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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo analisar se a atual organização de pessoal e 
material dos batalhões de Engenharia do Exército conseguem responder, com 
eficiência, às operações de busca e resgate em estruturas colapsadas. Para isso, o 
autor procura avaliar o cenário atual, a fim de propor uma adequação na composição 
de pessoal e material, particularmente da caixa do sapador, para fazer frente aos 
desafios enfrentados durante uma operação de busca e resgate, contribuindo, assim, 
com a evolução da doutrina da Arma de Engenharia. Além da revisão bibliográfica e 
documental sobre o assunto, a pesquisa buscou identificar as principais dificuldades 
enfrentadas pelos militares que participaram do resgate às vítimas do terremoto do 
Haiti em 2010, além de realizar entrevista com um especialista na formação de 
militares para eventos dessa natureza. Por fim, o trabalho de campo avaliou a 
eficiência do atual ferramental da caixa do sapador, a fim de propor readequações. 
 
 
Palavras-chave: Estruturas Colapsadas. Engenharia. Doutrina. Caixa do sapador. 
  



 

RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar si la actual organización de personal y 
material de los batallones de Ingenieros del Ejército están em condiciones de, 
responder con eficiencia a las operaciones de búsqueda y rescate en estructuras 
colapsadas. Para ello, el autor buscó evaluar el escenario actual, a fín de proponer 
una adecuación en la composición de personal y material, particularmente del cajon 
de herramientas de zapador, para hacer frente a los desafíos enfrentados durante una 
operación de búsqueda y rescate, contribuyendo así con la evolución de la doctrina 
del Arma de Ingenieros. Además de la revisión bibliográfica y documental sobre el 
tema, la investigación buscó identificar las principales dificultades enfrentadas por los 
militares que participaron del rescate a las víctimas del terremoto de Haití en 2010 y 
además realizar una entrevista con un especialista en la formación de militares para 
eventos de esa naturaleza. Por último, el trabajo de campo, certificó la eficiencia del 
actual instrumental del cajon de herramientas de zapador, a fin de proponer 
modificaciones. 
 
 
Palabras clave: Estruturas colapsadas.Ingenieros. Doctrina. Cajon de herramientas 
de zapador. 
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1 INTRODUÇÃO 

Buscando acompanhar a evolução dos conflitos do século XXI, o Estado-Maior 

do Exército (EME) apresentou, no ano de 2013, um novo conceito operacional para 

emprego da Força: as operações em amplo espectro. Júnior (2013) enfatiza que os 

conflitos de hoje transcendem o combate só envolvendo inimigos armados. As 

operações atuais consistem na aplicação dos meios de combate, combinando ações 

de ofensiva, defensiva, de pacificação, de garantia da lei e da ordem e de apoio às 

instituições governamentais, internacionais e de assistência humanitária, em 

ambiente interagências. 

As Forças Armadas têm como funções: a defesa da pátria e dos interesses 

nacionais e a manutenção da soberania. Além disso, os recursos de Defesa também 

podem ser utilizados em ações de Assistência Humanitária e em casos de calamidade 

pública, seja internamente, ou em auxílio a nações amigas. A ameaça, nesses casos, 

estaria consubstanciada nas perdas humanas e materiais decorrentes de uma 

catástrofe (RIBEIRO, 2011, p. 10). 

Durante o emprego do Exército Brasileiro no Haiti, a Força Terrestre pôde 

experimentar, na prática, o emprego nas operações em amplo espectro. A execução 

de patrulhas a pé, motorizadas e mecanizadas, combinadas com as ações de ajuda 

humanitária na execução de trabalhos de engenharia materializaram o uso dessa 

doutrina. 

No ano de 2010, a tropa deparou-se com uma situação ainda mais complexa: 

a ocorrência de um terremoto. Naquela ocasião, tropas de Engenharia do Exército 

foram empregadas no auxílio dos trabalhos de busca e resgate das vítimas do 

desastre. Liderados pelo Tenente-General americano Ken Keen, as tropas, inclusive 

as brasileiras, foram conduzidas na forma de agir. 

Como lição aprendida dessa atuação, observa-se a importância de existir uma 

doutrina capaz de permitir ao soldado brasileiro atuar com maior segurança nesse tipo 

de ambiente e a necessidade de estabelecer uma formação ao soldado de Engenharia 

para atuar na busca e resgate em estruturas colapsadas. 

