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Implementação de um sistema de composição de veículos de emergência para o 
corpo de bombeiros de Campo Grande - MS 

Resumo: 

Esse artigo tem por objetivo apresentar os resultados provenientes da implantação 

de um sistema transacional para gerenciar a composição das informações 

originárias dos veículos de socorros mantidos pelo corpo de bombeiro de Campo 

Grande-MS. Atualmente os servidores responsáveis pelo controle fazem uso de 

ferramentas inadequadas, sendo penalizados na exatidão e tempo na composição 

das informações. Foi definida uma estrutura lógica composta por 10 tabelas que irá 

atender a um escopo marcado por 05 macros-tarefas. A mesma será implementada 

fazendo uso do sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) MYSQL e a 

linguagem JAVA. 

Introdução: 

As atividades do corpo de bombeiro, no Brasil, iniciaram em 1856 por um 

decreto assinado pelo Imperador Dom Pedro II, somente em 1880 passou a assumir 

uma estrutura de organização militar. A origem do Corpo de Bombeiro de Mato 

Grosso do Sul, tem o marco no Estado de Mato Grosso, através da Lei 2.184 de 

agosto de 1964 (Bombeiros 2014),  com funções altamente restritivas, extinção de 

incêndio e salvamento. Com sede em Cuiabá, Mato Grosso do Sul apresentava 

apenas dois destacamento, um em Campo Grande e outro em Corumbá. 

As primeiras ocorrências atendidas em Campo Grande foram: dia 4 de 

outubro de 1.970, um afogamento no Lago da Cotrasa (atual Lago do Amor). A 

guarnição era formada por 1 (um) oficial e 3 (três) soldados, que saiu às 16h20 e 

retornou às 17h00, utilizando gadanho e cordas. A vítima foi Irineu Mendes 

Vasconcelos, que tinha apenas 10 (dez) anos. (Bombeiros 2014). 

Com a evolução social o Corpo de Bombeiros passou a ter maior 

representativa social e sua estrutura foi agregando novos elementos. Hoje seus 

veículos são classificados em: 

a) Ambulância de socorro – Destinada a aplicação de medidas básicas de 

manutenção de saúde e  transporte de doentes. 



 
 

b) Ambulância de Cuidados intensivos – Ambulância de emergências. 

Constituída de equipamentos que permite atendimentos mais precisos a um 

paciente. 

c) Ambulância de Cuidados Intensivos – Constituída de equipamentos e 

pessoas capazes de aplicarem medidas  de suporte avançado a vida. 

d) Ambulâncias de transporte de doentes acamados – Adequados a pacientes 

acamados ou em cadeiras de rodas, em situações não urgentes em que não 

precisem de assistência médica especial. 

e) Ambulâncias de transporte múltiplo - veículos de transporte de doentes que 

possam viajar normalmente sentados, sem necessidade de assistência 

médica especial; 

f) Veículos de socorro médico - veículos de intervenção médica guarnecidos 

com uma tripulação e equipamentos capazes de aplicar medidas de suporte 

avançado de vida, mas sem capacidade de transportar a vítima. Sua 

tripulação é composta por  um médico e, normalmente, um enfermeiro. 

(Bombeiro 2014). 

De acordo com o Art. 144, § 5º da Constituição Federal: 

 
...aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições 
definidas em lei, incube a execução de atividades de Defesa 
Civil. E pela Constituição Estadual no Art. 50 ao Corpo de 
Bombeiros Militar, instituição permanente, regular e autônoma, 
além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de 
atividades de defesa civil, de prevenção e de combate a 
incêndios, de busca, de salvamento e de socorro público. 

 

Atualmente o corpo de Bombeiros de Campo Grande conta com o efetivo total 

de bombeiros no Estado que estão na ativa de 145 Oficiais e 1.139 Praças. 

(Bombeiro 2014). Para subsidiar suas atividades conta uma estrutura patrimonial 

considerável que vai de estrutura de prédios a pequenos instrumentos de socorros. 

