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RESUMO 

Analise dos pianos das disciplinas de combate a incemdios do Curso de Forma9ao 
de Oficiais Bombeiros-Militares (CFO/BM) da Academia Policial Militar do Guatupe 
(APMG), a luz da legisla9ao de ensino em vigor na Policia Militar do Parana (PMPR) 
e na Lei de Diretrizes e Bases da Educa9ao Nacional. Focaliza os conteudos 
programaticos de incendios em inflamaveis e a bibliografia sugerida nos pianos das 
disciplinas de combate a incendios. Aplica questionario a 22 alunos do 3° ano do 
CFO/BM e realiza entrevistas com as gerencias de seguran9a da Refinaria Getulio 
Vargas localizada em Araucaria-PR. Com os elementos reunidos, compara o 
curricula do CFO/BM do Estado do Parana, com os currfculos de cursos 
semelhantes no Estados da Paraiba e Rio de Janeiro. Elabora proposta do estagio 
operacional na refinaria, como tambem sugeri a elabora9ao de perfil profissiografico 
para a elabora9ao de pianos de cursos no Corpo de Bombeiros do Parana. 

Palavras-chave: Doutrina de Ensino e Emprego Bombeiro. Curso de Forma9ao de 
Oficiais Bombeiros Militares. lncendios em inflamaveis. 



ABSTRACT 

Analysis of the plans of firefighting courses of the Training Course for Officers, 
Military Fire Officer (CFO/BM) of the Military Police Academy Guatupe (APMG), the 
light of education legislation in force in the Military Police of Parana (PMPR) and the 
Law of Directives and Bases of National Education, Focuses on the syllabus of fires 
in flammable and bibliography of the subjects suggested in the plans of firefighting. 
Applies questionnaire to 22 students in year 3 of the CFO/BM and conducts 
interviews with management security Getlilio Vargas Refinery located in Araucaria -
PR. With the elements together, compare the curiculum of the CFO/BM of the State 
of Parana, with the curicula of similar courses in the states of Paraiba and Rio de 
Janeiro. Prepares proposal stage operating the refinery, but also suggested the 
development of profissiografico profile for the development of plans for coursesin the 
Fire Departament of Parana. 

Keywords: Doctrine of Firefighter Education and Eployment. Training Course for 
Officers Fire Brigade. Fires in flammable. 
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INTRODUCAO 

Para uma corporayao como o Corpo de Bombeiros do Parana, que tern a missao 

de "vidas alheias e riquezas a salvar", a busca da excelencia em que qualquer ramo da 

atividade profissional torna-se uma obrigac.fao, pais almeja-se fazer sempre bern feito o 

que se propoe, surpreender e buscar fazer mais do que se espera. 

Falar em excelencia em uma corporac.fao como o Corpo de Bombeiros, que detem 

em nosso pais 98% de credibilidade da populac.fao, e sem duvida urn grande desafio. 

Ao Iongo do estudo buscou-se a excelencia profissional, no periodo de formayao 

dos futures oficiais da corporac.fao, em uma area hist6rica que e o combate a incendios, 

mas em uma especialidade que apresenta grande potencial de risco aos bombeiros, os 

combustiveis inflamaveis. 

Este trabalho desenvolveu-se por meio da analise do planejamento do curse de 

Formayao de Oficiais Bombeiros-Militares (CFO/BM), realizado na Academia Policial 

Militar do Guatupe, e almejou-se a identificar como e composta a grade curricular e 

estudar os pianos de disciplinas de combate a incendios. 

Mediante a analise dos pianos de disciplinas, busca-se identificar a enfase dada 

ao conteudo programatico inflamaveis, a carga horaria disponivel ao conteudo e a 

existencia de simulados. 

Comparou-se os pianos de curse do CFO/BM do Parana, com outros estados da 

federac.fao, objetivando-se uma analise com relac.fao a carga horaria da disciplina de 

combate a incendios e estagios operacionais. 

Por meio de questionarios aplicados aos cadetes do 3°CFO/BM, buscaram-se 

subsidies para elaborayao de propostas para a readequac.fao dos pianos de disciplina e 

quanta ao seu cumprimento. 

ldentificou-se, mediante entrevista, com a gerencia de seguran9a da refinaria 

Getulio Vargas a qualifica«,fao dos brigadistas que atuam diuturnamente, bern como, a 

possibilidade de implantac;ao de estagios operacionais, em que os cadetes do Corpo de 

Bombeiros atuariam supervisionados e aperfeic.foariam o conhecimento em inflamaveis. 
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1 PROBLEMA 

As corporagoes de bombeiros desenvolvem estudos e pesquisas em conjunto 

com a comunidade cientifica, com o intuito de aprimorar as tecnicas de extingao dos 

incendios provenientes de processes de queima dos mais variados combustiveis. 

As doutrinas destinadas ao emprego e prepare dos integrantes da corporagao 

visam capacitar e padronizar os procedimentos indispensaveis ao cumprimento da 

destinagao legal da instituigao, com estudos que trazem a baila as diferengas existentes 

nos diversos tipos de incendios provenientes da queima de combustiveis de origem 

animal, vegetal ou mineral, tornando-se necessaria uma divisao em classes de incendios 

para didaticamente poder exemplificar as tecnicas e taticas fundamentais para o combate 

ao fogo e sua extingao. 

Aliado a isso, os orgaos publicos em geral, ap6s os incendios dos edificios 

Andraus (1972) e Joelma (1974), passaram a aprimorar as legislagoes como intuito de 

obter maior seguranga as edificagoes, com a implantagao de urn vasto sistema de 

seguranga prevencionista de incemdio em todo pais. 

Esta seguranga prevencionista que vai desde a implantagao de meios ativos 

como extintores, hidrantes e detectores, em conjunto com meios passives como escadas 

de seguranga e compartimentagao dos ambientes, visam minimizar os potenciais de risco 

de incendios nas edificagoes. 

Mas, devido as grandes cargas de incendios presentes nestas instalagoes, a 

inobservancia de detalhes construtivos integrantes do sistema de saidas de emergencias 

ou ainda, a complexidade dos sistemas automaticos, poder-se-a intensificar a 

probabilidade de incendios e explosoes, pais assim tem-se a maximizagao do potencial de 

risco de incendio aliado a inobservancia da manutengao preventiva dos equipamentos e a 

criagao da falsa sensagao de seguranga devido a existencia de saidas inseguras. 

Na linha dos combustiveis minerais destacam-se os combustiveis f6sseis como o 

61eo cru extraido dos pogos e minas de 61eo bruto - base da fonte energetica mundial -

que por meio de processes quimicos sao destilados, limpos e refinados, em instalagoes 

denominadas refinarias de petr61eo que alem de armazenar grandes quantidades de 

combustiveis, produzem diversos subprodutos a medida que financeiramente seja viavel a 

sua produgao. 

A medida que novas subprodutos do petr61eo sao produzidos ou descobertos, ha 

a necessidade de aprimoramento de estudos corporativos objetivando a implementagao 
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de novas tecnicas ou adapta9ao das existentes para padroniza9ao das a9oes de combate 

ao fogo. 

Mas par que da existencia de incendios e explosoes em instala9oes de retina, 

armazenagem e distribui9ao de inflamaveis, se nestes locais ha ampla experiencia em 

projetar, construir e operar estas instala9oes? 

Em resposta, diria que estes tipos de plantas de processamento, possuem 

inumeras unidades que interagem entre si e com o meio ambiente. Destas intera9oes de 

unidades tem-se resultados previsiveis, 6bvios e desejaveis, porem, podem ocorrer 

algumas intera9oes indesejaveis, que ocasionando uma sequencia de falhas e entre elas 

a probabilidade de erro humano proveniente da ineficiencia dos metodos de identifica9ao 

de perigos. 

A doutrina de ensino da corpora9ao e disseminada pelos oficiais que como 

agentes multiplicadores do conhecimento, instruem toda a tropa colocada a sua 

disposi9ao, ja que sao os encarregados do repasse do conhecimento, nos treinamentos 

diarios, nos cursos de forma9ao, atualiza9ao ou aperfei9oamento de nossos pra9as. 

Com a forma9ao profissional dos oficiais na Escola de Forma9ao de Oficiais 

(ESO), anualmente, tem-se a atualiza9ao de todos os integrantes, pais os novas oficiais, 

normalmente assumem a responsabilidade de instruir a tropa diariamente, estando entao 

todos aptos a socorrer e a prestar urn servi9o de qualidade, buscando a eficacia de suas 

a9oes, devendo atingir o objetivo de manutenir a tranquilidade publica ante ao 

enfrentamento dos incendios. 

Percebe-se, no entanto, que nos ultimos anos, a falta de interesse dos novas 

oficiais em instruir a tropa e urn certo despreparo tecnico-profissional de alguns, estao 

colocando em duvida a eficiencia deste centenario sistema de ensino. 

Sera que a forma9ao dos Oficiais Bombeiros, os pianos de disciplinas de combate 

a incendios, as tecnicas e taticas de combate ao fogo em inflamaveis estao atualizadas e 

atendem as demandas necessarias para o enfrentamento das situa9oes operacionais no 

Estado do Parana? 

Sera que nao se deve complementar a forma9ao academica dos oficiais do Corpo 

de Bombeiros par meio de estagios operacionais em refinarias de petr61eo, ja que estes 

profissionais atuam diariamente neste ramo especifico, sendo sem duvida profundos 

conhecedores do segmento petroquimico, com atua9ao diaria nas opera9oes, atualiza9ao 

frequente de procedimentos e normas, ou seja, estao sempre atualizados com as 

tendencias tecnol6gicas e operacionais? 
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2 RELEV AN CIA DA PESQUISA 

No periodo entre 2007 e 2011 quando na fun9ao de Comandante do Corpo de 

Bombeiros da cidade de Araucaria (cidade com o maior parque petroquimico do Estado 

do Parana), atuou-se fortemente na Defesa Civil, especificamente em urn trabalho 

denominado Plano de Auxilio Mutua- PAM, em que realizaram-se em conjunto com os 

6rgaos de seguran9a municipal e com as industrias, treinamentos te6ricos e praticos 

quanta ao combate a incendios no interior delas, envolvendo 6rgaos publicos e privados, 

bern como a implanta9ao de uma cultura prevencionista quanta ao aprimoramento e 

organiza9ao dos pianos de emergencia de todos os envolvidos. 

No ano de 2008, elaborou-se em conjunto com outros oficiais o Manual de 

Combate a lncendios do Parana, que se tornou a principal fonte de estudo e pesquisa da 

corporayao, sendo adotado como o material de referencia para cursos, concursos e 

treinamentos internes. 

A longa experiencia como instrutor de combate a incendios dos cursos de 

forma9ao e especializa9ao das pra9as do Corpo de Bombeiros, levou este oficial, neste 

ano, a ser convidado pelo departamento de ensino bombeiro da Academia do Guatupe 

para ministrar a disciplina no Curso de Forma9ao de Oficiais, em que ao confrontar os 

pianos de disciplinas foi observada a desatualiza9ao das bibliografias sugeridas para o 

curso. 

Outra constata9ao relevante e que a corporayao em suas unidades de ensino nao 

possui locais adequados para o treinamento operacional com fogo em inflamaveis, 

necessitando o apoio de empresas da area quanta a cessao de seus campos de 

treinamentos. 

Somando-se a isso, em conversas informais com Oficiais recem-formados, foi 

relatada inclusive a ausencia de treinamentos taticos e tecnicos de combate a incendios 

por meio de simulados sem o uso do fogo, bern como inexistencia do emprego estrategico 

do sistema de comando de incidentes no combate a incendios em inflamaveis, problema 

tambem abordado. 

Diante do acima exposto, e convicto da premissa que "o comandante eo espelho 

da tropa", nao se pode admitir que o Corpo de Bombeiros esteja formando novas 

comandantes sem o prepare ideal no combate a incendios em inflamaveis, o que refletiria 

na atua9ao pratica frente as emergenciais, causando prejuizo a sociedade paranaense, a 

integridade fisica dos bombeiros, podendo inclusive com resultado deste despreparo 
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ceifar vidas, destruir a capacidade produtiva de inumeras industrias que armazenam e 

manipulam inflamaveis gerando panico e desordem em nossa sociedade. 

Assim, propoe-se uma remodelac;ao dos pianos de disciplina referente a combate 

a incemdios em inflamaveis, propiciando aos futuros oficiais uma formac;ao de melhor 

qualidade, porque, desta forma, terao urn aperfeic;oamento expressive do conhecimento 

te6rico e pratico, o que gerara, sem sombra de duvida, o alcance dos objetivos da 

existencia da corporac;ao que e salvar vidas e riquezas. 

A remodelac;ao dos pianos de disciplina academicamente podera alimentar a 

matriz curricular nacional no conteudo proposto, pois com uma pesquisa cientifica 

abrangente poderao surgir propostas de padronizac;ao do ensino de combate a incendios 

e do conteudo referente aos inflamaveis em outros estados da federac;ao. 

Tambem considerando que uma refinaria de petr61eo possui os profissionais mais 

especializados nesta area de conhecimento, te6rico e pratico, devido a complexidade da 

manipulac;ao com inflamaveis, dos cenarios envolvendo liquidos e gases inflamaveis, com 

manobras para aplicac;ao de espumas por meio de camaras, resfriamento de tanques por 

nebulizadores, emprego tatico e tecnico de canhoes monitores e fixos, a proposic;ao inicial 

se estende a formatac;ao de uma parceria por meio de convenio, em que o futuro oficial 

teria incorporado a sua formac;ao estagios operacionais, com as especificidades em 

inflamaveis da refinaria Getulio Vargas em Araucaria, alcanc;ando assim uma excelencia 

da base educacional e profissional para o enfrentamento de situac;oes reais ap6s a 

formatura. 

A elaborac;ao de urn convenio de estagio envolvendo o Estado e a Refinaria seria 

urn marco na hist6ria da seguranc;a contra incendios do Parana e quic;a do Brasil, pois nao 

existe ac;ao semelhante em todo o nosso Pais. 

Com isso, ganhara toda a sociedade paranaense, mediante os conhecimentos 

adquiridos nestes estagios, os oficiais formados irao atuar muito mais preparados no 

combate a incendios nas diversas industrias ao Iongo do estado que distribuem e 

manipulam inflamaveis, bern como ampliar-se-a ainda mais o trabalho desenvolvido no 

PAM que e urn brac;o da Defesa Civil, alem de fortalecer a atuac;ao do estado quanta a 
manutenc;ao da tranquilidade publica, pois cresce a corporac;ao com o aprimoramento 

intelectual de seus integrantes e abre-se a oportunidade de integrac;ao no meio 

academico para proposic;ao de urn aprimoramento da matriz curricular nacional. 
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3 OBJETIVOS 

Os objetivos foram divididos em objetivo geral e objetivos especificos, buscando o 

melhor entendimento para o problema proposto. 