No intuito de fornecer um melhor entendimento desta seção, a introdução será 

organizada em: problema, objetivos, questões de estudo e justificativas. 
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1.1 PROBLEMA 

A fim de proporcionar uma fácil compreensão pelo leitor, relacionar-se-ão, a 

partir deste momento, as operações de busca e resgate com o emprego da 

Engenharia. 

1.1.1 Antecedentes do problema 

De acordo com Ribeiro (2011, p.14):  

 

Desde o último século, o número de registro de desastres naturais em várias 
partes do mundo vem aumentando consideravelmente. Isto se deve, 
principalmente, ao aumento da população, à ocupação desordenada e ao 
intenso processo de urbanização, às mudanças climáticas e à 
industrialização. 
 

Segundo a Federal Emergency Management Agency-FEMA (2012, p. 95), “Um 

dos fenômenos mais assustadores e destrutivos da natureza é um grave terremoto e 

seus efeitos. Se o terremoto ocorrer em uma área populosa, pode causar muitas 

mortes e ferimentos e um extenso dano”. 

A doutrina de Busca e Resgate Urbano, do inglês USAR (Urban Search and 

Rescue), estabelece as emergências de colapso estrutural, desastres naturais, onde 

as equipes de busca devem operar em um contexto universal, buscando atingir os 

padrões internacionais de resposta (JUSTAMANTE, 2012, p. 23). 

Na ocorrência de um desastre natural em território nacional, é comumente 

empregada uma Força-Tarefa composta pelas Forças Armadas, Forças Auxiliares e 

equipes de resgate, para auxílio às vítimas. Trata-se de uma operação conjunta que 

exige coordenação dos meios para obter o melhor auxílio com o menor dano possível 

à população. 

No contexto internacional, a situação é mais complexa. Casos de grandes 

desastres naturais, como o terremoto ocorrido no Haiti em 2010, costumam mobilizar 

ajuda de várias partes do globo terrestre.  

Segundo levantamento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha-CICV 

(2010), cerca de três milhões de pessoas foram afetadas naquela catástrofe, o que 

ocasionou a morte de, pelo menos, 200 mil pessoas. 
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Naquele momento, estava presente em território haitiano o Contingente 

Brasileiro – com cerca de 1000 militares. Embora tivesse recebido treinamento para 

atuar em ambiente complexo e volátil, a tropa brasileira enfrentou naqueles primeiros 

dias, uma situação bastante delicada. 

1.1.2 Formulação do problema 

Apesar de ainda não existir doutrina de preparação de equipes USAR dentro 

do Exército Brasileiro, há uma grande gama de equipamentos e ferramentas que 

podem ser usadas nesse tipo de operação. 

Na Força Terrestre, “A Engenharia é a arma de apoio ao combate que tem 

como missão principal apoiar a mobilidade, a contramobilidade e a proteção, 

caracterizando-se como um fator multiplicador do poder de combate” (BRASIL, 2018). 

A função de combate ‘Proteção’ “é o conjunto de trabalhos que visam reduzir 

ou anular os efeitos das ações do inimigo e das intempéries sobre a tropa e o material, 

proporcionando abrigo, segurança e bem-estar e ampliando a capacidade de 

sobrevivência das forças em campanha” (BRASIL, 2018). 

O sistema Engenharia se caracteriza por executar ações táticas e técnicas 

empregando pessoal, materiais e doutrina da Arma. Inserido nesse sistema, os BE 

Cmb (Batalhões de Engenharia de Combate) têm, como missão principal, multiplicar 

o poder de combate da Divisão ou Exército de Campanha. Para tanto, o BE Cmb 

emprega suas subunidades – três Companhias de Engenharia de Combate e uma 

Companhia de Comando e Apoio – em missões diretamente ligadas ao combate, ao 

apoio logístico ou ao sistema de Comando e Controle, garantindo mobilidade, 

contramobilidade, proteção e ampliando o apoio de engenharia no teatro de 

operações (BRASIL, 2001). 

