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ESTE OPÚSCULO, QUE SE DESTINA A APRESENTAR
TODAS AS VIATURAS E DEMAIS MÁQUINAS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, EM USO NA CORPORAÇÃO,
FOI CONFECCIONADO, EM 1960, NO COMANDO DE
SUA EXCELÊNCIA O SENHOR GENERAL DE BRIGADA RAPHÀEL DE SOUZA AGUIAR, PELA COMISSÃO COMPOSTA PELO MAIOR EMÍLIO CARLOS SCHNEIDER, CAPITÃES GERALDO FERREIRA GIRÃO E
JAIR SIMPLÍCIO.

1." PARTE
VIATURAS ANTIGAS - - HOMENAGEM AO PASSADO
Nestes veículos os indómitos "Coroas" (*) cruzavam essas fronteiras -- tão comuns ao Soldado do Fogo — onde termina a vida
e principia o suicídio.
(•''•) Nome que se dava àqueles que serviam à Coroa Imperial Portuguesa
e que integravam o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte.

PRIMITIVA AMBULÂNCIA
l endo um passado que lhe confere o privilégio de inaugurar este opúsculo.
neste mostruário que relembra a evolução histórica das viaturas da Corporação, é apresentado, na foto ao lado, um veículo que em outra época teve o
seu esplendor, símbolo da tração animal e hoje apenas um relicário em que
se estiola aquilo que a recordação não deixa desaparecer : a saudade. É a
primeira ambulância com que o Corpo de Bombeiros atendia aos seus socorlos médicos, sendo, assim, consequentemente, uma relíquia da Corporação.
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AUTO PIPA
Adaptado para a tração animal, é remanescente da era dos clássicos aguadeiros, tão decantados no tempo do Rio de Janeiro dos vice-reis. É uma
grande pipa de madeira, revestida com lâminas de aço e montada sobre 2
longarinas, com 4 rodas de madeira e aros de aço. Tem 2 boleias, para
transporte do pessoal; varal para atracamento dos muares; freio manual,
com ação sobre as 4 rodas ; lampeão com vidros vermelho e verde, para
sinalização noturna e uma torneira na extremidade de um tubo ligado à
pipa, cuja capacidade é de 1.000 litros dágua. A sua guarnição é composta
de l chefe, l condutor e l par armador de linha.

AUTO BOMBA VAPOR
Procedente da Inglaterra, da conceituada fábrica Merryweather & Sons, tem
a capacidade de 1.800 litros dágua por minuto. De tração animal, é montada sobre uma carroceria de 4 rodas, com chapa de aço. Possui caldeira
com depósito de pressão do vapor, depósito dágua para alimentação da
caldeira e uma caixa com todas as ferrtimentas e acessórios necessários ao
seu funcionamento. AJérn do oficial chefe do socorro, transporta l maquinista, l foguista, l corneteiro. l empregado de registro, l telegrafista e 2
pares armadores de linhas.
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BOMBA MIXTA «JACARÉ»
De origem inglesa, é montada sobre uma viatura de 4 rodas, para tração
animal tendo um conjugado de 2 bombas distintas: a) bomba centrífuga»
adaptada na parte da frente do veículo e utilizada no serviço de esgotamento, alagamento, etc. ; b) bomba de incêndio — aspirante calcante - - d e
efeito rápido, com a capacidade de 1.125 litros dágua por minuto. Possui
uma caldeira multitubular, para 120 libras de pressão e pode alimentar 2
linhas de mangueiras com requinte de 2 !/•! polegadas. A sua guarnição
compõe-se de l chefe, l maquinista, l foguista e mais 4 bombeiros.

BOMBA MIXTA «JACARÉ»
De origem inglesa, é montada sobre uma viatura de 4 rodas, para tração
animal tendo um conjugado de 2 bombas distintas: a) bomba centrífuga,
adaptada na parte da frente do veículo e utilizada no serviço de esgotamento, alagamento, etc. ; b) bomba de incêndio — aspirante calcante - - d e
efeito rápido, com a capacidade de 1.125 litros dágua por minuto. Possui
uma caldeira multitubular, para 120 libras de pressão e pode alimentar 2
linhas de mangueiras com requinte de 2 '/•> polegadas. A sua guarnição
compõe-se de l chefe, l maquinista, l foguista e mais 4 bombeiros.

I

AUTO BOMBA MIXTA (A B M 1)
Esta viatura -- traço de união entre a tração animal e o motor a explosão
tem o prefixo A B M 1. É o resultado do aproveitamento de uma das bombas a vapor, montada sobre um carro ,de tração animal e a que se adaptou
um motor a explosão, marca «Latil», transformando a viatura para tração
mecânica. É, assim, um veiculo original, como se verifica na foto ao lado,
pois as suas rodas trazeiras são de madeira, enquanto que as dianteiras
movimentam a viatura e são munidas de pneus.
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VIATURAS MODERNAS E DEMAIS MÁQUINAS
DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
PRESTEZA E EFICIÊNCIA A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO

AUTO PESSOAL (A P l )
Destinado ao serviço do Comando, tem o prefixo A P l, este único exemplar da Corporação. Chevrolet, de 6 cilindos e 115 H P, com 4 portas,
possui além do equipamento comum de um automóvel da sua classe, cirene
para alarme e um original farolete giratório, para sinalização noturna.

AUTO RÁPIDO (A R 10)
Tem a Corporação um total de 13 viaturas deste tipo, destinado ao serviço
de manobras dágua para o local do incêndio. Sua procedência é americana
e foi montado pela Ward Lafrance sobre chassis International, série R-120,
com motor de 6 cilindros e a força de 120 HP. Pesa 2.000 quilos e dispõe
de uma bomba portátil marca «Warle» que calca 1.150 litros dágua por
minuto. É equipado com um jogo de chaves de diversos diâmetros, para
manobras, aparelhos de registro, máscara de filtro e l extintor de CO 2 de
15 libras. Sua guarnição é composta de l oficial encarregado das manobras, l motorista e 2 manobreiros.