Todo esse patrimônio é gerenciado fazendo uso de ferramentas inadequadas o que 

faz com que a composição das informações requer um tempo superior ao 

necessário.  

Para Martins 2014 patrimônio público compreende: 

Ao conjunto de direitos e bens tangíveis e intangíveis, 
onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, 



 
 

recebidos, mantidos ou atualizados pelas entidades do 
setor público, que seja portador ou represente um fluxo 
de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de 
serviços públicos ou à exploração econômica por 
entidade do setor público e suas obrigações. 

 

As organizações públicas a realização de processos irá atender a Missão 

proposta pela mesma. A cada serviço prestado as organizações geram diversos 

tipos de transações, tarefas rotineiras. Uma transação pode dar origem à outra 

transação. Essas transações têm como matéria prima dados e como produto final 

um serviço realizado caracterizado pela formação de inúmeras informações. É uma 

malha complexa que tem como unidade elementar operações transacionais. 

Na era digital, também conhecida como era do conhecimento, o 

gerenciamento de tais atividades passou a ser uma ação cotidiana das empresas e 

organizações.  A análise detalhada das informações produzidas por uma operação 

permitirá traçar novas operações, e até mesmo auxiliar na tomada de decisões, 

como a aquisição de um novo equipamento, que irá compor o patrimônio 

organizacional.  

Para Scotti (1999) a informação tem se constituído num instrumento 

imprescindível ao desenvolvimento social, político e econômico dos países, 

constituindo uma ferramenta no gerenciamento dos recursos econômicos 

fundamentais. Na atualidade o uso de recursos computacionais passou a ser uma 

exigência para atender as demandas de serviços diários. São diversos recursos à 

disposição das organizações entre elas sistemas de informações do tipo 

transacional. 

A produção de um sistema e informação transacional automatizado passou a 

ser uma exigência mercadológica.  Para London &Laudon 2007ao implantar uma 

ferramenta dessa categoria a organização tem como objetivo: atingir a excelência 

operacional, estabelecer relações mais estreita, atingir o ápice nas tomadas de 

decisões que conduzirá ao estabelecimento de vantagens competitivas. 

Loundon & Laudon  2007 defini um sistema de informação do tipo 

transacional como ferramentas que objetivam apoiar a execução automatizada 

parcial e/ou total de tarefas rotineiras estruturadas, em que são claros os 

procedimentos, as regras de decisão e os fluxos de informação, e visa à eficiência, 

traduzida pela redução de custos e tempo ou, ainda, por aumento de produtividade. 



 
 

Esse artigo apresenta o ciclo de vida do desenvolvimento de um sistema de 

informação transacional para gerenciar os dados necessários na composição de 

informações vinculadas a veículos emergências, constituindo um sub-módulo de um 

controle patrimonial. 

Objetivos 

Apresentar o ciclo de vida da produção de um ciclo de vida de um software do 

tipo transacional para gerenciar a composição de veículos de atendimento 

emergenciais de responsabilidade do Corpo de Bombeiros de Campo Grande MS. 

Para atender o objetivo geral se faz necessário decompor em  objetivos específicos 

sendo eles: 

 Foi realizado um levantamento de requisitos com o propósito de definir as 

necessidades do usuário. 

 Foi realizado um processo de modelagem, apresentando os resultados em 

apresentações gráficas. 

 Transcrever os resultados da modelagem para uma linguagem de 

programação. 

 Disponibilizar o produto final para uso efetivo do corpo de bombeiro de 

Campo Grande MS. 

 
Metodologia 

 
 A execução do presente projeto está sendo trabalhodo em etapas de modo a 

atender seus objetivos, são elas: 

a) Revisão Bibliográfica – Foi realizada uma revisão bibliográfica 

fundamentado nos conceitos que rege a engenharia de software quanto ao 

desenvolvimento de um sistema de informação transacional. 

b) Em um segundo momento foi efetiva um levantamento de dados com o 

uso do instrumento roteiro e observação agregado a técnica de entrevista 

envolvendo stakholder e futuros usuários do sistema. 

c) Modelagem e implementação do banco de dados fazendo uso do Sistema 

Gerenciador de Banco de dados (SGBD) MySQL. 