O sistema de Engenharia tem a capacidade  de prestar assistência técnica às 

outras armas, quadros e serviços no que diz respeito aos trabalhos e atribuições 

realizados por seus elementos e sobre os quais possui conhecimentos mais 

especializados ou tem os meios mais apropriados para a sua execução, tais como: 

destruições e demolições, aparelhos de força, abrigos e instalações, abertura de 

passagens em obstáculos, dentre outros (BRASIL, 2018).  
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Para execução dessas tarefas, conforme o autor supracitado, “o volume e a 

especialização do material e do equipamento de engenharia exigem que a sua 

manipulação seja feita por elementos especializados” (2018, p. 8-3).  

Consta no Quadro de Dotação de Material das Companhias de Engenharia de 

Combate, orgânicas dos BE Cmb, a Caixa do Sapador – conjunto de ferramentas que 

podem ser empregadas pelo Soldado de Engenharia a fim de aumentar as 

capacidades de apoio da Engenharia junto às outras Armas. No ano de 2013, houve, 

por parte do Exército, uma modernização dessa caixa com o intuito de aumentar ainda 

mais o apoio de engenharia no Teatro de Operações. 

Pode-se observar que vários materiais dessa caixa também são utilizados 

pelas equipes USAR em casos de desastres: a tesoura elétrica, o martelete 

eletropneumático e o rompedor à gasolina são exemplos de materiais que possuem 

características semelhantes aos usados pelas equipes de resgaste. Todavia, ainda 

não se sabe as capacidades reais dessas ferramentas constantes na caixa do 

sapador. 

Em cenários de desastre, Justamante (2012, p. 11) destaca que “cresce a 

necessidade de pessoal especializado com ferramental próprio e logístico adequado 

ao atendimento”.  

Portanto, é interessante questionar: em que medida a atual organização do 

Batalhão de Engenharia de Combate em pessoal e material, especialmente no que se 

refere ao ferramental constante na caixa de sapador, consegue possibilitar às frações 

de Engenharia a atuação ideal em operações de busca e resgate em estruturas 

colapsadas?  

1.2 OBJETIVO 

Com a finalidade de responder aos questionamentos acima apresentados, o 

presente estudo foi dividido em objetivos geral e específicos, os quais serão 

detalhados a seguir, a fim de servir de guia para o andamento do estudo. 
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1.2.1 Objetivo geral 

Propor uma adequação no Quadro de Dotação de Material (QDM) e no Quadro 

de Organização (QO) dos atuais Batalhões de Engenharia de Combate com a 

finalidade de potencializar a capacidade de atuar em operações de busca e resgate 

em estruturas colapsadas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

No intuito de alcançar esse objetivo geral, formularam-se os objetivos 

específicos abaixo, a serem atingidos a fim de permitir o encadeamento lógico do 

raciocínio apresentado: 

a) definir o conceito de operações de busca de resgate em estruturas colapsadas; 

b) identificar os protocolos de Busca e Resgaste existentes no mundo; 

c) identificar os procedimentos operacionais utilizados no Brasil e a atuação dos 

responsáveis pelas operações de BREC; 

d) levantar informações das experiências vivenciadas pela tropa de Engenharia 

no terremoto do Haiti; 

e) conhecer o emprego da Engenharia no Teatro de Operações; 

f) descrever a organização do Quadro de Pessoal do Batalhão de Engenharia; 

g) descrever a composição do Quadro de Dotação de Material dos Batalhões de 

Engenharia; e 

h) analisar a eficiência das ferramentas da Caixa do Sapador nas operações de 

BREC. 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas acerca do questionamento 

acima proposto: 

a) o que é uma operação de busca e resgate em estruturas colapsadas? 

b) quais os protocolos de busca e resgate utilizados no mundo? 

c) quais os procedimentos operacionais utilizados no Brasil e como acontece a 

atuação dos responsáveis pelas operações de Busca e Resgate em Estruturas 

Colapsadas (BREC)? 
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d) quais as dificuldades encontradas pela tropa de Engenharia no terremoto 

ocorrido no Haiti em 2010? 

e) como é o emprego da Engenharia no Teatro de Operações? 

f) como está organizado o Quadro de Pessoal do Batalhão de Engenharia? 

g) qual a composição do Quadro de Dotação de Material dos Batalhões de 

Engenharia? 

h) o quão são eficientes as ferramentas constantes na Caixa do sapador para 

operações de busca e resgate? 

