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RESUMO 

 

A pesquisa se desenvolveu nos postos de serviço do Corpo de Bombeiro Militar de Roraima 

na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, no período de julho a outubro de 2015. O 

objetivo geral foi a proposição da utilização de um sistema informatizado de gerenciamento 

de relatórios de atendimento de ocorrências e de relatórios estatísticos para a Companhia de 

Combate a Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. Foram realizadas visitas nos 

postos de serviço da corporação para verificação de como é realizado o registro das 

ocorrências e a verificação da padronização do preenchimento dos relatórios obrigatórios. 

Além disso, foi realizada a análise dos relatórios atuais e da nova proposta de relatório quanto 

a possibilidade de informatização. Foi desenvolvido um sistema que possibilita o 

gerenciamento de relatórios, além da aplicação de questionário fechado para a averiguação do 

nível de maturidade da tropa quanto a utilização de sistemas informatizados e do nível de 

aceitação para o sistema proposto. Como resultado da pesquisa, verificou-se que o sistema de 

registro de atendimento de ocorrências e de controle estatístico, realizados pela Companhia de 

Combate a Incêndio, necessita de algumas adaptações pontuais para torná-la ainda mais 

eficiente e completa, sendo sugerida a implantação de um sistema informatizado para o 

gerenciamento dos relatórios de atendimento de ocorrências e de relatórios estatísticos. 

Conclui-se que com a utilização do sistema informatizado para registro de ocorrências e 

controle estatístico haverá um aumento expressivo da qualidade dos relatórios e na análise das 

informações, que poderão ser mais bem tratadas através de relatórios estatísticos específicos, 

sendo, estes relatórios, utilizados como ferramentas de gestão nos processos decisórios do 

Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. 
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ABSTRACT 

 

The research developed itself at the service stations of the Military Fire Department in Boa 

Vista city, state of Roraima, in the period from July to October 2015. The general goal of the 

present research was to propose the use of a computerized system for managing service, 

events and statistical reports for the Fire Fighting Company of the Military Fire Department 

of Roraima. Several Visits were made to the corporation's service stations in order to check 

how it is held the record of events and check the standardization of completing the reports 

required. In addition, analysis of current reports and new draft report were held as the 

possibility of computerization. A system that enables the management of reports was 

developed and a questionnaire that aimed to investigate the level of maturity of the troop 

concerning to the use of computerized systems and the level of acceptance for the proposed 

system was applied. As a result of the research, it was found that the occurrences of service 

registration system and statistical control, performed by the Fire Fighting Company, requires 

some specific adaptations to make it even more efficient and complete, so it was suggested 

the implementation of a computerized system for managing both attendance occurrences 

reports and statistical reports. We conclude that the use of the computerized system for 

incidents registration and statistical control proposals will lead to a significant increase in the 

quality of reporting and information analysis, which can be best addressed through specific 

statistical reports that are also used as management tools in decision making processes of the 

Military Fire Department of Roraima. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC – vem contribuindo para o 

aprimoramento dos processos presentes no cotidiano, além de contribuírem para a evolução 

dos saberes de todas as áreas do conhecimento. 

Entre as décadas de 80 e 90, as tecnologias de desenvolvimento não eram tão 

evoluídas e havia uma grande carência de mão-de-obra especializada. A difusão do 

conhecimento e o surgimento de mais profissionais atuantes nessa área possibilitaram um 

aumento no número de organizações que buscam soluções informatizadas para a melhoria de 

seus processos internos e externos. 

Nota-se que a informatização das tarefas antes realizadas de forma manual trouxe 

diversos benefícios, tais como maior economia de recursos, ganho agilidade e produtividade. 

A informatização das empresas e instituições, públicas e privadas, vem avançando 

com o passar dos anos e com o desenvolvimento das TIC. Hoje em dia é inimaginável uma 

instituição que não utilize alguma ferramenta tecnológica para agilizar e diminuir seus custos 

nos processos produtivos, melhorar as respostas decorrentes das solicitações de usuários e 

clientes, maximizar seus pontos fortes e minimizar seus pontos fracos em busca de uma maior 

competitividade no mundo capitalista.  

O processo informatização pode ser dividido em três fases distintas. A primeira fase 

do processo de informatização inicia-se com a simples aquisição e utilização de 

computadores. A segunda fase da informatização começa quando uma organização começa a 

utilizar, conscientemente, a rede de computadores, internet e extranet. A terceira é a utilização 

de sistemas computacionais, os softwares, sejam eles ferramentas desktop, web ou mobile. 

Pode-se definir ferramentas desktop como sistemas desenvolvidos para 

funcionamento em um computador. Já aplicações web são softwares que utilizam a internet 

ou intranet (redes privadas) através de um navegador como ambiente de execução. Sistemas 

móveis são aqueles desenvolvidos para funcionamento em celulares e tablets. 

Hoje em dia, a maioria das organizações, governamentais ou privadas, já trabalha 

com a disponibilização de seus serviços de forma informatizada, aumentando a facilidade e a 

rapidez no atendimento da população. Além de informatizar a oferta de serviços, os órgãos 

públicos também estão implementando a utilização das TIC nas atividades meio, tudo isso em 

busca de uma maior facilidade para entrega do serviço final. 
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Conforme observamos nas empresas locais por meio dos jornais e revistas, o 

desenvolvimento da tecnologia da informação no Estado de Roraima ainda caminha muito 

lentamente. A maioria das instituições locais, sejam elas pertencentes ao Estado ou da 

iniciativa privada, ainda estão se adaptando a informatização. 

Os órgãos públicos do Estado de Roraima possuem uma vantagem em relação às 

privadas. Devido aos contatos externos existentes em outros Estados, o avanço tecnológico 

tem sido considerável. Consegue-se perceber que várias entidades públicas do nosso Estado 

utilizam softwares também utilizados em outros Estados, o que é bom, mas também pode 

apresentar aspectos negativos. Ao se adquirir sistemas que foram projetados e desenvolvidos 

para outras regiões do Brasil, nem os órgãos públicos, nem as empresas que desenvolvem e 

comercializam estes softwares, estão atentos às particularidades de serviço existentes em 

Roraima. Isso acarreta a necessidade de uma mudança, ou na forma de trabalho dos servidores 

locais ou no próprio sistema adquirido, o que é um problema. 

Uma solução para o problema do parágrafo anterior é o desenvolvimento de sistemas 

internos e a manutenção de equipes especializadas dentro do próprio órgão público. 

Os Corpos de Bombeiros Militares – CBM – existentes nos Estados brasileiros estão, 

assim como os demais órgãos públicos, na terceira fase do processo de informatização. 

Alguns estão em estágio mais avançados, outros nem tanto, mas todos estão em busca das 

vantagens existentes e ofertadas pelas TIC. Diversos CBM, assim como o do Estado de 

Roraima, já disponibilizam seus serviços, como a solicitações de visitas para palestras e 

treinamentos, o agendamento de vistorias em edificações e o acompanhamento dos processos 

de analise de projetos através de ambientes virtuais na internet, mas também estão atentos aos 

processos internos. Em muitos desses CBM o processo de informatização é gerido por 

equipes própria da corporação, ou seja, equipes formadas por bombeiros especialistas nessa 

área ou que tenham conhecimento prático nessa área. 

As atribuições e as unidades organizacionais do Corpo de Bombeiros Militar de 

Roraima – CBMRR – foram definidas pela lei 052 de 28 de dezembro de 2001. Nessa 

estrutura, encontramos o Comando Operacional, órgão pertencente ao nível de administração 

setorial, responsável pela tradução das políticas e diretrizes do Comando Geral e do Estado 

Maior Geral do CBMRR, em objetivos e metas, e da coordenação, fiscalização e controle de 

suas respectivas atividades, visando adequar os meios aos fins (RORAIMA, 2001). 

Encontram-se estruturados dentro da organização do comando operacional os 

batalhões bombeiro militar. O Batalhão Bombeiro Militar – BBM é responsável pelas ações 

realizadas em Boa Vista – RR. Já o Batalhão de Proteção Ambiental Bombeiro Militar – 
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BPABM atua com suas atividades voltadas para os municípios do interior, principalmente em 

Caracaraí, Rorainópolis e Pacaraima. 

A Companhia de Combate a Incêndio – CCI – do Corpo de Bombeiros Militar de 

Roraima está subordinada ao 1° BBM e tem como uma das principais competências a 

realização serviços de prevenção e extinção de incêndios. 

Atualmente não existe, no âmbito da CCI, um processo de informatização em 

andamento. Esta companhia encontra-se estagnada na segunda etapa de informatização. Cada 

serviço realizado pela CCI, assim como pelas demais companhias do CBMRR, gera um 

relatório de atendimento de ocorrências. Esse relatório é preenchido e assinado pelos 

comandantes das equipes de combate a incêndio. 

