
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal tem suas atribuições 

estabelecidas na Constituição Federal, no artigo 144 e na Lei Federal nº 

8.255/1991, alterada pela Lei Federal nº 12.086/2009, o qual consiste em 

proporcionar a proteção de vidas e patrimônio à sociedade do Distrito Federal e 

do meio ambiente, por meio de ações de prevenção, combate e investigação 

de incêndios urbanos e florestais, salvamento, atendimento pré-hospitalar e 

ações de defesa civil. 

Sua origem remete ao ano de 1856, quando o Imperador Dom Pedro II 

assinou o Decreto Imperial nº 1.775. Este Decreto reuniu numa só 

administração as diversas seções que até então existiam para realizar o 

serviço de extinção de incêndios, nos Arsenais de Marinha e Guerra, 

Repartição de Obras Públicas e Casa de Correção, sendo, assim, criado e 

organizado o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte sob a jurisdição do 

Ministério da Justiça.  

Dentro do contexto do meio ambiente e analisando nosso passado, 

podemos então entender que o Corpo de Bombeiros foi uma das primeiras 

Instituições Públicas a se preocupar com o meio ambiente devido às suas 

atribuições legais.  

Ao completar em 2015, 51 (cinquenta e um) anos de história na Capital 

Federal, o CBMDF se afirma como instituição forte e respeitada em todas as 

pesquisas de opinião. São 51 anos protegendo vidas, meio ambiente e 

salvaguardando patrimônios.  

Apresentar à sociedade os resultados desse meio século de dificuldades 

vividas pelos “Soldados do Fogo” é representar para a comunidade Brasiliense, 

turistas do Brasil e de outras partes do mundo, como uma instituição que vive 

pela incansável busca da excelência no interesse único de proteger a 

sociedade brasilense e salvaguardar o meio ambiente. Garantindo a 

população, mais que uma sensação de segurança, contudo a certeza de que 

está sendo assistida por um Corpo de Bombeiros de altíssimo nível, que possui 

profissionais de excelência que prestam atendimento com qualidade e 

confiabilidade. 

Com a adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P 

junto ao Ministério do Meio Ambiente – MMA em 2015, o Corpo de Bombeiros 

Militar do DF se torna o 1º Bombeiro Verde do Brasil, confirmando o nosso 

compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade, internalizando os 

princípios de sustentabilidade socioambiental.  

O apoio técnico do Ministério do Meio Ambiente – MMA será 

importantíssimo no cumprimento do nosso plano de trabalho para os próximos 

5 (cinco) anos ajudando a evitar, reduzir ou controlar o efeito ambiental 



negativo das ações do CBMDF, através da consideração da dimensão do 

planejamento e da operação de seus programas e projetos. 

Dentro deste propósito de Adesão à A3P, o Corpo de Bombeiros do DF 

criou no final do mês de maio de 2015, a Comissão para Implementação da 

Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P no CBMDF, que por meio 

da Agenda Ambiental, nossa corporação busca o uso racional de recursos e do 

consumo sustentável e também despertar o comprometimento dos militares na 

redução de despesas da própria instituição, como exemplo educativo para as 

presentes e futuras gerações. 

Dentre os nossos projetos sustentáveis destacamos: 

Programa de Gestão Eficiente de Recursos - tem como objetivo: 
promover a redução de despesas financeiras da Corporação, por meio do uso 
racional de recursos e do consumo sustentável, e despertar o 
comprometimento dos militares na redução de despesas da própria instituição 
como exemplo educativo para as presentes e futuras gerações. 

No primeiro momento foram considerados os critérios do consumo de 
água e esgoto em metros cúbicos, do consumo de energia elétrica em 
quilowatt-hora, do consumo de papel em quantidade de resmas, sendo 
ponderados com peso 3 (três) o critério Consumo de Água, peso 2 (dois) o 
critério Consumo de Energia Elétrica e peso 1 (um) o critério Consumo de 
Resma de Papel. 