1.4 JUSTIFICATIVA 

No ano de 2010, tropas brasileiras desdobradas no Haiti se deparam com o 

terremoto que assolou o país. O abalo de magnitude 7 devastou a ilha, deixando um 

saldo de destruição irreparável: 200 mil mortos, 300 mil feridos, 4 mil amputados e 

mais de 1,5 milhão de desabrigados.  

Cabe salientar que o ambiente vivenciado no Haiti é diferente de uma 

intervenção em conflito armado. Enquanto no caso do Haiti imperava um ambiente de 

apoio mútuo entre as tropas envolvidas no resgate, o soldado em conflito armado irá 

se deparar com um ambiente hostil, tendo dupla preocupação: salvar os vitimados do 

desastre e proteger-se frente aos possíveis ataques hostis. 

O campo de batalha, antes rural e pouco povoado, ora se transforma num 

ambiente cada vez mais urbano e habitado. Durante a criação da Unidade Nacional 

de Busca e Salvamento de Israel, o General Brig Eyal Eizenberg disse: “as ameaças 

e os desafios enfrentados pelo nosso Exército estão crescendo. Nossas casas estão 

se tornando uma frente de guerra” (ARMY RECOGNITON, 2013). 

A evolução dos números e impactos dos desastres, bem como o aumento dos 

esforços para realizar o socorro às vítimas, ressaltaram a importância do 

desenvolvimento da doutrina e dos meios para oferecer resposta a esses desastres 

(RIBEIRO, 2011, p. 10).  

A tendência hoje nos grandes Exércitos do mundo é a criação de unidades de 

resgate cada vez mais especializadas, como é o caso da Unidade Militar de 

Emergências (UME) do Reino da Espanha e da Unidade Nacional de Busca e 

Salvamento do Exército de Israel. 
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No caso israelense, foi criado o Comando da Frente Interna – tropa que engloba 

a Unidade Nacional de Busca e Salvamento, a Escola de Busca e Salvamento e um 

conjunto completo de forças regulares e de reserva.  Tal criação, foi estabelecida após 

a Guerra do Golfo de 1991, quando cidadãos israelenses foram atacados por mísseis 

Scud disparados pelas forças de Saddam Hussein no Iraque. Desde então, Comando 

expandiu-se para incluir 6 distritos totalmente funcionais (ARMY RECOGNITON, 

2013). 

No Haiti, o Brasil teve papel preponderante e desafiador durante o evento. As 

Forças Armadas Brasileiras prestaram assistência e segurança a 1,5 milhões de 

desabrigados, distribuíram quase 4 mil toneladas de alimentos, realizaram cerca de 

1900 cirurgias, 40 mil atendimentos ambulatoriais e retiraram escombros, 

reconstruíram estradas e salvaram vidas (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2015). 

Dentro do território nacional brasileiro, conforme Art. 16 da Lei Complementar 

nº 97, de 9 de junho de 1999, compete às Forças Armadas colaborar com o 

desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da 

República.  

Atualmente, nos manuais doutrinários brasileiros, não se observa referências 

ao emprego específico de frações de Engenharia em operações de busca e resgate. 

Por outro lado, há por parte da Engenharia um aparato de equipamentos específicos 

que podem ser utilizados em operações BREC. Contudo, tais ferramentas não foram 

testadas em sua plenitude em operações dessa natureza. 

Neste país, o Corpo de Bombeiros tem a missão primordial de atuação no 

resgate às vítimas. Todavia, em muitos casos, a necessidade de apoio extrapola a 

capacidade operacional dos bombeiros locais. As Forças Armadas são comumente 

empregadas em operações conjuntas dessa natureza, tais como o rompimento da 

barragem de Mariana- MG (2015), Brumadinho (janeiro de 2019) e mais recentemente 

na comunidade da Muzema, Rio de Janeiro (abril de 2019). 

É fato que essa atuação em conjunto tem se mostrado eficiente, entretanto a 

atuação das Forças Armadas pode se dar de maneira isolada na frente de combate. 

Será que estariam as Forças Armadas preparadas para desafios dessa natureza? 

Em vista disso, a pesquisa busca verificar se a atual organização de pessoal 

de Engenharia atende às necessidades com eficácia durante um evento catastrófico 

e pretende analisar a eficiência do material constante na atual caixa do sapador, 

presente no Quadro de Dotação de Material das Companhias de Engenharia de 
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Combate, em operações de BREC, evidenciando as características do material e seu 

emprego neste tipo de operações.  

