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RESUMO 

Este trabalho apresenta um modelo de banco de dados relacional para persistência 
de dados relativos às escalas de serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Rio de Janeiro. A partir dos problemas observados no que diz respeito ao controle de 
carga horária e distribuição de militares nas diversas funções inerentes ao serviço de 
bombeiro militar, verificou-se a necessidade da implementação de um mecanismo que 
permitisse a geração de relatórios que pudessem ajudar nas tomadas de decisões 
inerentes à capacitação dos militares, bem como eventuais movimentações e ajustes 
de equipes. O SGBD escolhido foi o MySQL, a fim de manter o alinhamento com ou-
tros bancos de dados já utilizados na Corporação. Com este trabalho, espera-se que 
os Comandantes tenham à sua disposição uma ferramenta capaz de fornecer dados 
estatísticos que lhes permita maior assertividade nas tomadas de decisões, especial-
mente relacionadas à composição das guarnições e à capacitação de pessoal. 

Palavras-chaves: Militar, Gestão de pessoas, banco de dados. 

 



 

ABSTRACT 

This paper presents a relational database model for persistence of data related to the 
shifts of the Rio de Janeiro’s Fire Brigade. Based on the observed problems regarding 
the control of worked hours and distribution of military in the various functions inherent 
to the firefighter service, it was verified the need to implement a mechanism that would 
allow the generation of reports that could assist in the decision-making regarding the 
training of the military, as well as eventual transfers and adjustments of teams. The 
chosen DBMS was MySQL, in order to maintain the alignment with other databases 
already used in the Corporation. With this paper, it is expected that the Commanders 
will have at their disposal a tool able to provide statistical data that will allow them 
greater assertiveness in decision-making, especially the ones related to the composi-
tion of the teams and the training of military. 

Key words: Military, people management and database. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) 

conta, atualmente, com aproximadamente 13 (treze) mil militares ativos, o que aponta 

um déficit de cerca de 10 (dez) mil militares em relação ao que prevê a Lei [1].  

Para o cumprimento de sua nobre missão, eternizada em seu hino oficial 

[2], qual seja: “vida alheia, riquezas salvar!”, a Corporação disponibiliza diversos cur-

sos de capacitação distribuídos dentro das várias qualificações profissionais de seus 

militares. 

Evidentemente o déficit de pessoal visto no início deste capítulo dificulta a 

distribuição de militares com as diversas capacitações necessárias ao cumprimento 

de sua missão, fazendo com que, eventualmente, seja necessário deslocar guarni-

ções de apoio para atendimento a eventos de maior especificidade. 

Outro fator observado em decorrência do efetivo reduzido é a necessidade 

da otimização do emprego dos militares no que diz respeito a sua carga horária, apro-

veitando-se ao máximo as horas de trabalho, sem sobrecarregar os militares. 

A despeito de todo avanço recente da Corporação na área da tecnologia 

da informação, os dados relativos às escalas de serviço ainda não possuem padrão 

de persistência, sendo digitadas em planilhas eletrônicas para mera formatação. 

Neste trabalho, criamos um modelo de banco de dados para persistência 

dos dados relacionados às escalas de serviço do CBMERJ, de modo a tornar possível 

a emissão de relatórios que ajudassem a atenuar os problemas acima citados. Dentre 

as contribuições deste projeto, estão:  

 Geração de relatório de carga horária; 

 Geração de relatório de militares acumulando funções; 

 Geração de relatório sobre a composição das guarnições, sejam in-

completas ou compostas por militares com qualificações diferentes 

das desejáveis; 
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Para mais informações, os dados referentes a este projeto foram disponi-

bilizados no github, podendo ser acessado através do link https://github.com/altobel-

libm/CEDERJ_2018_BRUNO_BASTOS.git. 

 

  

https://github.com/altobellibm/CEDERJ_2018_BRUNO_BASTOS.git
https://github.com/altobellibm/CEDERJ_2018_BRUNO_BASTOS.git
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na literatura, o termo persistir é utilizado para referir-se à mudança de es-

tado de um dado de modo que esta mudança continue a ser percebida independen-

temente do processo que o criou. De outro modo, é como se refere ao armazenamento 

de informações que possam ser reutilizadas em outro momento. Vale ressaltar que, 

embora aparentemente contraditório, até mesmo a deleção de um dado é considerada 

uma ação de persistência, uma vez que o estado do dado foi alterado e esta alteração 

– a não existência do dado – continuará sendo percebida mesmo após o encerramento 

do processo. 

A técnica mais utilizada atualmente para armazenar informações que pos-

sam ser recuperadas e manipuladas em outro momento é o banco de dados. Heuser 

definiu um banco de dados como “conjunto de dados integrados que tem por objetivo 

atender a uma comunidade de usuários” [3, p. 22]. 

Bancos de dados são gerenciados por sistemas chamados de Sistemas de 

Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBD). Para Date, um SGBD é “[...] um sistema 

computadorizado cuja finalidade geral é armazenar informações e permitir que os usu-

ários busquem e atualizem essas informações quando as solicitar.” [4, p. 6]. Heuser 

define um SGBD como um “software que incorpora as funções de definição, recupe-

ração e alteração de dados em um banco de dados” [3, p. 23]. Elmasri e Navathe 

veem um SGBD como “[...] um sistema de software de propósito geral que facilita os 

processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de 

dados entre vários usuários e aplicações” [5, p. 4]. 

É importante notar que o armazenamento não criterioso de dados em um 

banco de dados pode gerar redundância de informações, podendo provocar inconsis-

tência e ocasionando lentidão nas consultas, além de desperdício de espaço de ar-

mazenamento. Justamente para evitar este problema, o criador do modelo relacional, 

Edgar Frank Codd [6], ao apresentar seu artigo sobre os conceitos do modelo relaci-

onal, introduziu também o conceito de Normalização de Dados, cujo entendimento 

demanda a apresentação dos conceitos apresentados a partir do item 2.1. 

Tendo em vista os recursos que um SBGD provê como armazenamento, 

mecanismos de busca, controle de acesso, segurança, etc. que serão indispensáveis 
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para o objetivo desejado, esta será a técnica utilizada para implementação da solução 

proposta neste trabalho. O SGBD escolhido é o MySQL, que, além de possuir todos 

os recursos necessários, já é amplamente utilizado pelo Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). 