3.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral do estudo e analisar os Pianos de disciplinas de Combate a 

lncendios, especificamente referente ao conteudo programatico de incendios em 

inflamaveis para o Curso de Forma9ao de Oficiais Bombeiros Militares do Parana. 

3.2 OBJETIVOS ESPECJFICOS 

Para que se atinja o objeto geral e necessaria: 

a) analisar o conteudo programatico dos Pianos de Disciplinas de Combate a 

lncendios I, II, Ill, IV e V, no que contempla aos inflamaveis, por meio do levantamento da 

carga horaria total das disciplinas em compara9ao com a carga horaria do conteudo a ser 

estudado; 

b) questionar a carga horaria destinada as disciplinas consideradas 

complementares a forma9ao de oficiais, pois estas dificultam a amplia9ao do tempo de 

ensino para disciplinas profissionais; 

c) verificar a bibliografia sugerida nos Pianos de Disciplinas do Curso de 

Forma9ao de Oficiais Bombeiros em compara9ao as bibliografias dos demais curses 

realizados no Corpo de Bombeiros do Parana para forma9ao de soldados, cabos e 

sargentos; 

d) comparar a matriz curricular do Curso de Forma9ao de Oficiais Bombeiros 

Militares do Parana com outros estados da federa9ao, no que se refere a disciplina de 

combate a incendios; 

e) avaliar por meio de questionarios se o futuro oficial bombeiro militar do Parana 

acredita ter recebido uma forma9ao adequada para atuar operacionalmente em combate 

a incendios em inflamaveis; 

f) identificar mediante a entrevista como e a forma98o de urn brigadista de 

emergencia que atua diuturnamente em uma refinaria de petr61eo. 
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4 FUNDAMENTACAO TEORICA 

Neste estudo pretende-se focar a necessidade da integrayao das unidades de 

ensino do Corpo de Bombeiros, com a comunidade academica, objetivando a construyao 

de soluyoes para o aprimoramento dos curriculos do Curso de Formayao de Oficiais 

Bombeiros Militares (CFO/BM). 

Para isso, torna-se indispensavel a fundamentayao das disposiyoes da norma 

constitucional e leis vigentes no Brasil, nas quais se encontram as bases do arcabouyo 

juridico proporcionado pelo Estado a sociedade para delimitayaO da atividade fim da 

Corporayao, preservayao da ordem publica 1 
, incolumidade das pessoas e do patrimOnio. 

Tambem dentro desse contexte, tratar-se-a sabre o hist6rico e a evoluyao do 

ensino na instituiyao, os parametres do ensino no Brasil que disciplinam curriculos e as 

atividades de estagios, pretendendo-se tambem verificar se a matriz curricular nacional, 

elaborada pela Secreta ria Nacional de Seguranya Publica em conj unto com varias 

organizayoes que compoem a area de Seguranya Publica, ja e contemplada no plano de 

curso do CFO/BM da APMG. 

4.1 LEGISLAQOES PERTINENTES AO CORPO DE BOMBEIROS 

A Constituiyao Federal de 1988 manteve a competencia das Policias Militares e 

dos Corpos de Bombeiros Militares dentro do sistema de seguranya publica, no artigo 

144, definiu os 6rgaos de seguranya publica do pais, encarregados de garantir a ordem e 

a convivencia dos homens em sociedade. 

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: 

I - polfcia federal; 

II - polfcia rodoviaria federal; 

Ill - polfcia ferroviaria federal; 

IV - polfcias civis; 

V - policias militares e corpos de bombeiros militares (grifo nosso) 
(BRASIL, 1988) 

1 Ordem Publica e a situayao e convivencia pacifica e harmoniosa da populac;ao, fundada em principios 
eticos vigentes na sociedade. (MOREIRA NETO, Qiogo de Figueiredo. Direito Administrative da 
Seguranc;a Publica. Direito Administrativo da Ordem Publica. 2. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1987, 
p.138) 
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A carta magna, no paragrafo so do caput do artigo 144, define as atribui96es 

constitucionais do Corpo de Bombeiros no pais assim:. 

§ 5° - [ .... ] as pollcias militares cabem a pollcia ostensiva e a preservayao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuiyoes definidas 
em lei, incumbe a execuyao de atividades de defesa civil. (BRASIL, 1988) 

De forma mais completa, coube a Constitui9ao do Estado do Parana 

complementar as atividades destinadas ao Corpo de Bombeiros, e estabelecendo que a 

institui9ao seria urn 6rgao da Policia Militar do Estado, segue o art. 46. 

Art. 46. A Seguranya Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida, para a preservayao da ordem publica e incolumidade das 
pessoas e do patrimOnio, pelos seguintes 6rgaos: 

I - Polfcia Civil; 

II - Pollcia Militar; 

Ill- Policia Cientifica. 

Paragrafo Unico. 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Polfcia Militar. (PARANA, 
1989, grifo nosso) 

Segundo Valla, (2004, p. 80): "[ .... ] Embora incluido na seguran9a publica, os 

Corpos de Bombeiros, integrado a Policia Militar, nao exercem atividades tipicas de 

seguran9a publica, por estas serem as que dizem respeito a preven9ao de infra9oes 

penais, com a9oes preventivas da criminalidade ou repressivas imediatas [ .... ]"(grifo 

do autor) 

Neste contexto, ao definir as fun9oes da Policia Militar, tem-se tambem definidas 

as demais atribui9oes do Corpo de Bombeiros no Estado do Parana, conforme Art. 48 da 

Constitui9ao Estadual. 

Art. 48. A Pollcia Militar, forya estadual, instituiyao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a pollcia ostensiva, 
a preservayao da ordem publica, a execu~ao de atividades de defesa civil, 
preven~ao e combate a incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos, 
o policiamento de transito urbano e rodoviario, de florestas e de mananciais, alem 
de outras formas e funyoes definidas em lei. (PARANA, 1989, grifo nosso) 

Para Lazzarini, (1990, p. 02)2
: "[ •••• ] Esta gama de atividades do Corpo de 

Bombeiros diz respeito, isto sim, a tranquilidade publica e a salubridade publica, ambas 

integrantes do conceito de ordem publica[ .... ]". 

Conclui-se que embora a Constitui9ao do Estado do Parana, tenha estabelecido 

urn vinculo de subordina9ao entre a Policia Militar e o Corpo de Bombeiros, nao resta 

duvidas que executam atividades operacionais muito divergentes e se assemelham 

somente no tocante ao fato de ambos serem militares do Estado. 

2 Conferencia sobre o direito administrativo e prevenyao de incendios, ministrada no Simp6sio lnterno de 
Prevenyao de lncendio do Corpo de Bombeiros de Sao Paulo, em 30 de Nov. de 1990. 
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Complementado o renomado desembargador Alvaro Lazzarini afirma quanta a 

atividade do Corpo de Bombeiros o seguinte: 

A atividade-fim do 6rgao e a preven<;ao e combate aos sinistros de qualquer 
natureza, ou emergt!mcias que venham a ameacar vidas humanas, patrimOnies e 
meio ambiente, que nao dizem respeito a materia criminal; porque se substancia 
na prevencao e combate aos incendios, busca e salvamento, socorros de urgencia 
em case de acidentes, vistoria tecnica de construcaes e locais de eventos e, ainda 
na execucao de acaes de defesa civil. (LAZZARINI, 1999, p.337) 

Diante de todo o exposto e definiyao de competencias previstas na legislayao, 

justifica-se a existencia do ensino militar profissionalizante, neste estudo o ensino 

bombeiro-militar de combate a incendios, devido as caracteristicas pr6prias do trabalho e 

inexistencia de recursos humanos qualificados para a ocupayao de cargos e para o 

desempenho das funyoes previstas. 

0 ensino militar na esfera estadual compreendera as atividades de educayao, de 

instru{fao e de pesquisa, realizadas nos estabelecimentos de ensino, institutos de 

pesquisa e outras organizayoes militares, buscando-se a difusao das questoes 

profissionais, culturais e cientifico-tecnol6gicas. 

4.2 0 CORPO DE BOMBEIROS NO PARANA 

Tratar-se-a de urn breve hist6rico institucional e sobre o contexto da implantayao 

do ensino na corporayao. 

Em terras paranaenses, o Corpo de Bombeiros iniciou suas atividades na cidade 

de Curitiba, no ano 1882, com uma sociedade de bombeiros voluntarios. Era a Sociedade 

Teuto-brasileira de Bombeiros Voluntarios e visava satisfazer a necessidade de 

contemplar a comunidade com urn servi{fo contra incendios, de carater supletivo ao 

Governo do Estado e ao Municipio, os quais, em virtude de escassos recursos 

financeiros, tinham dificuldade para organizarem o departamento contra o fogo. 

Somente no anode 1912, o entao presidente da Provincia do Parana, Dr. Carlos 

Cavalcanti, apresentou ao Congresso Legislativo do Parana, urn pedido de credito 

necessaria a cria9ao de urn Corpo de Bombeiros na Capital. 3 

Organizado a partir da san9ao da Lei n° 1.133, de 23 de maryo de 1912, a tao 

esperada institui{fao, equiparou os postos dos seus componentes, na plenitude de 

3 POLiCIA MILITAR DO PARANA 2007. Disponivel em:< http://www.policiamilitar.pr.gov.br> Acesso em: 16 
junho 2011. 
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direitos, honras, prerrogativas e vantagens, aos equivalentes do Regimento de 

Seguranya, denominayao atual Polfcia Militar do Parana. 

As atividades do Corpo de Bombeiros do Parana foram marcadas pela leitura da 

ordem do dia, em 8 de outubro de 1912, baixada pelo Major Fabriciano do Rego Barros, 

comandante que declarava dar inicio a organizayao. 

Ficou dito que a organizayao inicial do Corpo de Bombeiros do Parana deu-lhe 

carater rigorosamente militar e a imprescindivel autonomia completa. Urn Estado-Maior, 

duas Companhias e dois Estados-Menores formavam o Corpo de Bombeiros em 1912. 

Quanta ao ensino, a corporayao de bombeiros que nascia no Parana, sabedora 

que a educayao era o unico caminho para o desenvolvimento de suas atividades, na 

ordem do dia n° 136, datada de 19 de junho de 1913, criou a primeira estrutura de ensino, 

as chamadas Escolas Regimentais encarregadas de ministrar para bombeiros os 

conhecimentos de portugues, aritmetica e ciencias. 

Nao s6 no ensino fundamental o comando da corporayao denotou atenyao, mas 

tambem a instruyao tecnica. Viu-se, ja no ano de 1913, a nomeayao do Tenente Joao Meister 

Sobrinho, como instrutor de bombeiros e ginastica, muito elogiada na epoca como preparayao 

para salvamentos. 

Foi incorporado a Forya Militar em virtude da disposiyao do artigo 7°, da Lei n° 

1.761, de 17 de maryo de 1917, por Decreta n.0 473, de 9 de julho do mesmo ano; com a 

organizayao da Companhia de Bombeiros e Pontoneiros, voltou ao carater independente, 

com a constitui9ao de Corpo, com duas Companhias na Lei n° 2.517, de 30 de mar9o de 

1928, e foi desanexado pelo Decreta n.0 324, de 10 de abril deste ultimo ano. 

Novamente incorporado a Forya Militar, para fins militares, em 2 de junho de 1931, 

passou a fazer parte integrante, como Batalhao Sapadores-Bombeiros, com as partes 

administrativas e tecnicas independentes do Comando Geral. Desligados pelo Decreta n° 

134, de 15 de janeiro de 1932, voltaram a denominayao de Corpo de Bombeiros por for9a 

das disposiyoes do artigo 2°, do Decreta n° 452, de 24 de fevereiro do mesmo ano. 

Neste mesmo ano, 1931, foi criado na Forya Militar o Centro de Preparayao 

Militar (CPM), no qual foram reunidos os principais curses realizados na corporayao: a 

Escola de Preparayao de Oficiais (EPO); a Escola de Aplicayao e Revisao (EAR); a 

Escola de Sargentos (ES); a Escola de Cabos (EC); a Escola de Recrutas (ER); e a 

Escola de Educa9ao Fisica (EEF), sendo que no mes de julho daquele ano o CPM foi 

transformado em Companhia Escola e o unico curse que passou a funcionar 

ininterruptamente foi o de recrutas. 
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0 Decreta n° 86, de 18 de janeiro de 1934, dispos que a Corporayao de 

Bombeiros, continuando o seu carater de isolada, tivesse seus elementos sujeitos a 
Justi9a Militar da For9a, ficando reduzida a uma companhia, vedadas as transferencias 

entre uma e outra corporayao. 

A Corporayao foi excluida do acordo que o Estado firmou com a Uniao em 15 de 

fevereiro de 1934, nao sendo, assim, considerado como For9a Auxiliar do Exercito. 

Passou a administra9ao do municipio da Capital pelo artigo 4° da Lei n° 73, de 14 de 

dezembro de 1936. Reverteu a administra9ao do Estado, continuando independente com 

seu quadro de oficiais da for9a, em comissao, pelo Decreta n° 8.713, 8 de outubro de 

1938. 

Finalmente, pela Lei n° 155, de 25 de novembro de 1938, foi reincorporado a Polfcia 

Militar, com a denomina9ao de Companhia de Bombeiros e Organiza9ao de Companhia de 

Fuzileiros, gozando de autonomia administrativa para aplica9ao dos meios que lhe fossem 

atribufdos no or9amento do Estado e de ampla liberdade de a9ao quanta a parte tecnica. E no 

ano de 1953, nova designa9ao, Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do Parana, 

denomina9ao atual. 

Em 1948, o Centro de Prepara9ao Militar (CPM), que possuia os seus curses 

realizados apenas ocasionalmente de acordo com as necessidades imediatas 

da Corporayao, foi efetivamente reativado. 

Ja no Corpo de Bombeiros, apesar da preocupa9ao inicial com a instru9ao, 

somente no ano de 1953, foi criada uma se9ao para zelar da instru9ao, chamada de 

Chefia de lnstru9oes de Bombeiros.4 

Em 1955, o Centro de Prepara9ao Militar (CPM) passou a denomina9ao de Centro 

de Forma9ao e Aperfei9oamento (CFA). 

A Chefia de lnstru9oes de Bombeiros, ao Iongo do tempo, recebeu inumeras 

denomina9oes como: Chefia de lnstru9oes e Opera9oes (1958), Chefia de Opera9oes e 

lnstru9oes (1962), Divisao de Ensino (1964), Departamento de Ensino e lnstru9ao (1968) 

e atualmente denomina-se Centro de Ensino e lnstru9ao do Corpo de Bombeiros. 

