
225º ANIVERSÁRIO DO PRIMEIRO ÓRGÃO PÚBLICO
RESPONSÁVEL PELA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO NA CIDADE

DO RIO DE JANEIRO – INSTITUIÇÃO PRECURSORA DOS
BOMBEIROS MILITARES NO BRASIL

MARCELO DE ASSIS SILVA1

rês toques longos de sirene sinalizam, atualmente, a ocorrência de incêndio em algum lugar

na Ilha das Cobras. Em meados dos séculos XVIII  e XIX, nessas situações, tocavam a rebate

os sinos das igrejas na São Sebastião do Rio de Janeiro anunciando esse tipo de sinistro em algum

lugar da então capital do vice-reinado do Brasil. Em Antinqualhas e Memórias do Rio de Janeiro,

segundo Fazenda,  “nessas ocasiões, o serviço de extinção de incêndios na cidade ficava a cargo

dos funcionários da Repartição de Obras Públicas escolhidos entre os mais capacitados que, ao

ouvirem o “toque de fogo” ou “sinais de incêndio”, deixavam suas ocupações e dirigiam-se ao

local do sinistro carregando baldes de lona, cordas e escadas. Aos bombeiros daquela repartição

somavam-se os populares que sem nenhum preparo para combater o fogo pouco os auxiliavam e,

muitas vezes, aproveitavam a ocasião para furtar bens materiais das vítimas. A força policial da

Corte intervinha tentando impor

alguma  ordem,  mas,  sem  o

devido  preparo  para  atuar

nessas  situações,  pouco

contribuía.  Nessa  época,  os

incêndios  ocorriam  com  certa

frequência, sendo o crescimento

da  própria  cidade  onde  as

edificações  construídas  de

madeira  predominavam  uma

das  causas  apontadas  para  tal

ocorrência.  Até meados do século XIX, os incêndios, registrou a crônica contemporânea, eram

verdadeiros pandemônios onde todas as autoridades mandavam, mas ninguém obedecia.” Quando

irrompia a noite, o pânico era total, o que vitimava mais pessoas, pela dificuldade de evacuação dos

locais devido à precária iluminação existente, do que propriamente pelo incêndio, razão pela qual o

Vice-Rei  Luís  de  Vasconcelos  enviou  à  Câmara  um  ofício,  datado  de  12  de  julho  de  1788,

T

1O Capitão-Tenente  (RM1-AA)  Marcelo de  Assis  Silva  exerce  Tarefa  por  Tempo Certo  (TTC)  como Encarregado  da Divisão de
Combate a Incêndio da Base Naval da Ilha das Cobras - BNIC, razão pela qual sentiu-se motivado a escrever sobre a história desta
bicentenária brigada de combate a incêndio. Para isso, contou com o incentivo e o apoio do Capitão de Mar e Guerra Maurício Barata
Soares Coelho Rangel, Comandante da BNIC.     
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Figura 1: Largo do Paço, atual Praça 15 de Novembro, à época em que o Rio de
Janeiro  se tornou a capital do vice-reinado do Brasil – 1763.  
Fonte: http://www.museuvivonacidade.com.br



Continuação - 225º aniversário do primeiro órgão público responsável pela extinção de incêndio na cidade do
Rio de  Janeiro – instituição precursora dos bombeiros militares no Brasil

obrigando o órgão a exigir  “a todos os moradores desta cidade, que logo que tocar [o sinal de]

fogo à noite, ponham cada um em cima das janelas ou portas das casas de suas moradias,

uma luz de qualquer qualidade que seja”, porque, assim, “com menor confusão se conduzirão ao

lugar do incêndio tudo quanto se faz preciso”. O vice-rei justifica sua ordem, dizendo: “Tendo já

dado aquelas providências que me pareciam mais próprias para acudir com mais presteza aos

incêndios  nesta  cidade  e  se  evitar  a  confusão  que  costuma haver  em semelhantes  ocasiões”,

ordena-se, agora, a obrigatoriedade da iluminação para evitar o inconveniente de que quando os

incêndios ocorrem durante a noite  “os moradores desta cidade e seus escravos são muitas vezes,

pelos  cavaleiros,  carros  e  bestas  que  apressadamente  se  encaminham  ao  lugar  do  incêndio

desgraçadamente atropelados por causa da escuridão das ruas”2. 