2.1 DEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

“Uma dependência funcional é uma restrição entre dois conjuntos de atri-

butos do banco de dados.” [5, p. 346] 

O conceito de dependência funcional é indispensável para o entendimento 

do processo de normalização de dados. Em tabelas relacionais, a dependência funci-

onal acontece quando o valor de uma coluna C2 é sempre o mesmo quando o valor 

de uma coluna C1 se repete em qualquer linha da tabela. A Tabela 1 serve para ilustrar 

o conceito ora apresentado: 

Tabela 1: Dependência Funcional 

RG Nome 

11111 João 

22222 Paulo 

33333 Paloma 

11111 João 

 

Note que o valor da coluna “Nome” é sempre o mesmo quando a coluna 

“RG” possui o valor “11111”. Diz-se, então, que “Nome” depende funcionalmente de 

“RG”, ou que “RG” determina funcionalmente “Nome”. 
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2.1.1 DEPENDÊNCIA FUNCIONAL PARCIAL 

Quando uma tabela possui uma chave primária composta, é possível que 

alguns atributos dependam funcionalmente apenas de parte da chave primária. 

Quando isso ocorre, diz-se que há uma dependência funcional parcial. Vejamos um 

exemplo: 

Tabela 2: Dependência Funcional Parcial 

RG Id_Curso Nome_Curso Data_curso 

11111 1 Motorista ABS 01/01/2000 

22222 1 Motorista ABS 02/02/2002 

11111 2 Direção Defensiva 05/05/2005 

 

A Tabela 2 é um exemplo de tabela que mantém o registro de um histórico 

de cursos realizados pelos militares. Neste caso, um militar não pode realizar o mesmo 

curso mais de uma vez, portanto, a chave primária é composta por “RG” e “Id_Curso”. 

O atributo “Nome_Curso” depende funcionalmente de “Id_Curso”, mas não de “RG”. 

Neste caso, ocorre uma dependência parcial. 

2.1.2 DEPENDÊNCIA FUNCIONAL TRANSITIVA 

Quando um atributo possui dependência funcional com um atributo que não 

seja chave primária, ou parte dela no caso de chaves compostas, diz-se que há uma 

dependência transitiva. A Tabela 3 mostra novamente o exemplo do histórico de curso, 

porém, agora queremos permitir que o militar realize o mesmo curso mais de uma vez, 

portanto, não podemos mais ter a chave primária composta por “RG” e “Id_Curso”, 

logo, criamos uma chave chamada “ID_Historico”: 
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Tabela 3: Dependência Funcional Transitiva 

ID_Historico RG Id_Curso Nome_Curso Data_curso 

1 11111 1 Motorista ABS 01/01/2000 

2 22222 1 Motorista ABS 02/02/2002 

3 11111 2 Direção Defensiva 05/05/2005 

 

Note que agora “ID_Curso” não faz parte da chave primária e 

“Nome_Curso” depende funcionalmente de “ID_Curso”. Neste caso, diz-se que esta é 

uma dependência transitiva. 

2.2 FORMAS NORMAIS 

Agora que possuíamos uma ferramenta capaz de prover as funcionalidades 

que um SGBD provê, como controle de acesso, acesso concorrente, o desafio passou 

a ser organizar esses dados de modo que não fossem redundantes. 

Daí surgiu o conceito de normalização de dados, que foi definido por Sil-

berschatz como um processo que tem o objetivo de “[...] gerar um conjunto de esque-

mas de relação que permita armazenar informações sem redundância desnecessária, 

ao mesmo tempo permitindo recuperar informações facilmente” [7, p. 11].  

A normalização de dados consiste em analisar os atributos das entidades 

e reorganizá-los, de modo a eliminar possíveis anomalias nos processos de insert, 

update e delete. Neste trabalho abordaremos o processo de normalização de dados 

até a 3ª Forma Normal (3FN).  

O processo de normalização dá-se no estilo top-down, aplicando as restri-

ções relativas à 1FN e aumentando os níveis de exigência de restrição de chaves e 

dependências funcionais até a FN desejada, no nosso caso, a 3FN. 
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2.2.1 PRIMEIRA FORMA NORMAL – 1FN 

Uma relação estará na 1FN se todos os domínios de atributos possuírem 

valores indivisíveis, ditos atômicos. 

Para melhor percepção, vejamos um exemplo de uma relação não norma-

lizada: 

Tabela 4: Primeira Forma Normal – 1FN: Relação não normalizada 

RG Nome Nascimento Graduacao Dependente Parentesco Nasc_dependente 

11111 João 01/01/1977 1º SGT Ana Filha 02/02/2008 

11111 João 01/01/1977 1º SGT Gabriel Filho 06/06/2009 

22222 Paulo 01/02/1980 CB Lucas Filho 05/05/2005 

 

 

Analisando a Tabela 4 é possível perceber que os dados dos dependentes 

estão misturados com os dados dos funcionários, de modo que a tabela armazena 

atributos referentes a domínios diferentes. Aplicando os conceitos de normalização, 

passaremos a ter não mais uma única tabela, mas duas: uma para funcionários e uma 

para dependentes. As Tabelas 5 e 6 mostram o resultado da aplicação das restrições 

exigidas na 1FN na Tabela 4: 

 

FUNCIONÁRIOS: 

Tabela 5: Resultado da aplicação da 1FN – Parte 1 

RG Nome Nascimento Graduacao 

11111 João 01/01/1977 1º SGT 

11111 João 01/01/1977 1º SGT 

22222 Paulo 01/02/1980 CB 
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DEPENDENTES: 

Tabela 6: Resultado da aplicação da 1FN – Parte 2 

RG_militar Dependente Parentesco Nasc_dependente 

11111 Ana Filha 02/02/2008 

11111 Gabriel Filho 06/06/2009 

22222 Lucas Filho 05/05/2005 

 

Note que agora cada tabela possui apenas os dados referentes ao seu do-

mínio. Na Tabela 6 é possível perceber que foi necessária a inclusão de uma chave 

estrangeira para o relacionamento de dependentes com funcionários: RG_militar. A 

inclusão desta chave estrangeira nos permitirá aplicar as regras restritivas das próxi-

mas formas normais. 

