAL DO PARANA NO ANODE 

2006/2007 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Pontall 1 1 

Pontalll 1 1 2 

Assenodi 0 

Atami 0 

AVM 2 1 3 6 

Shangri-la 1 4 3 6 1 14 

Shangri-la II 13 10 15 2 40 

Shangri-la Ill 2 1 2 5 

Carmery 3 1 3 7 

Marissol 2 1 1 4 

Grajau I 2 2 3 7 

Grajau II 3 2 2 7 

Leblon 3 3 5 11 

lpanema I 6 5 7 1 19 

lpanema II 12 10 14 1 37 

lpanema Ill 8 8 9 25 

lpanema IV 1 1 

Guarapari 2 3 3 8 

Primavera 1 1 2 

Sta Terezinha I 4 4 5 13 

Sta Terezinha II 4 2 4 10 

Canoas I 3 2 2 7 

Canoas II 2 1 1 4 

Canoas Ill 2 2 

Prive 4 2 3 9 

Leste I 3 2 4 9 

Leste II 7 3 7 17 

Leste Ill 5 4 5 14 

Banestado 3 2 3 8 

Jardim Canada 3 3 4 10 

Monc;oes I 1 1 3 

Monc;oes II 6 5 7 18 

TOTAL 110 81 124 5 320 

FONTE: 3a Sec;ao do Estado Maior do CB 
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TABELA 16- SALVAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA II- MATINHOS NO ANODE 2005/2006 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Cora is 3 3 5 11 
Gaivotas Ill 2 3 6 11 

Gaivotas II 3 3 4 10 

Gaivotas I 2 1 2 5 
Costa Azul 1 1 1 3 
Associa9ao 4 3 8 15 

Albatroz 3 5 7 15 

Curraes 2 2 3 7 

lpacaraf 2 1 2 5 

Betaras 2 2 3 7 

Solimar 3 4 4 11 

Maraj6 1 1 

Inaja 1 1 

Santa Ethienne 2 3 6 11 

Florida 3 2 4 9 

Praia Grande II 2 2 4 8 
Praia Grande I 4 3 8 15 

Riviera Ill 1 2 2 5 

Riviera II 3 1 2 6 

Riviera I 3 5 5 13 

Camping 1 1 4 6 

Av. Curitiba 10 8 11 29 

Terminal Turfstico 1 1 3 5 

Matinhos I 2 1 2 5 

Matinhos II 1 1 1 3 

Matinhos Ill 4 3 10 17 

SESC 4 3 7 14 

Aguas Claras 14 13 25 52 

Drogamed 4 2 6 12 

Trombetta 4 6 12 22 

Caioba 1 5 7 13 25 

Caioba II 17 15 32 64 

Prainha 2 1 3 

TOTAL 115 107 204 0 426 
FONTE: 38 Se9ao do Estado Maior do CB 
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TABELA 17- SALVAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA II- MATINHOS NO ANODE 2006/2007 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Cora is 2 1 2 5 
Gaivotas Ill 3 1 1 5 
Gaivotas II 3 2 3 8 
Gaivotasl 1 2 3 6 
Costa Azul 3 3 4 10 

Associacao 4 3 7 14 

Albatroz 5 3 4 12 

Curraes 1 2 3 

lpacarai 1 1 2 

Betaras 1 1 

Soli mar 2 1 2 5 

Maraj6 3 3 5 11 

Inaja 1 1 

Santa Ethienne 2 2 4 8 

Florida 3 3 3 9 

Praia Grande II 3 2 4 9 

Praia Grande I 2 2 4 8 

Riviera Ill 2 1 5 8 

Riviera II 8 6 10 1 25 

Riviera I 7 5 6 1 19 

Camping 5 4 8 17 

Av. Curitiba 6 4 5 2 17 

Terminal Turistico 2 1 2 5 

Matinhosl 2 2 3 7 

Matinhosll 5 4 6 15 

Matinhos Ill 5 5 6 16 

SESC 4 2 3 9 

Aguas Claras 15 14 21 3 53 

Drogamed 8 8 13 29 

Trombetta 7 6 10 1 24 

Caioba 1 6 6 11 1 24 

CaioM II 10 7 9 1 27 

Prainha 1 1 

TOTAL 132 103 168 10 413 

FONTE: 3a Secao do Estado Maier do CB 
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TABELA 18 - SALVAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA Ill - GUARATUBA NO ANO DE 

2005/2006 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Prainha I 4 5 6 15 
Prainha II 4 4 9 17 
Caieiras 2 1 1 4 
Vila Real 5 7 12 24 
Magistrado 4 4 5 13 
Barra Vento 5 4 5 14 
Central 12 12 15 39 
Av. Ponta Grossa 3 3 5 11 
Canoas 1 1 
Cristo 2 1 3 6 
Brejatuba 15 12 26 53 
Pra~a Paraguai 10 8 8 26 
Cura~ao 7 5 10 22 
Candeias 7 7 11 25 
Rota do Sol 4 4 7 15 

Fox 11 8 10 29 
Pousada 2 1 2 5 
Eliane 2 3 4 9 
Nereidas I 7 5 9 21 
Nereidas II 6 4 7 17 
Volfredo 3 2 2 7 

Mar Doce 5 4 7 16 
Coroados 3 2 4 9 
Coroados II 3 3 5 11 

Barra do Sai 7 6 6 19 

Rio da Barra 6 4 6 16 

TOTAL 140 119 185 0 444 
FONTE: 38 Se~ao do Estado Maior do CB 
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TABELA 19 - SALVAMENTOS NAS PRAIAS DA SUBAREA Ill - GUARATUBA NO ANO DE 