AUTO RÁPIDO (A R 10)
Ainda um dos 13 autos rápidos que integram o trem de combate da Corporação, focalizado de modo a aparecer o seu equipamento, composto de :
chaves de manobras clágua, de variados tipos e tamanhos ; extintores de
incêndio, mangotes e uma bomba portátil «Warle».

AUTO BOMBA DE GRANDE POTÊNCIA
ÍÍ a bomba de maior potência e volume dágua existente na Corporação. Sua
capacidade é de 300 metros cúbicos por hora, ou sejam 5.000 litros por
minuto. De procedência francesa, foi construída pela fábrica «Somuá». em
Saint Quem. O seu peso bruto é de 7.000 quilos e desenvolve uma velocidade de 50 a 60 quilómetros por hora, em estradas planas. Divide-se em
4 partes principais, a saber: a) chassis; b) carroceria ; c) motor e d)
bomba de incêndio. Dispõe de uma armação metálica para leito de uma
escada telescópica e dos mangotes rígidos, de ferro galvanizado, com 5
metros, com que trabalha. Tem, também, mangotes flexíveis de 2.50 metros
de comprimento, com 8 polegadas de diâmetro interno ; caixas laterais para
alojamento desses mangotes, das ferramentas, esguichos, etc. O seu motor,
tipo bi-bloco, de 4 cilindros, tem 90 HP. com 4 velocidades. A bomba de
incêndio, aspirante-premente, dispõe de 6 cilindros a 2 válvulas montadas
horizontalmente, comandadas por um eixo longitudinal que recebe o seu
movimento rotativo na caixa de mudança. Possui 2 bocas de admissão de
8 polegadas e 6 bocas de expulsão de 4 \2 polegadas de diâmetro, podendo
alimentar até 24 linhas de mangueira por intermédio de 6 divisores de 4
bocas, dando um jato de 25 metros, com requinte comum, em posição perpendicular. Esta bomba alimenta também l aparelho especial denominado
«canhão esguicho», que produz um jato de 45 a 50 metros de altura, em
projeção vertical, com requintes de l polegada, podendo armar simultaneamente até 6 dessas linhas.
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AUTO BOMBA DE GRANDE POTÊNCIA
A mesma bomba «Somuá» vista pela retaguarda

AUTO BOMBA (A B 5)
físta viatura, cujo prefixo é A B 5. foi montada sobre chassis Ford F 5,
motor de S cilindros e em forma de V, com 105 HP, alimentado a gasolina.
A bomba de incêndio, centrífuga, calca 500 ' galões por minuto, ou sejam,
1.892,5 litros. De procedência americana, é ainda provida de um tanque preventivo com capacidade de 378 litros, ao qual está ligado um mangotinho
cujo comprimento é de 33 metros. Dispõe de uma bombinha auxiliar, para
fazer a escorva da bomba de incêndio. Pesa 5.500 quilos e no seu equipamento acham-se inclusos : extintores de C O 2 de 15 libras e de espuma de
2 Y2 galões ; mangotes de 4 e de 2 \/2 polegadas ; ralos de cobre de 4 e de
2 j/2 polegadas ; l escada telescópica ; lanternas elétricas portáteis ; máscaras de filtro e diversas ferramentas para arrombamento, bem como para
extinção de fogo no mato. Transporta a sua guarnição, que é constituída
de 3 pares armadores de linhas, l corneteiro, o chefe e o auxiliar da guarnição, e, eventualmente, o oticial chefe do socorro.

M

AUTO BOMBA (A B 33)
Montado sobre chassis Chevrolet, pesa 4.500 quilos. Sua bomba de incêndio,
rotativa de engrenagens, marca «Pirsch», é de procedência americana e tem
capacidade para 500 galões por minuto, ou sejam, 1.892,5 litros. Possui também um tanque preventivo com 100 galões de capacidade, o que corresponde
a 378 litros. Faz parte do seu equipamento : mangotes de 2 e de 4 polegadas ; extintores de espuma ; ralos de cobre ; l carretel de mangotinho com
100 pés de extensão, alimentado com água permanente do seu tanque ; l
escada prolongável e l divisor de 4 bocas. Transporta além de eventualmente o chefe do socorro, rnais a sua guarnição, que é a seguinte : chefe
da guarnição e auxiliar ; 3 pares armadores de linhas ; l corneteiro e l
empregado de hidrante. Os 4 exemplares deste tipo, que integram o trem
de combate da Corporação, têm os prefixos A B 30, 31, 32 e 33, respectivamente .

AUTO BOMBA (A B 34)
Montado sobre chassis Ford F 5, motor de 8 cilindros, com 105 HP. este
auto bomba, cujo prefixo é A B 34, pesa 5.500 quilos e a sua bomba de
incêndio, tipo centrífuga, tem um débito de 1.892 litros por minuto. Tem
uin tanque preventivo com 378 litros que alimenta um mangotinho com 33
metros de comprimento. É equipada com extintores de CO 2 de 15 libras,
extintores de espuma, máscaras de filtro, mangueiras, mangotes, esguichos
•de neblina, comuns e de espuma, ferramentas para fogo no mato e mangotes de 4 e de 2 Y2 polegadas. Transporta além do chefe do socorro,
eventualmente, mais a sua guarnição, que se compõe de : motorista, empregjdo de hidrante, corneteiro, telegrafista, chefe e auxiliar 3a guarnição e
3 pares armadores de linha.

