
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELÉM-PARÁ, 01 DE MARÇO DE 1996. 

:mtAmooaAOIB0 TI GERAL 42 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

ia  PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 

SEM ALTERAÇÃO. 

2° PARTE - INSTRUÇÃO: 
II SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO DE BOMBEIROS: 
REALIZAÇÃO: 08 A 12 abr 96 na Cidade de Brasília/DF 
A - DAS PROVAS PROFISSIONAIS 

I. Finalidade 
Estimular o intercâmbio técnico-profissional e promover o congraçamento entre Corpos de Bombeiros 

nacionais, civis ou militares. 

II. Local de Realização 
Centro de Treinamento Operacional do CBMDF. 

III. Descrição 
1. Transposição de Cabos: 
- Número de participantes: 2 (dois) por equipe, podendo ser apresentado 01 (um) reserva. 
- Descrição da prova: 
- Posição inicial: Os participantes deverão estar de pé, estáticos em local previamente determinado, 

utilizando capacete e luvas. Serão colocados no solo 2 (dois) cabos da vida (12 mm de diâmetro e 4,5 m de 
comprimento) e dois mosquetões simétricos em aço. 

- Desenvolvimento da prova: Ao sinal de apito para iniciar a prova será acionado o cronômetro, 
devendo a equipe: 

a) Subir até o 3° andar da Torre Auxiliar: 
l' Técnica: O primeiro elemento realiza a subida através da técnica japonesa de subida com auxilio de 

uma perna, sendo o segundo elemento responsável pela tensão do cabo. 
2' Técnica: O segundo elemento realiza a subida através da técnica de PQD. 

Obs.: É obrigatório o uso de amarração de segurança através de balso do calafate e lais de guia (segurança 
básica); 
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b) Comando CROW (3° andar): 
Os dois elementos realizam a transposição da Torre Auxiliar à Principal através da Técnica de 

comando crow. 

c) Tirolesa Horizontal (4° andar): 
Os dois elementos realizam a transposição da Torre Principal à Auxiliar através da Técnica de 

Tirolesa Horizontal. 
Obs.: Os participantes deverão confeccionar a cadeira japonesa. 

d) Tirolesa comandada (4° andar ao solo): 
Os dois elementos realizam a descida da Torre Auxiliar através da técnica de Tirolesa Comandada. 

e) Descida com aparelho oito: 
Após chegarem no solo os dois elementos apanham um cabo de 30 (trinta) metros, sobem até o topo da 

Torre Auxiliar, realizam a amarração do cabo, através de um fiel com cote, e descem até o solo. 

- Final da prova: 
A prova será finalizada quando os dois participantes retomarem ao local da saída, especificamente 

quando cruzarem a linha será travado o cronômetro. 

- A Segurança das atividades: 
A atividade de segurança será realizada por militares previamente designados, devendo realiza-la para 

todas as equipes. 

- Avaliadores: 
Serão designados 2 (dois) avaliadores por atividade, 2 (dois) cronometristas e 1(um) árbitro da prova. 

- Tempo de realização: 
Tempo estimidado de realização por equipe é de 5 (cinco) minutos. 

2. Atividades em Combate à Incêndio 
- Número de participantes: 2 (dois) por equipe, podendo ser apresentado 1 (um) reserva. 
- Cada Participante realizará a prova individualmente, a pontuação da equipe será dada através da 

soma dos dois tempos. 

- Descrição da prova: 
Posição inicial: O participante deverá estar de pé, estático, em local previamente determinado. 

Portanto capa, máscara contra gases, luvas, capacete e amarração de segurança com mosquetão. 
Desenvolvimento da prova: Ao sinal de apito para iniciar a prova será acionado o cronômetro, 

devendo o participante: 
a) Subir 04 (quatro) andares de escada carregando 02 (duas) mangueiras de I 1/2" de 20m, 

previamente amarradas de modo a formar uma única peça 
b) Içar 02 (duas) mangueiras de 2 1/2" de 20m posicionadas no solo, até o 4° andar, estando as 

mesmas previamente amarradas a uma corda. O participante deverá realizar a segurança individual no 4° andar com 
uso do cabo da vida. 

c) Descer até o solo onde deverá executar a conexão de uma sequência de uniões storz, além de 
confeccionar amarrações para içamento de esguicho e de união de mangueiras, sendo: 

Conexão ao misturador entre linhas das mangueiras; 
Conectar às mangueiras um esguicho regulável de 1 1/2; 
Na união das mangueiras de 1 1/2" realizar um prussik para içamento; 
Confeccionar a amarração para içamento do esguicho (fiel e cote). Todas as mangueiras estarão 

enroladas. 
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d) Passar por um corredor sinuoso de 20 (vinte) metros formado por cones de sinalização contendo 
obstáculos para transposição (passando por cima e por baixo dos cavaletes). 

e) Estender uma mangueira de 1 1/2" em carga por 20 (vinte) metros, devendo executar um jato 
(abrindo e fechando o esguicho) quando ultrapassar a linha de 20m. 

f) Transportar um boneco com peso de 70 (setenta) quilos por uma distancia de 25 (vinte e cinco) 
metros. 