Como não existe processo de informatização focado na terceira etapa para esta 

companhia, os relatórios de atendimento de ocorrência são preenchidos, a mão ou via 

ferramentas de edição de texto, como o Microsoft Word, impressos e entregues ao oficial 

comandante de socorro, que anexa ao seu livro e entrega ao comando operacional. Está é a 

única cópia desses relatórios de atendimento oficialmente entregue. 

Documentos impressos estão sujeitos as mais diversas situações existentes em um 

ambiente de trabalho, e estas situações podem ocasionar a perda, destruição ou a inutilidade 

do mesmo por um simples descuido. 

Dessa forma, o desenvolvimento de um sistema, produzido como aplicação web, que 

possibilite o gerenciamento de relatórios de atendimento de ocorrências e de relatórios 

estatísticos para esta companhia é de fundamental importância e trará inúmeros benefícios, 

pois com a sua utilização os responsáveis pela CCI conseguirão obter relatórios específicos 

para a análise das informações salvas. O estudo desses dados auxiliará na tomada de decisões 

por parte dos gestores do CBMRR. Além de possibilitar o acesso aos relatórios de qualquer 

computador e de qualquer lugar, benefícios do desenvolvimento web, um sistema 

informatizado preserva a integridade das informações salvas evitando perdas. 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima faz parte do sistema de 

segurança pública do Estado de Roraima e esse grupo de instituições está em constante troca 

de informações relevantes acerca dos trabalhos desenvolvidos, ações que muitas vezes 

ocorrem em conjunto. É de se imaginar que o CBMRR possa influenciar, com base nos dados 

estatísticos disponibilizados nos relatórios gerados pelo sistema, nas tomadas de decisões de 

outras instituições do sistema de segurança pública, como Polícia Militar de Roraima – 

PMRR, Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, Polícia Civil de Roraima, etc. 
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Como dito no parágrafo anterior, o sistema auxiliará na tomada de decisões por parte 

dos gestores. Pode-se imaginar que, com base nos dados estatísticos trazidos pelos relatórios, 

os gestores conseguiram identificar os bairros de Boa Vista que mais sofrem com incêndios, 

sejam eles em residências, edifícios comerciais ou em terrenos baldios. Com esses dados em 

mãos os gestores poderão embasar, com maior propriedade, a construção ou implantação de 

novos postos de serviço do CBMRR nessas áreas e a aquisição de equipamentos mais 

eficientes e modernos. Além de proporcionar um treinamento mais adequado para a sua tropa 

de militares. 

Com base no que foi escrito acima foi desenvolvido, na linguagem Java, um sistema 

informatizado para plataforma web que possibilita o gerenciamento de relatórios de 

atendimento de ocorrências e de relatórios estatísticos para a Companhia de Combate a 

Incêndio – CCI – do CBMRR. 

O objetivo geral desse trabalho e do desenvolvimento do sistema é propor a 

utilização do mesmo para a CCI do CBMRR. Para que esse objetivo fosse atingido, foi 

realizada a verificação, nos postos de serviço do CBMRR como são confeccionados os 

relatórios atualmente. Após essa averiguação, os relatórios atuais e as propostas de novos 

relatórios existentes foram analisados quanto à viabilidade de informatização. Em seguida, foi 

desenvolvido o sistema que será proposto para o CBMRR. Também foram aplicados 

questionários entre os cadetes do curso de formação de oficiais do CBMRR e entre os 

militares comandantes de guarnição da CCI com o intuito de verificar o nível de maturidade 

da tropa e o de aceitação do sistema proposto. 

O presente trabalho está dividido em 8 capítulos. O primeiro capítulo é a introdução 

do trabalho, onde está expresso todo o referencial teórico utilizado como base para o 

desenvolvimento desta pesquisa. O segundo capítulo é destinado ao objetivo geral e aos 

objetivos específicos. O terceiro capítulo apresenta os materiais e métodos utilizados para a 

realização da pesquisa. No quarto capítulo estão expressos os resultados dos questionários 

aplicados, assim como a análise e discussão dos dados obtidos. O quinto capítulo apresenta as 

considerações finais do trabalho. As referências utilizadas, os apêndices e os anexos estão 

presentes no sexto, sétimo e oitavo capítulos respectivamente. 
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1.1 HISTÓRICO E ATRIBUIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 

RORAIMA 

 

O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima – CBMRR – foi criado no dia 24 de 

novembro de 1975. Essa lei instituiu as polícias militares dos territórios do Amapá, Rondônia 

e Roraima, atribuindo a elas a competência de realizar serviços de prevenção e extinção de 

incêndios, simultaneamente com os de proteção e salvamento de vidas e materiais no local do 

sinistro, bem com os de busca e salvamento, prestando socorros em casos de afogamento, 

inundações, desabamento, acidentes em geral, catástrofes e calamidades públicas (BRASIL, 

1975). 

Conforme Brasil (1977), as estruturas das Polícias Militares nos territórios do 

Amapá, Rondônia e Roraima contavam com as primeiras unidades dos Corpos de Bombeiros 

Militares, sendo nomeadas de Grupamento de Incêndio – GI, Subgrupamento de Incêndio – 

Sub GI, Seção de Incêndio – Sec I e/ou Grupo de Incêndio – Gp I. 

Segundo Roraima (2001), O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima foi 

emancipado da Polícia Militar de Roraima, em 19 de Dezembro de 2001, ganhando 

autonomia administrativa e orçamentária. 

A Constituição Estadual de Roraima atribuiu ao Corpo de Bombeiros Militar as 

seguintes atividades: 

 

I - Prevenção e combate a incêndios e perícia de incêndios; II - Proteção, busca e 

salvamento terrestre e aquático; III - Socorro médico de urgência pré-hospitalar; IV - 

Controle da observância dos requisitos técnicos contra incêndios em projetos de 

edificações, antes de sua liberação ao uso; V - Pesquisas científicas em seu campo 

de atuação funcional; VI - Atividades educativas de proteção ao meio ambiente; e 

VII - Polícia judiciária militar estadual, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado de Roraima, para a apuração dos crimes militares e suas autorias, cabendo 

o seu processo e o seu julgamento aos Conselhos de Justiça Militar Estadual, 

formado por juízes militares da Corporação, na forma da lei (RORAIMA, 1991, art. 

176). 
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1.2 ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

Conforme Sommerville (2003), engenharia de software é o segmento da computação 

que se preocupa com os diversos aspectos na produção do software, desde o planejamento do 

sistema até a sua maturidade e manutenção. 

“Engenharia de software é o estabelecimento e o emprego de sólidos princípios de 

engenharia de modo a obter software de maneira econômica, que seja confiável e funcione de 

forma eficiente em máquinas reais.” (PRESSMAN, 2011, p. 39). 

A engenharia de software propõe que se atinjam as metas de excelência no 

desenvolvimento de software, relacionando de forma harmônica custo e beneficio. Uma vez 

entendido este conceito é necessário lembrar que software é algo intangível e abstrato, não 

regido por leis físicas nem restrito por materiais ou por processos industriais. Porém, esta 

ausência de limitações naturais significa que o software pode facilmente se tornar grande e 

complexo tornando difícil de ser compreendido. 

 

1.2.1 Software 

 

Softwares são instruções que quando executadas fornecem a função e o desempenho 

desejado. São também estruturas de dados que permitem aos programas manipular 

adequadamente a informação (PRESSMAN, 2002). 

De acordo com Sommerville (2003), software é um sistema que desenvolve diversas 

funcionalidades de acordo com o escopo que foi criado, ele não é somente um programa de 

computador, pois ele é composto por arquivos de configuração, documentação e outros, que 

quando juntos, formam o sistema. 

 

1.2.2 Processos de Software 

 

O processo de software é um conjunto formado por diversas atividades que 

associados aos resultados produzem um produto de software (SOMMERVILLE, 2003). No 

entanto, não existe um processo de software ideal para o desenvolvimento de qualquer 

aplicação, é necessário verificar aquele que melhor se encaixa para o desenvolvimento da 

aplicação desejada. 
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Por Pressman (2002), processo de software é a metodologia utilizada para a execução 

das atividades, das ações e das tarefas necessárias para o desenvolvimento de um sistema. 

Segundo Sommerville (2003), apesar de existirem diversos processos de softwares 

diferentes, há quatro atividades que se destacam por estarem presentes em todos eles. São 

elas: Especificação de Software (funcionalidades e restrições); Desenvolvimento de Software 

(produção segundo especificações); Validação de Software (garantia de realização das tarefas 

desejadas) e Evolução de Software (novas funcionalidades). 

Ainda segundo Sommerville (2003), os processos de software são complexos e de 

difícil compreensão e como todos os processos criativos necessitam de julgamento humano. 