Destarte, ao final deste trabalho, serão sugeridas adequações de Quadro de 

Organização de pessoal e de material para essas operações, e, enfim, concluir-se-á 

acerca da eficiência dos materiais empregados pela Engenharia, relatando possíveis 

deficiências. 

Somados a tudo isso, busca-se ainda condensar os ensinamentos colhidos em 

experiências reais, tal qual ocorrido no Haiti em 2010, a fim de proporcionar uma 

melhor disposição de material e pessoal nas operações atuais e futuras. 

Conforme previsto no Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre 

(PDDMT), Anexo D (2) – Projetos previstos, especificamente na “Função de Combate: 

Proteção / Setor: Engenharia / Especificação: Busca e Resgate em Estruturas 

Colapsadas” – o tema mostra-se relevante para o Exército, especificamente para o 

aperfeiçoamento da doutrina do emprego da Engenharia. 
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2 METODOLOGIA 

Com a finalidade de obter uma correta compreensão acerca do problema 

apresentado, o processo científico foi desenvolvido baseado em procedimentos 

metodológicos. Dessa forma, nesse tópico, será apresentado como se visualizou 

solucionar o problema mencionado no item 1.1 deste trabalho, definindo os critérios, 

estratégias e instrumentos a serem utilizados. 

A pesquisa foi desenvolvida em três partes: a bibliográfica, a documental e a 

de campo.  

As pesquisas bibliográficas e documental foram realizadas através de consultas 

a manuais doutrinários do Exército Brasileiro e a manuais de publicação nacional e 

estrangeira, bem como a artigos científicos relacionados ao tema. 

A pesquisa de campo foi realizada através de questionários, entrevista e 

observação de campo.  

Os questionários foram aplicados aos Oficiais Comandantes de Pelotão 

participantes da missão do Haiti que estiveram, diretamente, envolvidos no resgate às 

vítimas do terremoto ocorrido em 2010 – cujo objetivo foi levantar as principais 

dificuldades encontradas durante o resgate das vítimas do terremoto. 

A entrevista foi realizada com o diretor de capacitação em Busca e Resgate do 

Brasil, tendo como finalidade a busca pelo estado da arte em operações desse tipo. 

A parte de observação realizada através de exercício conjunto entre os militares 

do 1º Batalhão de Engenharia de Combate (Es) e o Grupo de Busca e Salvamento do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de teste das 

ferramentas presentes na caixa do sapador em operações de busca e resgate.   

A metodologia da presente pesquisa foi dividida em: objeto formal de estudo, 

amostra e delineamento. 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

A presente pesquisa buscou verificar em que medida a atual organização do 

Batalhão de Engenharia de Combate em pessoal e material, especialmente no que se 

refere ao ferramental constante na Caixa de Sapador, consegue possibilitar às frações 
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de Engenharia a atuação ideal em operações de busca e resgate em estruturas 

colapsadas. 

Dessa forma, percebe-se como necessária e didática a divisão operacional das 

variáveis do presente estudo, com o intuito de se alcançar maior organização. 

Define-se a variável dependente como sendo a “atuação em operações de 

busca e resgate em estruturas colapsadas”, e a “organização do pessoal” e a 

“organização do material” como variáveis independentes. 

2.1.1 Definição conceitual das variáveis 

A variável dependente “atuação em operações de busca e resgate em 

estruturas colapsadas” define-se como sendo o estudo das técnicas, procedimentos 

e organização adotados por uma equipe diante da ocorrência de um desastre em 

estrutura colapsada. 

A variável independente “organização do pessoal” compreende como o 

Batalhão de Engenharia está organizado, segundo o seu Quadro de Cargos Previstos 

(QCP), para a resposta a eventos de desastre em estrutura colapsada. 

De maneira análoga, a variável independente “organização do material” 

compreende como a dotação de material, especificamente a constante na caixa do 

sapador, interfere na eficiência do resgate em estruturas colapsadas. 

2.1.2 Definição operacional das variáveis 

As variáveis supracitadas estão organizadas de acordo com os quadros a 

seguir, a fim de fornecer uma melhor compreensão do tema a ser investigado.  