Esse era o cenário na Cidade do Rio de Janeiro entre meados do  século XVIII, quando o

Brasil estava no ápice do chamado Ciclo do Ouro, e até meados do século XIX, antes da criação do

Corpo Provisório de Bombeiros da Corte. Naquela época, a exploração do ouro era a atividade eco-

nômica mais lucrativa da colônia em virtude do declínio do Ciclo do Açúcar. No entanto, inicial-

mente, a cidade não foi beneficiada com as descobertas desse metal na região das Minas Gerais. Na

realidade, a população passou por um período de encarecimento dos alimentos e da mão de obra

africana, diante das demandas da região aurífera. Tal situação mudou quando o governo metropoli-

tano, preocupado em fiscalizar e controlar a circulação do ouro, a arrecadação dos impostos e o con-

trabando frequente, ordenou ao governador da capitania do Rio de Janeiro, Artur de Sá Menezes, a

abertura de outro trajeto até aquela região: o chamado “Caminho Novo”. Depois de concluído o re-

ferido Caminho, o tempo para percorrer a nova rota diminuiu significativamente: de três meses pas-

sou a um mês. Na prática, mais do que diminuir o tempo de viagem entre a região aurífera e seu

principal porto de exportação, esse percurso acrescentou à vocação marítima e atlântica da cidade a

vocação continental, à medida que a ligou ao interior do País. Logo, o Rio de Janeiro viveu um mo-

mento significativo: adquiriu  protagonismo inegável na economia da colônia, em consequência do

trânsito de metais preciosos pelo seu território e pelo seu porto. Assim como acontecera na região

das Minas Gerais, a cidade atraiu, à época, um grande fluxo migratório, o que provocou profundas

mudanças na sua demografia e contribuiu para um crescimento desordenado. Com efeito, o aumen-

to demográfico seria muito mais significativo e impactaria ainda mais a vida nessa cidade a partir de

1763, quando a Coroa elevou o Brasil à condição de vice-reino e transferiu a capital de Salvador

(até então, capital do Governo-Geral) para o Rio de Janeiro. Segundo Greenhalgh, em sua memorá-

vel obra O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro na História – 1763 – 1822, por ocasião da mudan-

ça de status em 1763, “a população da cidade era de 25 mil habitantes, dos quais 15 mil eram es-

cravos, sendo os demais, em grande parte, aventureiros e egressos das prisões da Metrópole que

2
ALMEIDA,  Anita  Correia Lima de,  DESASTRE E RECONSTRUÇÃO NO RIO DE JANEIRO SETECENTISTA:  O INCÊNDIO DO

RECOLHIMENTO DO PARTO - R. IHGB, Rio de Janeiro, a. 180(480): 41-70, mai./ago. 2019
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http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/america-portuguesa/8801
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aqui vinham tentar fortuna ou levar uma vida que a escravidão proporcionava, ausente de precon-

ceitos.” Por sua vez, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC) esti-

ma que a população da capital do vice-reinado do Brasil era de, aproximadamente, 50 mil habitan-

tes no final de século XVIII. Tal fato seria agravado a partir de 1808 com a chegada da Família Real

e de toda a Corte Portuguesa: estima-se que mais de 15 mil portugueses acompanharam a vinda da

Família Real para o Brasil. Durante o período de permanência de D. João no Rio de Janeiro, ainda

que esse tempo tenha representado um momento de prosperidade e de melhorias, o número de habi-

tantes da capital dobrou, passando de 50 mil para cerca de 100 mil pessoas, população que se insere

no contexto de um centro urbano em ebulição. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, com a

mudança de status para capital do vice-reino do Brasil, enfrentou o surgimento de grandes proble-

mas urbanos, entre os quais  os casos de incêndios. Essa  relação, inclusive, foi contemplada pelo

projeto de pesquisa “Vida urbana e incêndios no Rio de Janeiro Oitocentista”, desenvolvido e coor-

denado pela Professora Doutora Anita Correia Lima de Almeida, da Escola de História da Universi-

dade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UFRJ, em 2009, o qual é citado por Jaqueline Neves da