Enquanto as restrições da 1FN referem-se ao domínio dos atributos, as 

restrições das próximas formas normais estão relacionadas à dependência funcional 

entre os atributos das tabelas. 

2.2.2 SEGUNDA FORMA NORMAL – 2FN 

A 2FN baseia-se no conceito de dependência funcional total. 

Ao definir a 2FN, Elmasri e Navathe afirmam que “um esquema de relação 

R está em 2FN se cada atributo não principal A em R for total e funcionalmente de-

pendente da chave primária de R.” [5, p. 352]. Os autores referenciam as tabelas do 

banco de dados como relações, portanto, a relação R citada trata-se de uma tabela 

qualquer de um banco de dados. 

Como vimos, a Tabela 2 possui dependências funcionais parciais. Para 

passá-la à 2FN, precisamos remover estas dependências. Deste processo, resultarão 

as duas tabelas que seguem: 
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Tabela 7: Resultado da aplicação da 2FN – Parte 1 

RG Id_Curso Data_curso 

11111 1 01/01/2000 

22222 1 02/02/2002 

11111 2 05/05/2005 

 

 

Tabela 8: Resultado da aplicação da 2FN – Parte 2 

Id_Curso Nome_Curso 

1 Motorista ABS 

1 Motorista ABS 

2 Direção Defensiva 

 

 

As tabelas 7 e 8 são o resultado da aplicação das restrições exigidas na 

2FN na Tabela 2. 

2.2.3 TERCEIRA FORMA NORMAL – 3FN 

A 3FN baseia-se no conceito de dependência transitiva. 

“Um esquema de relação R está na 3FN se cada atributo não principal de 

R atender às duas condições a seguir: Ele é total e funcionalmente dependente de 

cada chave de R; Ele é dependente não transitivamente de cada chave de R.” [5, p. 

355] 

Vimos no Capítulo anterior que a Tabela 3 possui dependência transitiva. 

Para passá-la à 3FN precisamos remover esta dependência e passaremos a ter duas 

tabelas: 
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Tabela 9: Resultado da aplicação da 3FN – Parte 1 

ID_Historico RG Id_Curso Data_curso 

1 11111 1 01/01/2000 

2 22222 1 02/02/2002 

3 11111 2 05/05/2005 

 

Tabela 10: Resultado da aplicação da 3FN – Parte 2 

Id_Curso Nome_Curso 

1 Motorista ABS 

1 Motorista ABS 

2 Direção Defensiva 

 

Novamente o resultado da aplicação das restrições exigidas na 3FN implica 

na divisão da Tabela 3 em duas tabelas, quais sejam: Tabelas 9 e 10. 
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3 O DOMÍNIO “CBMERJ” 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi 

fundado pelo Imperador D. Pedro II em 1856 e é o Corpo de Bombeiros mais antigo 

do Brasil. Como instituição militar, possui diversas características e nomenclaturas 

próprias que abordaremos neste capítulo com o intuito de facilitar o entendimento dos 

leitores deste trabalho no que tange à terminologia utilizada no âmbito da Corporação. 

3.1 INSTITUCIONAL 

No que diz respeito à sua estrutura de funcionamento, o CBMERJ possui 

características que definem frequência de trabalho de seus militares, além de divisão 

estrutural cujas nomenclaturas mais relevantes para o entendimento deste trabalho 

apresentamos a seguir. 

i. UBM – UNIDADE DE BOMBEIRO MILITAR: É o termo utilizado para designar 

uma Unidade Operacional. 

ii. OBM – ORGANIZAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR: É o termo utilizado para de-

signar um segmento qualquer da corporação, independentemente de ser ope-

racional, de saúde, de ensino e instrução, etc. 

NOTA: os termos UBM e OBM acabam se confundindo no próprio âmbito da Corpo-

ração, entretanto o correto é a utilização do termo UBM sempre que estivermos nos 

referindo exclusivamente a Unidades Operacionais, enquanto OBM abrange qualquer 

tipo de organização de Bombeiro Militar. 

iii. SOCORRO: Termo genérico para utilizado para designar um atendimento, seja 

para um salvamento, definido no volume II do Manual [8], ou para combate a 

incêndios ou ações diversas. Este termo também é utilizado para designar a 
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composição de todas as viaturas que são deslocadas em comboio para um de-

terminado evento. 

iv. ESCALA: Subdivisão de turnos de serviço à qual os militares estão sujeitos. O 

CBMERJ possui uma variedade de escalas, algumas, eventualmente, acorda-

das exclusivamente entre um militar e seu Comandante. As principais escalas, 

e que serão abordadas nos exemplos deste trabalho, são 24x72, 24x48, 12x36 

(em horas). 

v. ALA: É a fração da divisão de escala à qual o militar está associado. Por exem-

plo, numa escala de 24x72 são necessárias 4 alas, de modo que uma esteja em 

serviço e as outras 3 estejam em seus dias de descanso. As alas são classifi-

cadas por números. No caso da escala citada, temos as Alas 1, 2, 3 e 4, por 

exemplo. 

3.2 PESSOAL 

Em relação aos recursos humanos do CBMERJ, além das classificações 

relativas à hierarquia militar, existem divisões referentes às especializações dos mili-

tares, além das funções específicas exercidas pelos mesmos durante um turno de 

serviço. A organização das qualificações dos BMs e as respectivas legislações que as 

definem é descrita no volume I do Manual [9]. Vejamos as principais. 

i. QBMP – QUALIFICAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR PARTICULAR: São as sub-

divisões de especialidades dos BMs. As QBMPs são classificadas na forma que 

segue, conforme disposição legal [10]: 

 QBMP 0 - Combatente; 

 QBMP 1 - Busca e Salvamento; 

 QBMP 2 - Condutor e Operador de Viaturas; 

 QBMP 3 - Manutenção de Motomecanização e Equipamentos Especiali-

zado; 
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 QBMP 4 - Músico; 

 QBMP 5 - Operador e Manutenção e Equipamentos Especializado; 