2006/2007 

PRAIA DEZ JAN FEV MAR TOTAL 
Prainha I 3 2 4 9 
Prainha II 2 1 2 5 
Caieiras 2 2 4 
Vila Real 2 1 1 4 
Magistrado 8 6 9 1 24 
Barra Vento 8 7 11 26 
Central 4 4 5 1 14 
Av. Ponta Grossa 5 4 5 1 15 
Canoas 12 10 10 32 
Cristo 15 13 15 2 45 
Brejatuba 7 6 9 1 23 
Pra9a Paraguai 3 2 3 8 
Cura9ao 5 4 6 15 
Candeias 5 4 5 14 
Rota do Sol 2 2 4 
Fox 10 5 8 23 
Pousada 1 1 3 5 
Eliane 1 1 2 
Nereidasl 5 5 8 18 
Nereidas II 2 1 3 1 7 
Volfredo 2 2 3 7 
Mar Dace 2 1 2 5 
Coroados 4 4 4 12 
Coroados II 5 4 5 14 
Barra do Saf 4 4 6 14 
Rio da Barra 0 

,TOTAL 119 91 132 7 349 

FONTE: 38 Se9ao do Estado Maior do CB 

Realizado levantamento estatistico das Operac;oes Verao referentes aos 

anos de 2005 e 2006, verifica-se urn numero expressive de salvamentos nas tn3s 

subareas. 

Por outro lado, o numero de afogamentos nao aumentou, entretanto, 

mantem-se uma media de quinze 6bitos por temporada. Observa-se, ainda, que na 

temporada de verao 2006/2007, nao houve nenhum afogamento na Subarea I -

Pontal do Parana, fato este bastante positivo para o Comando da Operac;ao Verao. 
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Capitulo 6 

6 PESQUISA DE CAMPO 

Neste capitulo apresenta-se a analise de uma pesquisa de campo realizada 

no publico interno e externo que labutam na atividade de guarda-vidas. 

A fim de subsidiar e embasar o presente trabalho realizou-se urn 

questionario junto aos oficiais que prestam servic;o no 2° Subgrupamento de 

Bombeiros lndependente, a alguns oficiais que ja prestaram servic;o no litoral e 

tambem se solicitaram informac;oes sobre o servic;o de salvamento marftimo 

existente em outros estados brasileiros. 

6.1 ANALISE DO QUESTIONARIO 

Dos questionarios distribufdos, foram respondidos 15, envolvendo todos os 

oficiais do 2°SGBI, e alguns oficiais que ja prestaram servic;o no litoral. 

QUESTOES: 

1. Ha quanto tempo exerce a atividade no servic;o de salvamento marftimo 

(guarda-vidas)? 

TABELA20- TEMPO DE SERVICO DOS PESQUISADOS NO SALVAMENTO MARiTIMO 

Ate 2 anos de 2 a 5 anos de 6 a 10 anos Mais de 10 anos 

3 2 6 4 

FONTE: pesquisa de campo 
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2. Os meios humanos e materiais existentes hoje para o salvamento marftimo no 

Estado do Parana sao em numero suficientes? 

A maioria respondeu que os meios materiais sao suficientes, porem, os 

meios humanos nao sao suficientes. 

3. Considerando que a atividade de preven9ao em praia esta alicer9ada em tn3s 

pilares: Preven9ao ativa do guarda-vidas, campanha educativa (conscientiza9ao) e 

meios de apoio (comunica9ao e equipamentos), numa escala total de 100% atribua 

porcentagem que cada item representa na preven9ao de afogamento. 

TABELA 21 - COMPARATIVO DOS MEIOS DE PREVEN<;AO 

PESQUISADOS GUARDA-VIDAS CAMP AN HAS MEIOS MATERIAS 

1 70% 15% 15% 

2 50% 30% 20% 

3 50% 10% 40% 

4 60% 10% 30% 

5 80% 15% 5% 

6 80% 10% 10% 

7 35% 30% 35% 

8 50% 25% 25% 

9 60% 20% 20% 

10 50% 10% 40% 

11 60% 10% 30% 

12 80% 10% 10% 

13 50% 25% 25% 

14 33% 33% 33% 

15 80% 15% 5% 

Media Geral 59,20% 17,87% 22,87% 

FONTE: pesquisa de campo 

Verificou-se por esta pergunta que, dentro do sistema de preven~ao a 

afogamentos em praia, a presen~a do guarda-vidas na faixa de areia efetuando 

a preven~ao ativa tern uma importancia maior em rela~ao aos demais meios de 

preven~ao. 
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4. Existem hoje parametres para dimensionar o emprego de guarda-vidas? Caso 

afirmativo, quais? 

Verificou-se pelas respostas que a maioria respondeu que sim, mas, 

das respostas dadas conclui-se que nio existe parametro, ou seja, uma 

medida objetiva, urn padrio, o que existe sao criterios objetivos e subjetivos e 

que as medidas para dimensionar o numero de guarda-vidas obedecem ao 

entendimento de cada urn ou em cima do efetivo que esta disponivel. 

Os criterios apontados foram: 

a) Extensio de praia 

b) Frequfmcia de banhistas 

c) Nivel de frequentadores 

d) Potencial de risco da praia 

e) indice de ocorrencia da praia 

5. Considerando nove tipos de praias: 

Tipo I - Existencia de perigos comprovados por estatisticas e com grande frequencia 

de publico banhista. 

Tipo II - Existencia de perigos comprovados por estatisticas e com media frequencia 

de publico banhista. 

Tipo Ill - Existencia de perigos comprovados por estatisticas e com pequena 

frequencia de publico banhista. 

Tipo IV - Existencia de perigos relatives (poucos) e com grande freqOencia de 

banhistas. 

Tipo V - Existencia de perigos relatives (poucos) e com media frequencia de 

banhistas. 

Tipo VI - Existencia de perigos relatives (poucos) e com pequena frequencia de 

banhistas. 