Em 1971, o Centro de Forma9ao e Aperfei9oamento (CFA) recebeu a atual 

denomina9ao de Academia Policial Militar do Guatupe. 

Ao Iongo dos anos, foram varias as transforma9oes hist6ricas das unidades de 

ensino, sendo que atualmente a Lei Estadual no 16.575, de 28 de setembro de 2010, a 

qual dispoe que a Policia Militar do Estado do Parana (PMPR) destina-se a preserva9ao 
4 PLANO ESTRATEGICO DO CEI/CCB. 2009. Disponfvel em: <http://www.bombeiroscascavel.com.br 

/bombeirospr/uploads/cOa80001-d48a-82eO.pdf> Acesso em: 16 junho 2011. 
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da ordem publica, a policia ostensiva, a execu9ao de atividades de defesa civil, alem de 

outras atribui96es previstas na legisla9ao federal e estadual, no artigo 46, pan3grafo unico, 

define que: 

0 ensino de formayao e aperfeiyoamento de oficiais e prayas bombeiros-militares 
sera ministrado pela Academia Policial Militar do Guatupe, pela Escola de 
Forma~io, Aperfei~oamento e Especializa~io de Pra~as e pelo Centro de 
Ensino e lnstru~io, que manterao os respectivos cursos, bem como por outras 
organizayOes militares, policiais militares e, mediante conv~nio, por organizayOes 
civis, consoante a conveni~ncia da Corporayao. (PARANA. Lei n. 16.575 de 2010. 
Grifo nosso) 

Durante a evolu9ao hist6rica do ensino militar estadual, as inumeras modifica96es 

do ensino profissionalizante, deu-se para atendimento dos anseios da sociedade, a 

preserva9ao das tradi96es nacionais, a educa9ao integral para assimilayao e pratica dos 

deveres, dos valores e virtudes militares, desenvolvimento do pensamento e atualiza9ao 

tecnol6gica. 

4.3 OS SISTEMAS DE ENSINO CIVIL E MILITAR 

0 sistema de ensino militar ao buscar a integra9ao com a comunidade academica, 

se adaptou a legislayao de ensino civil para atendimento dos parametros nacionais de 

educa9ao. 

A Lei no 9394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da 

educa9ao nacional, sendo que o Art. 1 o estabelece: "[ .... ] a educacao abrange os 

processes formativos que se desenvolvem na vida familiar, na conviveneia humana, 

no trabalho, nas institui96es de ensino e pesquisa,[ .... ] (grifo nosso)" 

Esta lei traz informa96es importantes referente aos currlculos, avalia96es para 

ingresso no ensino superior, participayao dos professores na educa9ao e muitas outras 

informa96es de relevancia ao sistema de ensino militar. 

As institui96es de ensino militar envolvidas neste processo possuem uma certa 

autonomia, tal qual as institui96es civis, no que se refere a elabora9ao e execu9ao de 

seus currlculos e propostas pedag6gicas, em conformidade com o art. 53 da Lei no 

9394/96, segue: 

"[ ... ] 

Art. 53. No exercicio de sua autonomia, sao asseguradas as universidades, sem 
prejuizo de outras, as seguintes atribuiyOes: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educayao 
superior previstos nesta Lei, obedecendo as normas gerais da Uniao e, quando for 
o caso, do respective sistema de ensino; 
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II - fixar os currfculos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 
gerais pertinentes; 

Ill - estabelecer pianos, programas e projetos de pesquisa cientffica, produyao 
artfstica e atividades de extensao.(BRASIL, 1996) 

[ ... ] 

Em conformidade com a Lei Estadual no 16.575/2010, art. 29, tem-se que: "[ .... ]a 

Academia Policial Militar do Guatupe, institui~ao de ensino superior, [ .... ] (grifo nosso)", 

a qual possui a missao de formar, habilitar e p6s-graduar os oficiais da Corpora~ao, tern 

delegada a competencia prevista na lei de diretrizes e bases quanta a fixa~ao de cursos, 

programas e pianos. 

No entanto, por existirem inumeras diferen~as entre os sistemas de ensino civil e 

militar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educa~ao, no art. 83, previu a necessidade de 

regulamenta~ao deste sistema por meio de legisla~ao especifica: "[ .... ] 0 ensino militar e 
regulado em lei especifica, admitida a equivalencia de estudos, de acordo com as 

normas fixadas pelos sistemas de ensino.[ .... ]". (grifo nosso) 

Na esfera federal, a Lei n° 9786/99 regulamentada pelo Decreta n° 3182/99, 

regulou o ensino militar do exercito brasileiro em atendimento ao previsto na Lei no 

9394/96, mas na esfera do Estado do Parana, aguarda-se a cria~ao de lei que venha 

regular o sistema de ensino militar deste estado. 

0 Decreta Estadual n° 4509/61, que trata sabre o Regulamento do Centro de 

Forma~ao e Aperfei~oamento, atualmente com a denomina~ao de Academia Policial 

Militar do Guatupe, e a principal legisla~ao de ensino em vigor na PMPR, e juntamente 

com a Portaria de Ensino n° 236/2008, aprovada pelo Comando-Geral da Corpora~ao, 

regem o ensino na institui~ao. 

Somado a isso, buscando tambem alguma padroniza~ao, o Ministerio da Justi~a. 

por meio da Secretaria Nacional de Seguran~a Publica (SENASP), em urn grande 

trabalho envolvendo a comunidade academica e todas as corpora~oes de seguran~a. 

desenvolveu a Matriz Curricular Nacional que passou a ser urn referencial te6rico

metodol6gico para orientar as a~oes formativas dos profissionais da area de Seguran~a 

Publica, militares e civis, independentemente da institui~ao, nivel ou modalidade de 

ensino que se espera atender, buscando a defini~ao de urn curricula basico em todo o 

Brasil. 

A inexistencia de lei regulando o ensino militar estadual traz sem duvida urn 

prejuizo no que concerne a padroniza~ao de procedimentos especificos, que necessitam 
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ser regulados urgentemente, deixando assim lacunas que nao podem ser preenchidas por 

decretos, portarias ou pela matriz curricular da SENASP. 

4.4 CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS BOMBEIROS-MILITARES 

0 Curso de Forma9ao de Oficiais Bombeiros-Militares (CFO/BM), que e 

ministrado na APMG, e reconhecido oficialmente como curso superior, conforme 

homologa9ao do Ministerio da Educa9ao e Cultura, pelo Parecer n° 400/82 do Conselho 

Federal de Educa9ao, publicado no Diario Oficial da Uniao n° 170, de 06 set. 82, com 

dura9ao de tres anos e destina-se a forma9ao dos futuros oficiais do Corpo de Bombeiros 

(CB) da Policia Militar do Parana (PMPR). 

A Portaria de Ensino n° 236/2008 define os cursos de forma9ao como: 

Art. 18. 0 Sistema de Ensino na PMPR, compreende as seguintes modalidades de 
cursos: 

1- [ ... ] 

II - Curso de Formayao (CF): destinado a fornecer conhecimentos tecnicos gerais, 
indispensaveis para o exercicio de cargo, funyao ou qualifica<;ao policial 
militar/bombeiro-militar, ate o posto ou gradua<;ao fixados como limites de 
ascensao na carreira, permitidos pelo nivel considerado; 

Entende-se por conhecimentos tecnicos indispensaveis, a defini9ao das 

habilidades e competencias, indispensaveis para agir em diferentes situa9oes da pratica 

profissional, em que as reflexoes antes, durante e ap6s a a9ao estimulem a autonomia 

intelectual. 

0 plano do CFO/BM e o instrumento que busca parametrizar os conteudos a 

serem ministrados, a divisao em disciplinas, cargas horarias e demais requisites. 

Neste instrumento constam os objetivos gerais do curso que sao: 

a) Propiciar ensinamentos superiores aos Cadetes, preparando-os para o 
exercicio do oficialato no Corpo de Bombeiros, da PMPR; 

b) Desenvolver cultura tecnico-profissional qualitative, capacitando e 
potencializando o Cadete para o desempenho das atribui90es necessaries ao 
cumprimento das missOes legalmente destinadas ao oficial; 

c) Evidenciar valores sociais, eticos e marais necessaries a uma forma<;ao 
bombeiro-militar (BM) aliceryada nas ciencias, nos planejamentos, nas pesquisas, 
nas estrategias, nas taticas e nas tecnicas bombeiros-militares (BMs); 

d) Capacitar o futuro oficial para o exercicio das atividades BMs, para o comando, 
a instruyao e a administra<;ao de subgrupamentos e se<;Oes de bombeiros; 

e) Preparar profissionalmente o Cadete, em consonancia com os aspectos eticos, 
marais, intelectuais, fisicos, cognitivos e psicol6gicos, objetivando a constru<;ao 
cognitiva das qualidades necessaries para o desenvolvimento das fun<;Oes de 
chefia, de lideran<;a e de responsabilidade publica, necessaries ao desempenho 
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de suas atividades, voltadas a protegao da vida, de busca e salvamento, das 
relayaes sociais e institucionais; 

f) Evidenciar no futuro Oficial o sentimento de obediencia as leis e o cumprimento 
delas, demonstrado pelos principios da moralidade, da etica, da legalidade, da 
responsabilidade, da transparencia, da hierarquia, da disciplina, da lealdade e da 
justiga; 

g) Fortalecer o sentimento do dever e da protegao a sociedade, ao CB, a Policia 
Militar, a Patria e da fidelidade as instituigOes democraticas; 

h) Planejar, coordenar, desenvolver e desempenhar as atividades e os servigos 
operacionais de bombeiro, de busca e salvamento, visando a protegao da 
sociedade; 

i) Desenvolver competencias pessoais. 

Todos esses objetivos sao realmente indispensaveis a forma9ao do futuro oficial 

do Corpo de Bombeiros, mas acredita-se que a adota9ao da Classifica9ao Brasileira de 

Ocupa96es (CBO) do Ministerio do Trabalho complementaria o enfoque das competencias 

tecnicas ou operativas pertinentes as atividades a serem realizadas pelos diferentes 

profissionais, bern como, as competencias pessoais necessarias para o cargo. 

Tem-se, a bern da verdade, urn curricula alicer9ado unicamente na experiencia 

empirica de militares, que julgam baseado em suas cren9as e valores, as habilidades e 

competencias essenciais a forma9ao ou especializa9ao, inexistindo urn mecanisme 

eficiente para elabora9ao e revisao de curriculos. 

4.5 PLANOS DE DISCIPLINAS DO CFO/BM 

A Portaria de Ensino n° 236/2008, referente ao sistema de ensino militar da 

PMPR, dividiu as disciplinas em conformidade com as seguintes area de ensino: 

Art. 7°. [ ... ] 

1 - Ensino Fundamental, destinado a assegurar adequada base humanistica 

e cientifica, com vistas ao desenvolvimento da cultura dos integrantes da Policia 
Militar; 

II - Ensino Profissional, destinado a assegurar o necessaria embasamento 

tecnico, bem como a operacionalizagao das fungOes tipicas da profissao, aos 
integrantes da Policia Militar; 

Ill - Ensino Complementar, destinado ao desenvolvimento de competencias 

essenciais nao enquadradas nas areas acima citadas. 

Nao ha previsao em decretos ou na portaria de ensino da PMPR, de delimita9ao 

quanto aos percentuais em que cada area de ensino, compora os curriculos dos cursos, 

logo a divisao sera empiricamente realizada no parametro do born senso. 
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Este trabalho destina-se a analisar especificamente os pianos de disciplina de 

combate a incendios, quanta ao conteudo inflamaveis, bern como, realizar 

questionamento de cargas horarias e bibliografias sugeridas ao Iongo do processo. 

4.6 ESTAGIOS OPERACIONAIS DO CFO/BM 

Com a autonomia para fixar cursos, programas e estabelecer pianos, a APMG 

disciplina como sera o funcionamento de cada curso, neste caso o CFO/BM, definindo 

seus projetos pedag6gicos, bern como, prevendo a necessidade de estagios ou nao. 

0 desencadeamento dos estagios supervisionados dos Cadetes do CFO/BM, esta 

previsto nos pianos de curso e e condicionado a elabora9ao do respectivo Plano de 

Estagio, cuja atribui9ao e do Comando da ESO, mediante aprova9ao do Cmt. da APMG. 

Os estagios supervisionados normalmente sao realizados nas sextas-feiras, ap6s 

o expediente, nos finais de semana e feriados nas unidades operacionais, com a 

supervisao dos oficiais de socorro/dia, sendo que a carga horaria destinada ao estagio 

nao e computada no calendario academico. 

Brasil: 

A lei no 11788, de 25 de setembro de 2008, dispoe sobre o estagio de estudante no 

Art. 1 o Estagio e ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa a prepara~io para 0 trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituiQoes de 
educaQao superior, de educa~io profissional, de ensino media, da educayao 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educaQao de jovens e adultos. (grifo nosso) 

Assim, o estagio supervisionado que prepara para o trabalho esta contemplado na 

legisla9ao, e devera constar no respectivo projeto pedag6gico. 

Ao Iongo do trabalho, tratar-se-a sobre os estagios supervisionados em instala9oes 

industriais que refinam e manipulam inflamaveis, como complementa9ao a forma9ao 

academica dos cadetes bombeiros. 
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4.7 COMBATE A INCENDIOS 

Segundo registros hist6ricos5
, quando a capital do imperio Romano foi devastada 

por urn grande incendio no ano 22 a. C., o lmperador Cesar Augusto, preocupado por este 

acontecimento, decidiu na cria~o do que se pode considerar como o primeiro Corpo de 

Bombeiros do mundo, cujos integrantes se chamavam "vigiles", responsaveis pela 

seguran98 de Roma. 

Na metade do seculo XVII, o material disponivel para combate a incendio se 

reduzia apenas a machados, enxadoes, baldes, e outras ferramentas, os paises mais 

avanc;ados contavam com rudimentares maquinas hidraulicas, que eram conectadas a 

poc;os de vizinhos que enchiam baldes que por sua vez eram passados de mao em mao, 

ate a linha do fogo. 

No seculo XVIII, Van Der Heyden inventa "a bomba de incendio" e ganha 

notoriedade ao inventar a "mangueira" de combate a incendios. 0 novo sistema poe fim a 
epoca dos baldes e marca o comec;o de uma nova era no "ataque" aos incendios, com o 

lanc;amento de jatos de agua em varias direyaes. 

No Brasil, ate 1856, o badalar dos sinos anunciava que estava acontecendo urn 

incendio. Homens, mulheres e crianc;as saiam de suas casas ou de onde estivessem, e 

corriam ao local onde o fogo destruia algo. Todos juntos, faziam uma enorme fila e do 

poc;o de agua mais proximo, passavam baldes de mao em mao, ate que eles chegassem 

ao local que estava em chamas. 