 QBMP 6 - Auxiliar de Saúde; 

 QBMP 7 - Corneteiro 

 QBMP 8 - Marítimo; 

 QBMP 9 - Hidrante; 

 QBMP 10 - Guardas-vidas; 

 QBMP 11 - Técnico em Emergências Medicas. 

ii. QUADROS DE OFICIAIS: A Divisão de especialidades dos Oficiais é feita por 

Quadros, cumprindo o disposto em Lei [11], na forma que segue: 

 QOC – Quadro de Oficiais BM Combatentes; 

 QOS – Quadro de Oficiais BM de Saúde; 

 QOE – Quadro de Oficiais BM Especialistas; 

 QOA – Quadro de Oficiais BM de Administração; 

 CPL – Capelães; 

iii. OFICIAL DE DIA: É o oficial responsável pelas ações administrativas dentro de 

um dia de serviço. Este oficial é o responsável por verificar se houve faltas ao 

serviço, por exemplo, além de cuidar de todo o transcorrer do serviço. 

iv. COMANDANTE DO SOCORRO: É o oficial ou praça responsável por coordenar 

as ações de socorro quando do acionamento para um atendimento. 

3.3 VIATURAS E EQUIPAMENTOS 

Os veículos oficiais utilizados no CBMERJ são denominados viaturas e po-

dem ser administrativas ou operacionais, estas podendo ser com ou sem implemento. 

Para conduzir uma viatura, o militar deve ser da QBMP/2 e/ou ter curso de habilitação 

específica realizado pelo próprio CBMERJ, conforme definido no volume III do Manual 

[12]. 
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i. IMPLEMENTOS: São os acessórios anexados a algumas viaturas operacionais 

para torná-las úteis ao serviço, por exemplo: escada mecânica, plataforma me-

cânica, corpo de bomba para pressurização de sistemas de abastecimento de 

água, etc. Para conduzir viaturas operacionais com implemento, até mesmo os 

motoristas da QBMP/2 devem realizar curso específico de operação da viatura 

em questão. 

ii. PREFIXO: As viaturas são classificadas de acordo com a finalidade na qual são 

empregadas. A cada uma dessas classes de viaturas é atribuído um prefixo. 

Listamos abaixo os principais exemplos associados à QBMP preferencial dos 

militares que irão compor sua guarnição: 

 ABS – Auto Busca e Salvamento: viatura de salvamento. Deve ser guarne-

cida por militares da QBMP/1; 

 ASE – Auto Socorro de Emergência: viatura de emergências médicas. Deve 

ser guarnecida por Oficiais QOS e Praças das QBMPs /6, /11. 

 AEM – Auto Escada Mecânica: popularmente conhecida como Escada Ma-

girus. Não possui QBMP específica para a guarnição, mas com requisitos de 

treinamentos específicos para o motorista. 

 ABI – Auto Bomba Inflamável: viaturas de combate a incêndios. Deve ser 

guarnecida por militares da QBMP/0 e possui requisitos de treinamentos es-

pecíficos para o motorista; 

Além destas siglas, uma numeração compõe o prefixo de uma viatura es-

pecífica, por exemplo: ABS-001 é uma viatura específica, funciona como se fosse a 

placa de um carro. 

iii. GUARNIÇÃO: Grupo de militares que trabalham em uma determinada viatura. 

Cada viatura tem uma necessidade específica no que diz respeito à QBMP dos 

militares que comporão sua guarnição. É possível, mas não desejável, empre-

gar militares em funções diferentes das que são específicas de sua QBMP. Em 

alguns casos, isto não é possível, por exemplo, militares que não são Oficiais 

QOS ou Praças das QBMPs /6 ou /11 não podem assumir as funções de chefe 
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de uma ASE. A composição das guarnições de cada viatura é também definida 

no volume III do Manual [12]. 
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4 MODELO DE BANCO DE DADOS CBMERJ  

O CBMERJ vem investindo no desenvolvimento de tecnologias para me-

lhorar sua atuação ao longo dos últimos anos. Como resultado destes investimentos, 

a Corporação conta hoje com uma intranet que oferece alguns serviços para facilita-

ção da tramitação dos documentos, melhorias nas comunicações internas, estatísticas 

de atendimento, além de um controle das ações de socorro no que diz respeito à 

utilização das viaturas e equipamentos. 

Embora a Corporação já tenha conseguido evoluir com a implementação 

do uso da tecnologia em muitos aspectos, alguns ainda carecem de avanços, como é 

o caso do controle das escalas de serviço. 

As escalas de serviço das diversas UBMs são elaboradas a partir do co-

nhecimento do militar escalante sobre as competências dos militares componentes 

das alas de serviço, de modo que a melhor composição de uma ala, no que diz res-

peito à correta distribuição das competências, depende do conhecimento do escalante 

e de sua capacidade de distribuir as funções entre os militares. 

As escalas são feitas, em geral, utilizando planilhas eletrônicas para mera 

formatação, não sendo implementada nenhuma lógica computacional ou técnica de 

persistência que permita ao escalante, ou ao Comandante, obter relatórios que mos-

trem a eficiência da distribuição das funções, aponte carências de capacitação dos 

militares ou permita, entre outras coisas, o monitoramento da carga horária de traba-

lho efetivo individual. 

Dada a dinâmica de funcionamento de uma UBM no que diz respeito ao 

controle de suas escalas de serviço, passando pela distribuição das funções a serem 

desempenhadas pelos militares em seus respectivos dias de plantão, surgiu o inte-

resse de apresentar uma proposta de base de dados que pudesse persistir as infor-

mações das escalas de serviço, permitindo a extração de relatórios que dessem mais 

conhecimento sobre a composição das guarnições e ajudasse a responder perguntas, 

tais como: 

 Quantas horas um militar específico trabalhou em um período deter-

minado? 
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 Quais militares trabalharam abaixo/acima de uma carga horária de re-

ferência em um período determinado? 

 Quais/quantos militares estão acumulando funções dentro de uma ala 

de serviço? 

 Quais viaturas estão ficando com guarnições deficitárias em termos 

qualitativos, ou seja, estão com guarnições completas, porém com mi-

litares de QBMPs diversas das preferíveis para aquela viatura? 