 
 

d) Modelagem das funções a serem inseridas no sistema e implementações 

fazendo uso da linguagem JAVA. 

e) Aplicação de testes de unidade de modo a extrair possível falhas e 

efetivar correções. 
 

Desenvolvimento: 

 O desenvolvimento do software foi organizado em etapas obedecendo aos 

princípios da Engenharia de Software, utilizando um modelo interativo. A primeira 

etapa corresponde na definição exata da abrangência do sistema. Foi aplicada 

técnicas de levantamento de requisitos como entrevistas, fazendo do uso do 

instrumento roteiro e observação. O objetivo dessa etapa estava focado na 

compreensão do domínio. Após a coleta dos requisitos, os mesmos foram 

agrupados e classificados. Alguns requisitos não-funcionais foram inseridos. Foi 

elencado um lista de prioridades que irá definir a seqüência de implementação, essa 

trabalho foi realizado juntamente com o stkaholder. Foi aplicada, também, a técnica 

de Grupo Focal (Focus Group), envolvendo stakholder, usuários e equipe de 

desenvolvimento. O objetivo da aplicação dessa técnica foi obter um conjunto de 

requisitos qualitativos, bem definido e com consenso de todos envolvidos, e a 

redução do tempo na etapa.  

 Todos os resultados da etapa foram analisados e definido as macros-tarefas, 

que representam conjunto de serviços a serem disponibilizados pelo sistema. A cada 

macro-tarefa foi realizado a análise de documentação, conforme é apresentada no 

quadro 01. 

Quadro 01 – Documentação do caso de uso manter equipamento 

Caso de uso: Manter equipamentos 
Ator: Usuário do sistema que representa o papel de Supervisor de 

almoxarifado, requerendo autenticação por login e senha. 
Requisitos 
Funcionais: 

O sistema deverá permitir operações como incluir, excluir, 
alterar equipamentos. 
Deverá disponibilizar informação referente a equipamentos 
cadastrados no sistema. 

Requisitos não 
funcionais: 

Efetivar controle de acesso do usuário. 

Dependência 
funcional: 

Caso de uso Organizar grupos 

 



 
 

 

Resultados: 

 Como resultado do levantamento de requisitos foi definido uma estrutura de 

armazenamento lógica composta por 10 tabelas, figura 1,  unidade elementar dos 

bancos de dados relacionais. As mesmas serão implementadas fazendo uso do 

SGBD MYSQL. A estrutura permitirá manter os dados necessários para a 

composição e manutenção de informações contidas em  veículo de emergência. A 

tabela veículo terá como atributo: Nº_patrimônio, Placa, nº chassi, ano de 

fabricação, modelo, marca e estará vinculado a um grupo e subgrupo de um centro 

de custo. Vale ressaltar que a estrutura permitira compor informações da agregação 

de patrimônios, mas não fará parte do escopo manter informações da movimentação 

e dos atendimentos participativos dos mesmos. 

 

Figura 1 – Estrutura de armazenamento lógica do sistema 

 Essa estrutura atenderá um escopo, figura 2, caracterizado por 5 casos de 

uso e interações do tipo include, onde uma macro-tarefa faz uso dos resultados do 

processamento de outro processo garantido à integridade dos dados considerando a 

finalização de cada processo para posteriormente efetivar o compartilhamento.  



 
 

 

Figura 2 – Abrangência do sistema 

 Com a estrutura de armazenamento lógica definida e atendendo 

integralmente o escopo do sistema, será transportado para a linguagem de 

programação JAVA para a composição das interfaces. 

Considerações Finais  
 

A implantação do sistema permitirá aos responsáveis pelo gerenciamento de 

patrimônio um controle preciso dos equipamentos alocados em cada veículo 

socorrista.  A precisão na composição das informações trará como benefício uma 

maior otimização no uso dos recursos.É importante ressaltar que esse sistema 

corresponderá a um módulo de uma sistema maior que irá gerenciar todo o 

patrimônio do corpo de bombeiro 
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