Constam, também, as respectivas formas de medição, ou seja, os instrumentos de 

pesquisa que serão empregados: 
 

Variável Dimensão Indicadores Formas de medição 

Atuação em 
operações de busca e 
resgate em estruturas 
colapsadas 

A fração de 
Engenharia em 
operações de Busca e 
Resgate em Estruturas 
Colapsadas 

Capacitação para 
operação 

 

Pesquisa documental 

e bibliográfica. 

Questionário: itens 2, 

3, 4, 5 e 6 (Apêndice 

A); 

Organização para 
operação 
Avaliação de riscos 
Recurso e 
equipamentos 
necessários 
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Entrevista: Itens 2 e 3 

(Apêndice B). 

 

 QUADRO 1 - Definição operacional da variável dependente. 
 Fonte: o autor. 
 
 

Variável Dimensão Indicadores Formas de medição 

Organização do 
pessoal 

Quadro de Cargos 
Previstos do Batalhão 
de Engenharia de 
Combate 

Componente gestão/ 
administração Pesquisa documental 

e bibliográfica; 

Questionário: itens 2, 

3, 4 e 5 (Apêndice A); 

Entrevista: Itens 2 e 3 
(Apêndice B). 

Componente de busca 
Componente de 
resgate 
Componente de 
logística 
Componente de 
assistência médica 

QUADRO 2 - Definição operacional da variável independente “organização do 
                      pessoal”. 
Fonte: o autor. 
 

 
Variável Dimensão Indicadores Formas de medição 

Organização do 
material 

Quadro de Dotação de 
Material do Batalhão 

de Engenharia de 
Combate empregado 
em operações BREC 

Quebra, levanta e 
remove componente 

das construções Pesquisa de campo; 

Questionário: itens 4 e 

5 (Apêndice A); 

Entrevista: Itens 2 e 3 
(Apêndice B). 

Apto a montar 
sistemas de 

escoramento vertical e 
estabiliza construções 

Corta e/ou penetra 
concreto e madeira até 

a espessura de 300 
mm 

QUADRO 3 - Definição operacional da variável independente “organização do 
                      material”. 
Fonte: o autor. 
 

2.1.3 Alcances e limites 

Alinhado com a Estratégia Nacional de Defesa e com a Doutrina das Forças 

Armadas da maioria dos países ocidentais, o Exército passou a adotar a geração de 

forças por meio do Planejamento Baseado em capacidades.  

Tais capacidades são calcadas em sete fatores: doutrina, organização (e/ou 

processos), adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI). 

Este estudo pretendeu corroborar com dois desses fatores, especificamente: o 

de material e organização. Embora, sejam em algum momento citados durante o 

trabalho, os demais fatores não serão objeto de análise mais aprofundada. 
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Para efeito de atendimento à capacidade de atuar na busca e resgate em 

estruturas colapsadas, buscou-se atender aos protocolos descritos nas guias de 

INSARAG para o nível médio. 

O nível médio foi escolhido por considerar que a atual estrutura do Exército 

Brasileiro já permite que, com um pequeno adestramento, as frações já atinjam o nível 

leve, sendo necessário, portanto, um aprofundamento da doutrina para emprego em 

ambientes que exijam ferramental e pessoal mais específico. 

A presente pesquisa não se propôs, no entanto, a possibilitar a certificação das 

Forças Armadas em Busca e Resgate Urbano, mas teve como foco a organização do 

pessoal e material para operações dessa natureza. Tal estudo, visa subsidiar decisões 

dos escalões superiores e iniciar uma discussão sobre o emprego das frações de 

Engenharia em ambiente urbano em desafios nesse ambiente operacional. 

O estudo foi limitado aos empregos das frações de Engenharia nesse tipo de 

operação, não sendo objeto da investigação a atuação da função logística saúde. Para 

isso, a contribuição dos militares com experiência em atuar em cenários de BREC, 

particularmente os militares que atuaram no Haiti, contribui sobremaneira para pôr à 

prova os dados levantados. 

2.2 AMOSTRA 

Para o presente estudo, foi selecionado o 1º Batalhão de Engenharia de 

Combate Escola, localizado na cidade do Rio de Janeiro, como fonte de coleta de 

informações e análise dos seus QDM e QCP. 