AUTO BOMBA (A B 45)
Fazem parte do trem de combate da Corporação 5 exemplares desse tipo,
com os prefixos A B 41, 42, 43, 44 e 45, respectivamente. De procedência
americana, é montado sobre chassis Ford F 5, motor a gasolina, de 8 cilindros em forma de V, com 105 HP. Pesa 5.000 quilos e a sua bomba de
incêndio, rotativa de engrenagens marca Ward Lafrance, calca 1.892,5
litros dágua por minuto. É também provido de um tanque preventivo, com
água permanente, tendo 378 litros e que alimenta um mangotinho de 33
metros de extensão. É equipado com 4 extintores de CO 2 de 15 libras,
máscaras de filtro, mangotes de 2 \/2 e 4 polegadas, ralos de cobre, escada
prolongável, esguichos comuns e de neblina, ferramentas de remoção e para
extinção de fogo no mato. Transporta o chefe do socorro, eventualmente,
e a sua guarnição, assim constituída : motorista, empregado de hidrante»
telegrafista, corneteiro, chefe e auxiliar da guarnição e 3 pares armadores de linha.
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AUTO BOMBA (A B 46)
De piocedência americana, é montado sobre chassis International - - série
R-I70, motor em linha, de 6 cilindros, com 138 HP. Pesa 5.500 quilos, possui
um tanque preventivo com 250 galões dágua permanente. A sua bomba de
incêndio, centrífuga, é da fábrica PÍRSCH. É equipada com escada telescópica, máscaras de filtro, esguichos de espuma, de neblina e comuns, ferramentas, extintores de CO 2 com 35 libras, mangotes de 4 e de 2 J/2 polegadas, ralos de cobre e inangotinho de borracha com 35 metros, ligado ao
tanque preventivo. A sua bomba de incêndio calca 1.892 litros por minuto
e a sua guarnição compõe-se de : motorista, empregado de hidrante, telegrafista, corneteiro e 3 pares armadores de linha.

AUTO BOMBA DE INFLAMÁVEIS (A B I 1)
Esta viatura, especializada para incêndios em inflamáveis, cujo prefixo é
A B I l, foi montada sobre chassis International, motor em linha, com 148
H P, de procedência americana. Pesa 8.000 quilos e é provida de um tanque preventivo, abastecido permanentemente com 2.048 litros dágua, que alimenta um mangotinho de 33 metros de extensão. Possui uma bomba de
incêndio centrífuga, marca Ward Lafrance, montada nas oficinas da Corporação, calcando 1.892,5 litros dágua por minuto. Há no seu equipamento
o seguinte material : 6 cilindros de CO 2, com 50 libras cada um ; extintores
de espuma de 2 */2 galões ; esguichos propulsores de espuma, esguichos de
neblina e esguichos comuns ; mangotes de 4 e de 2 }/2 polegadas; ralos de
Cobre de 4 e de 2 Y2 polegadas e l esguicho próprio para CO 2. A sua
guarnição é a mesma de um auto-bomba comum.

AUTO BOMBA DE INFLAMÁVEIS A B I 6
Têm os prefixos A B I 3, 4, 5 e 6 os quatro exemplares deste tipo, que
integram o material de extinção ora existente. De procedência americana,
é montado sobre chassis International, série S-160, motor de 6 cilindros,
com 138 HP. Pesa 6.500 quilos e sua bomba de incêndio, rotativa de engrenagens, marca Ward Lafrance, tem a capacidade de calcar 500 galões
por minuto. Dispõe também de um tanque preventivo, com água permanente, de 1.892 litros, que alimenta um mangotinho com 50 metros de extensão. Do seu equipamento constam 4 cilindros de CO 2, tendo cada
um 50 libras ; 2 refletores móveis, para 500 KW cada ; l gerador elétrico
para 1.500 K W ; esguichos de espuma e de neblina; 4 extintores de 15
libras de CO 2 e l tanque com 40 litros de saponina. Transporta o chefe
do socorro, eventualmente, e a sua guarnição que é a seguinte ; motorista,
corneteiro, empregado de hidrante, chefe e auxiliar de guarnição, telegrafista e 3 pares armadores de linha.

AUTO BOMBA TANQUE (A B T 10)
•Os 9 exemplares destes modernos autos bomba tanque, que enriquecem o
trem de combate da Corporação, têm os prefixos A B T l, 2, 3. 4, 6, 7, 8,
9 e 10, respectivamente. De procedência americana, é montado sobre chassis
International, série R-190, com 6 cilindros, motor em linha, alimentado a
gasolina, de 154 HP. O seu peso bruto é de 14.000 quilos e tem um tanque preventivo, com 1.500 galões, ou sejam, 5.670 litros dágua em depósito
permanente. É também provido de uma bomba rotativa de engrenagens,
Ward Lafrance. com capacidade de 1.892,5 litros por minuto. Dispõe ainda
de mangotes, esguichos comuns e de neblina, mangotinho com 33 metros de
extensão, ralos de cobre, propulsores de espuma e canhão esguicho de 2 j/2
polegadas de diâmetro. Transporta o oficial chefe do socorro, eventualmente,
e a guarnição, que é constituída de motorista, corneteiro, empregado de
hidrante, lelegrafista, chefe e auxiliar da guarnição e l par armador de linha.

BOMBA REBOQUE (B R 1)
Marca Conventry Clímax, de procedência americana, é uma bomba centrífuga, com motor Dodge, de 4 cilindros em linha, com a força de 65 HP,
alimentada a gasolina. Sua capacidade é de 1.890 litros dágua por minuto
e o seu peso é de 800 quilos, tendo uma bombinha auxiliar para fazer a
extraçào do ar no interior do corpo da bomba principal. Tem uma válvula
de admissão, de 3 j/2 polegadas e duas outras de expulsão, de 2 1/2 polegadas, podendo alimentar 2 linhas diretas, com mangueiras deste último diâmetro, dando um jato de 35 metros, com uma pressão de 50 libras. Destma-se a escoamentos, trabalhos de ligação em série e a atacar incêndios
em local de difícil acesso, em que outras viaturas não podem atingir.

BOMBA PORTÁTIL
Possui a Corporação 10 exemplares desta espécie, que se caracteriza pelo
seu manejo muito prático, adaptável aos interiores e locais acanhados. Pode
também ser estabelecida em série com os autos-bomba, em estabelecimentos extensos. De procedência americana foi fabricada pela «Warle», tendo
o motor de l cilindro, a 4 tempos, com força de 7 J/! HP. Tem um débito
de 1.1.50 litros dágua por minuto, podendo alimentar uma linha de mangueira
de 2 J/2 polegadas, dando um jato de 35 metros, com a pressão de 50 libras.
É alimentada a gasolina, por meio de um tanque com 4 litros deste
combustível.