Silva  na  sua dissertação de mestrado em História Social da UFRJ, apresentada em 2015.  Aquele

projeto tinha como principal propósito realizar reflexões sobre o tema dos desastres causados pelo

fogo e sua relação com a vida urbana, com base em levantamentos acerca de incêndios ocorridos na

cidade, em finais do século XVIII e no XIX.  Como registra Jaqueline Neves,  na sua dissertação

Quando a Arma Era o Fogo - Os incêndios de origens não casuais no Rio de Janeiro Oitocentista

(1830 – 1886): “Para sermos mais exatos, com a modernidade e a formação dos grandes centros

urbanos, a velha ameaça dos incêndios passou a representar perigo reformulado e, mesmo que o

fogo na mata ou nas plantações sempre tenha sido uma ameaça presente, ‘na cidade o perigo dos

incêndios assume outra dimensão’.  Uma série de usos da vida cotidiana, comuns naquela época,

poderia constituir-se em causa para um foco de chamas, ou mesmo para a intensificação das suas

proporções, pois ‘de um ato de desespero, da vela acesa esquecida próxima à roupa ou talvez da

ponta de um charuto jogada ao acaso, o incêndio pode nascer em contextos muito diferentes.’”

O crescimento acelerado, a ocupação desordenada, o adensamento da população, aliados à

falta de infraestrutura tornaram, portanto, a questão dos incêndios um problema presente na vida ur-

bana da então incipiente capital do vice-reinado; cabia à Corte dar uma solução ao problema. Por

seu turno, a sociedade da época também cobrava uma resposta para a questão dos sinistros.
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Nesse contexto de cobrança e busca de uma solução para mitigar o problema das chamas, o

Arsenal Real da Marinha, que fora     criado

em  1763  por  D.  Antônio  Alvarez  da

Cunha,  o  Conde  de  Cunha,  foi  o  órgão

público  escolhido  para  combater  os

incêndios na cidade do Rio de Janeiro. Cabe

ressaltar que,    inicialmente,  o Arsenal foi

fundado  com  o  objetivo  de  construir  e

reparar  navios  de  guerra,  como  parte  das

medidas  da  Coroa  para  fortalecer

militarmente a colônia e, principalmente, a

sua capital. Tais medidas    surgiram como

resposta  a  demandas  decorrentes  da

descoberta de ouro na região das Minas Gerais, descoberta a qual deslocara, para o centro-sul, o

eixo econômico da colônia.

Como observa Adler Homero Fonseca de Castro em seu artigo intitulado Artífices de Fogo,

“a documentação  do  Arsenal  de  Guerra  da  Corte,  também conhecido  como Arsenal  Real  do

Exército - outra organização militar criada à mesma época do Arsenal Real de Marinha como par-

te do fortalecimento militar da cidade - mostra uma realidade muito preocupante na vida do Rio de

Janeiro no período colonial até meados do século XIX, que era a questão dos incêndios. A cidade,

como todas no mundo, era muito vulnerável, pois um dos principais materiais de construção era a

madeira, usada nas estruturas, telhados e assoalhos. Havia ainda muitas casas pobres, cobertas de

sapé (palha seca), muito inflamável. O fogo descoberto era uma necessidade diária, seja nos fo-

gões a lenha, seja nos candeeiros, archotes e lamparinas usados na iluminação, e não havia água

em quantidade. A canalização existente, pequena e antiquada, levava água apenas aos chafarizes;

os moradores e comerciantes tinham que ir buscá-la, assim como as carroças-pipa tinham que fa-

zer em caso de fogo. Tudo isso propiciava o surgimento e a expansão dos incêndios. Apesar de o

problema ser uma constante na vida da cidade, o seu combate era problemático, pois não havia

meios para solucioná-lo - as bombas d'água eram movidas a força braçal e puxadas por homens.

No caso de um incêndio sair de controle, pouco se podia fazer: na cidade não havia uma tropa trei-

nada para a missão, a solução normal era o uso de toda a população, especialmente os marinhei-

ros, acostumados a lidar com as bombas d'água em seus navios e a subir nos altos mastros.”