Além da investigação do QDM e QCP da Unidade, o estudo foi limitado à 

aplicação de questionário aos oficiais que vivenciaram a experiência do terremoto no 

Haiti e à entrevista com o Diretor dos programas de capacitação de BREC do Brasil, 

por serem estes os militares especializados e que possuem condições de opinar sobre 

a temática em questão, tanto do ponto de vista do planejador quanto do executor. 

Em relação as experiências coletadas no caso haitiano, a população estudada 

foram os Oficiais que atuaram na função de Comandante de pelotão durante o 

terremoto de 2010. Dessa forma, a amostra confunde-se com a população em virtude 

de ser possível a aplicação dos questionários a todos os militares que atuaram na 

função de comandantes de pelotão durante a referida operação. 
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2.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

A presente pesquisa pode ser classificada quanto à sua natureza, aos seus 

objetivos e à sua abordagem, conforme o discriminado a seguir. 

Na classificação quanto à natureza, o estudo caracteriza-se por ser uma 

pesquisa do tipo aplicada, pois busca gerar conhecimentos para aplicação prática e 

solução de problemas enfrentados por frações de Engenharia em um cenário de 

colapso de estruturas, fato que ainda não fora documentado pelo Exército Brasileiro. 

Quanto ao objetivo, a pesquisa classifica-se como exploratória. Para atingir 

maior intimidade com o problema, inicialmente, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, para em seguida termos investigações mais específicas e aprofundadas.  

Além da pesquisa bibliográfica, a pesquisa formaliza-se como exploratória por 

buscar experiências práticas com pessoas que já participaram de operações BREC, 

além da observação de campo para verificar o comportamento do material da caixa 

do sapador nesse tipo de operação. 

A seleção das fontes de pesquisa está baseada em fontes nacionais e 

estrangeiras, selecionando as publicações de autores de reconhecida importância no 

meio acadêmico relacionados ao tema, assim como publicações que fazem referência 

ao emprego de Forças Armadas de outros países, nesse tipo de operação. 

A abordagem da pesquisa será de cunho qualitativo descritivo por meio de um 

estudo de caso, com levantamento de dados executado a partir pesquisa de campo e 

posterior análise estatística, a fim de buscar solucionar o problema proposto. 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

Conforme já explicitado, o presente estudo trata-se, quanto aos objetivos, de 

uma pesquisa do tipo exploratória. Para melhor compreensão do problema e a fim de 

facilitar o entendimento dos termos constantes no presente trabalho, realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica nos seguintes termos: 

2.3.1.1 Fontes de busca 

a) protocolos da ONU para esse tipo de operação, particularmente os guias de 

INSARAG; 
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b) artigos científicos das bases de dados da BDEx; 

c) artigos científicos publicados em revistas especializadas, principalmente a 

revista Emergência; 

d) obras acerca do tema, de autores considerados referência nacional ou, pelo 

menos, referência no meio militar; 

e) trabalhos do sistema de monografias e teses do Exército Brasileiro;  

f) portal SCIELO, site da CAPES, consulta da BDTD, dentre outros;  

g) participação para coleta de informações relevantes no V simpósio internacional 

de gerenciamento da resposta em catástrofe; e 

h) documentos do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, particularmente o 

QDM e o QCP. 

2.3.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos 

A fim de selecionar fontes para o embasamento teórico do trabalho, foi 

realizada a busca acerca dos assuntos nos sites de busca disponíveis na internet. A 

busca prioriza os seguintes termos: “estruturas colapsadas”, “busca e resgate em 

estruturas colapsadas”, “desastres em área urbana”, “vítimas de terremoto”, “emprego 

de equipamentos em resgate urbano”, “busca e salvamento”, “urban search and 

rescue in collapsed structures” e “insarag”. 

Após a realização da busca, foi feita uma revisão bibliográfica dos resultados 

considerados mais importantes para a pesquisa, dando atenção às referências 

encontradas nesses artigos, no intuito de encontrar fontes não localizadas com a 

pesquisa inicial. 

A seguir, apresentam-se os critérios de inclusão e exclusão das fontes 

bibliográficas. 

2.3.1.3 Critérios de inclusão: 

a) estudos publicados em português, inglês ou espanhol; 

b) material publicado dentro da temática de interesse; e 

c) matérias que relacionam o emprego de Forças Armadas ao tema de interesse. 