GRUPO VIDE-CAVE
É um conjunto formado por uma turbina hidráulica e uma bomba centrífuga,
ligadas ao mesmo eixo. Destina-se aos grandes esgotamentos e é transportado nos Rebocadores Marechal Souza Aguiar e Major Gabriel. Embora
eticientíssimo e portátil, é de fácil manejo, pesando apenas 34 quilos. Esgota
100 m3 horários.
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AUTO SERVIÇO DE SALVAMENTO E PROTEÇÃO (A S S P 4);
Integram o trem de combate desta Corporação 4 viaturas deste tipo, com
os prefixos A S S P de l a 4. De procedência americana, foi montado pela
Ward Lafrance sobre chassis International, série S-160, motor em linha,
com 6 cilindros e 138 H P. Pesa 5.500 quilos. Consta de seu equipamento
o seguinte material: l escada prolongável ; l gerador para 1.500 K W ; 3
faróis para 500 KW ; l aparelho ressuscitador ; l maçarico a oxigénio ; maca
para transporte de vítimas ; bóias de borracha e de cortiça ; máscara d:
filtro, l barco de borracha ; aparelhos e ferramentas de arrombamento ;
macacos de grande e pequena potência ; diversas serras e outros apetrechos.
Guarnição : chefe do socorro, motorista, chefe da guarnição e 6 componentes,
da guarnição de salvamento.

AUTO SERVIÇO DE SALVAMENTO E PROTEÇÃO (A S S P 5)
Há na Corporação dois exemplares deste tipo. Montado sobre chassis Chevrolet, pesa 4.000 quilos e o seu motor Hércules Federal, de 4 cilindros, tem
90 HP. Alimentado a gasolina, tem dois tanques deste combustível, com
70 litros cada um. É um veículo provido de 2 diferenciais, com tração nas
4 rodas e é munido de correntes no para-choque dianteiro, o que favorece
o rebocamento. Embora a sua cabine seja tão somente para 2 passageiros,
há, na sua carroceria, 2 bancos laterais, que comportam um total de 6 passageiros. Destinado ao Serviço de Salvamento e Proteção, transporta macacos de diversos tamanhos e potências, para-quedas, barcos de borracha,
bóias, etc., além de uma equipe de bombeiros especializados em salvamento.

AUTO SERVIÇO DE SALVAMENTO E PROTEÇÃO (A S S P 6)
Este exemplar, que integra o trem de combate da Corporação, foi montado
i^ôbre chassis Ford F 6, com resistência para 13.500 quilos. O seu prefixo
é A S S P 6, tendo a carroceria, sido confeccionada nas Oficinas da Corporação. O seu motor, de 8 cilindros em forma V, é alimentado a gasolina e de seu equipamento consta o seguinte material: 3 faróis para 500
K W ; l gerador para 1.500 K W ; máscaras de filtro, marca Spirelmo; l
aparelho ressuscitador ; l aparelho de maçarico para arrombamento ; vários
macacos de diversos tamanhos para o serviço de socorro : l escada prolongável; serras para cortar ferro ; exaustor com tubulação para extração de
lumaça ; maca para transporte de socorrido e vários outros apetrechos para
socorro e salvamento.

GERADOR ELÉTRICO
Destina-se à iluminação do local dos incêndios ou desabamentos. De origem
americana, tem um motor Dodge, de 4 cilindros em linha, com 65 HP. É
alimentado por um tanque com 70 litros de gasolina, dispondo de uma bateria
de acumuladores com 21 placas. Acha-se montado sobre um chassis reboque,
com um eixo de duas rodas de pneus, tendo à frente destas uma roldana
de ferro fundido, que facilita o seu movimento manual. Sua guarnição é
composta de 3 bombeiros, sendo l motorista e 2 operadores.

AUTO AMBULÂNCIA (A A 1)
A Ã l, é o prefixo deste exemplar, de procedência inglesa, que integra o
material em uso na Corporação. Da tradicional marca Merryweather London, pesa 3.500 quilos e o seu motor, que é de 4 cilindros em linha, tem a
força de 90 HP. Equipado com drene de alarme, farolete vermelho de piscapisca para sinal noturno, dispõe também de macas para transporte de enfermos, de um armário com medicamentos para socorro urgente, além de uma
caixa dágua com 20 litros e uma pequena pia. Além do motorista, transporta
o médico, o enfermeiro e o socorrido.

AUTO AMBULÂNCIA (A A 2)
Deste tipo, possui a Corporação dois exemplares, com os prefixos A A 2 e
A À 3, respectivamente. De procedência americana, é montado sobre chassis
da marca Chevrolet. Pesa 2.500 quilos e o seu motor é de 6 cilindros, em
linha, com a força de 100 HP. Além do motorista, transporta l médico,
l enfermeiro e o socorrido.

AUTO PESSOAL (A P 7)
Dispõe a Corporação de 4 exemplares deste tipo, com os prefixos À P 3.
•í, 5 e 7, respectivamente. De procedência americana, é montado sobre chassis Ford V 8, motor em linha, de 8 cilindros, fabricado no ano de 1946 e
alimentado a gasolina. Este auto é provido de 4 portas e a sua capacidade
de transporte é de 5 passageiros. Além do equipamento normal de uma viatura, possui, ainda, uma cirene de alarme. A sua finalidade se concerne ao
transporte do pessoal do Corpo.

AUTO TANSPORTE PESSOAL ( A T P 1)
Sua capacidade de transporte normal é de 15 passageiros, sentados nos
bancos superiores. Pode entretanto elevar este número para um total de 25,
acomodando-os, também nos bancos inferiores. Pesa 3.000 quilos ; foi montado sobre chassis Chevrolet, em 1959, nas Oficinas da Corporação ; seu
motor tem 6 cilindos, com 115 HP e sua carroceria é formada por dois
bancos laterais em toda a extensão de suas longarinas. Destina-se ao transporte do pessoal e tem o prefixo A T P 1.
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AUTO SERVIÇO DE HIDRANTE (A S H 1)
É uma oficina ambulante minúscula, destinada a pequenos reparos e conservação dos hidrantes de incêndio. Montado sobre chassis Dodge, com motor
de 6 cilindos em linha, pesa 4.500 quilos e tem a força de 115 HP. Sua
carroceria é de latão cravado cora arrebites, tendo 2 portas trazeiras e duas
banquetas laterais. Dispõe de um torno e de ferramentas apropriadas para
a especialidade dos reparos de emergência a que se destina. A sua guarnição é composta de l motorista, l chefe do serviço, l bombeiro auxiliar e
3 operários do Departamento de Águas e Esgotos.