 Quais viaturas estão ficando com guarnições deficitárias em termos 

quantitativos, ou seja, mesmo utilizando militares de QBMPs diversas 

das preferíveis para aquela viatura, a guarnição está ficando incom-

pleta? 

Com vistas a responder estas perguntas, foi proposta uma estrutura de 

base de dados utilizado SGBD MySQL, haja vista ser suficiente para atender aos re-

quisitos, além de já ser amplamente utilizado em outras aplicações na estrutura de 

tecnologia de informação do CBMERJ. 

4.1 CENÁRIO ATUAL 

Como resultado dos esforços no sentido de implementar soluções de tec-

nologia no CBMERJ, algumas informações já são persistidas e organizadas em bases 

de dados específicas para cada órgão. Num esforço mais recente, as diversas bases 

de dados existentes passaram a cooperar umas com as outras, gerando o chamado 

Banco de Dados Único do CBMERJ. 

As informações contempladas no banco de dados único são aquelas ine-

rentes ao que se poderia relacionar com o setor de RH de uma empresa, como dados 

de endereço, dependentes, histórico de promoções e movimentações, afastamentos, 

férias, além de prontuário médico e odontológico, etc. 

Estas informações existentes no Banco de Dados Único foram importadas 

para tabelas auxiliares para efeito de testes e geração de queries e relatórios neste 

trabalho, entretanto sua aplicação, na prática, dar-se-á através de requisições ao web-

service do CBMERJ. 
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Vale ressaltar que algumas das informações oriundas do Banco de Dados, 

além de outras informações sensíveis, foram ocultadas nos relatórios gerados a fim 

de preservar o sigilo e integridade dos dados dos militares cujos RGs foram envolvidos 

nos testes. 

4.2 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO 

A base de dados proposta para a persistência das escalas de serviço do 

CBMERJ foi pensada com base nas perguntas apresentadas ao fim da introdução do 

Capítulo 4. Algumas das informações são resultantes da interação da base de dados 

proposta com outras bases de dados da Corporação, através da utilização do webser-

vice existente. 

A Figura 1 mostra o diagrama ER do modelo, além de apresentar alguns 

dos campos das tabelas provenientes de outras bases. 
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Figura 1: Diagrama ER 
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Vejamos o detalhamento das entidades apresentadas. 

4.2.1 MILITAR 

É a entidade que representa o bombeiro militar que será escalado para os 

serviços de acordo com a ala à qual esteja associado dentro de sua escala. 

Os atributos contemplados são os mínimos necessários à organização das 

informações relativas às escalas de serviço. Vale lembrar que boa parte dos atributos 

relacionados ao militar pertencem a escopos diferentes da escala de serviço e já são 

contemplados pelas respectivas bases de dados. 

 

Tabela 11: Dicionário de dados - Tabela "militar" 

Atributo Tipo Breve descrição 

id Int Chave primária auto incrementada 

id_escala Int Chave estrangeira que relaciona o militar a uma escala 

rg Varchar Número que identifica o militar e permite relacioná-lo com as 

demais bases de dados, como o Banco de Dados Único do 

CBMERJ 

ala Int Número da ala do militar dentro da respectiva escala 

 

4.2.2 ESCALA 

Entidade referente às diferentes divisões de intervalos de trabalho e des-

canso dos militares, descrita no item 3.1.4. 

 



 34 

Tabela 12: Dicionário de dados - Tabela "escala" 

Atributo Tipo Breve descrição 

id Int Chave primária auto incrementada 

descricao Varchar Atributo referente à descrição textual da escala 

horas_trabalho Int Número de horas trabalhadas em cada plantão desta 

escala 

horas_folga Int Número de horas de folga (descanso) entre cada dia de 

plantão desta escala 

data_referencia Date Data utilizada como referência para os cálculos que ve-

rificarão em qual data a ala apontada em “ala_referen-

cia” daquela escala deverá voltar a ser escalada 

ala_referencia Int Em conjunto com a informação constante em “data_re-

ferencia” permite o cálculo para verificação dos dias nos 

quais esta será a ala a ser escalada 

4.2.3 FUNCAO 

Entidade relativa às funções que podem ser exercidas pelos militares du-

rante um dia de serviço para o qual estejam escalados. 

Tabela 13: Dicionário de dados - Tabela "funcao" 

Atributo Tipo Breve descrição 

id Int Chave primária auto incrementada 

descricao Varchar Atributo referente à descrição textual da função 
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4.2.4 VIATURA 

Entidade relativa às viaturas que serão empregadas no socorro e deverão 

ser guarnecidas pelos militares escalados. 

Tabela 14: Dicionário de dados - Tabela "viatura" 

Atributo Tipo Breve descrição 

id Int Chave primária auto incrementada 

descricao Varchar Atributo referente à descrição textual da viatura 

4.2.5 MILITAR_SERVICO 

Relação que associa um militar a um dia de serviço. 

Tabela 15: Dicionário de dados - Tabela "militar_servico" 

Atributo Tipo Breve descrição 

id Int Chave primária auto incrementada 

id_militar Int Chave estrangeira que identifica o militar escalado 

id_escala Int Chave estrangeira que identifica a escala associada ao ser-

viço. Embora a entidade militar possua esta informação, sua 

replicação nesta relação é necessária uma vez que o histó-

rico poderia ficar comprometido já que o militar pode ser tro-

cado de escala ao longo de sua carreira 

data Date O dia do serviço 

presenca Int Atributo utilizado para controle de presença. Recebe valor 0 

caso o militar não compareça para o serviço e valor 1 caso o 

militar compareça 
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4.2.6 SERVICO_FUNCAO 

Relação que associa um registro da relação “militar_servico” a uma função 

dentro ou não da guarnição de uma viatura. 

Tabela 16: Dicionário de dados - Tabela "servico_funcao" 

Atributo Tipo Breve descrição 

id Int Chave primária auto incrementada 

id_servico Int Chave estrangeira que identifica um serviço da relação “mi-

litar_servico” 

id_funcao Int Chave estrangeira que identifica uma função 

id_viatura Int Chave estrangeira opcional que identifica uma viatura, 

quando for o caso de função relacionada a viatura 

4.2.7 FUNCAO_CONFIGURACAO 

Relação que qualifica uma função, associando-a ou não a uma viatura, de-

finindo a quantidade de militares por dia que deverão estar escalados para aquela 

função, além de definir sua QBMP e eventuais cursos de capacitação para os moto-

ristas, quando for o caso. 