0 dia 2 de julho daquele mesmo 18566 seria como outro qualquer nao fosse a 

publicac;ao do Decreta n° 1. 775, que criava o Corpo Provis6rio de Bombeiros da Corte, 

reunindo sob urn s6 comando as sec;oes dos Arsenais de Marinha e de Guerra, as duas 

sec;oes das Obras Publicas e da Casa de Correc;ao. As quatro primeiras formadas por 

operarios artifices daqueles 6rgaos e a ultima formada por africanos livres, subordinando

o ao Ministerio dos Neg6cios da Justic;a. Era urn marco na Hist6ria do Brasil, era o 

germinar de uma institui~o hoje secular, destinada exclusivamente a salvar vidas e bens. 

0 combate a incendios foi a razao da criac;ao da instituic;ao, que no passado 

atuava no efeito, ou seja, agia no momenta em que era acionado, mas nas ultimas quatro 

5 A HIST6RIA DOS BOMBEIROS NO MUNDO. Disponfvel em: <http://soubombeiro.blogspotcom I 
2009/07/historia-dos-bombeiros-no-mundo.html> Acesso em: 19/08/2011 

6 MUSEU HIST6RICO DO CBMERJ. Disponivel em: < http://www.museu.cbmelj.lj.gov.br/modules. php? 
name=Content&pa=showpage&pid=116&page=1> Acesso em: 19/08/2011 
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decadas passou a atuar fortemente em a9oes preventivas contra incendios, ou seja, 

passou a atuar nas causas. 

De todo o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, aproximadamente 66% 

sao a9oes relacionadas com a preven9ao de incendios, e de todos os deslocamentos 

para atendimento de uma emergencia, ocorrencias de incendios representam apenas 

17% do total dos deslocamentos. 7 

Acredita-se que seja com base nestes tipos de desempenho que no anode 2010, 

numa pesquisa realizada pela Consultoria GFK, os Corpos de Bombeiros do Brasil foram 

considerados os profissionais com maior credibilidade, 98% dos brasileiros confiam em 

seu Corpo de Bombeiros. 

Na institui9ao porem existe uma premissa que diz: "o incendio ocorre onde a 

preven9ao falha", diante disso tem-se que buscar sempre a qualifica9ao adequada para o 

enfrentamento dos incendios. 

4.8 COM BATE A INCENDIOS EM INFLAMAVEIS 

lniciando a abordagem deste assunto, passam-se a conceituar os seguintes 

elementos: fogo, incendio e combustao. 

No Brasil, por meio da Associa9ao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), a NBR-

13860 (1997 apud ITIU SEITO et al., 2008, p. 35) define: "[ .... ] fogo e o processo de 

combustao caracterizado pel a emissao de calor e luz", conceito incomplete no 

entendimento da corpora9ao. 

Nos Estados Unidos da America, a NFPA- 101A (2003 apud ITIU SEITO et al., 

2008, p. 35) define: "[ .... ] fogo e a oxida9ao rapida auto-sustentada acompanhada de 

evolu9ao variada da intensidade de calor e de luz." 

Na lnglaterra, a BS 4422-1 (2003 apud ITIU SEITO et al., 2008, p. 35) define:"[ .... ] 

fogo e o processo de combustao caracterizado pela emissao de calor acompanhado de 

fuma9a, chama ou ambos." 

No Parana, o Corpo de Bombeiros (CB) adotou um conceito mais complete 

definindO assim: "( .... ) fogo e Urn prOCeSSO rapidO e aUtO-SUStentavel de 0Xida~i08 
1 

7 Fonte SYSBM/CCB- Sistema de registro e estatistica de ocorr~ncias, periodo de 01/08/2011 a 
18/08/2011 

8 Oxidac;ao:e a queima do material combustive! e o oxig~nio formando assim outra substancia. (PARANA 
Corpo de Bombeiros do Parana. Manual de Combate a lncendio. Curitiba, PR, 2008, cap. 6, p. 14) 
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acompanhado de calor e luz com varia~oes de intensidades." (PARANA, 2008, cap. 

6, p. 14. grifo nosso) 

Quanta a defini9a0 de incendio tem-se: 

No Brasil, a ABNT, por meio da NBR-13860 (1997 apud ITIU SEITO et al., 2008, p. 

43), define: "[ .... ] o incendio e o fogo fora do controle", conceito adotado pelo CB no 

Parana. 

Definindo combustao, toma-se como ponto de partida a NBR-13860 (ABNT, 1997) 

que conceitua combustao como: "[ .... ] rea9ao exotermica de urn combustive! com urn 

comburente, geralmente acompanhada de chamas e/ou brasa e/ou emissao de fuma9a, 

conceito adotado pelo CB no Parana e mais simples "[ .... ] uma reac;ao quimica 

exotermica". (PARANA, 2008, cap. 6, p. 02. grifo nosso) 

Teoricamente, existem quatro elementos essenciais para que o fogo ocorra, os 

quais em conjunto formam o cham ado 'tetraedro do fogo', sendo eles: combustive!, 

comburente, calor e a rea9ao quimica em cadeia. 

Para que a combustao iniciada com a presen9a do combustive!, comburente e 

calor seja continua, ha a necessidade de urn quarto elemento, a rea9ao quimica em 

cadeia que tornara o ciclo constante e autossustentavel. 

0 calor radiado das chamas atinge o combustive! e este e decomposto em 
partfculas menores, que se combina com o oxigenio e queimam, radiando outra 
vez calor para o combustive!, quebrando mais moleculas, formando um ciclo 
constante. (PARANA, 2008) 

Destes elementos, viu-se que os corpos combustiveis sao o campo de propaga9ao 

do fogo, sendo que eles podem estar nos tres estados fisicos da materia: solido, liquido e 

gasoso. 

Durante a queima dos corpos combustiveis sao obtidos os gases combustiveis por 

meio de urn processo chamado pirolise9
• 

Os corpos combustiveis solidos a medida que o calor aumenta se liquefazem 

transformando-se em liquidos combustiveis e a medida que a rea9ao em cadeia se 

desenvolve se gaseificam, porem em algumas situa9oes ocorre a sublima9ao, em que a 

mudan9a fisica do estado solido se da diretamente ao estado gasoso. Como regra geral, 

a queima ocorre no estado gasoso. 

Quando o fogo se da em local aberto os gases combustiveis sao aquecidos e 

liberados pelo material combustive!, se inflamam e sao dispersos na atmosfera. 

9 Pir61ise e a decomposi9ao qufmica de uma materia ou de uma substancia por intermedio do calor 
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Porem, quando este fogo ocorre em urn ambiente fechado se torna urn fenomeno 

mais complexo, pois havera urn aumento substancial da pressao interna do ambiente, 

podendo ocorrer ate uma explosao. 10 

Existem combustiveis que estao no estado liquido e tern como caracteristica 

assumir a forma do recipiente que os contem, ao serem derramados tomam a forma do 

piso, fluem e se acumulam nas partes mais baixas. 

Outra caracteristica dos combustiveis liquidos e que ao serem misturados com a 

agua, que eo principal agente extintor11 utilizado no combate a incendios12
, alguns deles 

por serem mais leves que a agua ficarao sabre ela. 

E por que isso ocorre? Porque se tern mais uma importante caracteristica nos 

combustiveis liquidos a solubilidade, ou seja, a capacidade deste liquido se misturar com 

a agua. Urn combustivelliquido com grande solubilidade pode ser diluido em agua ate urn 

ponte que a mistura nao tenha mais risco de incendiar-se. 

Mas, por outre lado, combustiveis liquidos com pouca solubilidade, nao sao 

diluidos em agua e normalmente sao mais leves que ela, configurando urn grande 

problema para as ayOes de combate a incendios, possuindo caracteristicas diferentes dos 

demais, peculiares, especiais. 

0 maier exemplo que se encaixa nesta categoria especial de combustiveis sao os 

liquidos derivados do petr61eo (hidrocarbonetos), estes liquidos sao muito volateis, ou 

seja, possuem maier possibilidade de incendiar-se: 

volatilidade e a facilidade com que os lfquidos liberam vapores, tambem e de 
grande importancia, porque quanta mais voh~til for o lfquido,maior a possibilidade 
de haver fogo, ou mesmo explosao. (PARANA, 2008, cap. 6, p. 17. Grifo nosso) 

Devido a volatilidade os liquidos passaram a ser divididos em liquidos combustiveis 

e liquidos inflamaveis e sao definidos assim: 

liquido combustive!: Qualquer Hquido que tenha ponto de fulgor, em vasa 
fechado, igual ou superior a 37,8°C, conforme determinado pelos metodos de 
ensaio apresentados na se9ao 4. 

liquido inflamavel: Qualquer Hquido que tenha ponto de fulgor, em vasa fechado, 
abaixo de 37,8°C, conforme determinado pelos metodos de ensaio apresentados 
na se9ao 4. (ABNT. NBR-17505-1, 2006, p. 05. Grifo do autor) 

10 Explosao: fenOmeno acompanhado de rapida expansao de um sistema de gases, seguida de uma rapida 
eleva9ao na pressao; seus principais efeitos sao o desenvolvimento de uma onda de choque e ruido. 
(ABNT. 1997.) 

11 Agente extintor: Substancia utilizada para a extin9ao do fogo. (ABNT. 1997.) 
12 Combate a incendios: Conjunto de a90es destinadas a extinguir incendio, com usa de equipamentos 

manuais ou automaticos. (ABNT. 1997.) 
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Como vista, de forma geral, os corpos combustiveis queimam no estado gasoso, 

nao sendo diferente os liquidos combustiveis e os liquidos inflamaveis, inclusive tendo em 

suas definiyaes de forma clara que o ponto de fulgor e o referencial ou balizador que os 

diferenciam. 

Define-se ponto de fulgor como: 

A temperatura mfnima, na qual os corpos combustfveis comec;am a desprender 
vapores que se incendeiam em contato com uma fonte externa de calor, 
entretanto, a chama nao se mantem devido a insuficiencia na quantidade de 
vapores. (Secco, 1982. p. 24) 

Qualquer liquido, inflamavel ou combustive!, quando submetido a uma elevagao de 

temperatura e alcanga seu ponto de fulgor, principia a desprender a partir de sua 

superficie vapores inflamaveis. 

Estes combustiveis possuem caracteristicas pr6prias e especiais, precisam ter urn 

tratamento diferenciado e deve a instituigao ter uma preocupagao redobrada quanta ao 

ensino deste conteudo aos cadetes do CFO/BM, haja vista, estes combustiveis f6sseis 

serem a base energetica mundial. 
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5 METODOLOGIA 

0 presente trabalho esta centrado em uma pesquisa aplicada ao curso de 

forma9ao dos oficiais do Corpo de Bombeiros, de forma especifica, propondo 

melhoramentos dos pianos das disciplinas de combate a incendios quanta a proficiencia 

destes futuros oficiais em rela9ao ao conteudo programatico inflamaveis. 

Quanta aos meios, consiste de uma pesquisa documental, utilizando informa9oes 

colhidas por meio de pesquisa de dados existentes nos pianos de disciplinas ou pianos de 

curso, na forma9ao de oficiais bombeiros em diferentes estados da federa9ao. 

Em complemento a pesquisa documental, foi realizada uma pesquisa de campo 

junto aos cadetes que se formarao ao final deste ano, por meio do preenchimento do 

questionario aplicado aos 22 alunos do 3° CFO/BM/2011, concomitante com duas 

entrevistas, que foram realizadas com as gerencias da area de seguran9a da refinaria 

Getulio Vargas. 

Finalizando, foram tratados todos os dados coletados, relacionando-os com as 

informa9oes obtidas por meio da pesquisa documental a fim de justificar as propostas de 

solu96es apresentadas para o problema de pesquisa do presente trabalho monografico e 

sugestao da implanta9ao de estagios operacionais na refinaria de petr61eo. 
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&ANALISE DE DADOS E DISCUSSAO DE RESULTADOS 

Buscou-se em atendimento aos objetivos propostos neste trabalho, realizar os 

levantamentos necessaries para a obtenc;ao de respostas aos questionamentos 

formulados quando da apresentac;ao do problema. 

Para tanto, ao Iongo do trabalho, demonstrou-se que os objetivos do ensino militar 

e a habilitac;ao do profissional para o exercicio da atividade-fim da instituic;ao, e que desde 

o inicio da implantac;ao do servic;o de bombeiros em nosso estado, a preocupac;ao como 

bern servir a sociedade sempre esteve presente no desenvolvimento do ensino. 

Demonstrou-se tambem a previsao do ensino militar dentro do sistema de ensino 

brasileiro e a necessidade de uma lei para regula-lo, devido as caracteristicas pr6prias 

desse sistema de ensino, sendo que a nivel federal as instituic;oes militares ja possuem 

legislac;ao regulando o ensino, o que nao ocorreu na esfera estadual ate o momenta. 

No CFO/BM, foi demonstrado que o curso e de graduac;ao, e quais sao os 

objetivos do ensino militar na realizac;ao do curso de formac;ao, a qual consta na portaria 

de ensino em conjunto com o plano de curso, bern como, concluiu-se que devido a 

inexistencia da lei de ensino, acabam havendo varias alterac;oes curriculares, sugerindo 

que a CBO seja considerada na elaborac;ao do curricula. 

Os estagios operacionais do CFO/BM tambem possuem regras a obedecer da 

legislac;ao de ensino brasileiro, com as quais a APMG encontra-se em conformidade. 

Comentou-se da credibilidade do Corpo de Bombeiros no Brasil, e o acreditar que 

os resultados obtidos em pesquisas sao fruto de uma mudanc;a da abordagem em relac;ao 

aos incendios, pois a instituic;ao passou a atuar fortemente nos aspectos preventives 

deles, com intervenc;ao nas edificac;oes ja na fase de elaborac;ao de projetos. 

Ao conceituar-se todos os elementos te6ricos relativo aos incendios, buscou-se 

de forma clara indicar as diferenc;as fundamentais envolvendo os materiais inflamaveis, os 

quais possuem caracteristicas especiais e (micas dos demais materiais combustiveis. 

6.1 ANALISE DO PLANO DE CURSO DO CFO/BM 

0 Curso de Formac;ao de Oficiais Bombeiros Militares (CFO/BM), realizado na 

Academia Policial Militar do Guatupe (APMG), tern durac;ao de 3 (tres) anos com carga 

horaria total de 4.000 (quatro mil) horas/aula. 
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Tabela 01 - Divisao da carga horaria anual do CFO/BM, realizado na APMG, Sao Jose 
dos Pinhais-PR. 