AUTO ÔNIBUS ( A O 1)
Tem o prefixo A O l, este ônibus montado sobre chassis International, série
K B 7, com motor de 6 cilindros em linha e 105 HP. De procedência americana, pesa 5.000 quilos e se destina ao transporte do pessoal do Corpo.
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AUTO ÔNIBUS (A O 3)
Os 2 exemplares deste tipo que a Corporação possui, têm os prefixos A O 2
e A O 3, respectivamente. Com carroceria Metropolitana, é montado sobre
chassis Ford 600, de 115 HP. com 8 cilindros em forma de «V», pesando
3.500 quilos. De procedência americana, tem capacidade para 20 passageiros,
funcionando a gasolina o seu motor.

AUTO SOCORRO (A S 3)
Este possante veículo, cujo prefixo é A S 3, tem 8 cilindros em linha, com
148 HP, de procedência americana. Pesa 11.000 quilos e seu motor «Hercules Federal», é alimentado a gasolina. Tem 6 velocidades, sendo a l. a de
força, para subida de montanhas ; marcha ré e l. a , 2.a, 3.a e 4.a velocidades.
Possui uma lança para içar peso, até 8.000 quilos na posição horizontal e
2.000 quilos nas posições laterais. Na parte esquerda esta viatura tem três
alavancas que se destinam a elevar, girar, estender ou encolher a referida
lança. Dispõe de um carretel de cabo de aço com 30 metros de extensão na
sua dianteira e outro carretel igual à sua trazeira, os quais se destinam a
içar e puxar o elemento socorrido. É fixado ao solo por meio de 4 macaco^
e 2 braços laterais. Destina-se a prestar socorro às viaturas da Corporação
e a demolições, remoções e retiradas de escombros. A sua guarnição é
assim composta : motorista, chefe da guarnição e 4 auxiliares.

AUTO SOCORRO (A S 5)
Tem o prefixo A S 5. Pesa 2.500 quilos ; foi montado sobre chassis Chevrolet, nas Oficinas da Corporação, em 1959 e seu motor tem 6 cilindros
com 115 IIP. Dispõe de uma lança para içar pesos, com um cabo de aço
de 30 metros e de um molinete movimentado por meio de engrenagens,
colocadas lateralmente. Na parte trazeira tem um farolete de 110 KW, para
facilitar o trabalho noturno. Destina-se a socorros de carros médios e comuns para passageiros, levantando-lhes apenas duas rodas, que podem ser
tanto as dianteiras como as trazeiras, de côrdo com as circunstâncias.
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AUTO CAMINHÃO (A C 9)
Para transporte geral da Corporação, conta ela com um total de 7 caminhões, um dos quais figura na foto ao lado. Da marca Chevrolet, tem 6 cilindros, com 115 HP e o seu peso líquido é de 5.000 quilos.
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AUTO TRANSPORTE FUNERÁRIO (A T F)
Montado sobre chassis Ford F 3, em 1959, nas Oficinas da Corporação;
seu motor tem 8 cilindros, com 100 HP. A sua carroceria, quadrangular, é
de alumínio cravada com arrebites, tendo internamente 4 compartimentos
com gavetas, onde transporta cadáveres. Seu prefixo é A T F.
(fl
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AUTO SOCORRO (A S 1)
Da conceituada fábrica inglesa, Merry weather, este antigo, mas sempre eficiente auto socorro, tem o prefixo A S 1. Pesa 5.000 quilos e seu motor,
de 4 cilindros, tem 90 HP. A sua tração é feita por meio de correntes e
possui uma longarina onde c adaptada uma lança com gancho, destinada a
içar peso até 4.000 quilos. É alimentado a gasolina e possui um tanque com
90 litros deste combustível. Sua guarnição é constituída de l chefe, que é o
mestre de dia às oficinas do Corpo c 4 praças, além do motorista. Destina-se
a prestar socorro às viaturas da Corporação, rebocando-as.

AUTO TANQUE (A T 3)
Os 3 exemplares existentes Tia Corporação têm os prefixos A T 2, A T 3
e A T 5, respectivamentí. Destina-se ao transporte dágua para os incêndios,
onde falta este líquido, s rido também empregado nos serviços de rescaldo.
Montado sobre chassis Ford F 600, motor de 8 cilindros com 115 HP. Seu
peso bruto é de 8.500 quilos e o seu tanque transporta 5.000 litros dágua.
Dispõe de uma bomba portátil, que se destina a calcar a água para os
pontos elevados.
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AUTO ESCADA MECÂNICA (A E M 8)
Este magnifico exemplar, de que dispõe a Corporação, tem o prefixo
A E M 8. Da tradicional fábrica inglesa, Merryweather London, caract;riza-se pela sua grande resistência, o que é peculiar a todo material de extinção inglês. Seu motor de dupla lunagem com 8 cilindros, bobina e magneto, tem a força de 148 HP. Pesa 13.000 quilos e mede 12,40 m. de
comprimento; 2,15 m de largura e 3,10 de altura. Tem 4 lances,
sendo l fixo e 3 móveis, que funcionam pelo sistema de engavetamento e
atingem, completamente desenvolvidos a altura máxima de 32,67 mts., correspondente a 99 pés ingleses. Tem movimentos mecânicos, hidráulicos e manuais e dispõe de um carrinho de mangueiras, para armar a torre dágua
ou o canhão esguicho. Arma também o cinto de salvação e possui um quadrante angular para o controle do motorista em suas operações, funcionando o seu prumo elétrica ou manualmente. Funciona a gasolina e tem um
dispositivo com 110 litros desse combustível.
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AUTO ESCADA MECÂNICA (A E M 6)
Tem os prefixos A E M 6 e 7, respectivamente, os dois exemplares deste
tipo, existentes na Corporação. De procedência americana, é montado sobre
chassis Pirsch, com motor Hércules Federal de 6 cilindros em linha e 170
HP. Mede 13 m de comprimento, tendo 2,20 m de largura e 2,40 m de
altura. É alimentado a gasolina e dispõe de um tanque com HO litros
deste combustível. Possui 4 lances, todos de alumínio, que funcionam pelo
sistema de engavetamento e atingem a altura de 25,15 m, quando totalmente
desenvolvidos. De fácil maneio, oferece a vantagem de não necessitar de
ângulo para armar a escada, podendo fazê-lo em qualquer posição. Dispõe
ainda de um jogo de escadas complementares, para serem armadas à mão,
de 3 a 18 m de alcance. Sua guarnição é composta de l chefe, l motorista
c 4 armadores.