Tabela 17: Dicionário de dados - Tabela "funcao_configuracao" 

Atributo Tipo Breve descrição 

id Int Chave primária auto incrementada 

id_funcao Int Chave estrangeira que identifica a função 

id_viatura Int Chave estrangeira opcional que associa a funcao a uma 

viatura quando for o caso 

id_curso_ctrm Int Chave estrangeira opcional que especifica um requisito 

necessário ao motorista, quando for o caso 
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id_qbmp Int Chave estrangeira opcional que especifica a QBMP pre-

ferível para os militares que serão escalados naquela fun-

ção 

quantidade Int Quantidade de militares que devem ser escalados na-

quela função 

 

Os atributos id_funcao e id_curso_ctrm são mutuamente exclusivos e ser-

virão para geração de relatórios que apontem militares sendo escalados em funções 

diversas de suas qualificações. 
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5 SOLUÇÃO PARA GERAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

Como visto ao final da introdução do Capítulo 4, algumas questões que 

evidenciam a problemática da ausência de um mecanismo de persistência das esca-

las de serviço foram levantadas. Neste capítulo trataremos das consultas realizadas 

no banco de dados implementado, apresentando seus resultados e comprovando que 

o banco de dados é eficiente no intuito de responder às referidas questões. 

Para efeito de testes foi desenvolvido um programa em PHP que intera-

gisse com o banco de dados. Na interface com o usuário, o referido programa apre-

senta campos para informar data inicial e data final, de modo a definir um período de 

interesse, além de apresentar uma lista dos relatórios possíveis. O programa recebe 

os parâmetros passados pelo usuário, realiza as consultas correspondentes, processa 

os resultados gerando um código HTML e, por fim, utilizando o HTML obtido, gera um 

arquivo PDF utilizando a biblioteca mPDF [13]. O programa em PHP contém ainda 

trechos para popular as tabelas, distribuindo automaticamente os militares nas diver-

sas funções definidas para uma UBM. A UBM foi escolhida ao acaso e as funções 

foram definidas de modo a retratar uma situação minimamente próxima à realidade 

de uma Unidade Operacional do CBMERJ. 

Vale ressaltar que os dados sensíveis foram omitidos quando da inclusão 

das imagens dos relatórios neste capítulo, de modo a preservar a integridade e a pri-

vacidade da informação do CBMERJ e dos militares envolvidos nos testes. 

Nas consultas que serão apresentadas neste capítulo, aparecerão tabelas 

que não foram detalhadas ao longo deste trabalho. Estas tabelas, que terão sempre 

o prefixo “ext_”, são referentes aos dados que são fornecidos pelo webservice do 

CBMERJ e foram importadas para o ambiente de testes com a finalidade de permitir 

a escrita das consultas que compõem este capítulo. 
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5.1 CARGA HORÁRIA 

Uma das demandas diz respeito ao controle da carga horária de cada mili-

tar. Esta informação pode ser utilizada pelos Comandantes quando da necessidade 

de escalar militares para eventos extraordinários, por exemplo. 

Para geração do relatório que demonstra a quantidade de horas trabalha-

das por cada militar dentro de um período desejado foi escrita a seguinte consulta: 

A Figura 2 mostra um recorte do relatório obtido a partir desta consulta:  

SELECT M.rg, S.id_militar, (count(*) * E.horas_trabalho ) as 

horasTrabalhadas, E.descricao, U.unidade, U.sigla, U.id 

FROM militar_servico S  

INNER JOIN escala E ON E.id = S.id_escala  

INNER JOIN militar M ON M.id = S.id_militar  

-- dados fornecidos pelo webservice 

INNER JOIN ext_militar_qbmp ME ON ME.rg = M.rg  

INNER JOIN ext_unidades U ON U.id = ME.id_unidade 

-- dados fornecidos pelo webservice 

WHERE S.data BETWEEN '2018-08-01' AND '2018-08-31' AND U.id = 78 

GROUP BY id_unidade, S.id_militar  

HAVING horasTrabalhadas <= 168  

ORDER BY horasTrabalhadas 

 

Figura 2: Recorte do Relatório de Carga Horária 
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5.2 ACÚMULO DE FUNÇÕES 

Uma situação relativamente comum em um dia de serviço em uma UBM é 

o acúmulo de funções por parte dos militares empenhados. O acúmulo de funções, 

em geral, ocorre em razão do efetivo reduzido e da necessidade do serviço, entre-

tanto, eventualmente, acontece em decorrência da ausência de militares com uma 

determinada qualificação em uma ala. Algumas funções podem ser acumuladas sem 

grande prejuízo ao desempenho das atividades do militar porém, em alguns casos, o 

acúmulo de funções pode ser considerado crítico. A consulta a seguir exibe uma lista 

de militares acumulando funções dentro de um período específico: 

Na Figura 3 temos um recorte do relatório gerado a partir da consulta. 

SELECT M.rg, QBMP.descricao_qbmp, MS.data, F.descricao as funcao, 

V.descricao as viatura, U.unidade, U.sigla, U.id  

FROM servico_funcao SF  

INNER JOIN servico_funcao T  

INNER JOIN militar_servico MS ON MS.id = SF.id_servico  

INNER JOIN militar M ON M.id = MS.id_militar 

INNER JOIN funcao F ON F.id = SF.id_funcao  

LEFT JOIN viatura V ON V.id = SF.id_viatura  

-- dados fornecidos pelo webservice 

INNER JOIN ext_militar_qbmp QBMP ON QBMP.rg = M.rg  

INNER JOIN ext_unidades U ON U.id = QBMP.id_unidade  

-- dados fornecidos pelo webservice 

WHERE CONCAT (SF.id, SF.id_servico) <> CONCAT (T.id, T.id_servico) 

AND SF.id_servico = T.id_servico AND U.id = '78' 

AND MS.data BETWEEN '2018-08-01' AND '2018-08-31'  