A definição dos percentuais de redução de consumo foi feita 
considerando como referência o Consumo Médio do Critério (CM) em análise, 
em unidades de Desvio Padrão - DP, tendo como base de cálculo a série 
histórica de 3 anos registrada na Corporação. A Unidade concorria com ela 
mesma na redução do seu Desvio Padrão de consumo histórico. 

As unidades participantes que conseguirem reduzir seu consumo, 
receberão um certificado com o “Selo de Sustentabilidade no CBMDF”, em um 
diploma de outorga que autoriza o uso da logomarca até a próxima premiação. 
A unidade considerada a “Unidade mais Eficiente” do semestre receberá além 
do certificado uma placa conferida pelo Comandante Geral. 

Com o final do primeiro semestre de avaliação (junho a novembro de 
2015), foi surpreendente o sucesso do programa, pois das 14 unidades 
participantes, apenas uma não conseguiu reduzir seu consumo. Foi possível a 
otimização na aplicação dos recursos da Corporação, promovendo uma nova 
cultura organizacional, voltada para o consumo racional. 

Fica comprovado que o programa tem um grande potencial no processo 

de redução dos gastos institucionais e na redução do impacto socioambiental 

negativo decorrente das nossas atividades públicas.  



No dia 16 de dezembro de 2015 foi realizada a cerimônia de outorga da 

premiação do Programa de Gestão Eficiente de Recursos, tendo como unidade 

vencedora o 1o. GBM – Brasília. O evento contou com a participação do 

ilustríssimo Comandante-Geral do CBMDF, Coronel Hamilton Santos Esteves 

Júnior, entre outras autoridades. 

Na ocasião foram entregues certificações de reconhecimento pelo 

empenho e dedicação na busca em otimizar o consumo, além de promover a 

formação de uma nova consciência sustentável na corporação. Esta iniciativa 

tem como objetivo a melhoria na qualidade do gasto público criando um 

consumo consciente que é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária 

para garantir a sustentabilidade da vida no planeta - “fazer mais com menos". 

Na próxima premiação do Programa de Gestão Eficiente de Recursos, 

serão avaliados os consumos de Energia, Água e Papel referente ao período 

de dezembro/15 a maio de 2016. Nos levantamentos realizados até o 

momento, pela Comissão de Sustentabilidade A3P do CBMDF, as unidades 

continuam reduzindo o seu consumo demonstrando seu comprometimento com 

o Programa. 

 

O Sistema Eletrônico de Informação – SEI - Corpo de Bombeiros 

Militar do DF comemora 8 meses de utilização do Sistema SEI em 2015 com a 

redução de 49,45% nos gastos em resma de papel.  

O CBMDF reduziu em 49,45% o consumo de resma de papel, na 

comparação entre os anos de 2014 e 2015, gerando a economia de R$ 

36.214,00 nas aquisições desse material. 

A razão para a diminuição do consumo de resmas de papel foi a 

implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI que trouxe avanços 

na gestão dos recursos naturais e nos processos documentais da Corporação. 

Após o período de avaliação, com o projeto piloto no Departamento de 

Segurança contra Incêndio – DESEG, O Sistema Eletrônico de Informação – 

SEI foi implantando no final de abril de 2015 em toda Corporação, iniciando 

pela geração das Notas para Boletim. 

Hoje praticamente, todas as documentações estão sendo geradas no 

sistema SEI e existem unidades operacionais que não utilizam mais papel, 

geram todos os seus documentos no SEI! 

Com a Criação da Comissão de sustentabilidade A3P do CBMDF e 

assinatura do Termo de adesão com a A3P do Ministério do Meio Ambiente em 

2015, o processo de implantação ficou mais ágil, mas o mérito especial é dos 

militares e colaboradores, que trouxeram compreensão à causa e o sucesso 



nos resultados alcançados. Sendo procurado por várias instituições do GDF 

para auxilia-los na implantação do SEI nos seus órgãos.  

Outros resultados indiretos importantes com a utilização do SEI: 

· Expansão em 93% (noventa e três por cento), das unidades da 

Corporação em 2015. 