ta

AUTO ESCADA MECÂNICA (A E M 5)
Dispõe a Corporação de 2 exemplares deste tipo, com os prefixos A E M 4
e 5, respectivamente. De procedência alemã, fabricação Magirus, o seu
motor é do tipo bi-bloco, com 4 cilindros e 90 HP. Pesa 7.000 quilos e os
seus movimentos podem ser manual ou mecânico. Os seus lances, em número de 4 ( l fixo e 3 móveis), funcionam pelo sistema de engavetamento e
atingem, toíalmente desenvolvidos, a altura de 30 metros. Possui ainda os seguintes complementos : quadrante angular para orientação do motorista nas
operações ; prumo elétrico e manual, destinado a corrigir a diferença de
nivel de terreno ; cinto de salvação e torre dágua com o respectivo carrinho
de mangueiras para armá-la.
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AUTO ESCADA MECÂNICA (A E M 10)
Os dois exemplares deste moderno auto escada mecânica que integram o
trem de combate da Corporação, têm os prefixos A E M l Ó e A E M 11,
respectivamente. De procedência alemã, pesa 13.000 quilos e o seu motor,
de 8 cilindros, em forma de V, tem a força de 170 HP. O seu comprimento não desenvolvida, é de 13 metros, sendo a sua altura de 3.10 metros,
enquanto que a sua largura 2,'10 metros. Possui 5 lances, sendo l fixo e 4
móveis, que funcionam pelo sistema de engavetamento, atingindo a altura
de 37 metros, totalmente desenvolvida. Dispõe ainda de uma pequena escada
de 2 metros, que é armada manualmente no topo do último lance, atingindo,
assim, a altura máxima de 39 metros. A sua refrigeração é feita a ar. por
meio de exaustor e ventoinha, sendo o seu motor, alimentado a óleo Diesel
dos seus 2 tanques, corri 70 litros cada um. Do seu equipamento destacamse ; uma taiha para levantar peso até 1.000 quilos, presa na extremidade do
seu lance fixo: uma bomba cisterna com mangotinho de 35 metros ; um
aparelho de salvamento «Liberator», com 2 cintos, testados para 150
quilos ; um carrinho para mangueira, a fim de armar a torre dágua e um
grande farolete de 500 KW. Dispõe ainda, entre outros aparelhos, de uma
caixa com diversas ferramentas ; diiiamômetro para acusar o peso sobre os
lances ; quadrante angular para orientação do operador em suas manobras
e um aparelho de transmissão, para comunicação com o bombeiro na extremidade da escada. A sua marca é Magirus Deutz.
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AUTO ESCADA MECÂNICA (A E M 9)
Este moderno exemplar, de que dispõe a Corporação, é da marca Magirus
Deutz, de procedência alemã. Tem o prefixo A E M 9 e pesa 14.000 quilos.
Seus lances, em número de 6, funcionam pelo sistema de engavetamento.
Seu alcance, totalmente desenvolvida, é de 44 metros e dispõe ainda de uma
pequena escada de 2 metros, armada manualmente no topo do seu último
lance, atingindo, assim, a extensão máxima de 46 metros. Possui um elevador
com capacidade para o transporte de 2 homens. E ainda provida de 2 cintos
de salvação, os quais fazem parte do aparelho de salvamento marca «Liberator», cuja resistência é de 150 quilos, podendo salvar várias pessoas alternadamente; seu motor, em forma de V, é de 8 cilindros, com a força de
170 HP, alimentado a óleo Diesel e tem refrigeração a ar, por meio de
exaustor e ventoinha. Outros complementos : aparelho transmissor para estabelecer comunicação com o bombeiro na ponta da escada ; bomba cisterna
com mangotinho de 35 metros ; compressor para encher pneumático ; dinamômetro para acusar o excesso de peso nos lances ; quadrante angular para
o controle das operações; torre dágua e um dispositivo para mangueira^
Guarnição : l chefe, 4 armadores e l motorista.

AUTO ESCADA MECÂNICA
A mesma escada mecânica Magirus Deutz 9, elevada e pronta para
ser desenvolvida.

A E M 9

AUTO ESCADA MECÂNICA
Ainda a escada mecânica Magirus Deutz 9, totalmente desenvolvida.

AINDA AUTOS ESCADA MECÂNICA
Encerrando a apresentação desta série de escadas mecânicas existentes na
Corporação, viaturas estas das que mais impressionam e polarizam a atenção do público, a foto ao lado é um flagrante das duas MAGIRUS DEUTZ
ns. 10 e 11. totalmente desenvolvidas, na torre de exercícios do Quartel
Central Marechal Souza Aguiar, tendo nos seus topos um Bombeiro, enquanto
que os respectivos veículos estão encobertos pela tropa.

3.» PARTE
EMBARCAÇÕES
Por força de seu Regulamento o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
destina-se também a prestar socorros e a extinguir incêndios dentro da Baía
de Guanabara, suas adjacências e iihas nela existentes. E foi numa dessas
ilhas - - a do Braço Forte - - que a Corporação resgatou com sangue o
mais pesado tributo de toda a sua secular existência. Uma arrasadora explosão, no seu tremendo deslocamento de ar, arrastando pedra, areia, lama
e água, levou para o fundo do mar os corpos estraçalhados de 17 bravos —
2 oficiais e 15 praças — que assim pagaram com a vida, a honra de serem
bombeiros. Tombaram aqueles heróis, mas o gesto de suprema abnegação
que os seus espíritos trancaram, viverá perenemente erguido na memória dos
pósteros, sob as bênçãos da Pátria. O material maritimo que se segue, é o de
que dispõe a Corporação para estas tarefas, onde as incertezas de cada
jornada é o pão de todo dia.