ORDER BY MS.data, MS.id_militar 
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5.3 GUARNIÇÕES DEFICITÁRIAS 

Como vimos no item 3.3, o volume III do Manual [12] prevê a composição 

das guarnições das diversas viaturas no que diz respeito ao quantitativo e, também, 

às qualificações necessárias e/ou desejadas para os militares componentes das mes-

mas. Novamente o efetivo reduzido pode fazer com que as guarnições fiquem incom-

pletas ou sejam compostas por militares de QBMPs distintas das desejáveis para 

aquela guarnição. Duas consultas foram escritas para exibir os resultados relaciona-

dos a este problema. Na primeira, podemos visualizar as guarnições deficitárias no 

que concerne à quantidade de militares, ou seja, guarnições incompletas, indepen-

dentemente do uso de militares de outras QBMPs. Vejamos a consulta: 

 

Figura 3: Recorte do Relatório de Acúmulo de Funções 
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A Figura 4 mostra o recorte do relatório obtido a partir da consulta acima.  

Na segunda consulta, queremos listar as guarnições deficitárias no que 

tange à QBMP dos militares, ou seja, guarnições que podem estar completas ou não, 

porém um ou mais militares não são da QBMP desejada para aquela função na guar-

nição. Vejamos a consulta: 

SELECT MS.data, V.descricao as viatura, U.unidade, U.sigla, U.id,  

(select SUM(quantidade) FROM funcao_configuracao T1 WHERE T1.id_viatura 

= SF.id_viatura ) as quantidade_prevista,  

COUNT(*) as quantidade_existente 

FROM servico_funcao SF  

INNER JOIN funcao_configuracao FC ON FC.id_funcao = SF.id_funcao  AND 

FC.id_viatura = SF.id_viatura 

INNER JOIN militar_servico MS ON MS.id = SF.id_servico  

INNER JOIN militar M ON M.id = MS.id_militar 

INNER JOIN viatura V ON V.id = SF.id_viatura  

-- dados fornecidos pelo webservice 

INNER JOIN ext_militar_qbmp QBMP ON QBMP.rg = M.rg  

INNER JOIN ext_unidades U ON U.id = QBMP.id_unidade  

-- dados fornecidos pelo webservice 

GROUP BY MS.data, FC.id_viatura  

HAVING quantidade_existente < quantidade_prevista 

AND MS.data BETWEEN '2018-08-01' AND '2018-08-31' AND U.id = '78' 

 

Figura 4: Recorte do Relatório de Guarnições Deficitárias 
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Na Figura 5 é apresentado o recorte do relatório gerado.  

SELECT F.descricao as funcao, QBMP.descricao_qbmp, MS.data, V.descricao 

as viatura, U.unidade, U.sigla, U.id,  

(select SUM(quantidade) FROM funcao_configuracao T1  

    WHERE T1.id_viatura = SF.id_viatura AND T1.id_funcao = FC.id_funcao  

    AND (T1.id_curso_ctrm = FC.id_curso_ctrm OR T1.id_qbmp = FC.id_qbmp) 

) as quantidade_prevista,  

COUNT(*) as quantidade_existente 

FROM servico_funcao SF  

INNER JOIN funcao_configuracao FC ON FC.id_funcao = SF.id_funcao  AND 

FC.id_viatura = SF.id_viatura 

INNER JOIN funcao F ON F.id = FC.id_funcao  

INNER JOIN militar_servico MS ON MS.id = SF.id_servico  

INNER JOIN militar M ON M.id = MS.id_militar 

INNER JOIN viatura V ON V.id = SF.id_viatura  

INNER JOIN ext_militar_qbmp QBMP ON QBMP.rg = M.rg  

INNER JOIN ext_unidades U ON U.id = QBMP.id_unidade  

-- dados fornecidos pelo webservice 

LEFT JOIN ext_cnh CNH ON CNH.rg = M.rg  

LEFT JOIN ext_qualificacao_militar QM ON QM.qualificacaoMilitarCnhId = 

CNH.idCnh 

-- dados fornecidos pelo webservice 

WHERE IF(F.id = 1, QM.qualificacaoMilitarQualificacaoId = 

FC.id_curso_ctrm, QBMP.id_qbmp = FC.id_qbmp) 

GROUP BY MS.data, FC.id_viatura, FC.id_funcao  

HAVING quantidade_existente < quantidade_prevista AND U.id = '78' 

AND MS.data BETWEEN '2018-08-01' AND '2018-08-31' 

 

Figura 5: Recorte do Relatório de Guarnições Deficitárias (QBMP) 
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Os testes mostraram que o resultado desta consulta não era o esperado e 

responde apenas parcialmente ao problema apresentado. Ao remover o motorista de 

uma guarnição, por exemplo, a função “motorista” não apareceu no relatório com a 

informação de 1 (um) previsto e 0 (zero) existente. A falha observada deve-se ao fato 

de que a tabela “serviço_funcao” possui registro apenas para as funções que tenham 

militar escalado. Desta forma, se uma função não possui nenhum militar escalado, a 

mesma não será contemplada nos resultados. Para obtenção do relatório com as in-

formações desejadas, será necessário implementar uma solução em linguagem de 

programação. 
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6 CONCLUSÕES 

Neste trabalho focamos na solução dos problemas observados em relação 

à composição das guarnições e ao aproveitamento da jornada de trabalho dos milita-

res do CBMERJ. 

Vimos que o efetivo extremamente reduzido colabora para que a composi-

ção das guarnições seja prejudicado, porém, a falta de um mecanismo que permita 

uma avaliação da distribuição dos militares dentro das equipes agrava este problema, 

podendo ocasionar equívocos nas composições das guarnições, ainda que o efetivo 

fosse completo dentro do previsto. 

O problema observado foi solucionado através da implementação de um 

banco de dados MySQL, estruturado de modo a receber os dados relativos às escalas 

de serviço e fornecer informações para geração de relatórios gerenciais que permitam 

a avaliação da eficácia no aproveitamento da jornada de trabalho e da distribuição dos 

militares na composição das guarnições. 

