
 

DESCRIÇÃO DAS PROVAS 

A competição Bombeira de Garra ocorrerá dentro da programação do I Encontro 

Nacional de Bombeiras Militares, no dia 09 de março de 2017. Todas as competidoras 

deverão chegar ao evento no horário marcado para início do mesmo, às 7h00min. A 

inscrição deverá ser realizada previamente no site do evento a partir de 22 de dezembro 

de 2016. Dúvidas e casos omissos deverão ser solucionados junto à Assessoria de 

Relações Públicas e Comunicação Social do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. 

A competição será realizada em equipes, compostas de três integrantes da mesma 

corporação. Cada integrante irá realizar uma prova específica (salvamento, incêndio ou 

aquático), e somente uma prova. Em outras palavras, cada prova deverá ser realizada por 

integrante distinta.  

Cada competidora deverá realizar sua prova no menor tempo possível, sendo o 

tempo de corte estipulado em 5min para cada prova. Caso a competidora não tenha 

concluído a prova neste tempo, deverá interromper a execução imediatamente e lhe será 

atribuído um tempo de 8min, independente da etapa da prova que esteja executando no 

instante do corte. O tempo da equipe será o somatório dos tempos individuais de cada 

uma das três integrantes. 

A prova terá grau de dificuldade médio para todas as bombeiras militares que 

mantém uma vida saudável. A finalidade da competição é incentivar a prática esportiva 

pelas bombeiras militares, e reciclar conhecimentos nas áreas operacionais. 

Caso seja de interesse da organização, adaptações serão permitidas nas 

provas, na condição de serem informadas às competidoras até o início da competição. 

Fiscais irão verificar a execução da prova durante a competição. Caso a 

competidora não execute corretamente qualquer uma das estações da sua prova, os fiscais 

poderão determinar que a competidora repita o exercício, desde o início da estação, até 

que atenda o regulamento. 

Será considerada campeã da “COMPETIÇÃO BOMBEIRA DE GARRA 

NACIONAL” a equipe que tiver menor tempo total. Haverá premiação para o 1º lugar de 

cada prova individual e também para as equipes classificadas em 1º lugar, 2º lugar e 3º 

lugar no geral.  

 

 

 

 



PROVA DE SALVAMENTO AQUÁTICO 

Tempo de corte: 5min 

Uniforme: uniforme de salvamento aquático específico de cada corporação, sem 

nadadeira, sem palmar, sem qualquer outro equipamento que facilite o deslocamento na 

água. 

Descrição da prova: Consiste na simulação de um salvamento de vítima de afogamento 

em mar, onde cada competidora deverá correr e nadar até um local determinado, onde 

estará a suposta vítima. Deverá então conectar o equipamento à vítima e rebocá-la até um 

local demarcado, próximo da areia. Na sequência deverá ainda simular o transporte da 

vítima na areia, finalizando a prova em seguida. A prova deverá ser realizada 

ininterruptamente, e foi dividida em estações apenas por questões didáticas. 

Estação 1: Aproximação 

 A largada da prova será dada na areia e a competidora, fazendo uso do rescue tube 

flexível, deverá correr por alguns metros na areia e entrar no mar. Deverá se aproximar 

da vítima, em nado livre, finalizando a estação no momento em que conecta o rescue tube 

à vítima. O percurso total desta estação é de, aproximadamente, 50 metros. 

Estação 2: Reboque 

 A competidora deverá rebocar a vítima, já conectada no seu rescue tube, em 

direção à areia, até que a vítima atinja uma marcação. Poderá nesse deslocamento utilizar 

qualquer técnica de salvamento, inclusive continuar em nado livre, sem, contudo, se 

desprender da vítima em nenhum momento. A estação se encerra no momento em que a 

participante se desconecta da vítima no local estabelecido pela organização. O percurso 

do reboque terá, aproximadamente, 30 metros. 

Estação 3: Transporte de vítima 

 A competidora deverá sair do mar e correr até o local da largada. Lá encontrará 

uma carga de, aproximadamente, 20 quilos. Deverá transportar essa carga até um cone e 

retornar, totalizando 20 metros de transporte. Assim que transpor a marcação com a carga, 

o cronômetro será fechado e este será o tempo da competidora na prova de salvamento 

aquático.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA DE INCÊNDIO 

Tempo de corte: 5min 

Uniforme: EPI de Incêndio, composto de: capacete de combate a incêndio, conjunto de 

aproximação, luvas e bota/coturno. 