REBOCADOR MARECHAL SOUZA AGUIAR
Esta possante e moderna embarcação, que se destina à extinção de incêndios
na Baia de Guanabara e ilhas nela existentes, bem como nas adjacências,
em tudo igual ao rebocador Major Gabriel, foi construída na França, pela
firma Chantiers Navales Franco-Belga ; tem o casco de quilha resistente e
as seguintes dimensões : 21 metros de comprimento; 4.95 m de boca ;
1,30 m de proa e 1,70 m de popa. Os seus dois motores principais,
Diesel-Poyhat, com 206 HP, 1.500 R P M , asseguram-lhe um deslocamento
de 70 toneladas. Possui ainda um motor auxiliar com 56 HP, e 1.250 R P M.
Desenvolve uma velocidade de \\\/2 nós horários, raio de ação de 1.000
milhas ou 100 horas de trabalho. Pode alimentar até 12 autos-bomba ou 12
divisores, a uma distância de 1.000 metros, com mangueiras de 2 Yl polegadas. Do seu equipamento destacam-se : uma estação de radiofonia, prefixo
L l, podendo operar dentro da Baía de Guanabara e ao longo da costa;
duas bombas centrífugas, de bronze, tipo H P 410, com um débito de 9.000
litros dágua por minuto, cada uma, a 90 libras de pressão, podendo trabalhar em série ou paralelo ; dois tanques de saponina ligados diretamente à
bomba, com 880 litros cada um, podendo produzir espuma mecânica em
abundância ; quatro canhões esguicho com requintes de diâmetros variáveis
de 35 a 60 mm, sendo um na torre rebatável, rnano-eletro-mecânico, com 8
m de altura do nível dágua ; um aparelho divisor cilíndrico, com 12 bocas de
expulsão de 2 ]/2 polegadas ; três bocas de expulsão de espuma, também de
2 Y2 polegadas ; uma bateria com 20 botijas de CO 2, de 200 libras cada
uma, com mangotinho de 60 metros de comprimento e um grupo turbopompa, para esgotamento, tipo Vide-Cave, com edução para 100 nr horários.
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AINDA O REBOCADOR MARECHAL SOUZA AGUIAR
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Com os seus 4 canhões -- esguicho em funcionamento.
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REBOCADOR MAJOR GABRIEL
Esta possante e moderna embarcação, que se destina à extinção de incêndios na Baía de Guanabara e ilhas nela existentes, bem como nas adjacências, em tudo igual ao rebocador Marechal Souza Aguiar, foi construída na
França, pela firma Chantiers Navales Franco-Belga ; tem o casco de quilha
resistente e as seguintes dimensões: 21 metros de comprimento; 4.95 m
de boca; 1.30 m de proa e 1,70 m de popa. Os seus dois motores principais. Diesel-Poyhat, com 206 HP, 1.500 R P M , asseguram-lhe um deslocamento de 70 toneladas. Possui ainda um motor auxiliar com 56 HP, e 1.250
R P M. Desenvolve uma velocidade de 11 J/2 nós horários, raio de açâo
de 1.000 milhas ou 100 horas de trabalho. Pode alimentar até 12 autosbombd ou 12 divisores a unia distância de 1.000 metros, com mangueiras de
2 J/! polegadas. Do seu equipamento destacam-se : uma estação de radiofonia. prefixo L 2, podendo operar dentro da Baia de Guanabara e ao
longo da costa ; duas bombas centrífugas, de bronze, tipo H P 410, com
um débito de 9.000 litros dágua por minuto, cada uma, a 90 libras de pressão, podendo trabalhar em série ou paralelo ; dois tanques de saponina ligados diretarnente à bomba, com 880 litros cada um, podendo produzir espuma
mecânica em abundância ; quatro canhões esguicho com requintes de diâmetros variáveis de 35 a 60 mm, sendo um na torre rebatável, mano-eletromecânico, com 8 m de altura do nível dágua ; um aparelho divisor cilíndrico, com 12 bocas de expulsão de 2 J/2 polegadas; três bocas de expulsão de espuma, também de 2 J/2 polegadas ; uma bateria com 20 botijas de
CO 2, de 200 litros cada uma. com mangotinho de 60 metros de comprimento e um grupo turbo-pompa, para esgotamento, tipo Vide-Cave, com
edução para 100 m" horários.
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LANCHA GENERAL CUNHA PIRES
Foi construída em Hamburgo, na Alemanha, tem o casco de aço especial e
as seguintes características; velocidade 10 milhas horárias; comprimento 16
metros; largura 3,90 metros; calado de centro 1,25 metros; calado de popa
1,35 metros. Dispõe de 2 motores «Maybach», a gasolina, com 6 cilindros
de 1.800 rotações por minuto e ás 2 bombas da incêndio centrífugas «AmagHilpert» com capacidade de 4.000 litros dágua por minuto, cada uma. Estas
bombas têm efeito tríplice, a saber : I - - abastecer o aparelho divisor de
10 bocas e a torre dágua. simultaneamente, se for necessário; II — esgotar
embarcações, diques etc., podendo realizar ao mesmo tempo esse serviço e
o funcionamento dos jatos de extinção, aproveitando, nesse caso, a própria
água do esgotamento ; III - - fornecer pressão hidráulica para elevação
da torre dágua.
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LANCHA TENENTE WASHINGTON
De procedência francesa, tem o casco de aço extra leve, metalizado. Tipo
vedeta, é uma lancha rápida, ideal para salvamentos, deslocando 30 milhas
horárias. Tem H metros de comprimento ; 2 metros de boca e 0,90 m de
calado, sendo de 8 toneladas o seu deslocamento e de 150 milhas o seu raio
de ação. O seu motor, G. M. marítimo, tem 236 HP. Possui uma bomba
de incêndio, centrífuga, tipo A. I. P., cujo débito é de 4.000 litros por minuto, com motor belga, a gasolina, de 110 HP. Dispõe ainda de bombas
para esgotamento, máscaras para mergulhos a baixa profundidade, aparelho
ressuscitador, coletes salva-vidas e macas para transporte de feridos.
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LANCHA CAPITÃO ITACOLOMY
Foi construída nos Estaleiros de Construções Navais, no Caju - - Distrito
Federal. Destina-se ao transporte do pessoal, tem o casco de madeira resistente e os seguintes dados característicos: 12 metros de comprimento; 2,80
metros de boca e 0.80 metros de calado. O seu motor, Magirus Deutz,
com 55 HP, desloca 6 toneladas.