Tipo VII - lnexistencia de perigos locais e grande frequencia de banhistas. 

Tipo VIII -lnexistencia de perigos locais e media freqOencia de banhistas. 

Tipo IX - lnexistencia de perigos locais e pequena frequencia de banhistas. 
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Diante das situac;oes acima, em sua opiniao, qual a distancia maxima em 

metros ideal a ser protegida por guarda-vidas? 

TABELA 22- DISTANCIA A SER PROTEGIDA POR GUARDA-VIDAS 

PRAIA PRAIA PRAIA PRAIA PRAIA PRAIA PRAIA PRAIA PRAIA 

PESQUISADOS TIPO I TIPO II TIPO TIPO TIPO V TIPO 

Ill IV VI 

1 25 50 75 100 100 100 

2 100 200 200 200 300 300 

3 200 200 200 200 250 300 

4 50 75 100 125 150 175 

5 60 80 80 80 100 100 

6 20 40 80 50 100 150 

7 20 40 50 30 40 100 

8 50 100 300 100 200 400 

9 100 200 400 200 300 500 

10 50 70 100 200 200 300 

11 100 200 400 300 500 800 

12 100 150 200 200 250 400 

13 100 200 300 200 300 400 

14 50 100 100 100 200 200 

15 100 100 200 200 300 400 

MEDIA 75 120 185 152 219 308 

FONTE: pesquisa de campo 

TIPO TIPO 

VII VIII 

100 150 

600 300 

250 300 

250 300 

80 100 

100 150 

100 200 

500 700 

100 150 

500 1000 

200 300 

300 400 

1000 1000 

500 700 

305 383 

TIPO 

IX 

200 

1000 

300 

400 

100 

200 

250 

1000 

200 

1500 

400 

500 

1000 

800 

523 

Verificou-se nesta questio que nio ha uma uniformidade quanto as 

respostas, o que confirma a subjetividade quanto a cria~io de um parametro, 

no entanto nos aponta uma tendencia que podera servir de base atraves de 

media aritmetica a que se chegou, podendo as praias ser agrupadas em 

apenas tres grupos, ou seja: 

Grupo I - Praias de alto risco; as praias que foram consideradas no 

questionario como sendo do Tipo I, Tipo II e Tipo Ill. 

Grupo II - Praias de medio risco; as praias que foram consideradas no 

questionario como sendo do Tipo IV, Tipo V e Tipo VI. 
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Grupo Ill - Praias de baixo risco; as praias que foram consideradas no 

questionario como tendo como variavel a freqOencia de banhistas. 

Para o dimensionamento do efetivo seriam considerados os grupos acima, 

tendo como variavel a freqOencia de banhistas. 

Pela media apresentada chegou-se a seguinte medida: 

Grupo I - 1 Guarda-vidas de 70 a 180 metros 

Grupo II - 1 Guarda-vidas de 180 a 300 metros 

Grupo Ill- 1 Guarda-vidas de 300 a 530 metros 

6. Em sua opiniao, a participa9ao do guarda-vidas civil na Opera9ao Verao aumenta 

a sensa9ao de seguran9a aos veranistas? 

Verificou-se nas respostas que a maioria respondeu que sim, apenas 

urn respondeu que nao, o que evidencia a importancia da participacao dos 

guarda-vidas civis na Operacao Verao. 

7. Como voce analisa a integra9ao dos Bombeiros Militares com os guarda-vidas 

civis? 

Verificou-se nas respostas que a maioria acha que existe uma boa 

integracao entre os bombeiros militares e os guarda-vidas civis, o que ratifica 

a importancia dos guarda-vidas civis integrados aos bombeiros militares. 

8. Ha outras informa96es que julga relevante para o estudo e analise do tema 

proposto? Quais? 

As principais informa96es julgadas importantes para o dimensionamento de 

guarda-vidas foram: 

a) Tern que ser considerado o nivel cultural do publico banhista; 
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b) Ha a necessidade de quantificar o que e grande frequencia de publico; 

c) Preven9ao especifica para os locais ja conhecidos como muito perigosos 

independente de outro dimensionamento. 

6.2 CORPOS DE BOMBEIROS DE OUTROS ESTADOS 

Foram enviados offcios a varios estados que mantem os servi9os de guarda

vidas em praia, solicitando informa96es sobre o procedimento de trabalho, sendo 

respondido pelos Estados de Sao Paulo, Rio Grande do Sui, Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Parafba, Espirito Santo, Santa Catarina. 

6.2.1 Sao Paulo 

0 Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo possui em sua estrutura urn 

Grupamento de Bombeiros para as missoes de busca e salvamento aquatico, com 

urn efetivo existente de 585 bombeiros militares. Apesar do litoral paulista possuir 

uma extensao de 650 Km de extensao, a prote9ao balnearia existe em 

aproximadamente 350 Km de praias. 

Para o dimensionamento do numero de guarda-vidas que atuam em 

determinada praia, existe urn "setor'', que consiste na distancia na qual "urn" guarda

vidas e capaz de fornecer seguran9a de forma eficiente e eficaz ao banhista. Para 

cada setor existe urn guarda-vidas. Para dimensionar o setor leva-se em 

considera9ao a quantidade de banhistas do local, os riscos do local (correnteza, 

buracos, costeiras, etc) e a classe social do publico frequentador. Quanto maior for o 

numero de banhistas no local, maior foro numero de riscos e mais baixa for a classe 

social do publico, menores serao os setores daquela praia, ou seja, maior sera o 

numero de guarda-vidas. Portanto nao existe urn padrao do tamanho do setor, 

podendo ser de 50m em determinada praia e 500m em outra. 
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0 Corpo de Bombeiros de Sao Paulo trabalha com guarda-vidas civis que 

sao contratados pela Prefeitura de Santos. Trabalham tambem com guarda-vidas do 

efetivo das Guardas Civis Municipais, alem dos temporaries. Os guarda-vidas 

temporaries trabalham somente nos meses de verao, mais precisamente de 

dezembro a marc;o, e sao contratados pelos parceiros (iniciativa privada e prefeituras 

municipais). Cabe salientar que todos os guarda-vidas sao formados, coordenados, 

supervisionados e subordinados ao Corpo de Bombeiros atraves do 17° GB. 

