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Apresentação
XVIII SEMINÁRIO NACIONAL DE BOMBEIROS - “COMPARTILHANDO
CONHECIMENTO NA PROTEÇÃO DE VIDAS E DO MEIO AMBIENTE”
Organizado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, com apoio da
Associação da Vila Militar, o Senabom 2018, realizado entre os dias 21 e 23
de novembro, em Foz do Iguaçu, contou com 14 painéis nacionais e
internacionais, apresentação de 60 trabalhos acadêmicos, exposição de
viaturas, equipamentos e materiais de bombeiros na Feira Internacional de
Prevenção de Incêndios e Emergências – FIPIE e provas técnicas
(Competição Bombeiro de Aço, Certificação Nacional de Cães, Campeonato
Brasileiro de Salvamento Aquático), com a participação de mais de 500
atletas de todo o Brasil. Destaque também para os mini-cursos e workshops
nas áreas de resgate veicular, salvamento em altura e salvamento em águas
rápidas, gestão de conhecimento, tecnologia da informação e mergulho de
segurança pública, com vagas limitadas e preenchidas na totalidade.
Nossa grande satisfação foi presenciar uma abertura de evento com
mais de 2.500 bombeiros e profissionais afins dos mais longínquos rincões
do Brasil, prestigiando o evento e participando das muitas atividades
planejadas, com destaque para a programação científica em que procuramos
planejar para ser o coração do SENABOM 2018. Trouxemos 33 palestrantes,
priorizando os pesquisadores nacionais nas áreas de atuação dos Corpos de
Bombeiros do Brasil: Segurança Contra Incêndio e Pânico, Combate a
Incêndios,

Incêndios

Florestais,

Busca

e

Salvamento,

Saúde

Condicionamento Físico e Qualidade de Vida, Atendimento Pré-hospitalar e
Proteção e Defesa Civil.
Desenvolver pesquisas e estudos que possam contribuir para a
compreensão dos riscos a que estamos submetidos, nas mais variadas
áreas, possibilitar a adoção de novas tecnologias em técnicas e
equipamentos que os reduzam, foi foco do seminário e das capacitações

Revista FLAMMAE
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco
XVIII Seminário Nacional de Bombeiros – Foz do Iguaçu PR
Vol.04 Nº11 - Edição Especial XVIII SENABOM - ISSN 2359-4829
Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammae.com.
___________________________________________________________________

realizadas durante o evento. Com o apoio na organização e seleção dos
trabalhos do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres do
Paraná, CEPED/PR, tivemos 132 artigos inscritos distribuídos nos sete eixos,
sendo escolhidos por pesquisadores das áreas específicas os 60 artigos que
melhor atendiam aos critérios da seleção, que levavam em consideração
principalmente a relevância, abrangência e originalidade dos temas
escolhidos.
Queremos externar nossos agradecimentos ao Editorial da Revista
Flammae, em especial ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco, por incentivar e apoiar esta edição especial alusiva ao XVIII
SENABOM, com a escolha dos 18 artigos com maior abrangência e
originalidade, contribuindo sobremaneira para a divulgação do legado
científico do evento.
Assim, esta obra traz até o leitor o resultado de uma comunicação
científica e educativa que busca contribuir para a produção científica, o
conhecimento técnico e acadêmico dos bombeiros militares do Brasil,
inspirando uma cultura de pesquisa, resiliência, proteção, defesa civil, paz e
participação. Nossos agradecimentos e reconhecimento a todos os
participantes e àqueles que se engajam em pesquisar e estudar as muitas
atividades desenvolvidas pelos Corpos de Bombeiros, pois certamente
estarão contribuindo para a construção de comunidades sustentáveis,
seguras, resilientes e socialmente justas.
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