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PRETOPRETO

1 º Ten PM Vitor Puato de Almeida e Cap PM Rodrigo Thadeu de Araújo



ALGUNS RISCOS

• AFOGAMENTO;

• HIPOTERMIA;

• BURACOS:TAMPAS DE BOEIROS, VALETAS, FOSSAS, 

ETC;

• MATERIAIS METÁLICOS LESIVOS:PREGOS, QUINAS DE 

GUARD RAILS, DE PONTES, PASSARELAS, ETC;

• OBJETOS NA CORRENTEZA: VEÍCULOS, CAÇAMBAS, 

LIXEIRAS, ETC;

• DESABAMENTOS E SOTERRAMENTOS.



RISCOS QUÍMICOS

•AGUA ENTRA NOS TANQUES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

E TRAZ ÁLCOOL, GASOLINA, ÓLEO DIESEL;

•SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DE EMPRESAS ;



RISCOS BIOLÓGICOS

•ESGOTOS, FOSSAS,  FEZES DE ANIMAIS.



EPI

• Capacete, roupa de neoprene, colete salva-vidas, 

anorack, tênis com solado, luvas, faca e apito.



EMBARCAÇÕES

Balsa Inflável



Caiaque

CAIAQUES

Caiaque com saia: Acesso mais rápido e seguro nas correntezas mais difíceis.



Duck: Com possibilidades para um socorrista, dois socorristas, um socorrista 

e uma vítima ou até mesmo uma vítima em uma prancha longa.



PLANEJAMENTO

Fase Pré-emergencial – as 

guarnições do PBRP farão visitas 

às principais áreas de risco do 

Município de Ribeirão Preto, com o 

objetivo de confecção de Pré-

Planos de atuação, aumentando a 

eficiência de uma possível atuação 

emergencial;

Fase Emergencial; e

Fase Pós-Emergencial - Caberá 

às guarnições empregadas a 

confecção de relatório de 

ocorrência e descrição da eficiência 

das técnicas e táticas utilizadas na 

fase emergencial. 



Moradores prioritários

• Rua Miguel Couto nº 47 (Sra. Aparecida Batista F., 72 anos, com arritmia e tendinite 
no braço e pés). 

• Rua Miguel Couto nº 38 (Sr Romenea, tratamento de coração, pressão alta e 
diabetes, Ana Paula Vieira, 22 anos, está em tratamento cirúrgico de “sopro no 
coração”).

• Rua Miguel Couto nº 48 (Sr. Waldivino Pureza de Almeida, 57 anos de idade, Creuza 
Aparecida Pureza, 50 anos de idade, Rigo Mario de Almeida Silva, 08 de idade, 
Ituacia D’Filha de Almeida, 29 anos de idade, Atila Kenia de Almeida Silva, 30 anos 
de idade e com pressão alta e seqüelas de poliomelite).

• Rua Miguel Couto nº 72 (Sra. Zelinda Viera Lopes, 36 anos de idade e Sr. Luiz 
Carlos Barbosa Lopes, 39 anos, Ana Alice com 01 ano e seis meses de idade e Igor 
com 09 anos de idade).

• Av. Álvaro de Lima nº 506 (crianças: Francieli, Alderico, Gustavo, Douglas, Clovis, 
todas estas com menos de 10 anos de idade, Kedli com 02 anos de idade, Wendel 
com 04 anos de idade).

• Av. Álvaro de Lima nº 536 (Sr. Noboro, 60 anos de idade, em tratamento de pele e 
coração, pressão alta, e Sra. Mariko, que tem um filho de 08 anos de idade).

• Av. Álvaro de Lima nº 552 (Sr. Mario, com tratamento em: controle de pressão alta e 
coração, deficiência para andar, e sua sogra, Sra. Dezolinda, 91 anos de idade).

• Av. Álvaro de Lima nº (Sra. Maria Josefa Gutierim 78 anos de idade, saúde delicada 
com cuidado especial na coluna e problemas de pressão e coração, e Sra. Dulcinéia 
da Mota, 51 anos de idade, em tratamento especial). 



RADAR METEOROLÓGICO

Convênio com o IPMET/Unesp, permite o acompanhamento permanente de 

chuvas que se deslocam para o município. Quando detectada alguma massa, 

entra-se em estado de Atenção. Assim que essa previsão começa a se 

concretizar, as viaturas entram em estado de alerta e já se deslocam aos pontos 

de risco.



PLANO DE CHAMADA

EPI reservado para emprego de efetivo administrativo ou de outros Postos.



TREINAMENTO

• RIO JACAREPEPIRA - BROTAS



Rio Jacarepepira – Brotas.



Rio Araraquara – Serrana



Lançamento de sacos de salvamento para vítimas conscientes na correnteza.



Resgate de vítimas ilhadas em local de risco.



OCORRÊNCIAS

RIBEIRÃO PRETO SAINDO DE SUA CALHA



Veículos cercados pela enchente



Pessoas e veículos que se arriscam na água



Ônibus que se arrisca na área alagada.



Forte correnteza que ao encontrar obstáculos, forma refluxos, caracterizando 

local de grande risco
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