 

1.2.2.1 Atividades de Processos de Software 

 

“As quatro atividades básicas do processo – especificação, desenvolvimento, 

validação e evolução – são organizadas de modo diferente nos diversos processos de 

desenvolvimento”. (SOMMERVILLE, 2003, p. 49). 

Ainda por Sommerville (2003), a forma como essas atividades serão utilizadas 

depende do tipo de software que está sendo desenvolvido, das pessoas envolvidas e das 

estruturas organizacionais. 

 

1.2.2.1.1 Especificação de Software 

 

Por Sommerville (2003), a especificação de software ou engenharia de requisitos é o 

processo que auxilia na compreensão das reais necessidades, funções e restrições do 

desenvolvimento do sistema. 

“A engenharia de requisitos é um estágio particularmente crítico do processo de 

software, pois os erros nesse estágio conduzem inevitavelmente a problemas posteriores do 

projeto e na implementação do sistema”. (SOMMERVILLE, 2003, p. 49). 

Sommerville (2003) afirma que existem 4 (quatro) fases principais no processo de 

especificação ou engenharia de requisitos: Estudo de viabilidade; Elicitação e análise dos 

requisitos; Especificação dos requisitos; e Validação dos requisitos. 
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1.2.2.1.2 Projeto e Implementação de Software 

 

“O estágio de implementação do desenvolvimento de software é o processo de 

conversão de uma especificação em um sistema executável”. (SOMMERVILLE, 2003, p. 50). 

Consoante com o que afirma Sommerville (2003), um projeto de software é a 

descrição da estrutura de software a ser implementada, assim como dos dados do sistema, das 

interfaces e, em alguns casos, dos códigos utilizados. 

 

1.2.2.1.3 Validação de Software 

 

Conforme Sommerville (2003), validação de software destina-se a mostrar que o 

software foi elaborado conforme as especificações e expectativas de quem solicitou a 

elaboração do sistema. 

“Isso envolve processos de verificação, tais como inspeções e revisões, a cada 

estágio do processo software, desde a definição dos requisitos de usuário até o 

desenvolvimento do programa”. (SOMMERVILLE, 2003, p. 52). 

Sommerville (2003) ainda afirma que os testes de software se dividem em 3 (três): 

Teste de Componente/Unidade; Teste de Sistema; e Teste de Aceitação. 

 

1.2.2.1.4 Evolução de Software 

 

Segundo Kemerer e Slaughter (1999 apud Furtado, 2007) a evolução de software é 

um comportamento dinâmico presente no desenvolvimento dos sistemas, processo esse que 

perpassa pela manutenção e expansão dos mesmos. 

“A dinâmica de evolução de programas é o estudo dos processos de mudança do 

sistema.” (ARAÚJO, 2005 apud FURTADO, 2007, p. 16). 

 

1.3 PARADIGMA DA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO 

 

Antigamente o desenvolvimento de softwares era um trabalho árduo, de difícil 

desenvolvimento e dispendioso. “Os programadores introduziam os programas diretamente na 



18 

 

memória principal do computador, através de bancos de chaves (switches).” (SINTES, 2002, 

p. 4). 

O desenvolvimento de softwares era realizado em linguagem binária que era uma 

linguagem de alta complexidade, que exigia muito tempo de aprendizado e que apresentava 

grande ocorrência de erros. É como afirma Sintes (2002), a programação em linguagem 

binária era extremamente propensa a erros e a falta de estrutura tornou a manutenção do 

código impossível, além do código nesta linguagem ser praticamente inacessível. 

Como o avanço de novas tecnologias e de novas linguagens para o desenvolvimento 

de softwares surgiu o conhecido paradigma procedural. Pelo paradigma procedural, cuja 

primeira linguagem foi o FORTRAN, os sistemas eram desenvolvidos tendo como base 

principal as procedures (procedimentos). “As linguagens procedurais permitem ao 

programador reduzir o programa em procedimentos refinados de para processar dados.” 

(SINTES, 2002, p. 5). 

Sintes (2002) afirma que o paradigma apresentou grandes melhorias em relação à 

linguagem binária como, por exemplo, a adição de uma estrutura organizada. Entretanto, a 

paradigma procedural não proporciona uma reutilização de código. Na utilização do 

paradigma procedural é frequente a produção de códigos em formato de espaguete – o 

caminho de execução se assemelhava a uma tigela de espaguete.  

O próximo passo na evolução dos modelos de programação foi o paradigma modular, 

cujo inicio foi com a linguagem Modula2. “A programação modular divide os programas em 

vários componentes ou módulos constituintes.” (SINTES, 2002, p. 5). O paradigma modular 

implantou no desenvolvimento de software o conceito de módulo. 

O módulo consiste na combinação de dados e procedimentos diferentemente do 

paradigma procedural. Com isso, quando outras partes do sistema necessitam utilizar esta 

capsula modular, “elas simplesmente exercitam a interface do módulo”. (SINTES, 2002, p. 5). 

Embora apresente grandes melhorias na programação, o paradigma modular sofre 

com deficiências, como a não extensibilidade dos módulos. 

Foi nesse contexto do paradigma modular que foi criado o paradigma orientado a 

objeto. Este novo paradigma adiciona conceitos, como herança e polimorfismo, no paradigma 

modular. Sintes (2002) afirma que a programação orientada a objeto divide o programa em 

vários objetos. Cada um deles define algum aspecto do problema em desenvolvimento.  

Por Sintes (2002), o objeto é uma construção de software que encapsula estado e 

comportamento. Os objetos permitem que o programador desenvolva seu software em termos 

reais e utilizando a abstração para este desenvolvimento. Com isso, um programa criado com 
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base na orientação a objeto se torna uma simulação do problema real que se esta tentando 

resolver. 

Segundo Bordin (2007), a filosofia principal do paradigma de programação orientado 

a objeto é solucionar um problema através da representação computacional dos objetos reais 

existentes, aproximando a computação do problema a ser solucionado. 

“O nosso mundo está repleto de objetos, sejam eles concretos ou abstratos. Qualquer 

tipo de objeto possui atributos (características) e comportamentos que são inerentes esses 

objetos”. (BORDIN, 2007, p. 114). 

O novo foco é a comunicação dos objetos para orientar o fluxo global do programa. 

Bordin (2007) afirma que o comportamento de um objeto define como o objeto age e reage, 

assim como as interações com os outros objetos. 

Conforme Sintes (2002), os objetos se comunicam uns com os outros através de 

mensagens. As mensagens são capazes de fazer os objetos realizarem alguma ação e caso 

necessitem retornarem algum resultado. O conceito de objeto é tão importante no PPOO que 

tudo é um objeto, até mesmo as partes que compõem um objeto. 

 

1.3.1 Classe 

 

“Para criar uma representação de cada objeto dentro do programa, devemos antes 

criar uma estrutura, uma espécie de molde ou template que represente os atributos e 

comportamentos do tipo do objeto. Essa estrutura é chamada de classe”. (BORDIN, 2007, p. 

120). 

Por Ricarte (2001), uma classe é um gabarito que descreve propriedades ou atributos 

dos objetos. 

 

1.3.2 Objeto 

 

“Objetos são instâncias de classe”. (Ricarte, 2001, p. 4). 

Ainda por Ricarte (2001), objetos são elementos representativos das entidades 

envolvidas no problema que se está tentando solucionar. 
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1.3.3 Encapsulamento 

 

Segundo Sintes (2002), encapsulamento é a característica da orientação a objeto de 

ocultar partes independentes da implementação. O encapsulamento permite que se construam 

partes ocultas da implementação do software, que atinjam uma funcionalidade e ocultam os 

detalhes de implementação do mundo exterior. 

De acordo com Bordin (2007), os atributos devem ser encapsulados, ou seja, o 

acesso e a sua manipulação dos mesmos só ocorre através dos métodos ou comportamentos 

existentes. Dessa forma é possível definir os níveis de acesso que determinadas partes do 

software. 

Conforme Bordin (2007), se o for encapsulado como public, ele poderá ser acessado 

por qualquer outro objeto. Mas se o mesmo vier como private, ele só poderá ser acessado por 

métodos e comportamentos do próprio objeto. 

 

1.3.4 Herança 

 

De acordo com Sintes (2002), herança é um mecanismo que permite basear uma 

nova classe na definição de uma classe previamente existente.  

“Herança é um mecanismo que permite que características comuns a diversas classes 

sejam fatoradas em uma classe base, ou superclasse.” (RICARTE, 2001, p. 6). 

Ainda por Bordin (2007), a herança permite que partes comuns de objetos diferentes 

sejam agrupadas em uma única classe, denominada superclasse. Usando herança, a nova 

classe herda todos os atributos e comportamentos presentes na classe previamente existente. 

Quando uma classe herda de outra, todos os métodos e atributos que aparecem na interface da 

classe previamente existente aparecerão automaticamente na nova classe. 