1° CFO/BM 1340 

2° CFO/BM 1265 

Extraido de: Plano de Curso do CFO/BM 2010 a 2012 - APMG 

Estas cargas horarias estao distribuidas em disciplinas, que foram divididas em 

tres areas de ensino, ou seja, tres especialidades em conformidade com a Portaria de 

Ensino n° 236/2008. 

1° CFO/BM 390 180 

2° CFO/BM 590 180 

3° CFO/BM 1395 470 665 

Extraido de: · Plano de Curso do CFO/BM 2010 a 2012- APMG 

As disciplinas classificadas no plano de curso do CFO/BM, como fundamentais, 

que visam assegurar uma adequada base humanistica e cientifica, com vistas ao 

desenvolvimento da cultura dos integrantes e correspondem a 43,38% (quarenta e tres 

virgula trinta e oito porcento) de todo o curse. 

Ja as disciplinas classificadas no plano de curse do CFO/BM, como profissionais, 

que visam assegurar o necessaria embasamento tecnico, bern corno a operacionaliza9ao 

das fun9oes tipicas da profissao correspondem a 41,12% (quarenta e urn virgula treze 

porcento) de todo o curse. 

E as disciplinas classificadas no plano de curse do CFO/BM, como 

complementares, que visam ao desenvolvimento de competencias essenciais nao 

enquadradas nas areas acima citadas, correspondem a 15,50% (quinze virgula cinquenta 

porcento) de todo o curse. 
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A matriz curricular nacional, que e urn dos documentos referenciais na elaborayao 

do plano de curso do CFO/BM, define as competencias profissionais que se esperam de 

urn agente de seguran9a publica, assim: 

Competencia e entendida como a capacidade de mobilizar saberes para agir em 
diferentes situayoes da pratica profissional, em que as reflexoes antes, durante e 
ap6s a ayao estimulem a autonomia intelectuai.(SENASP, 2009) 

0 plano de curso do CFO/BM nao referencia nem utiliza as parametres da 

Classifica9ao Brasileira de Ocupa9oes (CBO) do Ministerio do Trabalho, para definir au 

auxiliar na defini9ao das competencias, diferentemente da matriz curricular que traz: 

A analise tambem chama a atenyao para outro aspecto: a CBO e um instrumento 
que contempla a dimensao tecnica das ocupayoes encontradas no mercado de 
trabalho, ou seja, ela enfoca as competencias tecnicas ou operativas pertinentes 
as atividades a serem realizadas pelos diferentes profissionais de Seguranya 
Publica e as competencias pessoais necessarias para as atividades de cada 
cargo. Assim, como o ponto de partida para um perfil profissiografico, a CBO e 
uma excelente fonte. 

A ausencia da aplica9ao da CBO, bern como, a nao utiliza9ao do perfil 

profissiografico para a elaborayao dos pianos de curso, tern levado a distor9oes nos 

resultados esperados quanta a competencia e habilidade dos futures oficiais. 

6.2 ANALISE DOS PLAN OS DE DISCIPLINAS DE COM BATE A INCENDIOS 

Da carga horaria total do CFO/BM, as disciplinas de combate a incendios somadas, 

representam apenas 5,75°/o (cinco virgula setenta e cinco porcento) eo peso desta carga 

horaria dentro das disciplinas profissionais representam apenas 14°/o (quatorze porcento). 

Tabela 03- Carga horaria de com bate a incendios no CFO/BM, realizado na APMG, em 
conformidade com as areas de ensino, Sao Jose dos Pinhais-PR. 

·Anb IetHia 
1° CFO/BM* 

2° CFO/BM** 

3° CFO/BM*** 

Extrafdo de: Plano de Curso do CFO/BM 2010 a 2012 -APMG 
*Combate a lncendios I e II 
**Combate a lncendios Ill 
***Combate a lncendios IV e V 

80 

60 

Embora as competencias e habilidades esperadas de urn oficial sejam diferentes 

de urn pra9a, devido a fun9ao que cada urn exerce na organizayao e no atendimento de 
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urn incendio, tem-se que buscar uma qualifica9ao maier do oficial bombeiro e isto come9a 

pela amplia9ao da carga horaria destinada ao combate a incendios. 

Tabela 04 - Comparative da carga horaria de combate a incendios, oficiais x praQas, Corpo de 
Bombeiros do Parana. 

CAO/BM* 0 

CFO/BM 230 

CAS/BM** 33 

CFS/BM*** 50 

CFC/BM**** 30 

CFSD/BM***** 

Extraido de: Pianos de Cursos- CAO/BM 2011 e CFO/BM 2010 a 2012- APMG; 
CAS/BM,CFS/BM, CFC/BM e CFSD/BM do ano de 2008- Centro de Ensino e lnstruQao. 
Nota: *Curso de AperfeiQoamento de Oficiais 
** Curso de AperfeiQoamento de Sargentos 
***Curso de Forma9ao de Sargentos 
****Curso de Forma9ao de Cabos 
*****Curso de FormaQao de Soldados 

0 oficial bombeiro possui urn tempo menor de treinamento de incendios que urn 

pra9a ao comparar-se as cargas horarias, e tratando-se apenas do periodo de formayao, 

constatou-se que o cadete do 1 o CFO/BM possui menos carga horaria em combate a 

incendios que urn soldado, ou seja, ao final do primeiro ano do CFO/BM o cadete nao 

esta em condi96es de realizar nem a fun9ao de soldado, pais este ate estagios ja realizou 

enquanto o cadete ainda nao. 

Alem disso, a carga horaria de combate a incendios, que se apresentou ser muito 

pequena, possui urn conteudo programatico de grande relevancia a sociedade, os 

inflamaveis. 

Urn incendio em refinaria, distribuidora de combustiveis, engarrafadora de GLP, 

envasadora de gases industria is e medicinais (hidrogenio, oxigenio, acetileno e etc .. ), 

usinas sucro-alcooleiras, possuem caracteristicas especiais de combate devido ao grande 

potencial calorifico dos liquidos e gases inflamaveis. 

Analisando o conteudo programatico-das disciplinas de com bate a- incendios I, II, 

Ill, IV e V do CFO/BM, constatou-se o pouco tempo disponibilizado a esta especialidade, 

a qual e sem duvida alguma, insuficiente a formayao minima de urn oficial do Corpo de 

Bombeiros do Parana. 
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Tabela OS - Carga horaria destinada ao conteudo programatico inflamaveis, em relaQao a carga 
horaria total de com bate a incendios no CFO/BM, realizado na APMG, Sao Jose dos Pinhais-PR. 

Aoolet:ivo -; · ··. comllle~::~ii·n:cin&!p~::; 1.. • ... ·:·:•n"am~veis ; 
1° CFO/BM* 80 6 

2° CFO/BM** 5 

3° CFO/BM*** 

To tar 
Extraido de: Plano de Curso do CFO/BM 2010 a 2012 e Pianos de Disciplinas 2011 -APMG 
*Combate a lncendios I e II 
**Combate a lncendios Ill 
***Combate a lncendios IV e V 

Questiona-se como urn assunto tao tecnico, com caracteristicas especiais, 

considerado de relevancia a seguran9a nacional, pode receber tao pouca aten9ao da 

principal institui9ao da area de seguran9a publica encarregada da missao de combater os 

incendios. 

Outro aspecto, a carga horaria relativa aos inflamaveis e desfragmentada e mal 

estruturada, pais a base te6rica e ministrada no primeiro ana, arma9ao de linhas manuais 

no segundo ana e a pratica em instala9oes no terceiro ana, tornando-se dificil aos 

discentes absorver o conteudo desta maneira, inexiste a continuidade. 

Tambem demonstrou-se que as disciplinas consideradas complementares, ocupam 

15,50°/o (quinze virgula cinquenta porcento) de toda a carga horaria do CFO/BM. 

Segue a rela9ao das disciplinas que compoem esta area do ensino do CFO/BM, 

para analise e questionamentos. 

Quadro 01 - RelaQao de disciplinas complementares no plano de curso 2010-2012 do CFO/BM, 
realizado na APMG, Sao Jose dos Pinhais-PR. 

1° CFO/BM DESPORTO ESPECIALIZADO 100 

1° CFO/BM MARKETING PESSOAL E PROFISSIONAL 40 

1° CFO/BM LINGUA ESTRANGE IRA MODE RNA- INGLES I 40 

2° CFO/BM DESPORTO ESPECIALIZADO 100 

2° CFO/BM LINGUA ESTRANGE IRA MODE RNA- INGLES II 40 

3° CFO/BM DESPORTO ESPECIALIZADO 100 

continua .... 
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3° CFO/BM LINGUA ESTRANGE IRA MODE RNA- INGLES Ill 40 

Total '!460 . 

Extraldo de: Plano de Curso do CFO/BM 2010 a 2012 -APMG 

Excetuando-se a disciplina de marketing pessoal e profissional, as outras duas 

disciplinas estao contempladas ao Iongo des tres anos do CFO/BM. 

Analisando-se a presen9a da disciplina de lingua estrangeira moderna, com carga 

horaria total de 120 (cento e vinte) horas/aula, questiona-se a inclusao de tal disciplina, 

por considerar a carga horaria insuficiente para a proficiencia dos alunos em outro idioma. 

Outro ponto e que a formayao em uma lingua estrangeira nao se enquadra nos 

requisites das disciplinas da area complementar, embora haja a disposi9ao de exigir uma 

lingua estrangeira para realiza9ao dos pr6ximos concursos ao CAO'S e de duas linguas 

estrangeiras para os concursos do CSP. 

Analisando-se a presen9a da disciplina de desporto especializado, com carga 

horaria total de 300 (trezentas) horas/aula, entendeu-se desnecessaria para a formayao 

profissional, pois nao ha formayao de atletas nas diversas modalidades, inclusive nao e 
para isso que a comunidade esta custeando a balsa de estudo dos cadetes, a popula9ao 

espera urn profissional qualificado. 

Corroborando, no plano de curso do CFO/BM, tem-se a previsao de duas 

disciplinas fundamentais a formayao, as quais estao distribuidas ao Iongo dos tres anos 

do curso que sao: educa9ao fisica e nata9ao. A primeira com 270 (duzentos e setenta) 

horas/aula e a segunda com 120 (cento e vinte) horas/aula, estas sim, necessarias a 
formayao de urn oficial do Corpo de Bombeiros. 

E concluindo este questionamento, case fosse necessaria, poderia ser reavaliada a 

disposi9ao de horas aula, destinadas as disciplinas da area de exatas, que totalizam 500 

(quinhentas) horas/aula. 

Passou-se entao a verifica9ao das bibliografias sugeridas nos pianos de disciplinas 

do CFO/BM em comparayao aos demais cursos realizados nos Corpo de Bombeiros do 

Parana. 

Verificando os pianos de disciplinas de combate a incendios do CFO/BM, CAS/BM, 

CFS/BM, CFC/BM e CFSD/BM, nao ha diferen9as relevantes ao comparar-se as 

bibliografias sugeridas. 

Constatou-se, no entanto, a necessidade da inclusao de novas bibliografias, nos 

pianos de . disciplinas de combate a lncendios do CFO/BM, devido ao conjunto de 
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especialidades que o futuro oficial devera dominar, haja vista a atua9ao em emergencia 

na fun9ao de comandante do incidente, que alem de conhecer a sua propria estrutura, 

devera ter urn born conhecimento quanta a estrutura operacional das instala96es em que 

ira atuar. 

Para tanto, sugeriu-se a inclusao do manual de combate a incendios da institui9ao 

que foi homologado no ano de 2011, bern como, a inclusao de Normas Brasileiras da area 

de incendios. 

Quadro 02- Bibliografia sugerida para complementac;ao dos pianos de disciplinas de combate a 
incendios do CFO/BM, realizado na APMG, Sao Jose dos Pinhais-PR. 

.. • ....... ,:; .... ··,:·· ... 
•·· 

.. ; . :;;,., .. 13ibl~.~~~~:n;t~:.S,.\Il1eri·~.~s:•·•··· ::::'1•::: .···.·.· · 
\;\ < .\ 

... ),· .. ' ..• ,. 

Manual de Combate a lncendios do CBPR* NBR-15219 -pianos de emergencias. 

NBR*-17505 -armazenamento de inflamaveis e NBR-12615 -sistema de com bate a incendios 

combustiveis porespuma 

NBR-14276 -brigada de incendio NBR- 14608 -bombeiro profissional civil 

NBR-9695 -p6 para extinc;ao de incendios NBR-11861 -mangueiras de incendio 

NBR-12252 -tatica de salvamento e com bate a NBR-12285 -protec;ao contra incendios em 

incendios em aeroportos deposito combustiveis de aviac;ao 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
* Corpo de Bombeiros do Parana 
**Norma Brasileira da Associac;ao Brasileira de Normas Tecnicas. 

Prosseguindo no atingimento aos objetivos, buscou-se comparar a matriz curricular 

do CFO/BM do Parana, com os demais estados da federa9ao no que concerne ao 

conteudo inflamaveis. 

lnicialmente realizou-se cantata com as academias do Distrito Federal, Sao Paulo e 

Rio de Janeiro, conseguindo-se alguma informa9ao apenas no Estado do Rio de Janeiro e 

Sao Paulo. 

Devido a forma9ao dos oficiais do Estado de Sao Paulo ser geral, ou seja, todos 

formam-se oficiais de policia e ap6s os interessados fazem uma especializa9ao para 

tornar-se bombeiro, deixou-se de lado a grade deste curso, por este divergir sobremaneira 

dos demais cursos do Pais. 

Passou-se, entao, a confronta9ao das grades curriculares dos Estados do Parana, 

Rio de Janeiro e Paraiba. 
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Tabela 06 - Comparativo das cargas horarias de combate a incendios no CFO/BM, dos Estados 
do Parana, Paraiba e Rio de Janeiro, conforme pianos de cursos_em vigor. 

1° CFO/BM 80 120 

2° CFO/BM 60 60 

3° CFO/BM 

Extraido de: Plano de Curso Parana- Academia Policial Militar do Guatupe, Paraiba-Centro de 
Ensino Govern ad or Antonio Mariz, Rio de Janeiro- Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II 

No comparativo da carga horaria da disciplina, o Estado do Parana e o que 

destina o menor tempo em combate a incendios durante o CFO/BM. 

Outro parametro essencial a este comparativo, baseou-se em verificar a carga 

horaria total do curso e o percentual da disciplina de combate a incendios quanta a sua 

representa9ao no todo. 

Tabela 07 - Comparative das cargas horarias total do CFO/BM, dos Estados do Parana, Paraiba 
e Rio de Janeiro, com o peso percentual da disciplina de combate a incendios em rela9ao ao 
curso. 