· Redução no consumo de toners de impressoras; 

· Redução na manutenção de impressoras; 

· Redução no consumo de combustível (protocolo entre unidades); 

· Redução na manutenção das viaturas (protocolo entre unidades); 

· Redução no consumo de capas de processo; 

· Redução no consumo de grampos trilho para processo; 

· Redução no tempo para solução dos processos; 

· Aumento da Transparência das informações; 

· Aumento da Agilidade processual. 

 

Uso do sistema de ar comprimido, a espuma no combate a 

incêndios classe A e B” - foi selecionada em 2016 para ser finalista do 6º 

Prêmio de Boas Práticas de Sustentabilidade A3P do Ministério do Meio 

Ambiente, na categoria uso/manejo sustentável dos recursos naturais. 

O próximo passo agora é receber a visita técnica da comissão julgadora 

e aguardar o resultado final para saber se vamos ficar em 1º , 2º ou 3º lugar ! 

Detalhes do projeto “Uso do sistema de ar comprimido, a espuma no 

combate a incêndios classe A e B”: 

Resultados Alcançados 

O sistema de espuma por ar comprimido existente em diversas viaturas 

do CBMDF permite o uso mais sustentável da água durante o combate a 

incêndio. 

Em alguns testes realizados percebemos um diminuição significativa na 

quantidade de água utilizado no combate, com redução de mais de 6 vezes 

para incêndio de médio porte, além de permitir um aumento na taxa de queda 

de temperatura também na ordem de mais de 6 vezes para incêndios em 

ambiente confinado. Além disso, o sistema tem potencial para diminuir a 

poluição gerada em um incêndio, na medida em que a espuma cobre e impede 

a liberação de gases tóxicos e gases combustíveis devido à pirólise na 

atmosfera. 



 

Concurso Público - O próximo Edital para o 1º Concurso Verde do 

CBMDF demandará conhecimento em área de sustentabilidade e as provas 

serão impressas em papel reciclável.  

 

Benchmarking de consumo energético em edifícios públicos do 
Brasil - O Corpo de Bombeiros Militar do DF foi selecionado para participar do 
Benchmarking de consumo energético em edifícios públicos do Brasil. 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no âmbito do Projeto 3E 
(BRA/09/G31), e o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) 
selecionaram 20 (vinte) Instituições Públicas do Brasil, entre quase duzentas 
que fizeram sua inscrição, para participar do Benchmarking de consumo 
energético. Destas 20 (vinte) Instituições o Quartel Central do CBMDF foi um 
dos selecionados. 

A próxima fase do trabalho consistirá em 3 etapas principais: 

· Etapa 1 - Compra e instalação de Medidores & Sistema de 
Medição 

· Etapa 2 - Realização de Auditorias Energéticas detalhadas 
· Etapa 3 – Assessoria técnica para implementação de medidas de 

Conservação de Energia 

Este projeto tem como objetivo influenciar e desenvolver o mercado de 
eficiência energética em edificações comerciais e públicas, visando contribuir 
com a economia de até 106,7 TWh de eletricidade nos próximos 20 anos e com 
a redução de emissões de gases de efeito estufa em até 3 milhões de 
toneladas de dióxido de carbono (tCO2). 

Os quartéis tipo B do CBMDF - Nos 11 quartéis novos do tipo “B” 
tiveram as seguintes Intervenções de sustentabilidade: 

• Coleta seletiva; 

• Construção de baixo impacto ambiental; 

• Maximização da iluminação e ventilação naturais; 

• Redução das cargas térmicas pelo uso de brises;  

• Reuso de águas pluviais para jardins e vasos sanitários;  

• Aquecimento elétrico-solar combinados;  

• Permeabilização de áreas externas;  



• Maximização das áreas verdes;  

• Otimização dos sistemas de iluminação e climatização; 

• Área para estacionamento de viaturas leves e automóveis 
particulares foi prevista em concreto intertravado; 

• Qualidade do ambiente de trabalho. 

 

O CBMDF agora é VERDE! 

1º Bombeiro Verde do Brasil 

 

Email Comissão de sustentabilidade A3P do CBMDF: a3pcbmdf@gmail.com 
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