 

1.3.5 Polimorfismo 

 

Conforme afirma Sintes (2002), polimorfismo é ter muitas formas. Em programação, 

“muitas formas” significa que um único nome pode representar um código diferente, 

selecionado por algum mecanismo automático. Assim, o polimorfismo permite que um único 

nome expresse muitos comportamentos diferentes. 
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“Polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma 

superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação (assinatura), mas 

comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando para tanto uma 

referência a um objeto do tipo da superclasse”. (RICARTE, 2001, p. 6). 

Segundo Sintes (2002), existem quatro formas principais de polimorfismo: De 

Inclusão; Paramétrico; Sobreposição; e Sobrecarga. 

 

1.3.6 Vantagens do Paradigma da Programação Orientada a Objeto 

 

Segundo Sintes (2002), dentre as inúmeras vantagens do paradigma da programação 

orientada a objeto, se destacam as seguintes características: natural, confiável, reutilizável, 

manutenível e extensível. 

 

1.3.6.1 Natural 

 

É como escreve Sintes (2002), o paradigma da programação orientada a objeto 

permite que o programador modele um problema em um nível funcional e não em um nível de 

implementação, ou seja, permite que os problemas sejam criados em uma linguagem natural 

do desenvolvedor e não em uma linguagem do mundo dos computadores. 

 

1.3.6.2 Confiável 

 

É como afirma Sintes (2002), a natureza modular dos objetos permite que sejam 

feitas alterações em uma parte do programa, sem afetar as outras partes. 

Sintes (2002) ainda afirma que os objetos isolam o conhecimento e a 

responsabilidade de onde pertencem, permitindo que alterações sejam feitas em qualquer 

parte do código sem que as demais partes sejam afetadas, desde que os sistemas sejam bem 

planejados e cuidadosamente escritos seguindo fielmente os conceitos da programação 

orientada a objeto. 

 



22 

 

1.3.6.3 Reutilizável 

 

É como descreve Sintes (2002), o programador pode reutilizar prontamente classes 

orientadas a objetos bem feitas. Assim como os módulos, é possível reutilizar objetos em 

muitos programas diferentes. 

 

1.3.6.4 Manutenível 

 

Conforme Sintes (2002), para corrigir um erro, o programador simplesmente corrige 

o problema em um lugar. Como a mudança é transparente, todos os outros objetos se 

beneficiarão automaticamente da melhoria. 

 

1.3.6.5 Extensível 

 

É como afirma Sintes (2002), todo software deve crescer e mudar para continuar 

sendo útil, acrescentando o retirando funcionalidades. O PPOO oferece ao programador vários 

recursos para estender o código como, por exemplo, herança, polimorfismo, sobreposição, 

delegação e etc. 

 

1.4 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO JAVA 

 

Segundo Pacievitch (2015), o Java é uma linguagem de programação orientada a 

objetos que foi desenvolvida pela equipe da Sun Microsystems. O desenvolvimento do Java 

começou em 1991, sendo que só foi apresentada para o mundo em 1995, após ser adaptada 

para funcionar na internet. 

Como afirma Furgeri (2002), a linguagem Java foi concebida, inicialmente, para a 

utilização em pequenos dispositivos eletrônicos inteligentes. Entretanto com o surgimento da 

internet a partir de 1993, o Java ganhou novas oportunidades nessa nova área. 

Ainda por Furgeri (2002), atualmente a linguagem de programação Java é utilizada 

para a produção de pequenas aplicações ou para grandes aplicações corporativas, controle de 
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servidores, etc. O Java está sendo utilizado em celulares, pagers, PDAs (Personal Digital 

Assistents) e outros dispositivos eletrônicos de pequeno porte. 

 

1.4.1 Características da Linguagem de Programação Java 

 

Como afirma Furgeri (2002), a linguagem Java possui diversas características, tais 

como: Simplicidade; Orientação a Objeto; Processamento Distribuído; Multithread; 

Independência de Plataforma; Portabilidade; e Garbage Collector. 

Segundo Furgeri (2002), a linguagem de programação Java é muito parecida com a 

linguagem C++, só que muito mais simples. O Java não possui algumas características 

consideradas complicadas presentes na linguagem C++, como a sobrecarga de operadores, as 

unions, a aritmética de operadores, a herança múltipla e a própria linguagem se encarrega de 

desalocar memória que não esta mais em uso. 

Por Furgeri (2002), a Orientação a objeto é outra característica elencada como 

vantagens para a linguagem Java. Ela segue os padrões de desenvolvimento adotados hoje em 

dia, adotando todos os conceitos de POO – Programação Orientada a Objeto. 

Ainda por Furgeri (2002), Processamento distribuído diz respeito à forma como é 

feita a comunicação entre os componentes interligados em rede, ou seja, os componentes do 

sistema baseado em linguagem Java se comunicam por troca de mensagens, cada um 

executando seu próprio processamento de informações para posterior envio. Funções de 

acesso remoto e os protocolos de internet que são utilizados na linguagem Java são exemplos 

de situações onde o processamento distribuído ocorre. Desta forma, consegue-se um melhor 

desenvolvimento para arquiteturas cliente-servidor. 

Por Furgeri (2002), o Java permite que mais de uma ação sejam executadas ao 

mesmo tempo. O multiprocessamento (multithread) é um conceito difícil de ser 

implementado, mas com o Java essa tarefa se torna mais fácil.  

De acordo com Furgeri (2002), a linguagem de programação Java é independente de 

plataforma, o que a tornou ideal para o desenvolvimento de sistemas distribuídos. Esta 

linguagem conseguiu isto através da não geração de instruções especificas para determinadas 

arquiteturas, mas sim instruções intermediárias em “bytecodes” que é lido, interpretado e 

executado por uma Máquina Virtual Java - JVM. 
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Conforme Furgeri (2002), por ser uma linguagem multiplataforma, uma aplicação 

criada em Java pode ser executada e funcionar corretamente em qualquer arquitetura 

(Windows, Mac ou Unix).  

É como afirma Furgeri (2002), Essa portabilidade permite que um programa escrito 

na linguagem Java possa ser executado em qualquer sistema operacional, conseguindo manter 

a mesma funcionalidade até em redes heterogêneas como a internet. 

Em outras linguagens, é necessário que toda memória alocada para utilização fosse 

desalocada “manualmente”, pelo programador, para liberação de memória para a realização 

de outras operações. Consoante a Furgeri (2002), na linguagem Java, o coletor de lixo 

(garbage collector) foi desenvolvido para que atue automaticamente, livrando o programador 

das tarefas de limpeza de memória. 

 

1.5 SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS 

 

Um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é, de acordo com Silberschatz, 

Korth e Sudarshan (1999), é formado por um conjunto de dados associados a um conjunto de 

programas capazes de acessar esses dados.  

Tal conjunto de dados, amplamente conhecido como banco de dados, possui 

informações específicas de determinada empresa. Um SGBD tem como objetivo ser eficiente 

tanto para a recuperação como para o armazenamento das informações do banco de dados 

(SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 1999). 

Ainda por Silberschatz, Korth e Sudarshan (1999), ao se projetar um SGBD, se visa 

estabelecer a capacidade do mesmo gerir grandes volumes de informações, definir as 

estruturas de armazenamento das informações e os mecanismos de manipulação das 

informações. Além disso, a segurança das informações contidas no banco de dados deve se 

prioridade em qualquer SGBD, seja com relação a erros do sistema ou às tentativas de acesso 

por pessoas não autorizadas. 

 

1.5.1 Banco de Dados Relacionais 

 

Segundo Elmasri (2005), o banco de dados é representado como uma coleção de 

relações pelo modelo relacional.  
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O modelo relacional utiliza um conjunto de tabelas para representar tanto os dados 

como a relação entre eles. Cada tabela possui múltiplas colunas e cada uma possui um nome 

único. Uma tabela é composta de linhas, chamadas tuplas, que contém os registros das 

informações, e de colunas, que são os atributos. (SILBERSCHATZ; KORTH; 

SUDARSHAN, 1999). 

 

1.5.2 MySQL 

 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional que utiliza a 

linguagem de consulta estruturada SQL (Structured Query Language) como interface de 

acesso e extração de informações do banco de dados em uso (MANZANO, 2009). 

Segundo Manzano (2009), um dos grandes motivos para o sucesso deste SGBD é a 

fácil integração com a linguagem de script PHP. Por este motivo, o MySQL vem se tornando 

cada vez mais um produto apreciado por diversas empresas, entidades e usuários comuns, 

possuindo um servidor confiável, rápido e de fácil utilização, podendo ser utilizado com 

grandes bancos de dados, inclusive aplicações que são desenvolvidas para a Internet.  