Ano letivo Parana % 

1° CFO/BM 1340 5,97 1275* 9,41 

2° CFO/BM 1265 4,74 1025* 5,85 

3° CFO/BM 1395 6,45 

Total ,-- .. .,, 4000 

Extraido de: 
Plano de Curso: Parana- Academia Policial Militar do Guatupe; 
Paraiba - Centro de Ensino Governador Antonio Mariz; 
Rio de Janeiro -Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II 
*Nao computado na carga horaria os estagios operacionais. 

Rio de % 
Janeiro 

1221* 7,37 

1584* 5,68 

6,79 

6,54 ' 

Em termos percentuais, o Corpo de Bombeiros do Parana apresentou tambem urn 

rendimento inferior, em rela9ao aos Estados da Paraiba e Rio de janeiro, comprovando-se 

a tese de que a forma9ao do CFO/BM do Parana e deficitaria no combate a incendios e 

quanta ao combate a inflamaveis nao e diferente. 

Partiu-se, entao, para a confronta9ao do periodo destinado aos estagios 

operacionais em que constatou-se: 
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Tabela 08 - Comparative das cargas horarias em horas, destinadas a realizavao de estagios 
operacionais conforme plano de curso do CFO/BM, entre os Corpos de Bombeiros do Parana, 
Paralba e Rio de Janeiro. 

Ano letivo . Parana 

1° CFO/BM 10* 90 5 144 6 

2° CFO/BM 10* 90 5 9 

3° CFO/BM 10* 0 6 

Extra I do de: Plano de Curso Parana- Academia Policial Militar do Guatupe, Paralba -Centro de 
Ensino Governador Antonio Mariz, Rio de Janeiro -Academia de Bombeiro Militar Dam Pedro II 
* quantidade estimada pela Coordenavao do CFO/BM - APMG, pais o estagio operacional nao 
consta na grade do curso. 

No Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro a quantidade de estagios e 
bern superior, em relac;ao ao Corpo de Bombeiros do Estado da Paraiba, mas devido a 
falta de previsao dos estagios, realizados aos finais de semana na grade curricular do 

CFO/BM do Parana, tornou-se prejudicada a informac;ao quanta ao numero de estagios 

realizados pelos alunos, sendo que a informac;ao da coordenac;ao do curso relata alga em 

torno de 10 (dez) escalas de estagio. 

6.3 APLICAc;Ao DE QUESTIONARIOS AO 3° CFO/BM 

Em pesquisa de campo, foi realizado urn levantamento per meio do preenchimento . 
de questionarios, aplicados aos 22 (vinte e dais) alunos do 3 o CFO/BM, com o intuito de 

aferir as percepc;oes dos cadetes que se formarao ao final do ana de 2011, os quais ja 

tiveram todo o conteudo das disciplinas de combate a incendios ministradas. 

A primeira pergunta objetivava obter uma percep9ao da experiencia anterior ao 

curso destes profissionais. 

Constatou-se que quase a totalidade des cadetes do 3 o CFO/BM-2011 sao 

originados do meio civil e nao possuiam nenhuma experiencia ha area de seguranc;a 

industrial, inclusive, nenhum deles sequer participou de uma CIPA (Comissao lnterna de 

Prevenc;ao de Acidentes). 
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Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 
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Concluiu-se que as respostas a seguir sao realmente a percep9ao do 

conhecimento adquirido durante o curso, e nao tern nenhuma interfen3ncia de 

experiencias anteriores. 

A segunda pergunta objetivava aferir como o cadete avalia o seu prepare te6rico e 

pratico em incendios adquiridos ao Iongo do curso. 

Grafico 02 - Autoavaliacao quanta ao prepare te6rico e pratico em combate a inc~ndios, turma 3° 
CFO/BM/2011 - APMG/PR 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

COMO 
INAQEQUADA 

73% AVAI,.I()U 

-~ COMp R~G~.LAR 

Dos resultados aferidos, tem-se 78°/o dos cadetes, acreditando possuirem urn 

conhecimento regular au inadequado e 23% com a confian9a de possuirem urn 

conhecimento em combate a incendios em urn born nivel. 
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Pode-se concluir, entao, que a formacao realmente deixou a desejar ou a 

ansiedade advinda das vesperas da conclusao do curso faz com que a sensacao de falta 

de prepare fique aflorada, o que e natural aos formandos de qualquer curso de graduacao 

que serao lancados ao mercado de trabalho. 

A terceira pergunta objetivava aferir qual a experiencia em combate a incendios 

real, adquirida durante os estagios operacionais, e para isso foi listado quatro tipos de 

edificacoes em que poderia ter atuado. 

Desta relacao constam edificacoes, onde comumente ocorrem incendios como 

residencias e comercio/servico, ate as edificacoes urn pouco mais complexas como 

industrias e edificacoes com piso em desnivel. 

Grafico 03 - Experiencia pratica de combate a inc~ndios adquirida durante as estagios operacionais, turma 
3° CFO/BM/2011 - APMG/PR 

m n-.ic. co!VI~i:tc•os/sE:Rv•c;:os 
B!l EDIFiCA.c;:OES ' DE 'ools ·au IVIAIS PAVIIVIENTOS 

Das informacoes apuradas, constatou-se o esperado em relacao aos 

· atendimentos em residencias e comercio/servicos, porem um dado extremamente 

preocupante, 18% dos cadetes nunca atenderam a um incendio, sao quatro cadetes 

sem experiencia alguma, sendo que estes cadetes em tres meses estarao exercendo o 

comando dos escaloes de emergencias na funcao de oficiais de socorro. 

0 resultado foi a comprovacao de que os estagios operacionais, nos moldes que 

estao estabelecidos, nao capacitam os cadetes, tampouco dao experiencia a grande 

maioria no combate a incendios em industrias. 
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Grafico 04 - Experiencia pratica de combate a incendios em inflamaveis adquirida durante os estagios 
operacionais, turma 3° CFO/BM/2011 -APMG/PR 

---------···--~·-··-·-'---·-----------·-----·------···-·~-----~-----·-----------·-··-----'------~--------~~---·-----'-

~-~----------··-·------------·--·-·-------------------- 73% 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Como consequencia da ausencia de experiencia em atendimento de incendios em 

industrias e a constata~ao de que nao houve aprendizado no combate a inflamaveis. 

Como os estagios nao estao agregando conhecimento aos cadetes do CFO/BM, 

no atendimento a industrias e tambem quanta aos combustiveis inflamaveis, passou-se a 

explorar o aprendizado durante as aulas de combate a incendios. 

Grafico 05- Treinamentos praticos com fogo em princrpios de incendios com uso de extintores portateis, 
turma 3° CFO/BM/2011 -APMG/PR 

• uMAVEZ !S ' I'-IENHUMA VEZ 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Verificou-se que o treinamento pratico em inflamaveis, em principios de incendios, 

. previsto no plano de disciplina de combate a incendios II, foi realizado a todos os alunos. 

Como nesta turma ha alunos que foram reprovados no 1 o CFO/BM, estes realizaram mais 

de uma vez este tipo de treinamento. 

Dentro de urn processo continuo de aprendizado esta previsto urn treinamento 

pratico de combate a incendios com fogo envolvendo inflamaveis, o qual normalmente e 

realizado em industrias petroquimicas, as quais possuem local adequado para tal tim, 
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diferentemente da APMG e do CEI, que nao possui local adequado para esse tipo de 

treinamento. 

0 Centro de Ensino e lnstru9ao do Corpo de Bombeiros encontra-se em processo 

de mudan9a de sede, com a elabora9ao de projetos que contemplarao locais de 

treinamento adequado para forma9ao dos bombeiros em todas as areas operacionais . 

. B NENHUMA VEZ 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Verificou-se que a treinamento pratico em inflamaveis, previsto no plano de 

disciplina de combate a incendios IV, foi realizado, pon3m uma porcentagem acentuada de 

cadetes alegou nao ter participado, este e urn prejuizo muito grande a forma9ao destes 

cadetes. 

Ao Iongo do CFO/BM, existem alguns treinamentos fundamentais na forma9ao 

dos cadetes, afim de habilita-los a atuar no comando operacional de emergencias 

envolvendo instala9oes que refinam, armazenam e manipulam gases inflamaveis, liquidos 

inflamaveis e combustrveis. 

Grafico 07 - Treinamentos simulados previstos nos pianos de disciplinas, realizados e nao realizados, 
turma 3° CFO/BM/2011 -APMG/PR 

DISTRIBUIDORA DE DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIVEL GAS 

SIMULADOS NAO 
REALIZADOS 
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Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

lnfelizmente, constatou-se a nao realizac;ao dos simulados em distribuidoras de 

combustfveis e distribuidoras de gas, os quais estao previstos no plano de disciplina de 

combate a incendios IV. 

Sao apenas tres treinamentos simulados previstos durante o curso, e dais destes 

nao foram realizados, se nao bastasse a pouca carga horaria concluiu-se que foi mal 

aproveitada pelo instrutor da disciplina. 

Esses treinamentos sao tao importantes, pais capacitam o cadete no trabalho 

tatico em instalac;oes deste porte e complexidade e na utilizac;ao do Sistema de Comando 

de lncidentes. 

Perguntou-se aos cadetes, as quais acreditam estarem despreparados 

profissionalmente, se a implantac;ao de uma nova modalidade de estagio, para 

complementar a ja existente, especificamente para atuac;ao em plantas industriais 

envolvendo inflamaveis no interior de uma refinaria poderia ser realizado . 

. · Grafico 08 -A turma do 3° CFO/BM/2011 - APMG/PR, considera a implantacao de estagios operacionais de 
oombate a lncendios no interior de uma retina ria de petr6leo 

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelo autor. 

Na opiniao de 90°/o dos cadetes do 3 o CFO/BM, o estagio operacional em uma 

refinaria de petr61eo e indispensavel au necessaria para a formac;ao dos cadetes. 

Mas para identificar o que pensam as profissionais que militam a educac;ao no 

Corpo de Bombeiros do Parana e os profissionais que atuam na area da seguranc;a da 

refinaria Getulio Vargas, sediada na cidade de Araucaria, realizaram-se entrevistas para 

definic;oes e conclusoes fundamentais a este trabalho. 
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6.4 ENTREVISTAS COM A GERENCIA DA REFINARIA GETULIO VARGAS 

Realizou-se uma entrevista conjunta com a gerencia geral de seguran9a da 

REPAR13 e a gerencia setorial de seguran9a, com o objetivo de identificar como e a 

forma9ao dos brigadistas de emergencia da empresa. 

Buscou-se qualificar os entrevistados, demonstrando a longa experiencia dos 

profissionais. 

Quadro 05 - Discorra nas linhas abaixo sabre sua experiencia profissional na area de seguranga 
da refinaria? 

Formagao em Engenharia Quimica pela UFPR, especializagao em 
processamento de petr61eo pela PETROBRAS e em automagao e controle 
pela USP. Atuagao profissional nas areas de utilidades (tratamento de agua e 
geragao de vapor), de · processamento de petr61eo (destilagao e 
craqueamento), logistica, tratamento de efluentes e atualmente (dais anos e 
meio) na gerencia de SMS da REPAR, sen do funcionario da empresa a 30 
a nos. 

Atuo ha 05 anos na area de emergencias industriais e ambientais da 
companhia efetuando as revisoes dos padroes de emergencia com base nas 
analises de risco das unidades, coordenando a organizagao do comando 
unificado da unidade utilizando a ferramenta SCI (Sistema de comando de 
incidentes), elaborando e avaliando os simulados de emergencia da unidade 
e avaliando todos os projetos dos sistemas de combate a incendio da 
unidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como observou-se, os profissionais entrevistados possuem grande experiencia 

profissional ria area de_ seguran9a_da REPAR. _ ~ _ . 

lniciou-se a entrevista, ap6s contextualiza9ao sobre os objetivos do trabalho 

monografico em que os entrevistados passaram a relatar o perguntado. 

Quanta a qualifica9ao dos profissionais que atuam diuturnamente na seguran9a 

contra incendios da refinaria, o gerente geral, Helio Guill Moraes respondeu: 

13 Refinaria Getulio Vargas, sediada na cidade de Araucaria-PR. 
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A brigada da REPAR e formada por dois tipos de profissionais, os tecnicos de 
seguran9a (TS) e os tecnicos de opera9ao (TO) da unidade. Os primeiros atuam 
com foco integral para a area de emergencia e os TOs atuam em opera9oes das 
unidades de processo e, sob demanda, como integrantes do corpo de brigadistas 
sob comando dos TSs. 

ldentificou-se que os tecnicos de seguranC_fa sao os especialistas em emergencia 

da REPAR que atuam na preven(_fao e fiscaliza(_fao dos procedimentos e opera(_foes 

internas, os tecnicos de opera(_fao atuam nas manobras diarias, realizadas na area de 

processo, refino e armazenagem de inflamaveis. 

Referente a escala de serviC_fo destes profissionais da REPAR,o Sr. Helio Guill 

Moraes esclareceu: 

A equipe e formada por cinco grupos de trabalho, em turnos de revezamento de 08 
horas (08:00 has 16:00 h, 16:00 h as 0:00 he 0:00 has 08:00 h), durante todo 0 

ano de forma ininterrupta; 

Neste regime de trabalho em escala, a REPAR garante a permanencia de urn 

grupo minimo de trabalho, que podera intervir em situaC_foes de emergencia dando o inicio 

ao atendimento em qualquer hora do dia ou da noite. 

Quando aos treinamentos te6ricos dos profissionais realizados o gerente setorial, 

Marcos Aurelio Simao afirmou: 

Todos os TO's da companhia, no processo de admissao, passam por 20 horas de 
treinamento te6rico. Sempre que o TO participa da brigada, o mesmo passa 
novamente por treinamentos te6ricos e praticos; Os TSs da companhia, no 
processo de admissao, passam por uma grade de treinamentos te6ricos antes de 
iniciar suas atividades no campo; · 

Complementou-se esta informaC_fao ao relatarem que os tecnicos de seguran(_fa, 

quando admitidos em concurso, passam por urn treinamento que podera durar ate dois 

meses, antes de atuar no interior da refinaria, objetivando a qualificaC_fao para a fun(_fao e o 

nivelamento com os demais profissionais que atuam na mesma area. 

Outro fator relevante e que todos OS tecnicos de opera(_faO sao brigadistas em 

potencial, pois alem do treinamento basico admissional, e feita uma escala trimestral, de 

forma que todos esses profissionais estejam em condi(_foes de integrar as equipes de 

seguran(_fa, mesmo nao sendo o brigadista daquele periodo. 

Quando e como os treinamentos praticos dos profissionais da REPAR sao 

realizados, o Sr. Marcos Aurelio Simao respondeu: 

Em todo processo de admissao e periodicamente seguindo uma grade de 
treinamento anual." Complementando a informa9ao, ao relatar que a pratica com 
fogo e realizado no campo de treinamento a cada 30 dias. 