Durante os testes realizados foi possível observar que a estrutura proposta 

é eficiente para geração dos relatórios sugeridos, permitindo observar, em termos 

quantitativos, as guarnições que não possuem sua composição completa, o que pode 

indicar necessidade de movimentação de militares ou redistribuição dentro do efetivo 

da própria UBM. 

Observou-se também que o banco de dados é capaz de fornecer informa-

ções relacionadas à carga horária dos militares, permitindo que sua jornada de traba-

lho seja melhor aproveitada, utilizando os militares que, por uma ou outra razão, te-

nham trabalhado uma quantidade de horas inferior à média esperada para um dado 

período, por exemplo. 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

Apesar de ser capaz de fornecer alguns dos relatórios desejados, o banco 

de dados pode necessitar da implementação de soluções em PHP ou outra linguagem 
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de programação, como visto nos testes do relatório referente a guarnições deficitárias 

levando em consideração a QBMP dos componentes da guarnição, cujos resultados 

foram ilustrados na Figura 5. Para obtenção deste relatório, um programa em PHP 

poderia ser escrito seguindo a rotina descrita no Apêndice A.  

Com a implementação do código proposto, foi possível gerar o relatório da 

Figura 5 em conformidade com o proposto, de modo que os resultados dos testes 

foram considerados plenamente satisfatórios. 

Vale ressaltar que, tendo em vista as restrições de acesso às informações 

dos bancos de dados do CBMERJ, e com vistas a tornar viável os testes realizados 

durante o desenvolvimento deste trabalho, tabelas de outros bancos de dados da Cor-

poração foram importadas para o banco de dados de testes deste projeto. Vale res-

saltar que estes bancos de dados só podem ser acessados através do webservice do 

CBMERJ que, por sua vez, só pode ser acessado de dentro da intranet corporativa da 

instituição. Portanto, para implementação da solução apresentada neste projeto, faz-

se necessário o desenvolvimento de um programa que possa interagir com o webser-

vice da Corporação, obtendo os dados pertinentes aos bancos de dados que figuram 

como complementares ao deste trabalho. 

A documentação do webservice e dos bancos de dados envolvidos, bem 

como as informações sobre as permissões de acesso, podem ser obtidos na Asses-

soria de Informática da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que é o órgão respon-

sável pela manutenção dos bancos de dados e dos sistemas corporativos do 

CBMERJ. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ROTINA EM PHP PARA GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GUARNI-

ÇÕES DEFICITÁRIAS 

 

Inicialmente realiza-se uma consulta no banco de dados obtendo o id das 

viaturas escaladas para cada dia do período, vejamos um exemplo do código e da 

consulta: 

 

 

Inicia-se, então, um laço para executar a seguinte consulta para obtenção 

da composição da configuração definida da guarnição de cada viatura obtida cujo id 

foi obtido consulta anterior: 

SELECT *  

FROM servico_funcao SF  

INNER JOIN militar_servico MS ON MS.id = SF.id_servico  

WHERE SF.id_viatura IS NOT NULL  

AND MS.data BETWEEN '2018-08-01' AND '2018-08-05'  

GROUP BY MS.data, SF.id_viatura 

$db = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'tcc'); 

    mysqli_select_db($db, "tcc"); 

 

    $array_resultado = array(); 

    $sql = sprintf("SELECT *  

                    FROM servico_funcao SF  

                    INNER JOIN militar_servico MS ON MS.id = SF.id_ser-

vico  

                    WHERE SF.id_viatura IS NOT NULL  

                    AND MS.data BETWEEN '%s' AND '%s'  

                    GROUP BY MS.data, SF.id_viatura", "2018-08-01", 

"2018-08-05"); 

                     

    $rst = mysqli_query($db, $sql); 

    while($reg = mysqli_fetch_assoc($rst)){ 

//aqui entra o comando da consulta 

//...  
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A consulta anterior retorna as configurações da guarnição de cada viatura. 

O próximo passo é executar uma consulta que retorne a quantidade de militares es-

calados dentro de cada função prevista para a guarnição. Para poder exibir o curso 

necessário ou q QBMP, utiliza-se o condicional if para montar uma das duas consultas 

a seguir, que retornam o quantitativo de militares escalados na função bem como o 

nome do curso ou a descrição da QBMP, conforme o caso: 

 Caso I, função que possui requisitos relativos à qualificação de moto-

ristas: 

  

 Caso II, função que não possui requisitos relativos à qualificação de 

motoristas, logo, possui requisitos relativos à QBMP: 

 

SELECT FC.id_curso_ctrm, FC.id_qbmp, FC.quantidade as 

quantidade_prevista, FC.id_viatura, V.descricao as viatura, 

FC.id_funcao, F.descricao as funcao 

FROM funcao_configuracao FC  

INNER JOIN funcao F ON F.id = FC.id_funcao  

INNER JOIN viatura V ON V.id = FC.id_viatura  

WHERE FC.id_viatura = '2' 

SELECT qualificacaoDescricao as qualificacao, COUNT(*) as quanti-

dade_existente 

FROM servico_funcao SF  

INNER JOIN militar_servico MS ON MS.id = SF.id_servico  

INNER JOIN militar M ON M.id = MS.id_militar 

INNER JOIN ext_cnh cnh ON cnh.rg = M.rg  

INNER JOIN ext_qualificacao_militar QM ON QM.qualificacaoMilitarCnhId = 

cnh.idCnh   

INNER JOIN ext_qualificacao Q ON Q.qualificacaoId = QM.qualificacaoMili-

tarQualificacaoId 

WHERE QM.qualificacaoMilitarQualificacaoId = '2' AND SF.id_viatura = '2' 

AND SF.id_funcao = '1' AND MS.data = '2018-08-01' 

SELECT QBMP.descricao_qbmp as qualificacao, COUNT(*) as quantidade_exis-

tente 

FROM servico_funcao SF  

INNER JOIN militar_servico MS ON MS.id = SF.id_servico  

INNER JOIN militar M ON M.id = MS.id_militar 

INNER JOIN ext_militar_qbmp QBMP ON QBMP.rg = M.rg 

WHERE QBMP.id_qbmp = '2' AND SF.id_viatura = '4' AND SF.id_funcao = '2' 

AND MS.data = '2018-08-01' 