A filosofia de trabalho e baseada na prevenc;ao e o regime de trabalho e de 

12X36h (doze horas de trabalho par 36 horas de descanso). 

No ana de 2006 o Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo registrou 

em todo o seu literal 89 afogamentos fatais e 3.311 salvamentos. 

6.2.2 Rio Grande do Sui 

No Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sui dais Grupamentos tern a 

responsabilidade territorial na orla maritima. 

0 3o CRB (Comando Regional de Bombeiros), com sede no Municipio de 

Rio Grande tern a responsabilidade sabre o literal sui e o go CRB (Comando 

Regional de Bombeiros), com sede no Municipio de Tramandai tern a 

responsabilidade sabre o literal norte. 

Aproximadamente 250 Km de praias sao guarnecidas par guarda-vidas 

durante o periodo de verao, denominada de Operac;ao Golfinho, com urn efetivo de 

894 homens para todo o literal. 

Existem dais regimes de trabalho distintos: guaritas permanentes que sao 

pastas que ficam instalados durante todo o dia, onde quatro salva-vidas se revezam 

dais de manha e dais a tarde, mantendo o posto instalado das 08:00h da manha ate 
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as 18:30h, guaritas nao permanentes que sao postos instalados onde dois salva

vidas trabalham das 08:30h as 13:00h, com urn intervale para o almo<;o e voltam 

para o posto as 15:00h ate as 18:30h., podendo estes horarios ser aumentados 

conforme a necessidade. 

Durante a Opera<;ao Golfinho 2006/2007 foram realizados 1.984 

salvamentos e foram registrados 8 afogamentos. 

6.2.3 Rio de Janeiro 

Possui quatro Grupamentos Maritimes que atuam em aproximadamente 

1.050 quilometros de orla maritima em todo o Estado do Rio de Janeiro, sendo 

efetivamente protegidos 124 Km, onde sao distribuidos 160 postos de salvamentos, 

com urn efetivo de 1.200 guarda-vidas. 

Os Grupamentos Maritimes estao assim distribuidos: 1 o Grupamento 

Maritima - Botafogo, 2° Grupamento Maritima - Barra da Tijuca, 3o Grupamento 

Maritima - Copacabana e 4° Grupamento Maritima - ltaipu. 

Todas as praias do Municipio do Rio de Janeiro sao guarnecidas pelos 

Grupamentos Maritimes, seus Subgrupamentos e Destacamentos, somando 100 Km 

de praias. As praias pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro, alem das 

guarnecidas pelos Grupamentos Maritimes (Gmar sede), sao guarnecidas pelos 

Grupamentos de Bombeiros Militares em que estao situadas, e estes municipios sao 

os seguintes: Niter6i, Campos, Macae, Cabo Frio e Angra dos Reis. 

0 escala de servi<;o e 12X36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de 

folga), e tern como filosofia de trabalho a presen<;a do guarda-vidas na faixa de 

areia, para prevenir, orientar e salvar. 
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Os guarda-vidas sao distribuidos em seus postos de acordo com a 

quantidade, periculosidade das praias (valas, cantos de pedras, diversidade de 

fundo) e de acordo com a freqOemcia diaria do local e principalmente proximo a 

terminais rodoviarios onde se concentra o maior numero de banhistas que 

desconhecem as caracteristicas do mar. 

Foram registradas 23 mortes por afogamentos e realizados 13.679 

salvamentos na temporada de verao do ano de 2006. 

6.2.4 Pernambuco 

No Estado de Pernambuco, o Grupamento de Bombeiros Maritimo -

GBMAR, e responsavel por 153 Km de orla maritima e tambem tern o dever de 

realizar resgates em rios, represas, lagos, ac;udes e mangues. Sao salva-vidas, 

mergulhadores e pilotos de embarcac;ao devidamente treinados, de prontidao para 

atender possiveis acidentes no mar. No total, o grupamento possui 24 postos de 

prevenc;ao distribuidos na praia. 

Dentre os servic;os prestados a populac;ao, podem ser destacados ainda o 

resgate de embarcac;oes a deriva, de pessoas ilhadas e de objetos de valor como 

autom6veis, a prevenc;ao aquatica e o socorro em situac;oes de acidentes causados 

por animais marinhos. 

0 grupamento e dividido em duas sec;oes, sendo uma responsavel pelos 

servic;os de guarda-vidas e a outra pelo de busca, salvamento e mergulho. Hoje 

aproximadamente 200 homens, entre oficiais e prac;as trabalham na nova sede. Para 

auxiliar o trabalho de salvamento o GBMAR conta com equipamentos e viaturas 

pr6prios para o trabalho da unidade, como jet-ski, pranchoes, botes inflaveis, onibus, 

coletes salva-vidas e b6ias. 



.. 

89 

0 escala de servi90 e 12X48 (doze horas de trabalho por quarenta e oito 

horas de folga), e tern como filosofia de trabalho a presen9a do guarda-vidas na 

faixa de areia, para prevenir, orientar e salvar. 

No verao do ano de 2006 foram registrados 17 afogamentos e 896 

salvamentos. 

6.2.S Paraiba 

0 servi90 de guarda-vidas no Estado da Paraiba e executado por uma 

Se9ao de Salvamento Maritimo (SSMAR), que pertence ao Grupamento de Busca e 

Salvamento, com sede em Joao Pessoa e a sa Se9ao de Combate a lncendio, 

sediada na Cidade de Cabedelo. 