Nesse contexto, tendo como referência a observação que Castro faz  em seu artigo  (“na

cidade não havia uma tropa treinada para a missão”), infere-se que, em face daquela realidade, o

Arsenal  Real  da  Marinha  foi  o  órgão público  escolhido pela  Rainha  Maria  I  de  Portugal  para
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Figura  2:  Construção  da  Nau  São  Sebastião  -  primeiro
navio construído no Arsenal de Marinha da Corte – lançada
ao mar em 08/02/1767 Fonte: (Greenhalgh – 1951)
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extinguir os incêndios à época, em virtude da experiência que tinham os homens do mar em apagar

o fogo em suas embarcações e, como assinalou Castro, os quais eram “acostumados a lidar com as

bombas  d’água em seus  navios  e  a  subir  nos  altos  mastros”. Ele  ainda  acrescenta  que,  “nas

abordagens e combates navais, um sexto de toda a tripulação era reservada para a eventualidade

de fogo a bordo”, o que denota desde sempre uma natural aptidão dos homens do mar para esse tipo

de faina. Então, pela necessidade de dotar a cidade de um sistema de combate a incêndio mais

organizado, o Título XII do Alvará Régio de 12 de agosto de 17973 determinava expressamente ao

Intendente do Arsenal4 (ipsis litteris):

“Terão hum particular cuidado nas luzes, e fogos, que se fazem precisos dentro do Arsenal,

passando ordens mais restritivas, para que se não fação fóra dos lugares, que estiverem destinados

para  elles;  não  permitirão  que  se  fume  dentro  do  mesmo  Arsenal;  e  terão  sempre  promptas

bombas,  e  todos  os  mais  instrumentos  necessários  para  se  acudir  promptamente  não  só  aos

incêndios da Cidade, mas também aos do mar."

Na realidade, tal tarefa passou a ser oficializada, já que o Arsenal a executava anteriormente,

como  no  caso  do  incêndio  ocorrido  no  Recolhimento  de  Nossa  Senhora  do  Parto,  em 17895,

quando,  segundo  relatos,  foi  utilizada  pela  primeira  vez  uma  bomba  manual  de  água  contra

incêndio. Diante das técnicas incipientes da época, que se limitavam ao uso de baldes de couro –

passados de mão em mão até o local do incêndio –, pode-se imaginar o feito extraordinário que o

novo procedimento representou. 

Por  sua  vez,  o  Regulamento  datado  de  12  de  agosto  de  18086,  assinado  pelo  Infante

Almirante General Rodrigo Pinto Guedes, em ordem complementar ao citado Alvará, criou o cargo

de Inspetor do Arsenal, cabendo a este "dirigir pessoalmente a extinção dos incêndios na cidade,

para isso levando as bombas, marujos, escravos da sua repartição e água".

É importante ressaltar que, apesar da ordem expressa no Alvará de 12 de agosto de 1797,

complementada pelo Regulamento de 12 de agosto de 1808 que atribuía ao Arsenal de Marinha da

Corte o protagonismo da extinção de combate na cidade do Rio de Janeiro, outros atores também

participavam desse esforço, como a situação descrita por Fazenda no início deste artigo na qual cita

a participação dos funcionários da Repartição de Obras Públicas.  Entre esses coadjuvantes, num

primeiro momento, destacam-se os militares do Arsenal de Guerra da Corte, cujo papel foi tão bem

3Cópia deste alvará está disponível para consulta no site http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/ e nas páginas de 176  a 179 do livro O

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro na História – 1763 - 1822 - Rio de Janeiro - GREENHALGH, Juvenal - Ed. A Noite. 1951.