0 inflamaveis de maior potencial de riscos de incendio na refinaria, segundo o Sr. 

Helio Guill Moraes, sao: 
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0 petr61eo (area do parque de tancagem), o GLP (tanto no parque de esferas, 
quanto no processo industrial), gasolina e naftas (tanques e unidades industriais). 
Com relacao aos produtos pesados (diesel, querosene, oleo combustfvel) as 
maiores probabilidades de ocorr~ncia de inc~ndio encontram-se nas unidades de 
processo em razao da temperatura dos mesmos. Outro produto de atencao e o 
hidrog~nio, visto que sua chama nao e visivel (risco verificado somente na 
unidade); 

Como se pode verificar, a variedade de inflamaveis e muito grande, e as 

caracteristicas de queima destes produtos bern variadas, podem ocorrer incendios em 

po9as, incendios em jato, explosoes, nuvens de gas e muitas outras situa9oes. 

A partir de entao, buscaram-se informa9oes com rela9ao as parcerias da REPAR 

na area de seguran9a com empresas e 6rgaos publicos. 

Ja a respeito das parcerias com 6rgaos publicos e privados na area de seguran9a 

contra incendios, obtiveram-se os seguintes esclarecimentos do Sr. Helio Guill Moraes: 

A REPAR possui parceria com o Plano de Auxilio mutuo de Araucaria, bern como 
possui urn plano de emerg~ncia regional entre as empresas pertencentes ao grupo 
PETROBRAS, onde e acionado sempre que os recursos humanos e materiais 
existentes na unidade nao sao suficientes para o combate a uma situagao de 
emerg~ncia; 

0 Plano de Auxilio Mutua em questao e urn Nucleo de Defesa Civil, composto por 

pessoas juridicas de direito publico e privado, com o objetivo de qualificar todos os 

envolvidos, quanta a aspectos preventives como: sistema preventive interno, forma9ao de 

brigadas de emergencia atuantes, elabora9ao de pianos de emergencia- e aspectos 

operacionais como: apoio de material e pessoal em situa9oes de emergencia sob 

coordena9ao do Corpo de Bombeiros, treinamentos simulados, entre outros. 

As normas seguidas pela refinaria quanta a· seguran9a contra incendios, no 

aspecto preventive e de com bate a incendios, sao as normas da ABNT, normas Petrobras 

(compila9ao das normas internacionais e nacionais, alem de pesquisas internas), normas 

internacionais NFPA e API, e o C6digo de Preven9ao de lncendio do Gorpo de Bombeiros 

do Parana; 

Salienta-se que as normas Petrobras, em muitos casas servem de parametro 

para a elabora9ao de normas nacionais, e em alguns casas mundiais. 

0 Sr. Marcos Aurelio Simao, esclareceu quanta a frequencia aos acidentes ou 

incidentes em refinarias, relativo a· incendio com inflamaveis ou em distribuidoras de 

combustive! e gas no Estado do Parana que: 

Nao sao muito frequentes em razao das medidas preventivas das instalagoes, 
porem tem-se a exist~ncia de hist6ricos, tanto em unidades industriais, quanto em 
parques de tancagem e estagaes de carregamento, bern como, em usinas sucro
alcooleiras e distribuidoras de combustrveis; 
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Embora a frequencia nao seja grande, todas as vezes em que ocorreram estes 

tipos de incidentes, OS prejuizos a fauna, a flora e a economia sao enormes. 

Quanta a existencia no Brasil de parceria da Petrobras com os Corpos de 

Bombeiros dos estados da federa9ao, quanta a realiza9ao de estagios operacionais de 

militares no interior das refinarias, o Sr. Helio Guill Moraes, destacou: 

Apesar da companhia possuir relacionamento em todas as suas unidades por 
meio dos pianos de auxilio, nao ha nenhuma parceria quanta a qualificacao dos 
profissionais do Corpo de Bombeiros; 

Diante da informa9ao tem-se a constata9ao de que uma parceria nestes moldes 

seria algo inedito no Brasil. 

A respeito do interesse da refinaria Getulio Vargas em firmar tal parceria os 

senhores Helio Guill Moraes e Marcos Aurelio Simao, afirmaram acreditarem ser possivel, 

por meio de celebra9ao de convenio, a realiza9ao de uma integra9ao entre o Corpo de 

Bombeiros e a refinaria Getulio Vargas, para que ocorra o aperfei9oamento de cadetes da 

Escola de Oficiais do Parana, no interior da refinaria afirmando: 

Sim, um dos principais parceiros para o combate a incendio, que foge ao controle 
dos recursos da unidade e o Corpo de Bombeiros. 0 conhecimento da corporacao 
em relacao aos cenarios existentes na companhia e as acOes necessarias para o 
combate a cada cenario e de fundamental importancia para que esta parceria seja 
mais proxima e de sucesso. Outro aspecto importante da parceria e a contribuicao 
dos cenarios da empresa ao conhecimento dos novas oficiais, para situacOes com 
inflamaveis fora das instalacOes da Petrobras em distribuidoras, usinas de alcool, 
postos de combustiveis, distribuidoras de GLP, que estao espalhados em todo o 
Estado do Parana. 

Encerrou-se a entrevista com a visao dos profissionais da gerencia de seguran9a 

da refinaria, quanta a propositura do autor de uma parceria, nos moldes da implanta9ao 

de urn estagio operacional no interior da refinaria, mediante a elabora9ao de convenio. 
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7CONCLUSAO 

lniciou-se este trabalho com o levantamento da relevancia do problema de 

incendios em inumeros subprodutos derivados do petr61eo, devido ao grande potencial 

calorifico e serem altamente inflamaveis. 

Buscou-se, ao Iongo do estudo, aferir se o Corpo de Bombeiros esta formando de 

forma adequada os seus futuros oficiais, os quais passarao a coordenar a<;oes 

relacionadas aos incendios logo ap6s a conclusao do CFO/BM. 

Verificou-se a legisla<;ao pertinente a missao da institui<;ao e a evolu<;ao do 

sistema de ensino, atendendo aos moldes do Ministerio da Educa<;ao. 

A partir de entao, procurou-se analisar o CFO/BM, o plano de curso com as suas 

divisoes em areas de ensino, a grade curricular ate tratar-se exclusivamente de questoes 

relacionadas com o ensino de combate a incendios e sobre o conteudo inflamaveis. 

Analisou-se a legisla<;ao referente aos estagios operacionais e referente aos 

curriculos dos cursos de outros estados da federa<;ao. 

Colheram-se informa<;oes, referentes a forma<;ao dos cadetes por meio de 

questionarios e realizou-se uma entrevista com as gerencias de seguran<;a da Refinaria 

Getulio Vargas. 

Todo o empenho na realiza<;ao deste trabalho, nao teve por objetivo somente a 

realiza<;ao de urn diagn6stico e o atendimento a todos os objetivos trat;ados, mas sim, a 

apresenta<;ao de propostas para obten<;ao de melhorias e transforma<;oes. 

Perguntou-se ao Iongo do trabalho se a forma<;ao do CFO/BM, os pianos de 

disciplinas de combate a incendios, as tecnicas e taticas de combate a incendios em 

inflamaveis estao atualizadas e atendem as demandas necessarias ao enfrentamento das 

situa<;oes operacionais. 

Pode-se responder categoricamente que nao. 

Os pianos de disciplinas retratam o contido no plano de curso, que entendeu-se 

nao priorizar as disciplinas operacionais, pais alem de destinar uma grande carga horaria 

para disciplinas na area de exatas, mantem urn periodo acentuado para disciplinas 

complementares, em que algumas delas nao somam em nada, para a· forma<;ao 

profissional do cadete, como exemplo o desporto especializado. Com isso, constatou-se 

que em termos percentuais e em valores absolutos, os cadetes do CFO/BM do Parana 

possuem carga horaria de combate a incendios inferior aos Estados do Rio de Janeiro e 
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Paraiba, bern como, possuem uma carga hon3ria praticamente igual a de urn sargento da 

corpora9ao. 

Outro fator refere-se a bibliografia sugerida nos pianos de disciplinas, onde nao e 

adotado nenhuma Norma Brasileira em vigor. 

Tambem ficou comprovada pela falta de uma lei de ensino, a nao utiliza9ao do perfil 

profissiografico para elabora9ao das disciplinas e a nao ado9ao da Classifica9ao 

Brasileira de Ocupa96es que sao necessarios ajustes para que o ensino torne-se 

eficiente. 

Os questionarios corroboram com a resposta, pois constatou-se que existem 

problemas quanta aos estagios operacionais, haja vista a quantidade significativa de 

cadetes que nunca atenderam uma ocorrencia de incendio, nem o mais simples quanta 

mais em instala96es com inflamaveis. 

Alem disso, pode-se constatar nos questionarios, que conteudos programaticos 

essenciais deixaram de ser ministrados, tornando clara uma deficiencia da APMG, quanta 

ao acompanhamento dos assuntos ministrados em sala e uma coordena9ao de curso 

falha. 

Perguntou-se tambem se nao deveria ser complementada a forma9ao do CFO/BM 

com estagios operacionais em refinarias de petr61eo. 

Pode-se responder categoricamente que sim. 

Alem dos questionarios comprovarem a total falta de experiencia dos cadetes neste 

segmento, tambem demonstrou a falta da ministra9ao do conhecimento. 

7.1 PROPOSTAS DE MUDANQAS 

Diante de todo o exposto, propoe-se: 

• Reformula9ao dos pianos de curso do CFO/BM e aplica9ao do perfil profissiografico 

e a classifica9ao brasileira de ocupa96es na elabora9ao do pianos de curso do CFO/BM; 

• Criar da Lei de Ensino e regula9ao do ensino militar, conforme previsao na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educa9ao; 

• Aprimorar o mecanismo de acompanhamento e controle de assuntos ministrados 

em sala pelo docente, seja no departamento de ensino ou na coordena9ao do CFO/BM; 

• Controlar e manter rela9ao que contemple a experiencia adquirida pelos cadetes 

durante estagios operacionais; 
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• Elaborar urn convenio entre o Estado do Parana e a Refinaria Getulio Vargas, para 

implanta<;ao de estagios operacionais, objetivando a capacita<;ao, o conhecimento de 

cenarios e a realiza<;ao de treinamentos com fogo em inflamaveis numa rotina superior a 
atual. 

Finalmente, o presente estudo desenvolvido sobre "A excelencia no combate a 

incendios em inflamaveis na forma~ao do oficial bombeiro militar do Parana" 

possibilitou indicar necessidades imediatas para se buscar as adequa<;oes necessarias a 
forma<;ao dos futuros oficiais de forma eficiente e eficaz, vislumbrando a excelencia 

institucional, posto que os nossos bens mais preciosos sao as vidas humanas salvas 

diariamente. 
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APENDICE A- QUESTIONARIO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

CURSO DE APERFEICOAMENTO DE 
OFICIAIS 2011 

QUESTIONARIO 

Prezado: Cadete do 3° ano do CFO/BM, 
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Na busca da melhoria do ensino da Corpora9ao, em especial na tematica de 
Combate a lncendios relacionados a inflamaveis, gostaria de contar com sua participa9ao 
no sentido de responder a presente pesquisa que consta no verso desta folha. 

Saliento que a inten9ao e diagnosticar aspectos positives ou negatives da area de 
doutrina/ensino que necessitam de revisao, portanto a franqueza no momenta das 
respostas e essencial. 

Para seu conhecimento, informo o tema da pesquisa: "A excelencia no combate a 
incendios em inflamaveis na forma9ao do oficial bombeiro militar do Parana". 

Ao concluirmos a pesquisa cientifica serao encaminhados os resultados obtidos ao 
setor de planejamento estrategico do Comando do Corpo de Bombeiros. 

Grato, 

Cap. QOBM Machado 

QUESTOES 

1) Ja teve experiencia anterior ao CFO/BM na area de combate a incendios? 

( ... ) sim, fui pra9a ( ... ) sim, fui ( ... ) sim, fui membra de ( ... ) Nao I 
doCB brigadista CIPA ou similar 

2) Como voce avalia o seu prepare te6rico e pratico, na disciplina de Combate a 
lncendios oferecido durante o Curso de Forma9ao de Oficial Bombeiro Militar (CFO/BM)? 

I ( ... ) excelente I(. .. ) born I(. .. ) regular I( ... ) inadequado 



3) Nos estagiosoperacionais de combate.a incendios realizados durante o curso, em 
quais edificac;oes teve oportunidade de atuar no combate? (assinale todos os tipos de 
ed ificac;ao em que ja atendeu urn incendio) 

( ... ) incendios em ( ... ) incendios em ( ... ) incendios em ( ... ) incendios em 
residencias comercios e industrias edificac;oes c/ mais 

servic;os de 2 pavimentos 

4) Nos estagios, combateu incendio em inflamaveis? 

( ... ) sim, em ( .... ) sim, em caldeiras ( ... ) sim, em ( ... ) nao 
veiculos e/ou e/ou equipamentos distribuidoras de 
caminhoes movidos por combustiveis GLPe/ou 

derivados do petr61eo combustiveis 
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5) Durante as aulas de combate a incendio, com que frequencia foram realizados os 
treinamentos praticos com fogo em principios de incendios por meio de extintores 
portateis? 

( ... ) tres vezes ou mais ( ... ) duas vezes ( ... ) uma vez ( ... ) nenhuma vez 

6) Durante as aulas de combate a incendio, teve a oportunidade de combater incendio 
em inflamaveis? 

( ... ) tres vezes ou mais ( ... ) duas vezes ( ... ) uma vez ( ... ) nenhuma vez 

7) No plano de disciplina e/ou materia de combate a incendio, ha prev1sao de 
treinamentos simulados. Quais destes treinamentos foram realizados na pratica durante o 
curso? 

( ... ) em refinaria ,(. .. )em ( ... )em distribuidora ( ... ) nenhum destes 
distribuidora de :de combustive! treinamento foram 
gas realizados 

B) Voce considera que a implantac;ao de estagios operacionais de combate a incendios 
no · · d f · d , I lh l"fi - d d t , 1ntenor e uma re mana e petro eo para me or qua 1 1cac;ao os ca e es e: 

( .. ) indispensavel ( .. ) necessaria ( .. ) relativamente ( .. ) desnecessario 
necessaria 



APENDICE 8- ENTREVISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

CURSO DE APERFEICOAMENTO DE 
OFICIAIS 2011 

ENTREVISTA 

ldentificacao e qualificacao do entrevistado. 

Nome Complete: 

Fun9ao que exerce atualmente na refinaria: 
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Discorra nas linhas abaixo sobre sua experiencia profissional na area de seguranca 
da refinaria? 

1- Quais sao as qualificacoes dos profissionais que atuam diuturnamente na 
seguranca contra incendios da refinaria? 