A Se9ao de Salvamento Maritimo guarnece parte do litoral com 

aproximadamente 2S Km de extensao, com urn efetivo de 24 bombeiros. A sa Se9ao 

de Combate a lncendio conta com urn efetivo de 1S guarda-vidas, atende uma 

extensao de aproximadamente 1S Km e trabalhavam com apenas dois postos fixos. 

Os guarda-vidas trabalham no horario das 08:00 as 17:00 horas aos 

sabados, domingos e feriados, as ter9as e quintas feiras recebem instru9ao e nos 

demais dias folgam. 

0 efetivo e dimensionado em fun980 da quantidade de militares e pelo 

numero e freqOencia de banhistas nas praias da regiao, em virtude de nesta area 

nao existir praias muito perigosas, ja que a maioria delas e cercada de corais. 

0 criterio utilizado para dimensionar o numero de guarda-vidas para cada 

praia e definido em fun9ao dos perigos conhecidos e freqOencia de pessoas. 

Na temporada de 2007 foram registrados 11 afogamentos e realizados 2SS 

salvamentos no litoral da Paraiba. 
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Atualmente nao existe a participa<;ao de guarda-vidas civil e ou temporario 

na presta<;ao de servi<;os na orla maritima. 

6.2.6 Espirito Santo 

0 Corpo de Bombeiros do Espirito Santo nao dispoe de uma estrutura 

propria salvamento maritima. Atualmente, a Corpora<;ao nao cobre efetivamente 

nenhuma praia com bombeiros-militares. 

0 servi<;o de prote<;ao maritima e realizado atraves da contrata<;ao de civis 

pelas Prefeituras Municipais de Vit6ria, Vila Velha, Fundao, Linhares, Sao Mateus, 

Concei<;ao da Barra, Marataizes e ltapemirim. 

0 regime de trabalho dos guarda-vidas contratados pelas citadas prefeituras 

e de 12 horas de trabalho por 36 de descanso (12X36h). 

Nao foi fornecido o efetivo empregado e o criteria para dimensionar o 

numero de guarda-vidas fica condicionado as possibilidades or<;amentarias de cada 

prefeitura para a contrata<;ao do pessoal. 

Na temporada de verao 2006/2007 foram registrados 423 socorros as 

vitimas em afogamentos e apenas urn 6bito por afogamento. 

6.2.7 Santa Catarina 

0 servi<;o de salvamento aquatico no litoral catarinense e desenvolvido por 

tres Batalhoes: 0 7o BBM, com sede em ltajai e responsavel pelo litoral norte 

(Bombinhas a ltapoa); o 1 o BBM, com sede em Florian6polis, e responsavel pela 

grande Florian6polis (Palmas a Pinheira); o 4° BBM, com sede em Criciuma, e 

responsavel pelo litoral sui (Guarda do Embau a Passo de Torres). 



91 

Esses Batalhoes, alem do servi90 de salvamento aquatico, atuam tambem 

nas demais areas, como combate a incendio, atendimento pre-hospitalar, vistorias, 

ja que nao possuem efetivo exclusivo para atuar nas praias. 

0 litoral catarinense e coberto por cerca de 150 militares, media de urn 

militar por praia por dia de servi9o de 12 horas, por atuarem como coordenadores de 

praia. 

No Estado de Santa Catarina o emprego dos guarda-vidas e dimensionado 

de acordo com o nivel de risco das praias. 

lniciaram-se os cursos e a participa9ao de civis ha dez anos, em algumas 

praias do litoral norte, devido a falta de guarda-vidas militares. A cada ano o numero 

de civis foi aumentando, tanto que atualmente, quem executa a atividade de guarda

vidas efetivamente sao os guarda-vidas civis, pagos pelo Estado por dia de servi90, 

sendo os mesmos formados, coordenados e fiscalizados pelos militares. Na ultima 

temporada houve a participa9ao de 800 guarda-vidas civis. 

No ano de 2006 foram registrados pelo Corpo de Bombeiros de Santa 

Catarina 62 vitimas de afogamentos e 1.525 salvamentos. 

6.3 DIMENSIONAMENTO EM OUTROS EST ADOS 

Verifica-se pelas analises, levando-se em conta o efetivo disponivel, o 

regime de trabalho e a extensao de praias efetivamente guarnecidas, que o efetivo e 

aplicado pela media, com os seguintes dimensionamentos: 

Sao Paulo - urn guarda-vidas a cada 580 metros; 

Rio Grande do Sui - urn guarda-vidas a cada 540 metros; 

Rio de Janeiro - urn guarda-vidas a cada 295 metros; 
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Pernambuco - urn guarda-vidas a cada 360 metros; 

Paraiba - urn guarda-vidas a cada 1.200 metros; 

Santa Catarina - urn guarda-vidas a cada 1.300 metros. 

Constata-se que a aplica<;ao do efetivo nos outros estados e feita em fun<;ao 

da quantidade de guarda-vidas, da freqOencia de pessoas e dos perigos de cada 

praia. 

Observa-se, ainda, que cada estado tern suas pr6prias peculiaridades 

litoraneas. Desta forma, existe diferen<;as a quanto a quantidade de efetivo 

empregado na atividade de prote<;ao balnearia. Entretanto, a filosofia de trabalho e 
padronizada, ou seja, os Corpos de Bombeiros pesquisados tern a preven<;ao como 

filosofia de trabalho. 
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Capitulo 7 

7 CONCLUSAO 

Neste capitulo sen3o apresentadas as conclusoes do presente trabalho no 

que se refere ao emprego e dimensionamento do efetivo guarda-vidas nas praias 

paranaenses. 

0 servigo de guarda-vidas no litoral paranaense e uma atividade consagrada 

no Corpo de Bombeiros. 