4Intendente do Arsenal era o equivalente ao atual cargo de Diretor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

5Entre os diversos incêndios ocorridos no Rio de Janeiro do século XVIII, o desastre da Igreja e do Recolhimento do Parto, destruídos
pelo fogo na madrugada de 23 para 24 de agosto de 1789, é um dos mais conhecidos.
Em 2019, a Doutora Anita Correia Lima de Almeida, da Escola de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro –
UNIRIO, escreveu um artigo dedicado a este incêndio, o qual pode ser consultado no site do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro -
https://www.ihgb.org.br/ sob o título DESASTRE E RECONSTRUÇÃO NO RIO DE JANEIRO SETECENTISTA:  O INCÊNDIO DO
RECOLHIMENTO DO PARTO.
6Cópia deste regulamento foi publicada nas páginas de 182 a 184 do livro Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro na História – 1763 -

1822 - Rio de Janeiro - GREENHALGH, Juvenal - Ed. A Noite. 1951.
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elucidado por Castro em seu Artífices do Fogo.  Secundariamente, aparecem os trabalhadores da

Repartição de Obras Públicas –  criada pela decisão 253, de 28 de abril de 1836, subordinada à

Secretaria de Estado dos Negócios do Império –,  bem como detentos da Casa de Correção – criada

pelo decreto  678, de 6 de julho de 1850 –, os

quais  cumpriam  penas em regime semiaberto.

No  caso  dos  trabalhadores  da  Repartição  de

Obras Públicas, essa coparticipação fazia bastante

sentido,  visto  que,  entre  os  objetos  sob  a

responsabilidade  do  órgão,  estavam  reparos  e

construções  de  aquedutos  e  conservação  de

chafarizes.  No que  concerne  à  participação dos

detentos  da  Casa  de  Correção,  era  baseada  no

último  regulamento  do  período  imperial,  que

adotou o sistema penitenciário auburniano7, que prescrevia o isolamento celular durante a noite e o

trabalho coletivo durante o dia, sob o regime de rigoroso silêncio. Um exemplo dessa mescla de

trabalho coletivo envolvendo pessoas das quatro repartições públicas citadas pode ser observado na

pintura de João Francisco Muzzi (figura 3), que retrata o incêndio que destruiu o Recolhimento de

Nossa Senhora do Parto, em agosto de 1789.

Entre as medidas tomadas durante a administração joanina no Rio de Janeiro, foi criada a

Intendência-Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil pelo alvará de 10 de maio de 1808, com

a mesma jurisdição do Intendente de Portugal, estabelecido em 25 de junho de 1760. Na prática, tal

medida conferia ao Intendente-Geral de Polícia muito poder e diversas atribuições, que iam, desde

as ligadas à segurança e ordem públicas, a outras como o controle e a administração do bem-estar

físico da população; a limpeza das ruas e o cuidado de suas calçadas, estradas e pontes; a vigilância

noturna da cidade; o nivelamento do solo urbano e o aterramento dos pântanos prejudiciais à saúde.

Segundo as  palavras  do primeiro  Intendente-Geral  de Polícia,  o  desembargador do Paço Paulo

Fernandes  Viana,  em sua  Abreviada  Demonstração dos  Trabalhos  de  Polícia,  escrita  em 1892,

“nesse período, o significado do termo “polícia” ia além da manutenção da ordem e segurança

pública,  pois englobava uma gama de atribuições.”  Por outro lado,  pelo que se depreende,  o

exercício  de  tais  atribuições  da  Intendência-Geral  de  Polícia  foi  de  encontro  às  determinações

contidas no Alvará de 12 de agosto de 1797 e do Regulamento de 12 de agosto de 1808 uma vez

que interferia no trabalho de extinção de incêndio, que era da esfera de atuação do Inspetor do

Arsenal de Marinha da Corte. Como enfatiza Fazenda no primeiro parágrafo deste artigo, “A força
7Sistema penitenciário auburniano -  deriva do nome da cidade de Auburn, em Nova York. Isso porque em 1823 foi substituído o soli-
tary-system pelo silente-system. Vale dizer, deixou-se o sistema de isolamento total do indivíduo para o sistema coletivo de trabalho,
porém, de forma silenciosa. O trabalho era obrigatório, bem como o silêncio, sob pena de sanções.
Fonte: https://www.migalhas.com.br/depeso/326810/sistemas-penitenciarios-e-o-principio-da-proporcionalidade
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Figura  3:  Incêndio do Recolhimento de Nossa Senhora do
Parto,  1789.  Pintura  de  João  Francisco  Muzzi
Fonte: Museus Castro Maya - IPHAN/MinC (Rio de Janeiro)

https://www.migalhas.com.br/depeso/326810/sistemas-penitenciarios-e-o-principio-da-proporcionalidade
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policial da Corte intervinha tentando impor alguma ordem, mas, sem o devido preparo para atuar

nessas situações, pouco contribuía.” Neste particular, é importante destacar um trecho publicado na

edição especial  de 2006 do periódico Avante Bombeiro,  revista oficial do Corpo de Bombeiros