2- Como e a escala de servico destes profissionais? 
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3- Como e quando sao realizados os treinamentos te6ricos dos profissionais? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 - Como e quando sao realizados os treinamentos praticos dos profissionais? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - Quais sao os inflamaveis de maior potencial de riscos de incendio na refinaria? 

6 -A refinaria possui que tipo de parcerias com 6rgaos publicos e privados na area 
de seguran~a contra incendios? 

7 Quais sao as normas seguidas pela refinaria quanto a seguran~a contra 
incendios, no aspecto preventivo e no combate a incendios? 

8 - Sao frequentes acidentes ou incidentes em refinarias, relativo a incendio com 
inflamaveis ou em distribuidoras de combustivel e gas no Estado do Parana? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9 - Existe no Brasil alguma parceria da empresa Petrobras com os Corpos de 
Bombeiros dos estados da federa~ao, quanto a realiza~ao de estagios operacionais 
de militares no interior das refinarias? 

10 - Os senhores acreditam ser possivel por meio de celebra~ao de convenio, a 
realiza~ao de uma integra~ao entre o Corpo de Bombeiros e a refinaria Getulio 
Vargas, para que ocorra o aperfei~oamento de cadetes da Escola de Oficiais no 
interior da refinaria? 
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ANEXO A- PLANO DE CURSO CFO/BM/2010-2012- PARANA 1° CFO/BM 

1A 20 

2A 20 

3A LO DIFERENCIAL E INTEGRAL 80 

4A FlSICA 50 

5A ELETRICIDADE 50 

6A HISTORIA DA POLICIA MILITAR 20 

7A PROCEDIMENTOS BASICOS EM OCORR~NCIAS PM P/ BM 10 

8A PORTUGUES (REDACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS) 40 

9A METODOLOGIA CIENTlFICA 20 

10A QU[MICA 40 

11A EDUCACAO FISICA MILITAR I 90 

12A DESENHO TECNICO 30 

FUNDAMENTAL 13A MECANICA 60 

14A INSTRUCAO MILITAR BASICA 30 

15A LEGISLACAO INSTITUCIONAL I 40 

16A LEGISLACAO DE TRANSITO 20 

17A INTROD DIRE ITO 30 

18A TEO RIA GERAL ADMISTRACAO 30 

19A FILOSOFIA E LOGICA 20 

20A DIREITO CONSTITUCIONAL 20 

21A DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 

23A ORDEM UNIDA I 30 

24A INFORMATICA I 30 

25A NATACAO I 40 

26A SEGURANCA NO TRABALHO 20 

PROFISSIONAU 
27A ARMAMENTO 10 

OPERACIONAL 28A 

29A 20 

30A COM BATE A INC~NDIOS II 50 

31A BUSCAAQUATICA I 20 

32A SALVAMENTO VERTICAL I 30 

33A SALVAMENTO TERRESTRE I 30 

TIRO POLICIAL 

DE URG~NCIA I 
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ANEXO 8- PLANO DE CURSO CFO/BM/2010-2012- PARANA 2° CFO/BM 

18 PSICOLOGIA II 20 

28 MECANICA DOS FLUIDOS I 100 

38 EDUCA<;AO FISICA MILITAR II 90 

48 GESTAO DE PESSOAL 30 

58 GEST AO PELA QUALIDADE 20 

FUNDAMENTAL 68 DOUTRINA DE EMPREGO PMIBM 40 

78 LEGISLA<;AO INSTITUCIONAL II 50 

88 DIREITO ADMINISTRATIVO I 40 

98 DIREITO PENAL MILITAR 30 

108 SOCIOLOGIA II 20 

118 PROJETO DE PESQUISA 30 

128 DIREITO PENAL II 25 

138 ORDEM UNIDA II 30 

148 INFORMATICA II 30 

158 NATA<;AO II 40 

168 COMBATE A INCENDIOS Ill 60 

178 BUSCA AQUATICA II 50 

188 BUSCA TERRESTRE I 50 

198 SOCORROS DE URGENCIA II 60 
PROFISSIONAU 
OPERACIONAL 208 SALVAMENTO VERTICAL II 40 

218 SALVAMENTO TERRESTRE II 40 

228 SALVAMENTO AQUATICO I 30 

238 EQUIPAMENTO MOTOMECANIZADO I 60 

248 PREVEN<;AO DE INCENDIOS I 40 

258 TRABALHO DE COMANDO 30 

268 ATENDIMENTO A PRODUTOS PERIGOSOS 30 
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ANEXO C- PLANO DE CURSO CFO/BM/2010-2012- PARANA 3° CFO/BM 

AREA DE ENSINO No DISCIPLINAS C/H 

1C DEONTOLOGIA POLICIAL-MILITAR 40 

2C MEDICINA LEGAL 20 

3C GESTAO DA COMUNICAQAO INSTITUCIONAL 20 

4C MECANICA DOS FLUIDOS II 30 

5C EDUCAQAO FISICA Ill 

6C METODOLOGIA DO ENSING 30 

FUNDAMENTAL 7C DIREITO DISCILPINAR 40 

8C DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR 40 

12C ORDEM UNIDA Ill 30 

13C NATAQAO Ill 40 

14C ESTATiSTICA 30 

15C PREVENQAO DE INCENDIOS II 50 

16C PE lOS 30 

17C COM BATE A INCENDIOS IV 60 

18C BUSCAAQUATICA Ill 45 

19C BUSCA TERRESTRE II 45 

20C SALVAMENTO VERTICAL Ill 45 

21C SALVAMENTO TERRESTRE Ill 15 

22C SALVAMENTO AQUATICO II 20 

23C EQUIPAMENTO MOTOMECANIZADO II 45 

PROFISSIONALI 24C INTELIG~NCIA BOMBEIRO-MILITAR 20 
OPERACIONAL 

25C BUSCAAQUATICA IV 30 

26C COM BATE A INCENDIOS V 30 

27C GESTAO DE MATERIAlS 30 

28C GESTAO FINANCEIRA E ORQAMENTARIA 30 

29C GERENCIAMENTO DE CRISES APLICADO AO BM 20 

E DEFESA CIVIL 

DESPORTO ESPECIALIZADO 

COMPLEMENTAR EST AGIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 

LINGUA ESTRANGE IRA MODERNA- INGLES Ill 

EXERC 



ANEXO D- CURRiCULO DO CFO/BM- PARAiBA- 1° CFO/BM 

POLiCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAiBA 
DIRETORIA DE ENSINO 

CENTRO DE ENSINO 
DIVISAO DE ENSINO 

SUB-5ECAO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

GRADE CURRICULAR DO CFO BM -1° ANO 

No DISCIPLINAS 

1 Calculo Diferencial e Integral 

2 Correspondemcia Militar 

3 Desenho Tecnico 

4 Economia 

5 Educayao Fisica e Desportos I e II 

6 Estatistica Aplicada 

7 Fisica Geral 
PARTE CULTURAL 8 Hist6ria da PMPB 

9 Legislayao e Regulamentos PM 

10 Lingua Portuguesa 

11 Metodologia do Trabalho Cientifico 

12 Psicologia I e II 

13 Lingua Estrangeira I 

PARTE JURiDICA 14 Direito Penal Militar 

15 Direito Processual Penal Militar 

16 Anatomia e Fisiologia Humana 

17 Emergencias Pre-hospitalares I e II 

18 Ordem Unida I e II 
PARTE TECNICA 19 Tecnica de Tiro Defensivo 

20 Tecnologia e Maneabilidade de lncendios I e II 

21 Tecnologia e Maneabilidade em Salvamento I e II 

22 Natayao Utilitaria I e II 

Atividades Complementares 

Estagio Curricular 

CENTRO DE ENS/NO DA PMPB: "EDUCAR PARA MELHOR SERVIR" 
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C/H 

75 

30 

45 

30 

120 

60 

90 

30 

45 

45 

45 

60 

30 

30 

30 

45 

75 

60 

30 

120 

90 

60 

30 

90 



ANEXO E- CURRiCULO DO CFO/BM- PARAiBA- 2° CFO/BM 

POLiCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAiBA 
DIRETORIA DE ENSINO 

CENTRO DE ENSINO 
DIVISAO DE ENSINO 

SUB-SECAO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

GRADE CURRICULAR DO CFO BM - 2° ANO 

No DISCIPLINAS 

1 Administra9ao de Recursos Humanos 

2 Administra9ao Patrimonial e de Material 

3 Educa9ao Ffsica e Desportos Ill e IV 

4 Hidraulica Aplicada 

5 Ungua Estrangeira II 

6 lnstala9oes Eletricas e Prediais 

7 Mecanica Aplicada as constru9oes 
PARTE CULTURAL 

8 Princfpios da Computayao 

9 Qufmica Gerall e II 

10 Termodinamica Aplicada 

11 Psicologia Aplicada Atividade Bombeiro Militar Ill e IV 

PARTE JUR(DICA 12 Direitos Humanos 

13 Analise de Projetos I e II 

14 Equipamento Motomecanizado 

15 Ordem Unida Ill 
PARTE TECNICA 

16 Tecnicas de Seg. e Prev. Contra lncendios e Explosoes I e II 

17 Telecomunicayao Operacional 

18 Nata9ao Utilitaria e No9oes de Mergulho Autonomo Ill 

19 Emergencia Pre-Hospitalar Ill e IV 

20 Defesa Pessoal I 

21 Medicina Legal 

Atividades Complementares 

Estagio Curricular 

CENTRO DE ENS/NO DA PMPB: "EDUCAR PARA MELHOR SERVIR" 
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C/H 

30 

30 

120 

45 

30 

60 

45 

60 

60 

45 

30 

30 

60 

60 

30 

60 

20 

60 

60 

30 

30 

30 

90 



ANEXO F- CURRiCULO DO CFO/BM - PARAiBA- 3° CFO/BM 

POLiCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAiBA 
DIRETORIA DE ENSINO 

CENTRO DE ENSINO 
DIVISAO DE ENSINO 

SUB-SECAO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO 

GRADE CURRICULAR DO CFO BM - 3° ANO 

No DISCIPLINAS 

1 Administra9ao Financeira e Or9amentaria 

2 Atividade de Comando e Estado Maior 

3 Chefia e Lideran9a 

4 Comunicayao Social 

5 Defesa Pessoal II 

PARTE CULTURAL 6 Didatica 

7 Educa9ao Flsica e Desportos V e VI 

8 Etica Profissional 

9 Orat6ria 

10 Processo Decis6rio 

11 Resistencia de Materiais I e II 

12 Xadrez 

PARTE JURrDICA 13 Direito Ambiental 

14 Direito Administrative 

15 Defesa Civil 

16 Manuten~o do Material Operacional 

17 Ordem Unida IV 

18 Pericia de lncendio 

PARTE TECNICA 19 Tatica de Combate a lncendios I e II 

20 Nata9ao Utilitaria 

21 Tecnologia e Maneabilidade em Salvamento Ill e IV 

22 Tecnicas de lnteligencia 

23 Tecnica de Combate a lncendio Florestal 

Atividades Complementares 

CENTRO DE ENSINO DA PMPB: "EDUCAR PARA MELHOR SERVIR 
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C/H 

30 

60 

30 

30 

30 

30 

120 

30 

30 

20 

90 

30 

30 

30 

45 

30 

30 

30 

60 

30 

90 

30 

30 

60 



ANEXO G- CURRiCULa DO CFO/BM- RIO DE JANEIRO - 1° CFO/BM 

PESO DISCIPLINAS 

Armamento, Muniyao e Tiro 

2 
Psicologia 

Relayoes de Genera 

Direito I 

Eletricidade Aplicada I 

Matematica I 

3 Mecanica Aplicada I 

Ordem Unida I 

Quimica I 

Redayao Oficial 

Termologia e Gases_ 

Emergencia Pre-Hospitalar I 

Educayao Fisica I 

Educayao Fisica II 

4 
Educayao Fisica Ill 

Legislayao de Bombeiro Militar 

Tecnologia e Maneabilidade de lncendio I 

Tecnologia e Maneabilidade de Salvamento I 

ESTAGIO OPERACIONAL 

_ Serviyos Internes 

Combate a lncendios 

-Salvamento 

CARGA HORMIA 

45 

45 

15 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

90 

60 

60 

60 

90 

90 

90 
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ANEXO H - CURRiCULO DO CFO/BM - RIO DE JANEIRO - 2° CFO/BM 

2 

3 

EBBRS 

Filosofia 

T ecnica de orat6ria 

Comunica~;ao e expressao 

Direito II 

Eletricidade Aplicada II 

Estatrstica 

Hidraulica Aplicada 

Matematica II 

Mecanica Aplicada II 

Ordem unida II 

Preven~o de Acidente no Trabalho 

Quimica II 

Educa~o Frsica I 

Educa~o Fisica II 

Educa~o Fisica Ill 

Tecnologia e Maneabilidade de Salvamento II 

Tecnologia e Maneabilidade de lnclmdio II 

Sobrevivemcia 

Viaturas operacionais 

ESTAGIO OPERACIONAL 

Combate a lncendio 

Salvamento 

Servi~;os lnternos 

Emergencia pre-hospitalar 

60 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

120 

60 
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ANEXO I - CURRiCULO DO CFO/BM - RIO DE JANEIRO - 3° CFO/BM 

· ·. . . . · · GRADE CURRICULA~ 3° ANO CFO o • •••• • • :. ." •• - • , •• 

ft ' 
1 

I • 
0 

I ' - ~'· 1 "' I .''- 0 , 

PESO DISCIPLINAS I ATIVIDADES CARGA HORARIA 

60 

2 Metodologia de Pesquisa 

30 
Metodologia do Ensino 

60 
Administrayao 

90 
Administrayao Militar 

60 
Analise de Estrutura 

60 
Desenho Arquitetonico 

3 60 
Direito Ill 

60 
Educayao Ambiental 

30 
Gerenciamento de Conflitos 

30 
Ordem unida Ill 

60 
Telecomunicayoes 

30 
Defesa Civil 

60 
Educayao Ffsica I 

60 
Educayao Fisica II 

60 
Educayao Fisica Ill 

90 
Equipamento Motomecanizado 

4 30 
Operac;Oes com Produtos Perigosos 

60 
Seguranya e Preven~o Contra lncendio e Panico 

45 
Sistema de Comando de lncidente 

90 
Tatica de Comando Operacional 

60 
Tecnologia e Maneabilidade de Salvamento Ill 

45 
Tecnologia e Maneabilidade de Salvamento IV 

EST AGIO OPERACIONAL 

} .. ,· ' . -. -9:6 .' . ' ' . 
Serviyos Internes ~-.--~ .... · ' 96 ··· --·: /: 
Comando de Socorro '.' ~ -'- : :·_ ,' ' . : . . . ' ' - : 