- Final da prova: 
A prova será finalizada quando o participante cruzar a linha que determina os 25m de transporte do 

boneco, sendo o cronômetro travado. 

- Avaliadores: 
Serão designados 02 (dois) avaliadores por atividades, 02 (dois) cronometristas e 01 (um) árbitro da 

prova. 
Total de avaliadores e cronometristas, 15 (quinze). 

- Tempo de realização: 
Tempo estimado de realização da atividade por participante é de 04 (quatro) minutos 

a) Comissão de Doutrina e Recursos: 
Presidida pelo Diretor de Ensino e Instrução, composta pelo Chefe da 3' Seção do EMG e 

Comandante do CTO, além de um representante de cada Estado participante. 
Caberá à Comissão a avaliação de recursos. 

b) Comissão de Coordenação: 
Responsável pela verificação dos participantes, sorteio de ordem de participação e pelas chamadas de 

equipe. 

c) Comissão de Arbitragem: 
Composta por um árbitro geral das provas, árbitros da prova, cronometrista e avaliadores. 

d) Comissão de Apuração e Divulgação: 
Responsável por estabelecer o resultado das provas a partir das planilhas fornecidas pelos árbitros e 

avaliadores, além de divulgar os resultados. 

e) Comissão de Apoio: 
Responsável pelo fornecimento de material e pessoal necessário ao perfeito desenvolvimento das 

provas 

IV. Pontuação/Classificação 
1. Pontuação: A pontuação será dada a partir de 02 (dois) critérios 
a) Tempo: Pelo menor tempo de execução da atividade; 
b) Técnica: Pelo desenvolvimento correto da atividade. Os erros de técnicas acarretarão em acréscimo 

ao tempo de realização de prova, segundo critério estabelecido na ficha de avaliação especifica da prova. 
A pontuação final da equipe será definida a partir do tempo de realização acrescido do tempo relativo 

aos erros de técnica. 

2. Classificação por prova: A classificação será estabelecida a partir dos resultados de menor tempo. 

V. Desenvolvimento das provas 
As provas serão desenvolvidas nos dias II e 12 de abril de 1996, conforrne abaixo especificado: 
Primeiro dia: 
a) Solenidade de abertura da competição; 
b) Prova de Transposição de cabos. 

Qc ■ 
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Segundo dia: 
a) Prova de Atividades em combates a Incêndio; 
b) Premiação; 
c) Solenidade de encerramento. 

VI. Participantes 
O critério de participação será o de indicação. 
Deverá ser apresentada uma equipe mínima de 01 (um) Chefe de equipe e 02 (dois) participantes, 

sendo permitida a inscrição de 01 (um) elemento reserva. 

VII. Estrutura Organizacional 
a) Direção Geral: É de competência do Comandante Geral do CBMDF ou por delegação ao Chefe do 

EMG. 

B - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS PROFISSIONAIS 
1. Prova de Atividades em Combate a Incêndio 

ERRO 
I. Transporte de mangueira 
Alterar o percurso de subida 

2. Içamento de mangueiras 
Não colocar segurança 
Não travar o mosquetão 
Alterar o percurso de descida 

3. Montagem de conexões 
Não desenrolar 1' mangueira completamente 
Montar 1' conexão incorretamente 
Montar conexão incorretamente 
Desenrolar a 2. mangueira 
Montar ? conexão incorretamente 
Desenrolar a 3' mangueira 
Montar 4' conexão incorretamente 
Conectar esguicho incorretamente 
Erro ao confeccionar prussik 
Erro ao confeccionar o cote do prussik 
Erro ao confeccionar o fiel 
Erro ao confeccionar o cote do fiel 

4. Passagem de percurso 
Erro na passagem do percurso 

5. Estender mangueira em carga 
Não estender a mangueira até 30m 
Não realizar o jato (abrir e fechar) 
Largar o esguicho (deixar bater no solo) 

6. Transporte de vítima 
Transporte do boneco de forma incorreta 

PENALIDADE 

Acréscimo d 5 segundos no tempo total 

Parar a atividade e executar de fonna correta 
Parar a atividade e executar de forma correta 
Acréscimo de 5 segundos no tempo total 

Estender completamente a mangueira 
Acréscimo de 10 segundos no tempo total 
Acréscimo de 10 segundos no tempo total 
Estender completamente a mangueira 
Acréscimo de 10 segundos no tempo total 
Estender completamente a mangueira 
Acréscimo de 10 segundos no tempo total 
Acréscimo de 05 segundos no tempo total 
Acréscimo de 15 segundos no tempo total 
Acréscimo de 10 segundos no tempo total 
Acréscimo de 15 segundos no tempo total 
Acréscimo de 10 segundos no tempo total 

Retomar e executar de forma correta 

Parar a atividade e executar de forma correta 
Parar a atividade e executar de fonna correta 
Acréscimo de 15 segundos no tempo total 