Ap6s a analise, chegou-se a conclusao de que o salvamento maritime no 

Estado e urn servigo antigo, porem teve oscilagoes no seu desenvolvimento. 

Pelos idos de 1954, o entao Governador do Estado, Doutor Bento Munhoz 

da Rocha Neto fez a nomeagao de guarda-vidas civil, que apenas em numero de 

seis guarneceram as praias de Matinhos e Caioba. Apenas em 1960 vieram os 

primeiros guarda-vidas, pertencentes ao Corpo de Bombeiros, que haviam feito o 

curso de salva-vidas no Rio de Janeiro. 

0 servigo de guarda-vidas tomou maior corpo com a construgao do posto de 

guarda-vidas numero Sete, obra realizada pela Prefeitura Municipal de Paranagua e 

pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana, que foi inaugurado em 30 de 

dezembro de 1966. Nessa epoca, os militares destacados ficaram residindo em suas 

residencias, exceto dois soldados: Luiz Carlos Micalhoski e Francisco de Souza, que 

ap6s a temporada 1965/1966 ficaram destacados em Caioba, no Hotel Caioba, com 

despesas de alojamento e alimentagao pagas pelos dirigentes do proprio hotel. 

No ano de 1994 o Corpo de Bombeiros foi reestruturado, ocasiao em que 

houve o desmembramento do 2° Subgrupamento de lncendio/Paranagua, do 1° 

Grupamento de lncendio, com sede em Curitiba. 0 2° Subgrupamento de lncendio 
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de Paranagua passou a denominar-se 2° Subgrupamento de Bombeiros 

lndependente e a subordinar-se diretamente ao Comando do Corpo de Bombeiros. 

Na epoca posterior ao desmembramento do 2o SGBI do 1 o Grupamento de 

Bombeiros, apesar de ser relativamente nova, apenas 13 anos de existencia, houve 

uma evolu9ao bastante rapida tanto na parte tecnica como tecnol6gica, como 

tambem em firmar uma doutrina de trabalho. 

Concluiu-se, tambem, que o atual emprego de efetivo guarda-vidas, em 

termos quantitativos, se aproxima do numero mfnimo necessaria ao 

desenvolvimento da Opera9ao Verao. Tendo-se considerado o mfnimo necessaria, 

teoricamente seriam precisos 430 (quatrocentos e trinta) guarda-vidas para cobrirem 

a area de praias efetivas do literal do Estado do Parana. Porem, haveria a 

necessidade de urn acrescimo de vinte por cento (20%) no atual efetivo para poder 

se desenvolver a Opera9ao Verao com o numero ideal de guarda-vidas. 

Por outro lado, o salvamento maritima se ressente da falta de literatura, 

havendo muito pouco escrito a respeito, tanto que mesmo ap6s nossos estudos e 

pesquisas a respeito do assunto, nao se pode adotar como verdade urn parametro 

para o dimensionamento do efetivo guarda-vidas, pais os resultados a que se 

chegou sao apenas tendencias sem, contudo, ter uma comprova9ao cientffica. 

Chegou-se tambem a conclusao de que nao se pode adotar urn parametro 

unico como regra a ser utilizada para todas as praias, em razao das peculiaridades 

de cada uma, e que o ideal seria a cria9ao de urn parametro para cada praia, ap6s a 

avalia9ao da existencia ou nao de pontes crfticos, da extensao da praia, da 

quantidade de publico banhista, da existencia ou nao de terminais turfsticos e ainda 

de registros anteriores de mortes por afogamentos. 

Considerando a dificuldade em se criar uma medida padrao para ser 

adotada como regra no dimensionamento de efetivo guarda-vidas na faixa de areia 
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para a realiza<;ao da preven<;ao, em razao das caracteristicas individuais de cada 

praia e tambem do publico freqUentador. 

Partindo do pressuposto que o dimensionamento de urn guarda-vidas a cada 

200 metros nao atende a urn parametro ideal, pois estaria superdimensionado para 

uma determinada praia e subdimensionado para outra. 

Considerando que o Comandante do 2° SGBI e os Comandantes das 

Subunidades subordinadas sao sempre as pessoas melhores qualificadas para dizer 

sobre o numero ideal de guarda-vidas necessarios para proteger determinada praia 

sob suas responsabilidades e que suas posi<;oes serao refor<;adas pelas estatisticas 

de mortes e salvamentos, demonstrando ainda que o efetivo atual esta trabalhando 

com a maxima eficiencia e que o aumento de efetivo poderia, com certeza, reduzir o 

indice de mortes por afogamentos nas praias paranaenses. 
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Capitulo 8 

8 PROPOSTA 

Diante das considerac;oes e pressupostos, apresenta-se a proposta abaixo, 

para que sirva de parametro, tanto para o planejamento de emprego e possivel 

reestruturac;ao de urn novo quadro de efetivo para o 2° SGBI, transformando esta 

Unidade em Grupamento de Bombeiros Maritima (GBMAR), bern como para medir a 

qualidade do servic;o e a implantac;ao de uma nova cultura de aplicac;ao do efetivo de 

guarda-vidas. 

Outra proposta se refere a estatistica da Operac;ao Verao, onde estao sendo 

computados todos os afogamentos ocorridos durante a temporada, ou seja, tanto os 

afogamentos ocorridos no mar como tambem os ocorridos fora da orla maritima, 

como por exemplo, em rios. A sugestao e para que seja colocado no relat6rio final 

da Operac;ao Verao os 6bitos por afogamento que ocorrerem efetivamente no mar e 

os que acontecerem fora deste, que conste em relat6rio separado na estatistica do 

2° SGBI. 