Além disso, Manzano (2009) afirma que o MySQL tem como características: 

Portabilidade, podendo rodar em diversas plataformas computacionais; Compatibilidade com 

diversos drivers, tais como ODBC (Open Database Connectivity), JDBC (Java Database 

Connectivity) e .NET; Utilização de módulos de interfaceamento com as linguagens de 

programação Java, C, C++, Python, Perl, PHP (Hypertext Preprocessor) e Ruby; e Facilidade 

de uso, excelente desempenho e estabilidade, exigindo poucos recursos de hardware. 

 

1.6 FRAMEWORK 

 

Conforme Mazzi (2010), framework é um conjunto de classes que colaboram para 

realizar uma responsabilidade para um domínio de um subsistema da aplicação. 

Por Darlan (2008), um framework captura a funcionalidade comum a várias 

aplicações. Em um framework estão contidos os códigos comuns existentes entre vários 

projetos de softwares. Este conjunto de códigos promove várias funcionalidades genéricas. 
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1.6.1 JasperReports 

 

Segundo Martins (2010), JasperReports é uma ferramenta totalmente gratuita para 

confecção de relatórios através de sistemas de informática. 

Entre as principais funcionalidades do JasperReports estão: exportação relatórios 

para diversos formatos diferentes (PDF, HTML, XML, etc); aceita diversas formas de entrada 

de dados, conexão com o banco de dados. Além disso, permite o uso de diagramas, gráficos, e 

códigos de barras (MARTINS, 2010). 

 

1.6.1.1 iReport 

 

Por Martins (2010), o iReport é uma ferramenta que permite a criação de relatórios 

de forma gráfica, bastando arrastar e soltar os componentes para que o relatório seja 

desenhado. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral e os objetivos específicos que nortearam o desenvolvimento desta 

pesquisa são os citados abaixo. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Propor a utilização de um sistema informatizado de gerenciamento de relatórios de 

atendimento de ocorrências para a Companhia de Combate a Incêndio do Corpo de 

Bombeiros Militar de Roraima. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar, nos postos de serviço, como é feita a elaboração dos relatórios atualmente; 

Analisar, quanto à viabilidade de informatização, os relatórios atuais e as propostas 

existentes para os relatórios de atendimento de ocorrências da CCI do Corpo de Bombeiros 

Militar de Roraima; 

Averiguar, com os militares envolvidos, o nível de maturidade da tropa com relação 

a sistemas informatizados e o nível de aceitação para o sistema desenvolvido; e 

Criar um sistema informatizado de cadastro, impressão, edição e geração de 

relatórios de atendimento de ocorrências e relatórios estatísticos para a CCI. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a elaboração deste trabalho foram realizados os seguintes procedimentos. 

 

3.1 ÁREA DE PESQUISA 

 

O desenvolvimento deste trabalho é focado na Companhia de Combate a Incêndio – 

CCI – do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima – CBMRR. A CCI foi criada pela lei 

estadual 052 de 28 de Dezembro de 2001, sendo que o primeiro registro desta companhia data 

do ano de 1975, com a seção contra incêndio ainda quando o CBMRR pertencia a Policia 

Militar de Roraima – PMRR. 

Atualmente, a CCI está localizada na Rua Jerusalém, n° 365, Cambará, CEP 69.313-

418, próximo a Vila Olímpica Roberto Marinho (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fachada CCI 

 

 

Fonte: Google Maps (2015) 
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Figura 2 - Sala Administrativa da CCI 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

3.2 VERIFICAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO DE 

OCORRÊNCIAS 

 

A verificação de como são preenchidos os relatórios de atendimento de ocorrências 

foi realizada nos postos de serviço do CBMRR, no 1° Pelotão do 1° BBM localizado no 

Quartel do Comando Geral e no 2° Pelotão do 1° BBM localizado na Companhia de Combate 

a Incêndio – CCI, durante a segunda quinzena de agosto de 2015.  

Durante a verificação constatou-se que os documentos utilizados pelos militares da 

CCI para a confecção dos relatórios de atendimento de ocorrências, são as Ordens de Serviço 

Bombeiro Militar – OMBM (Anexo A). 

Analisando as Ordens de Serviço Bombeiro Militar, constata-se que o mesmo 

apresenta as seguintes informações: Dados do solicitante (nome, endereço e telefone); Dados 

da ocorrência (código, endereço, militares executores, missão baseada no código da 
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ocorrência, horários de aviso, deslocamento, chegada ao local e horário de retorno); e um 

breve relatório de atividade operacional desenvolvida. 

Apesar de conter alguns dados importantes não existe nenhuma padronização para o 

que deve ser escrito no campo destinado ao relatório de atividade operacional ficando a cargo 

dos comandantes de guarnição o teor do que será expresso em tal campo. 

Dessa forma, fica difícil realizar levantamentos estatísticos de dados importantes 

para o funcionamento da Companhia de Combate a Incêndio – CCI, como o tamanho da área 

afetada, o material extintor utilizado e o consumo dos mesmos, o tempo de operação para o 

combate ao incêndio, o rescaldo e a salvatagem, além dos equipamentos utilizados para a 

realização do serviço. 

Se junta a falta de padronização citada anteriormente a falta de computadores 

específicos para os comandantes de guarnição do CCI realizarem o preenchimento dos 

relatórios. Dessa forma, os chefes de equipes da CCI podem preencher os relatórios em seus 

computadores pessoais inexistindo um local, computador ou pasta que aglutine, de forma 

organizada, todos os documentos de atendimento de ocorrências realizadas pelo militares do 

CBMRR. 

Essa descentralização impossibilita um maior controle, por parte do comandante da 

CCI, sobre os relatórios gerados, uma vez que o mesmo só terá acesso ao documento físico. 

A existência de apenas uma cópia do documento impresso é problemática, pois pode 

ocasionar a perda relatórios importantes. 

 

3.3 ANÁLISE QUANTO A VIABILIDADE DE INFORMATIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

ATUAIS E DAS PROPOSTAS DE NOVOS RELATÓRIOS 

 

Durante a realização da verificação in loco, também foi realizada a análise da 

viabilidade de informatização dos relatórios de atendimento de ocorrências atual, OMBM, e 

do novo modelo de relatório. 

O modelo atual de relatório, OMBM, apresenta dados bem simples de serem 

preenchidos. Dessa forma, torna-se fácil a sua implementação em sistemas informatizados. 

O segundo modelo de relatório de atendimento de ocorrências da CCI analisado foi o 

novo modelo que será adotado a partir de janeiro de 2016. Esse modelo, presente no Anexo B, 

é muito mais completo e com uma maior presença de dados que o atual. Essa maior 
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quantidade de informações possibilitará uma melhor análise, permitido que decisões sejam 

tomadas de forma mais efetiva e com melhor base de informações.  

Esse novo modelo de relatório apresenta em seu escopo dados do solicitante e da 

ocorrência, com informações específicas para cada tipo de evento, incluindo tempo de 

operação e o consumo de agentes extintores utilizados. 

Também estão presentes nesse novo modelo de relatório dados relativos aos 

procedimentos e materiais utilizados, bem como campos descritivos abertos sobre os bens 

móveis e imóveis atingidos e recolhidos durante a operação. Ainda consta nesse relatório um 

campo de escrita aberta destinada para qualquer outra informação que o militar que está 

realizando o preenchimento do relatório deseje informar. 

Apesar da complexidade e da quantidade de informações existentes nesse novo 

modelo de relatório, a sua informatização para utilização e preenchimento em sistemas 

computacionais é bastante simples. Para isso, basta que o relatório criado pelo Comando 

Operacional, em conjunto com a Companhia de Combate a Incêndio, aprovado pelo Estado 

Maior Geral – EMG – e pelo comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima 

seja transformado em um formulário digital. 

 

3.4 SISTEMA INFORMATIZADO DE CADASTRO, IMPRESSÃO, EDIÇÃO E 

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS E 

RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS PARA A CCI 

 

O sistema informatizado proposto é um sistema de cadastro, edição, geração e 

impressão de relatórios de atendimento de ocorrências e relatórios estatísticos para a CCI do 

Corpo de Bombeiros Militar de Roraima. 

O software desenvolvido será utilizado pelos militares que atuam tanto no serviço 

operacional como no serviço administrativo da CCI.  

Os usuários do sistema estão divididos entre comuns e administradores, sendo que 

essa divisão determina as funcionalidades a que cada usuário terá acesso.  

Cada usuário do sistema tem uma identificação única, composta por sua matrícula no 

CBMRR e senha de acesso. Essas informações são cadastradas pelos usuários 

administradores, ou seja, apenas os militares administrativos da CCI. 