Militares do Estado do Rio de Janeiro, alusiva ao sesquicentenário dessa instituição. Nesse trecho,

fica evidenciado o conflito entre o Intendente-Geral de Polícia e o Inspetor do Arsenal:  “Quando

ocorria um incêndio, além do pessoal das seções, comparecia o Inspetor-Geral do Arsenal, pela

responsabilidade do trabalho, e quase sempre o chefe de Polícia. Como a atividade era em terra, o

chefe de Polícia, julgando-se autoridade maior, contestava as ordens dos bombeiros do Arsenal,

mesmo não tendo a menor experiência em incêndios. Cresciam juntos a cidade, a quantidade de

incêndios e as divergências entre aquelas autoridades.” Dessa forma, os  conflitos de autoridades

acerca  de  quem deveria  administrar  o  serviço  de  extinção  de  incêndio,  sobretudo  quando  este

irrompia em lugares importantes, suscitaram a Exposição de Motivos feita pelo Inspetor do Arsenal

de Marinha da Corte, o então CMG Joaquim José Inácio, futuro Visconde de Inhaúma, contida em

ofício de 26 de março de 1851, cujos resultados se fizeram sentir  cinco anos depois.  Os fatos

narrados naquele documento motivaram, no Ministério da Justiça, a elaboração do Decreto Imperial

nº 1.775, assinado pelo Imperador Dom Pedro II, e promulgado a 02 de julho de 1856. Esse decreto

reuniu numa só administração as diversas seções que até então existiam para o serviço de extinção

de incêndios no Arsenal Real da Marinha, no Arsenal de Guerra da Corte, na Repartição de Obras

Públicas  e  na  Casa  de  Correção.  Desta  forma,  foi  criado e  organizado o  Corpo Provisório  de

Bombeiros da Corte – sob   a jurisdição do Ministério da Justiça –, cujo primeiro comandante foi

um Oficial Superior do Corpo de Engenharia do Exército, o Major João Batista de Castro Moraes

Antas, nomeado em 26 de julho de 1856 para tal função.

Com o Decreto n. 2.587, de 30 de abril de 1860, tornava-se definitivo o Corpo Provisório de

Bombeiros da Corte, passando sua subordinação à jurisdição do Ministério da Agricultura, que na

mesma data era criado. O primeiro titular e organizador dessa pasta foi o Almirante Joaquim José

Inácio, o Visconde de Inhaúma, um dos grandes incentivadores da criação do Corpo Provisório de

Bombeiros da Corte.

A relação do Arsenal de Marinha (AMRJ) com a atividade de extinção de incêndios na então

capital do vice-reinado do Brasil, legitimada pela ordem expressa no Alvará de 12 de agosto de

1797 e referendada pelo Regulamento de 12 de agosto de 1808, lhe confere, portanto, a honra de ser

o primeiro órgão público responsável pela extinção de incêndio na cidade do Rio de Janeiro, o que

também implica referir que é o precursor dos bombeiros militares no Brasil – título herdado pela

Base Naval da Ilha das Cobras (BNIC). Convém mencionar que, em 03 de outubro de 2019, por

ocasião da visita do Cel BM Roberto Robadey Costa Junior, então Secretário de Estado de Defesa

Civil  e  Comandante-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  às
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instalações da Divisão de Combate a Incêndio do AMRJ, ele descerrou uma placa alusiva à visita na

qual reconhece esse fato:

“Criado em 1763, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, em função da experiência dos

homens do mar na extinção do fogo nas suas embarcações, no ano de 1797, por força de Alvará

Régio, passou a ser o 1º Órgão Público responsável pela extinção de incêndio na cidade do Rio de

Janeiro.”