Apresenta-se, tambem, como proposta para que os Comandantes de 

Sec;oes e Postos de Bombeiros do 2° SGBI analisem individualmente cada praia de 

sua area e adotem a setorizac;ao de cada uma, em que cada setor devera ser 

guarnecido por urn guarda-vidas volante, com radio para comunicac;ao em todos os 

setores e observando o seguinte criteria: 

a) Praias de alto risco - no maximo 200 metros entre cada setor; 

b) Praias de medio risco- no maximo 300 metros entre cada setor; 

c) Praias de baixo risco - no maximo 500 metros entre cada setor. 

Os pontos a serem analisados sao: 
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a) Extensao da praia; 

b) Facilidade de acesso; 

c) Freqi.iemcia e tipo de publico; 

d) fndice de riscos verificados atraves de estatisticas; 

e) numero de 6bitos por afogamento; 

f) Presen9a de riscos isolados. 

Propoe-se, conforme tabela a seguir, os setores para cada praia, baseados 

na analise realizada, bern como na experiemcia propria e dos atuais Comandantes 

de Se96es e Postos de Bombeiros do 2° SGBI. 

TABELA 23- PROPOSTA DE SETORES DAS PRAIAS DA SUBAREA I- PONTAL DO PARANA 

PRAIA EXTENSAO (Metros) CLASSIFICACAO No DE SETORES 

Pontall 826 Alto 04 
Pontalll 1.574 Alto 08 

Assenodi 1.400 Media 04 

Atami 2.200 Media 07 

AVM 500 Media 02 

Shangri-la I 300 Alto 01 

Shangri-la II 700 Alto 03 

Shangri-la Ill 400 Alto 02 

Carmery 800 Media 03 

Marissol 500 Media 02 

Grajau I 300 Media 01 

Grajau II 300 Media 01 

Leblon 600 Media 02 

lpanema I 400 Alto 02 

lpanema II 300 Alto 01 

lpanema Ill 500 Alto 02 

lpanema IV 1.500 Media 05 

Guarapari 400 Media 01 

Primavera 300 Media 01 

Sta Terezinha I 500 Media 02 

Sta Terezinha II 600 Media 02 

Canoas I 200 Alto 01 

Canoas II 300 Alto 01 

FONTE: o autor 
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TABELA 24- PROPOSTA DE SETORES DAS PRAIAS DA SUBAREA II- MATINHOS 

PRAIA EXTENSAO (Metros) CLASSIFICACAO No DE SETORES 

Cora is 550 Media 02 
Gaivotas Ill 560 Media 02 

Gaivotas II 590 Media 02 

Gaivotas I 660 Media 02 

Costa Azul 500 Alto 02 

Associac;ao 510 Media 02 

Albatroz 960 Alto 05 

Curraes 890 Media 03 

Albatroz 960 Media 03 

lpacaraf 600 Media 02 

Betaras 540 Media 02 

Solimar 460 Media 01 

Maraj6 400 Media 01 

Inaja 540 Media 02 

Santa Ethienne 420 Alto 02 

Florida 630 Media 02 

Praia Grande II 650 Alto 03 

Praia Grande I 470 Alto 02 

Riviera Ill 600 Media 02 

Riviera II 380 Media 01 

Riviera I 690 Media 02 

Camping 340 Media 01 

Av. Curitiba 410 Media 01 

Terminal Turfstico 230 Alto 01 

Matinhos I 160 Media 01 

Matinhos II 560 Media 02 

Matinhos Ill 380 Alto 02 

SESC 490 Alto 02 

Aguas Claras 680 Media 02 

Drogamed 270 Media 01 

Trombetta 300 Media 01 

Caioba 1 550 Alto 03 

Caioba 11 700 Alto 03 

Prainha 500 Baixo 01 

FONTE: o autor 
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TABELA25- PROPOSTA DE SETORES DAS PRAIAS DASUBAREA Ill- GUARATUBA 

PRAIA EXTENSAO (Metros) CLASSIFICACAO No DE SETORES 

Prainha I 530 Media 02 
Prainha II 730 Media 02 
Caieiras 300 Alto 01 
Vila Real 270 Media 01 
Magistrado 320 Media 01 

Barra Vento 230 Media 01 
Central 270 Media 01 
Av. Ponta Grossa 310 Media 01 

Canoas 590 Alto 03 

Cristo 250 Media 01 

Brejatuba 510 Alto 02 

Praca Paraguai 790 Alto 04 

Curacao 600 Media 02 

Candeias 800 Alto 04 

Rota do Sol 500 Media 02 

Fox 600 Media 02 

Pousada 540 Media 02 

Eliane 560 Media 02 

Nereidasl 600 Alto 03 

Nereidas II 1.800 Alto 09 

Volfredo 400 Alto 02 

Mar Dace 510 Media 02 

Coroados 500 Media 02 

Coroadosll 1.210 Media 04 

Barra do Sal 700 Media 02 

Rio da Barra 700 Media 02 

FONTE: o autor 
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APENDICE A 

QUESTIONARIO REALIZADO COM OFICIAIS DO 2° SGBI E 

OFICIAIS QUE JA PRESTARAM SERVICO NO LITORAL 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POLICIA 

ESPECIALIZACAO AO NfvEL ESTRATEGICO EM SEGURANCA PUBLICA 

QUESTIONARIO 

"0 Corpo de Bombeiros cobrindo a costa litoranea do Parana: 

104 

Parametro para dimensionar o emprego de efetivo Guarda-Vidas" 

PESQUISA 

1. Ha quanta tempo exerce atividade no servit;o de Salvamento Maritime (Guarda
vidas)? 
___ a nos 

2. Os meios (humanos/materiais) existentes hoje para o Salvamento Maritime no 
Estado do Parana sao em numeros ideais? 
( ) SIM ( ) NAO 