O acesso ao sistema é feito pela tela de login que solicita os dados de identificação 

dos usuários, matrícula e senha. 
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Figura 3 - Tela de Login do Sistema 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
 

Após os dados de acessos serem aceitos, os usuários são direcionados para a página 

principal do sistema, chamada de página home. Essa página apresenta as funcionalidades do 

sistema, que estão divididas em três opções. 
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Figura 4 - Página Home do Sistema 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
 

3.4.1 Página de usuário 

 

A primeira opção é relativa aos dados do usuário.  

Os usuários comuns só podem visualizar seus próprios dados, não sendo permitida 

nenhuma edição. Já os usuários administradores, após realizar a pesquisa do usuário pela 

matrícula, podem alterar dados de quaisquer usuários do sistema. 

Esse controle de alteração de dados foi desenvolvido para impedir a modificação 

constante e sem necessidade dos mesmos, uma vez que estas informações estão presentes nos 

relatórios de atendimento de ocorrências que são gerados pelo sistema. 
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Figura 5 - Página do usuário comum 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
 

3.4.2 Página de cadastro de relatório de atendimento de ocorrências 

 

A segunda opção apresenta a principal funcionalidade do sistema que é o efetivo 

cadastro dos relatórios de atendimento de ocorrências. Ao escolher essa opção, será exibida 

uma tela que apresenta um formulário digital semelhante ao novo modelo de relatório que 

será implantado no CBMRR em janeiro de 2016. Também foi utilizada, no desenvolvimento 

do sistema, a nova codificação de ocorrências do CBMRR que entrará em vigor na mesma 

data do novo modelo de relatório. 

O formulário exibido para o registro dos dados do atendimento da ocorrência foi 

formulado, e seus campos dispostos, de forma a facilitar a adaptação dos militares ao 

software, com a fixação os campos de informações nos mesmos lugares ou em lugares 

próximos aos existentes no modelo impresso. 

Durante o serviço operacional diário dos militares da CCI, o preenchimento desse 

relatório é de responsabilidade do comandante da guarnição de serviço, geralmente um 

subtenente ou sargento. Esses militares realizam os cadastros de todas as ocorrências 

atendidas durante o seu serviço de 24 horas. 
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Abaixo, estão as imagens do formulário de atendimento de ocorrências elaborado 

para o sistema. 

 

Figura 6 - Relatório I: Nova Ocorrência e Dados do Solicitante 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

Figura 7 - Relatório II: Dados da Ocorrência e Procedimentos Realizados 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
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Figura 8 - Relatório III: Preventivos Existentes e Bens 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

Figura 9 - Relatório IV: Materiais Utilizados e Condições Meteorológicas 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
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Figura 10 - Relatório V: Relatório e Guarnição 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
 

Após o término do preenchimento do formulário, o militar grava os dados do 

relatório através do botão gravar. Com isso, as informações contidas nos campos de dados são 

salvos em banco de dados, permitindo o acesso posterior em qualquer outro computador ou 

equipamento eletrônico com navegador web e acesso a internet. 

 

3.4.3 Relatórios 

 

O sistema proposto permite que sejam gerados dois tipos básicos de relatórios. 

O primeiro é o relatório de atendimento de ocorrências e o segundo é o relatório de 

dados estatísticos com base nos códigos de ocorrências e no quantitativo dos eventos 

atendidos pela CCI. Ambos os relatórios estão disponibilizados na terceira opção da tela 

home, mas com a restrição de que só os usuários administradores podem gerar os relatórios 

estatísticos. 

Quando os usuários administradores clicam em relatórios é exibido um popup que 

permite a escolha do tipo de relatório que ele deseja gerar. Já os usuários comuns só podem 

gerar relatórios de atendimento de ocorrências, sendo direcionados diretamente para a tela de 

busca e impressão. 
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Figura 11 - Escolha de relatórios dos administradores 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
 

3.4.3.1 Busca, edição e impressão de relatórios de atendimento de ocorrências 

 

Ao escolher a opção de trabalhar com os relatórios de atendimento de ocorrências, os 

usuários são direcionados para uma tela de busca dos relatórios. 

Para a realização dessa busca, caso o usuário seja administrador, é necessário 

informar como parâmetro a data na qual foi atendida a ocorrência ou o número de 

identificação do mesmo. Caso seja informada a data do atendimento, o resultado da busca será 

uma lista com todos os relatórios de ocorrências atendidas naquele dia.  

Usuários comuns só podem gerar relatório com base na data de atendimento da 

ocorrência. 

Dependendo da permissão de acesso do militar que está utilizando o sistema, podem 

ser exibidos todos os relatórios preenchidos na data informada ou somente os documentos 

preenchidos pelo usuário que realizou a busca. 

De posse do relatório solicitado, o usuário pode realizar modificações no mesmo, 

assim como a impressão do documento. 
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É importante frisar que o comandante de guarnição só poderá realizar a edição dos 

relatórios no dia do seu serviço, sendo que qualquer alteração posterior só pode ser realizada 

por usuários como permissão de administrador.  

 

Figura 12 - Tela de Busca e Impressão de Relatórios por usuários administradores 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 
 

A impressão dos relatórios é feita na tela de busca apresentada na figura 12. Nela, 

após pesquisar do relatório que deseja alterar ou imprimir, os comandantes das guarnições 

clicam no botão de impressão. Nesse momento, o sistema gera um documento em formato 

PDF (Portable Document Format) com base nos dados do relatório pesquisado e o 

disponibiliza para impressão através de qualquer programa leitor de PDF ou pelo próprio 

browser. 

 

3.4.3.2 Relatórios estatísticos 

 

O sistema desenvolvido permite que sejam gerados relatórios com base nos códigos 

de ocorrências e no quantitativo dos eventos atendidos. 

A importância de se ter este tipo de relatório estatístico reside no fato de que o 

mesmo substancia o preparo, tanto de pessoal, de material e de equipamento, das guarnições e 
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dos caminhões de combate a incêndio para o atendimento das ocorrências que ocorrem com 

maior frequência, possibilitando um maior sucesso no atendimento dos eventos adversos, com 

uma maior probabilidade de diminuição dos danos a população do Estado de Roraima. 

Hoje em dia, o levantamento estatístico do quantitativo de ocorrências da CCI é 

realizado de forma informatizada, mas não automatizada. 

De posse das Ordens de Serviço Bombeiro Militar – OMBM – os militares 

administrativos da Companhia realizam uma análise das informações constantes nestes 

documentos e preenchem uma pasta de trabalho no Excel que apresenta diversas planilhas de 

dados. 

Existe uma pasta de trabalho do Excel para cada ano, sendo que cada pasta de 

trabalho é composta por várias planilhas. As primeiras planilhas mostram dados relativos aos 

meses, onde são cadastradas as informações presentes nas ordens de serviço bombeiro militar. 

 

Figura 13 - Cadastro de Ocorrências CCI 

 

 

Fonte: CCI (2015) 
 

Já as demais planilhas presentes do arquivo são preenchidas com informações 

condensadas e consolidadas das planilhas dos meses. Um exemplo dessas planilhas é a 

Estatística, que apresenta um condensado das ocorrências por mês em que ocorreram. 

 



41 

 

Figura 14 - Estatística CCI 

 

 

Fonte: CCI (2015) 
 

Observa-se que a construção e manutenção de dados estatísticos feitos atualmente na 

CCI demandam muito tempo e esforço para a sua realização. Esse tipo de controle de 

informações para análise estatística não é muito confiável, uma vez que podem ocasionar 

erros por parte dos militares que fazem a transcrição dos dados das ordens de missão para as 

planilhas. 

O sistema desenvolvido possibilita a confecção de relatórios estatísticos de forma 

informatizada e automatizada, suprimindo a análise futura pelos militares administrativos da 

CCI para preenchimento das informações em planilhas do Excel. Essa automatização permite 

uma maior integridade dos dados, pois os mesmos são gerados pelas informações inseridas 

durante o cadastramento dos relatórios de atendimento de ocorrências. 

Um modelo do relatório estatístico citado nos parágrafos anteriores está expresso no 

Apêndice A. 
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3.5 COLETA DE DADOS ACERCA DO NÍVEL DE MATURIDADE E ACEITAÇÃO DO 

SISTEMA COM OS MILITARES ENVOLVIDOS 

 

A verificação do nível de maturidade da tropa para utilização de sistemas 

informatizados e de aceitação do sistema proposto com os militares do CBMRR foi realizada 

através de um questionário – Apêndice B – que contém 9 (nove) perguntas. 

Segundo Kauark (2010), questionário é uma ferramenta de coleta de dados que são 

divididos em abertos e fechados. 

“Os questionários podem ser abertos (questões dissertativas), fechados (questões 

objetivas) ou mistos (os dois tipos de questões no mesmo instrumento)”. (KAUARK, 2010, 

p.31). 

O questionário escolhido e aplicado com os Cadetes do Curso de Formação de 

Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e com os militares que atuam como 

comandantes de guarnição da Companhia de Combate a Incêndio da mesma corporação foi o 

fechado. 