Hoje, passados 225 anos de atividade ininterrupta, os componentes da Divisão de Combate a

Incêndio, assim como os seus pares o fizeram no passado que remonta à sua criação, quando os

sinos das igrejas tocavam a rebate anunciando um incêndio na antiga capital do vice-reino do Brasil,

permanecem atentos  aos  três  toques  longos

de sirene que os convoca para o cumprimento

de sua missão. Esse legado  histórico motiva

os  autodenominados “Bombeiros  Navais”,

militares  e  servidores  civis,  a  se  dedicarem

com afinco às suas atribuições. Tal motivação

advém,  sobretudo,  da  consciência  dos

“Bombeiros  Navais”  acerca  da  importância

de suas ações na prevenção e no combate a

possíveis  sinistros  que  possam  ocorrer  nas

organizações  militares  (OM)  sediadas  nos

Complexos Navais da Ilha das Cobras (CNIC) e do Comando do 1º Distrito Naval (Com1DN). Para

isso, dentro do contexto de mentalidade do controle de avarias (CAv), cada vez mais arraigada na
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durante adestramento de CBINC
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BNIC por seus Comandantes,  esses militares e  servidores civis  são diuturnamente adestrados e

submetidos a cursos de qualificação ministrados no Centro de Adestramento Almirante Marques de

Leão (conhecido na Marinha por CAMALEÃO) e por meio de treinamentos diários nas instalações

da própria Base ou em exercícios de apoio mútuo com o pessoal das OM do CNIC e Com1DN.

Atualmente, subordinada ao Departamento de Segurança da Base Naval da Ilha das Cobras,

a  Divisão  de  Combate  a  Incêndio,  com  os  seus  Bombeiros  Navais  qualificados,  adestrados,

motivados e cônscios do seu legado histórico e de sua imensa responsabilidade, permanece pronta

para cumprir a sua missão sob o lema: “Frente ao impossível, TENTAREMOS!”

P.S.: A finalidade deste artigo é tão somente prestar uma homenagem à Divisão de Combate

a  Incêndio  da  Base  Naval  da  Ilha  das  Cobras  e  aos  seus  valorosos  componentes,  militares  e

servidores  civis  dessa  bicentenária  brigada  de  incêndio,  por  ocasião  do  225º  aniversário  da

assinatura do Alvará de 12 de agosto de 1797 pela  Rainha Maria I de Portugal, o qual incumbiu o

antigo Arsenal Real da Marinha da extinção de incêndios na cidade do Rio de Janeiro. Por outro

prisma,  ao  fazer  isso,  resgata-se  também  um  capítulo  pouco  conhecido  da  história  sobre  o

surgimento de algumas instituições públicas nacionais permanentes, como a Marinha do Brasil e o

Exército Brasileiro; de outras que faziam parte, à época, da estrutura  do governo imperial, como a

Administração de Obras Públicas e a Casa de Correção, e da própria formação da nacionalidade

brasileira, em face do esforço conjunto de representantes dessas diferentes instituições no combate

ao problema comum que os incêndios representavam aos que habitavam a então capital do vice-

reino do Brasil.
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	O Capitão-Tenente (RM1-AA) Marcelo de Assis Silva exerce Tarefa por Tempo Certo (TTC) como Encarregado da Divisão de Combate a Incêndio da Base Naval da Ilha das Cobras - BNIC, razão pela qual sentiu-se motivado a escrever sobre a história desta bicentenária brigada de combate a incêndio. Para isso, contou com o incentivo e o apoio do Capitão de Mar e Guerra Maurício Barata Soares Coelho Rangel, Comandante da BNIC.
	Cópia deste alvará está disponível para consulta no site http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/ e nas páginas de 176 a 179 do livro O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro na História – 1763 - 1822 - Rio de Janeiro - GREENHALGH, Juvenal - Ed. A Noite. 1951.
	Intendente do Arsenal era o equivalente ao atual cargo de Diretor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.
	Cópia deste regulamento foi publicada nas páginas de 182 a 184 do livro Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro na História – 1763 - 1822 - Rio de Janeiro - GREENHALGH, Juvenal - Ed. A Noite. 1951.