LANCHA SARGENTO BARROS LIMA
Foi construída nos Estaleiros de Construções Navais, no Caju - - Distrito
Federal. Mede 11 m de comprimento, 2,10 m de largura e 0,80 m de calado.
Alimentada a óleo Diesel, dispõe de um motor marca BUDÀ LA NOVA,
marítimo, com 55 HP e desenvolve a velocidade de 6 milhas horárias. Seu
raio de ação é de 60 milhas. Destina-se ao transporte do pessoal e tem
capacidade para 30 passageiros.

4.» PARTE
VIATURAS NACIONAIS
O limiar auspicioso da era da Indústria Automobilística
Brasileira e o marco do porvir da Quarta Etapa na História
das viaturas do Corpo.

JEEP COM CAPOTA DE AÇO (A P 2)
Genuinamente brasileiro, fabricado em 1958, no Estado de São Paulo. Marca
Willys Overland, tem 6 cilindros em linha, com 100 HP. Pesa 1.000 quilos
e tem tração nas 4 rodas, com 2 diferenciais. Os 8 exemplares existentes
na Corporação destinam-se ao transporte do seu pessoal.

JEEP COM CAPOTA DE LONA (A P S 1)
Fabricado pela Willys Overland. de São Paulo, tem a capota de lona, desmontável. Além do motorista, transporta 4 passageiros. Os dois exemplares deste tipo existentes na Corporação destinam-se ao Serviço de Hidrantes
e inspecão aos preventivos de incêndio, respectivamente.

JEEPS NACIONAIS
O limiar auspicioso da era da Indústria Automobilística Brasileira e o
marco do porvir da Quarta Etapa na História das viaturas do Corpo.

Está, portanto, de parabéns a Corporação e também nós, que além de
termos tido o privilégio de com ela atingirmos o seu centenário, assistimos,
agora, à renovação do seu material, por viaturas inteiramente fabricadas
em oficina e por operários brasileiros.
MATERIAL DO CORPO -- QUATRO ETAPAS MARCANTES
Longe vai o tempo em que os bombeiros carregavam aos ombros, desde
o seu quartel, o material que iriam usar no local dos sinistros. Já pelos idos
de 1870 a tração animal foi adotada e os muares, durante mais de 40 anos,
prestaram relevantes serviços, conduzindo, aos quatro cantos da cidade,
quando os incêndios deflagravam, os soldados do fogo e o seu material de
combate. Tão treinados chegaram a ser que, ao simples brado de fogo, precipitavam-se a tomar os seus lugares entre os varais de suas respectivas
viaturas.
A evolução técnica, porém, alcançou a Corporação e a tração mecânica
tomou o lugar da animal. Corria o ano de 1913 quando os primeiros automóveis foram usados no Corpo de Bombeiros e então, paulatinamente, substituiram-se as velhas carroças e os tradicionais muares.
O ano de 1959. entretanto, veio estabelecer mais um marco na história
das viaturas da Corporação, iniciando-se a era do material nacional. Com satisfação e orgulho vimos automóveis nacionais serem incorporados ao trem de
combate do Corpo de Bombeiros, concretizando uma das patrióticas diretrizes do governo do Senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira, qual seja a
nacionalização da indústria pesada.

ORDEM DO DIA, DE DOIS DE FEVEREIRO DE MIL NOVECENTOS
CINQUENTA E NOVE.

4 Autos-ranque, com bomba centrífuga de capacidade para 500 galões
por minuto, montados em chassis Ford nacional, de 6 J/2 toneladas, com
tanque de capacidade para 5.000 litros dáqua.
MATERIAL ADQUIRIDO, E QUE BREVEMENTE SERÁ
INTEGRADO AO TREM DE COMBATE DA CORPORAÇÃO
l auto escada mecânica, Magirus-Deutz, de funcionamento hidráulico,
com 30 metros de altura.

l auto escada mecânica. Magirus-Deutz. de fnucionamento mecânico,
com 37 metros de altura.

l auto lança água, Magirus-Deutz.

l auto para transporte, com capota de aço, para o Diretor do Serviço
de Extinção de Incêndios, com capacidade para 4 pessoas.

4 Jeeps, com bombas de incêndio tipo centrífuga, acionadas pelo motor
da própria viatura, com tanque de capacidade para 2.000 litros dágua, rebocável.

2 Autos-bornba-tanque, montados em chassis «International», modelo
196, com cabine. bomba rotativa de engrenagens de bronze, tendo capacidade para 500 galões dágua por minuto.

5 Escaleres de peroba, com fundo chato e as seguintes dimensões : comprimento 3,60 m ; boca 1,40 m ; e frontal de 0,45 m. Capacidade para transporte de 4 pessoas, com rnotor cie popa de 56 HP.

3 Autos para o Serviço de Salvamento e Proteção. em chassis «Chevrolet», motor de 6 cilindros, com 142 HP de força.

3 Autos para transporte dágua, com tanque de capacidade para 5.000
litros, em chassis idêntico <.o do item anterior.

l Auto transporte de ferramentas e petrechos para extinção de fogo
no mato. em chassis «Chevrolet?-, de 6 cilindros.

3 Autos para transporte de material, com mangueiras, escadas manuais,
ferramentas e aparelhos para o serviço de extinção de incêndios, em chass ; s
«Chevrolet», de 6 cilindros.

AUTO LANÇA ÁGUA
O auto lança água, recém-adquirido, em funcionamento.
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AUTO LANÇA ÁGUA
O mesmo auto lança água, recém-adquirido, visto pela retaguarda.
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