A averiguação do nível de maturidade da tropa visou validar se os envolvidos na 

utilização do sistema estão adaptados à utilização de computadores e outros equipamentos 

tecnológicos, como smartphones e notebooks, assim como a emprego de navegadores web. 

A investigação da aceitação do sistema foi realizada com o intuito de observar se os 

militares sentem a necessidade de um sistema que permita o gerenciamento de relatórios, 

além de avaliar se os mesmo estão abertos a possibilidade de utilização de sistema 

informatizados de preenchimento de relatórios. 

A divisão de grupos de aplicação deu-se a um motivo importante: os cadetes do 

curso de formação de oficiais estão atuando, em caráter de estágio, como comandantes de 

guarnição nos caminhões de combate a incêndio, realizando, dessa forma, o preenchimento de 

relatórios de atendimento de ocorrências. Além disto, após formados, os mesmos estarão 

habilitados a atuarem como comandantes das companhias do CBMRR. Dessa forma, poderão, 

em algum momento, serem comandantes da CCI. 

Já a aplicação entre os militares da CCI se deu ao fato de os mesmos serão os que, 

efetivamente, utilizaram o sistema, tanto da parte operacional como administrativa. Os 

militares comandantes de guarnição realizarão o preenchimento dos relatórios, já os militares 

administrativos da companhia irão realizar a gestão do sistema e a análise dos relatórios 

estatísticos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados referentes aos 53 (cinquenta e três) questionários aplicados aos cadetes 

do curso de formação de oficiais do CBMRR e os militares que atuam como comandantes de 

guarnição da companhia de combate a incêndio foram tabulados e apresentados em forma de 

gráficos conforme abaixo, tendo como objetivo facilitar a análise e a discussão das 

informações coletadas. 

Para melhor apresentar e analisar os dados coletados, os mesmos estão expressos 

abaixo e na mesma sequência que aparecem no questionário. 

 

Figura 15 - Você ou algum de seus familiares tem computador/notebook em casa? 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

Na primeira pergunta do questionário, os entrevistados foram indagados sobre a 

presença ou não de computadores pessoais, seus ou de familiares, em suas residências. 

Como era de se esperar, todos os entrevistados responderam que existem 

computadores ou notebooks em suas casas, demonstrando, dessa forma, que todos têm 

contato com o principal equipamento computacional que permite a utilização do sistema 

proposto. 

 

34 

19 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cadetes Militares CCI

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e 
d

e 
E

n
tr

ev
is

ta
d

o
s 

Grupos 

Sim

Não



44 

 

Figura 16 - Com que frequência você utiliza computadores/notebooks? 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

Após serem arguidos sobre a presença de computadores em suas residências, os 

entrevistados foram questionados sobre a frequência com que utilizam estes computadores. 

Conforme as respostas constata-se que 94,11% dos cadetes utilizam computadores 

diariamente e apenas 5,89% fazem uso semanalmente. Já 63,15% dos militares da CCI 

utilizam computadores diariamente e 36,85% fazem uso semanalmente.  

Nenhum entrevistado dos dois grupos de aplicação respondeu que utiliza 

computadores mensalmente. 
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Figura 17 - Com que finalidade você utiliza computadores? 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

Tendo em vista que o sistema proposto esta sendo desenvolvido para funcionar em 

ambiente web, via navegador/browser, os entrevistados foram questionados sobre a finalidade 

para a qual os mesmo utilizam os computadores que existem em suas residências. Nessa 

arguição foi permitido que os mesmo respondessem mais de uma alternativa para melhor 

obtenção de dados.  

Após analisar os dados das respostas, constatou-se que entre os cadetes do CFOBM 

94,11% utilizam computadores para acessar a internet. Já entre os militares da CCI, 84,21% 

dos entrevistados que responderam o questionário utilizam seus computadores para tal fim. 
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Figura 18 - Você acredita que o CBMRR deve utilizar sistemas informatizados para melhorar 

a prestação de seus serviços? 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

Com relação à percepção que os entrevistados têm acerca da relação entre 

informatização e melhoria do serviço prestado pelo CBMRR, 100% dos cadetes informaram 

acreditar que o CBMRR deve utilizar sistemas para melhorar a prestação dos serviços. 

Entre os militares da CCI, 94,73% dos respondentes afirmaram que acreditam que o 

CBMRR deve utilizar sistemas de computador para melhorar a prestação de serviços para a 

sociedade do Estado de Roraima. 
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Figura 19 - Você está satisfeito com a forma como é realizado o preenchimento dos relatórios 

de atendimento de ocorrências atualmente (à mão)? 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

A quinta pergunta do questionário perguntava aos entrevistados o seu nível de 

satisfação com a forma como são preenchidos os relatórios de atendimento de ocorrências 

atualmente. Essa pergunta foi formulada com base no novo modelo de relatório que entrará 

em vigor em janeiro de 2016 no CBMRR e, conforme explicado pessoalmente para os 

entrevistados, utiliza como base a forma de preenchimento manual que é feito nos relatórios 

da Companhia de Emergência Pré Hospitalar – CEPH – do CBMRR. 

A utilização dos relatórios da CEPH como base se deve ao fato de o novo relatório 

de ocorrências da CCI ser semelhante ao da primeira companhia citada, onde o preenchimento 

do relatório é feito de forma manual, trazendo diversos problemas como a falta de espaço em 

alguns campos importantes. 

Dentre os Cadetes do CFOBM, apenas 5,88% estão satisfeitos com a forma de 

preenchimento citada no parágrafo anterior. Já 85,29% não estão satisfeitos e 8,83% são 

indiferentes entre as duas formas de preenchimento, manual e informatizada. 

Já entre os militares da CCI, 78,94% dos entrevistados não estão satisfeitos com o 

preenchimento manual, enquanto 5,26% estão satisfeitos e 15,8% afirmaram ser indiferente 

quanto a forma de preenchimento. 
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Figura 20 - Você acredita que a utilização de um sistema de cadastro de relatórios de 

atendimento de ocorrência para a CCI seria vantajosa? 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

Quando questionados se acreditavam que a utilização de sistema para o cadastro de 

relatórios de atendimento de ocorrências seria vantajosa para a CCI, 100% dos Cadetes do 

CFOBM responderam que acreditam nas vantagens dos sistemas informatizados. Entre os 

militares da CCI, 84,21% veem vantagem na adoção, por parte da CCI, de sistemas 

informatizados que controlem o cadastro dos relatórios de atendimento de ocorrências. Já 

10,52% não observam vantagem na adoção e apenas 5,27%, que corresponde a 1 (um) militar 

não soube responder. 
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Figura 21 - Quais as vantagens que você observa na utilização de um sistema de cadastro de 

relatórios de atendimento de ocorrência? 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

Tendo como base a percepção de vantagem que os entrevistados têm acerca dos 

sistemas informatizados para a CCI, os mesmo foram perguntados quais as vantagens que eles 

observam nessa utilização. Nessa arguição, foi permitido que os entrevistados marcassem 

mais de uma alternativa. 

No universo dos Cadetes do CFOBM, 91,17% afirmaram que os sistemas 

informatizados possibilitaram uma melhor análise das informações contidas nos relatórios. Já 

67,64% acreditam que o sistema informatizado proposto trará, se adotado pelo CBMRR, uma 

maior agilidade no preenchimento dos relatórios. 50% dos Cadetes afirmaram que a utilização 

de sistemas informatizados de cadastros de relatórios de atendimento de ocorrências trará uma 

maior segurança das informações, uma vez que os mesmo estarão salvos em banco de dados 

informatizados, não sujeitos as intempéries do tempo. Somente 38,23% vislumbram que a 

utilização de sistemas possibilitará uma melhora na tomada de decisões do comandante da 

companhia. 

Analisando as respostas dos militares da CCI, observa-se que a maioria dos 

respondentes, 57,89%, acreditam que o sistema proposta trará uma maior agilidade de 
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preenchimento dos relatórios de atendimento. 68,42% afirmaram que o sistema trará melhora 

na análise das informações e que apenas 36,84% acreditam que o sistema irá melhorar as 

decisões do comandante da CCI. 31,57% dos entrevistados afirmaram ainda que a utilização 

do sistema trará maior segurança para os dados contidos nos relatórios. 

 

Figura 22 - Você se sentiria confortável em utilizar um sistema informatizado para cadastro 

de relatórios de atendimento de ocorrências da CCI? 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

A oitava pergunta do questionário desejou saber se os entrevistados se sentiriam 

confortáveis em utilizar um sistema para cadastro dos relatórios de atendimento de 

ocorrências da CCI. 