3. Considerando que a atividade de prevent;ao em praia esta alicert;ada em tres 
pilares: Prevent;ao Ativa do Guarda-Vidas, Campanha Educativa 
(Orientat;ao/Conscientizat;ao) e Meios de Apoio (Materiais e Equipamentos), numa 
escala total de 1 OOo/o , atribua a porcentagem que cada item acima representa na 
prevent;ao de afogamento: 

Guarda-Vidas o/o 
Campanhas o/o 
Meios Materiais 0/o 
Total __ 0/o 

4. Existem hoje parametres para dimensionar o emprego de Guarda-Vidas? Case 
afirmativo, quais? 
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5. Considerando nove tipos de praias: 

Tipo I - Existencia de perigos comprovados por estatfsticas, e com grande 
freqOencia de publico banhista. 
Tipo II- Existencia de perigos comprovados por estatisticas, e com media freqOencia 
de publico e banhista. 
Tipo Ill - Existencia de perigos comprovados por estatisticas, e com pequena 
freqOencia de banhistas. 
Tipo IV - Existencia de perigos relatives (poucos) e com grande freqOencia de 
publica banhista. 
Tipo V- Existencia de perigos relatives (poucos) e com media freqOencia de publico 
banhista. 
Tipo VI - Existencia de perigos relatives (poucos) e com pequena freqOencia de 
publico banhista. 
Tipo VII - lnexistencia de perigos locais e grande freqOencia de publico banhista. 
Tipo VIII - lnexistencia de perigos locais e media freqOencia de publico banhista. 
Tipo IX- lnexistencia de perigos locais e pequena freqOencia de publico banhista. 

Diante das situac;oes acima, em sua opiniao, qual a distancia maxima, em metros, 
ideal a ser protegida por urn Guarda-Vidas? 

a) Tipo I 
__ m 

b) Tipo II 
__ m 

c) Tipo Ill d) Tipo IV 
__ m m 

f) Tipo VI g)·Tipo VII h) Tipo VIII i) Tipo IX 
m m m m 

e) Tipo V 
__ m 

6. Em sua op1mao, a participac;ao dos guarda-vidas civil na Operac;ao Verao 
aumenta a sensac;ao de seguranc;a aos veranistas? 
( ) SIM ( ) NAO 

7. Como voce ana lisa a integrac;ao dos Bombeiros Militares guarda-vidas com os 
guarda-vidas civil? 
( ) 6TIMA ( ) BOA ( ) REGULAR 

8. Ha outras informac;oes que julga relevante para estudo e analise do tema 
proposto?Quais? 
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APENDICE B 

OFiCIOS REMETIDOS AOS CORPOS DE BOMBEIROS DE 

OUTROS ESTADOS 



ESTADO DO PARANA 
POLICIA MILITAR DO PARANA 

CORPO DE BOMBEIROS 

Of. no __ /07 - Gab/Cmdo CURITIBA, PR, 04 de julho de 2007. 

Assunto: Solicita~ao de dados para Monografia. 

Excelentissimo Senhor Comandante: 

107 

Visando coletar dados junto a esse conceituado Corpo de Bombeiros, a 

fim de instruir monografia para o Curse Superior de Policia (CSP) da PMPR, cujo 

autor e o Maj. QOBM ADEMIR SLOMPO, sabre o tema "0 Corpo de Bombeiros 

Cobrindo a Costa Litoranea do Parana", que se refere ao salvamento marftimo e a 

atividade de Guarda-Vidas, solicito V. EXS. verificar a possibilidade de nos enviar 

dados sabre desempenho dessa Corpora9Bo naquelas duas atividades, enfocando, 

entre outros, os seguintes assuntos: 

a. Estrutura e efetivo do Grupamento/Batalhao (ou de seus Subgrupamento) 

que atuam nas atividades de Salvamento Maritime e Guarda-Vidas; 

b. Existe a participa9Bo de Guarda-vidas civil e/ou temporario? 

c. Extensao de praias efetivamente guarnecidas pela Corpora9Bo; 

d. Qual o criteria utilizado para dimensionar o numero ideal de Guarda-Vidas 

para cada praia (em funyao des perigos conhecidos, frequencia de pessoas, 

outros?); 
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e. Regime e filosofia de trabalho do pessoal operacional empregado naquelas 

atividades; 

f. Meios empregados na atividade operacional; 

g. Estatistica de salvamentos com vida; 

h. Estatistica de mortes por afogamentos em locais onde o Corpo de 

Bombeiros mantem postos; 

i. Meios de apoio (viatura, lanchas, helic6pteros, barcos inflaveis, jet ski, 

outros); 

j. Existe campanha educativa? Quais? Se houver possibilidade, enviar 

modelos desenvolvidos. 

2. As informa96es poderao ser encaminhadas aos cuidados do Maj. Ademir, 

Via FAX (41) 3351-2007, ou E-mail Major Ademir Slompo 

(aslompo@hotmail.com) e (ccb-bm1@pm.pr.gov.br). 

3. Agrade9o desde ja a aten9ao que nossa solicita9ao merecer, sendo certo 

que este trabalho monografico e de fundamental importancia para o aprimoramento 

das atividades de Salvamento Maritima e de Guarda-Vidas no Litoral do nosso 

Estado. 

4. Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de estima e 

considera9ao, colocando-nos a disposi9ao de V. E~. 

Atenciosamente 

Cel. QOBM Jorge Luiz Thais Martins, 
Comandante do Corpo de Bombeiros. 

CORPO DE BOMBEIROS- "POR UMA VIDA TODO SACRIFICIO E DEVER" 
Fone (41) 3351-2000- Fax (41) 3351-2007- e-mail: ccb-cmdo@pm.pr.gov.br 

Rua Nunes Machado, 100- Centro- CURITIBA-PR CEP: 80.250-000 



ANEXOA 

ORGANOGRAMA E QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 

EFETIVO DO 2° SGBI - PARANAGUA 
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