Descrição da prova: A prova de incêndio será composta por 04 (quatro) estações e 

simulará um combate a incêndio, exigindo da competidora habilidades necessárias a essa 

atividade como resistência física, força e técnica de manejo de mangueira pressurizada e 

esguicho. A prova deverá ser realizada ininterruptamente, e foi dividida em estações 

apenas por questões didáticas. 

Estação 1: Extintores 

A prova se inicia com a passagem pelo ponto de largada. A competidora realizará 

corrida carregando ao lado do corpo 02 (dois) extintores de 08 kg, um de cada lado, por 

uma distância aproximada de 15m ida e volta, totalizando 30m. 

Estação 2: Escada 

A competidora realizará corrida carregando escada que será deixada apoiada em 

local indicado; posterior subida em escada já ancorada, com altura de aproximadamente 

3m, descida e corrida de retorno carregando escada que foi trazida inicialmente, em uma 

distância aproximada de corrida de 15m ida e volta, totalizando 30m.   

Estação 3: Marreta 

Utilizando-se de uma marreta, a competidora realizará sucessivos golpes em um 

tronco de árvore que deslizará sobre uma superfície de madeira, até que o mesmo se 

desloque atingindo o limite demarcado. Os golpes devem atingir o tronco em sua parte 

central, que estará demarcada por giz. A competidora deverá empunhar a marreta com 

ambas as mãos, que deverão estar posicionadas acima da marca visível no cabo. Depois 

de autorizado pelo fiscal da prova, a competidora deverá se deslocar para a próxima 

estação. 

Estação 4: Jato d´ água 

A competidora realizará corrida entre os cones (slalom) por uma distância de 

aproximadamente 100m, totalizando 6 cones, a competidora deverá se deslocar até a 

Viatura de Incêndio, pegar a mangueira pressurizada de 2½ (dois e meia) polegadas  sobre 

o ombro e arrastá-la, por uma distância aproximada de 20 metros, no sentido contrário do 

último deslocamento, em direção ao anteparo que deverá ser derrubado através do uso de 

jato de água. Após concluir a tarefa, a competidora deverá cortar o fluxo de água, 

posicionar a mangueira no local demarcado e retornar ao ponto de chegada/largada 

passando novamente pelos cones (slalom) do início da estação, a prova se encerra com a 

passagem pelo ponto de chegada.   

 

 

 

 



 

PROVA DE SALVAMENTO 

Tempo de corte: 5min 

Uniforme: Uniforme operacional específico de cada corporação, capacete de salvamento 

/ salvamento em altura e luvas. 

Descrição da prova: A prova de salvamento será composta por 05 (cinco) estações e 

testará habilidades diversas exigidas no atendimento a ocorrências desta natureza, como 

equilíbrio, resistência física, força e agilidade. A prova deverá ser realizada 

ininterruptamente, e foi dividida em estações apenas por questões didáticas. 

Estação 1: Transporte de carga 

A prova se inicia com a passagem pelo ponto de largada, a competidora realizará 

corrida carregando uma carga de 15kg, por uma distância aproximada de 15m ida e volta, 

totalizando 30m, retornando ao ponto inicial. 

Estação 2: Içamento de carga 

A competidora realizará o içamento de uma carga de 20kg, ambas inicialmente no 

chão, até uma altura de 4m. A carga estará previamente amarrada em corda que passará 

por polia para execução do exercício. A competidora deverá se deslocar para a próxima 

estação após a autorização do fiscal da prova. 

Estação 3: Comando Craw 

A competidora deverá se deslocar, em comando craw, sobre uma corda num 

percurso aproximado de 10m. A corda estará amarrada na altura de aproximadamente 4m 

do chão, sendo fornecidos os dispositivos de segurança necessários pela organização além 

dos EPIs do uniforme indicado para a prova. Não será permitido a competidora tocar no 

chão durante o percurso. 

Estação 4: Transposição de obstáculos 

A competidora deverá se deslocar até a pista de obstáculos devendo transpor, por 

cima, três obstáculos de altura aproximada de 1,20m, correndo até o local delimitado para 

a próxima estação. 

Estação 5: Equilíbrio 

A competidora deverá se deslocar sobre uma trave com 10 metros de extensão, 

posicionada a 0,50m de altura, percorrendo obrigatoriamente toda a sua extensão sem 

cair, deslocando-se após a trave até o ponto de chegada onde se encerra a prova. Caso a 

competidora venha a cair durante o deslocamento, deverá retornar para o início da 

estação. 

 

 

 