Acréscimo de 25 segundos no tempo total 
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2. Transposição de Cabos 

ERRO 
1. Confecção incorreta da annação de 
segurança 
2. Escada humana 
Subida do primeiro homem fora da 
técnica 
Subida do segundo homem fora da 
técnica 

3. Subida japonesa com uma perna 
Não utilizar a segurança 	• 
Não travar o mosquetão 
Não utilizai.  a técnica 

PENALIDADE 
Refazer a armação 

Acréscimo de 15 segundos no tempo total 
Acréscimo de 10 segundos ao tempo total 

Parar a atividade e executar de forma correta 
Parar a atividade e executar de forma correta 
Acréscimo de 30 segundos ao tempo total 

4. Subida PQD 
Não utilizar a segurança 
	

Parar a atividade e executar de forma correta 
Não travar o mosquetão 
	

Parar a atividade e executar de forma  coreta 
Não utilizar a técnica 
	

Acréscimo de 30 segundos ao tempo total 

5. Comando CROW 
Não utilizar a segurança 
	

Parar a atividade e executar de forma correta 
Não travar o mosquetão 
	

Parar a atividade e executar de forma correta 
Não utilizar a técnica 
	

Acréscimo de 30 segundos ao tempo total 

6. Tirolesa Horizontal 
Confecção incorreta da cadeira 

	
Refazer a armaçã o 

Não utilizar a segurança 
	

Parar a atividade e executar de forma correta 
Não travar o mosqUetão 
	

Parar a atividade e executar de forma correta 
Não utilizar a técnica 
	

Acréscimo de 30 segundos ao tempo total 

7. Tirolesa inclinada 
Não travar o mosquetão 
Não inverter o mosquetão 
Não utilizar luvas 
Não utilizar técnica 

Parar a atividade 
Parar a atividade 
Parar a atividade 
Acréscimo de 30 

e executar de forma correta 
e executar de forma correta 
e executar de forma correta 
segundos ao tempo total 

8. Descida com aparelho oito 
Fiel incorreto 
Não confeccionar o cote 
Não sinalizar para a segurança 
("Atenção segurança") 
Não tocar nos pontos marcados 
(três pontos em andares distintos) 
Não retirar o oito do cabo 

Executar o nó corretamente 
Parar a atividade e executar de forma correta 

Acréscimo de 15 segundos ao tempo total 

Acréscimo de 15 segundos ao tempo total por pontos não atingidos 
Parar a atividade e executar de forma correta 

C - OBSERVAÇÕES GERAIS 
Nas penalidades descritas como "Parar a atividade e executar de forma correta" os árbitros indicarão 

imediatamente ao participante o erro na realização devendo o participante corrigir o erro cometido para que possa 
prosseguir na realização da prova. 
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Deixar de executar novamente a atividade realizada errada conforme orientação da arbitragem 
acarretará reacréscimo de 30 segundos no tempo total de realização da prova. 

Caso o erro na execução implicar em risco a segurança do participante a atividade deverá ser 
imediatamente suspensa, não sendo permitido a continuação da atividade. 

Será desclassificado o elemento ou equipe que: 
- Expor sua vida ou de outro em risco; 
- Manusear equipamento de modo que possa causar-lhe dano; 
- Deixar, por duas vezes, de executar atividade orientada pela arbitragem; 
- Deixar de executar a atividade prevista; 
- Utilizar técnica ou procedimento não estabelecido com intuito de ganhar tempo. 

D - INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NAS PROVAS PROFISSIONAIS: 
Até 29.02.1996. 
No dia 05 de março de 1996, será realizado no CBMDF, um Congresso Técnico das Provas, com 

representantes de todas as Corporações participantes. 

E - DEMONSTRAÇÃO DE TÉCNICAS: 
As Corporações que desejarem apresentar técnicas ou procedimentos próprios deverão inscrever-se até 

o dia 29 de fevereiro de 1996, apresentando a descrição detalhada, material e área necessária ao desenvolvimento da 
atividade. O tempo máximo de apresentação será de 20 (vinte) minutos, devendo a atividade ser realizada nas 
dependências do Centro de Treinamento Operacional - CBMDF. 

DESPACHO: Que tomem conhecimento os Comandantes das Unidades e Subunidades da Capital e do Interior do 
Estado e façam as apresentações de suas equipes no QCG, até o dia 05 de março de 1996. 

2 - DESIGNAÇÃO: 
Designo o Cap QOBM PAULO SÉRGIO DA FONSECA DIAS, para coordenar a equipe que representará 

o CBMPA, no "II Seminário Ibero-Americano de Bombeiros", a ser realizado no período de 08 a 12 abr 96, na 
Cidade de Brasília/DF. 

33  PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 

SEM ALTERAÇÃO. 

43  PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA: 

TERAÇÃO. 
4-2 

GUARACI FABIANO P NH S GUIMARÃES - CEL QOPM - RG 4170 
COM DAN E GERAL DO CBMPA  Cp  Q- 
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