Dentre os Cadetes, 76,47% afirmaram que não teria problemas em utilizar tal 

sistema. Já 20,58% disseram que o seu nível de conforto dependeria do sistema, envolvendo 

treinamento e facilidade de utilização. Apenas 1 respondente afirmou não ficar confortável em 

utilizar sistema informatizado para tal fim, preferindo a forma manual de preenchimento dos 

relatórios. 

Os militares da CCI responderam da seguinte forma: 78,94% dos entrevistados 

afirmaram estar confortáveis em utilizar um sistema informatizado. Apenas 1 (um) militar 
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informou que não se sentiria confortável em utilizar um sistema para gestão de relatórios de 

atendimento de ocorrências e 15,78% afirmaram que o conforto dependerá do sistema. 

 

Figura 23 - O Sistema desenvolvido foi criado para ser acessado através de navegadores web 

(browsers) permitindo o preenchimento das informações em qualquer lugar, necessitando 

apenas de um aparelho eletrônico (computador/notebook/tablet/smartphone) com acesso a 

internet. Você acha interessante essa possibilidade disponibilizada pelo sistema? 

 

 
Fonte: Próprio Autor (2015) 

 

A última pergunta do questionário desejou saber dos entrevistados se os mesmos 

achavam interessante a possibilidade de poder acessar o sistema par realizar o preenchimento 

dos relatórios de atendimento de ocorrências de qualquer lugar, bastando ter um aparelho 

eletrônico com navegador/browser e acesso a internet. 

Entre os Cadetes do CFOBM 94,11% afirmaram que acham essa possibilidade 

interessante e apenas 5,89% não souberam informaram se essa possibilidade seria interessante 

para o serviço. Já entre os militares da CCI, 89,48% vem tal possibilidade como interessante, 

sendo que apenas 5,26% não souberam informar se seria necessariamente uma vantagem e a 

mesma porcentagem informou que não vem essa possibilidade de acesso via internet de 

qualquer lugar como interessante. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término da elaboração desta pesquisa ficou constatada a importância em se 

adotar, por parte do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, a utilização de sistemas 

informatizados que possibilitem um maior controle e gestão de relatórios de atendimento de 

ocorrências e de relatórios de controle estatísticos. 

A afirmação do parágrafo anterior se deve a constatação, observada nos postos de 

serviço do CBMRR, das inadequações apresentadas no formato atual de elaboração dos 

relatórios. Soma-se a isso o fato dos relatórios serem facilmente adaptáveis para serem 

utilizados em sistemas informatizados. 

Averiguou-se também, através da aplicação dos questionários aplicados, que a tropa 

de militares do CBMRR está madura suficiente para se adaptar facilmente a utilização do 

sistema informatizado proposto. Essa afirmação é confirmada, pois a maioria dos militares já 

utilizam computadores, a maioria diariamente, principalmente para realizar o acesso a internet 

com a utilização de browser, ambiente para o qual foi desenvolvido o sistema.  

Com base nas comprovações dos expostos anteriormente foi desenvolvido o sistema 

proposto que possibilita a informatização dos relatórios de atendimento das ocorrências 

realizando a gestão e o controle deste tipo de relatório e ainda proporciona a confecção de 

relatórios de levantamento estatísticos com base nos códigos de ocorrência e no quantitativo 

das mesmas. As informações, para melhor visualização, são exibidas em tabelas e gráficos. 

A aceitação e utilização do sistema proposto por parte do CBMRR permitirá a 

difusão do mesmo em outras companhias e setores, informatizando os demais relatórios 

existentes após estudo de viabilidade, bastando, para isso, realizar apenas algumas 

modificações quando as informações dos relatórios de atendimento de ocorrências. 

Outra vantagem trazida pela adoção do sistema é a possibilidade de criação de vários 

relatórios estatísticos de forma fácil, uma vez que os dados já estarão gravados em banco de 

dados, de forma consolidada, podendo ser utilizados conforme a necessidade da Corporação. 

Por fim, após analisar todas as peculiaridades do serviço, a forma de elaboração e 

gestão dos relatórios de atendimento, verifica-se a importância desse trabalho, pois contribuirá 

para a consolidação dos dados e informações necessários para a elaboração do planejamento 

estratégico da corporação. Pode-se afirmar que esse sistema é uma ferramenta de gestão 

importante para corporação, pois contribuirá para qualidade dos serviços oferecidos a 

sociedade roraimense. 
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APÊNDICE A – Relatório Estatístico 

 

 

 

ESTADO DE RORAIMA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO OPERACIONAL 
 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO 

COMPANHIA DE COMBATE A INCÊNDIO 

 

 

Período: 01/10/2015 à 31/10/2015 

 

 

Quantidade de Ocorrências 

Cód. da 

Ocorrência 
Quantidade 

I-04 1 

I-05 1 

I-29 15 

I-36 5 

I-39 4 

I-44 7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 3% 

46% 

15% 

12% 

21% 

Cód/Quantidade 

I-04 I-05 I-29 I-36 I-39 I-44
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APÊNDICE B – Questionário 

 

Este questionário tem por objetivo o levantamento de informações para a tabulação, análise e 

divulgação em trabalho monográfico do CADETE BM Macksuel Marlon IBIAPINA Lopes, 

matriculado no Curso de Formação de Oficiais BM 2013.2 do Corpo de Bombeiros Militar de 

Roraima. 

Dessa forma eu______________________________________________, declaro estar ciente 

do exposto no parágrafo anterior, sabendo ainda que as informações aqui prestadas não serão 

utilizadas para fim diverso do previsto, e concordo voluntariamente em participar desta 

pesquisa, assinando este consentimento como prova de tal concordância. 

 

 

Boa Vista-RR, ____de________________ de _______. 

 

Assinatura do participante da pesquisa:_______________________________________. 

 

PERGUNTAS 

1. Você ou algum de seus familiares tem computador/notebook em casa? 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

2. Com que frequência você utiliza computadores/notebooks? 

(   ) Diariamente    (   ) Semanalmente    (   ) Mensalmente 

 

3. Com que finalidade você utiliza computadores? 

(   ) Acesso a Internet (Email, Redes Sociais, etc)      (   ) Jogos     (   ) Filmes e Vídeos     

(   ) Músicas      (   ) Documentos, Planilhas e Apresentações 

 

4. Você acredita que o CBMRR deve utilizar sistemas informatizados para melhorar a 

prestação de seus serviços? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei responder 

 

5. Você está satisfeito com a forma como é realizado o preenchimento dos relatórios de 

atendimento de ocorrências atualmente (à mão)? 

(   ) Sim    (   ) Não   (   ) Indiferente 
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6. Você acredita que a utilização de um sistema de cadastro de relatórios de atendimento de 

ocorrência para a CCI seria vantajosa? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei responder 

 

7. Quais as vantagens que você observa na utilização de um sistema de cadastro de relatórios 

de atendimento de ocorrência? 

(   ) Melhora nas decisões do comandante da CCI    (   ) Melhor análise das informações    (   ) 

Maior segurança das informações     (   ) Maior agilidade no preenchimento dos relatórios 

 

8. Você se sentiria confortável em utilizar um sistema informatizado para cadastro de 

relatórios de atendimento de ocorrências da CCI? 

(   ) Sim    (   ) Não    (   ) Depende do sistema 

 

9. O Sistema desenvolvido foi criado para ser acessado através de navegadores web 

(browsers) permitindo o preenchimento das informações em qualquer lugar, necessitando 

apenas de um aparelho eletrônico (computador/notebook/tablet/smartphone) com acesso a 

internet. Você acha interessante essa possibilidade disponibilizada pelo sistema? 

(   ) Sim    (   ) Não    (   ) Não sei informar 
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ANEXO A – Ordem de Missão Bombeiro Militar 

 

ORDEM DE MISSÃO BOMBEIRO MILITAR – ANO 2015 

 

DADOS DO SOLICITANTE  

NOME  

 

END.  

  

 

 

DADOS DA OCORRÊNCIA 

COD. OCOR.  

 

END.  

 

EXECUTORES  

 

MISSÃO  

 

VIATURA  KMI KMF 

   

 

AVISO  DESLOC.  NO LOCAL  RETORNO  

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE OPERACIONAL BOMBEIRO MILITAR 

 

MAT. E EQUIP. 

UTILIZADOS  

 

RELATÓRIO  

Boa Vista/RR  Agosto 2015 

 

 

 

Comandante da Guarnição 

 

 

 

 

 

Oficial Comandante de Socorro 

 

 

 

FONE  
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ANEXO B – Novo Modelo de Relatório de Atendimento de Ocorrência da CCI 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIRO MILITAR 

 

 

 

 

MACKSUEL MARLON IBIAPINA LOPES 

 

 

 

PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA O 

GERENCIAMENTO DE RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS 

DA COMPANHIA DE COMBATE A INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIRO 

MILITAR DE RORAIMA 
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