2.3.1.4 Critérios de exclusão: 
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a) estudos doutrinários que fujam ao interesse do pretendido nesse estudo; e 

b) estudos que tratem essencialmente de desastre, sem, no entanto, aprofundar 

a operação em si. 

2.3.2 Instrumentos 

Os instrumentos de pesquisa utilizados neste estudo foram os questionários, a 

entrevista e a observação de campo. 

Os questionários foram aplicados aos Comandantes de pelotão que 

participaram da missão do Haiti no ano de 2010 e que trabalharam diretamente no 

socorro às vítimas do terremoto naquele país. 

Foi aplicada a entrevista semiestruturada com o Diretor de programas de 

capacitação de busca e resgate do Brasil, com a finalidade de obter informações mais 

atualizadas dentro do assunto no nível nacional. 

O instrumento observação de campo foi utilizado por ocasião do teste dos 

equipamentos da caixa do sapador, pertencentes ao 1º Batalhão de Engenharia de 

Combate (Es), em estruturas de treinamento e exercício do Grupo de Busca e 

Salvamento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. 

2.3.3 Análise dos Dados 

As informações reunidas com a pesquisa bibliográfica e documental somadas 

aos dados obtidos por meio dos questionários aplicados, entrevista e a observação 

realizada no teste de campo foram analisados e estudados coerentes com os objetivos 

específicos deste trabalho de forma que possibilitou responder às questões 

apresentadas e estabelecer uma proposta viável para sua aplicação prática. 

Dessa forma, essas informações foram tratadas e apresentadas, por meio de 

gráficos e quadros, buscando estabelecer a organização básica necessária de 

pessoal e material de engenharia para atuar em operações de busca e resgate em 

estruturas colapsadas. 

Para a conclusão do trabalho, o pesquisador buscou estabelecer um Quadro 

de Distribuição de Material atual, ratificando ou retificando, o já existente, bem como 

busca sugerir o emprego do módulo especializado da equipe de busca e resgate em 

estruturas colapsadas para frações de engenharia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

Perante a problemática exposta, torna-se necessária a pesquisa bibliográfica e 

documental no intuito de, após a apropriada análise e constituição de resultados, 

chegar-se a um posicionamento conclusivo acerca das Operações de Busca e 

Resgate em Estruturas Colapsadas. 
  

3.1 OPERAÇÕES DE BUSCA E RESGATE 

Durante um Workshop Nacional realizado no Emergency Management 

Australia Institute, realizado em Mount Macedon no ano de 1996 definia-se pela 

primeira vez o termo “Busca e Resgate Urbano”. 

Tal conceito foi inicialmente definido como uma resposta multi-agência 

integrada com capacidade de localizar instalações danificadas, fornecer assistência 

médica inicial e remover pessoas aprisionadas de estruturas danificadas e outros 

ambientes de maneira segura e rápida (URBAN, 2004). 

Para a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) dos Estados 

Unidos, uma operação de busca e resgate é uma organização multidisciplinar que 

realiza busca, resgate e recuperação no resgate técnico em disciplinas que podem 

incluir: colapso estrutural, resgate de corda, extração de veículos, extração de 

maquinaria, espaço confinado, trincheira, escavação e operações de água em um 

ambiente urbano. 

3.1.1 Generalidades 

Para melhor compreensão acerca dos termos utilizados na presente pesquisa, 

abordaremos a seguir alguns conceitos relacionadas ao assunto em estudo. 

3.1.1.1 Conceitos Básicos 

Faz-se necessário entender definições de uso corrente utilizados na área. 

 

a) Estrutura colapsada: quando os elementos estruturais de sustentação de carga 

internos falham, um edifício entrará em colapso e as paredes externas serão 
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puxadas para dentro da estrutura em queda. Este cenário pode ser causado por 

atividade de construção, um terremoto ou incêndio e pode resultar em uma área 

de escombros pequena, porém, muito densa. Por outro lado, se a falha estrutural 

for causada por uma explosão ou por forças naturais, como um vendaval, o 

prédio pode desmoronar em direção externa, resultando em uma área de 

escombros maior, todavia mais dispersa (UNITED STATES, 2018); 

b) Resgate em estrutura colapsada: técnica utilizada para localizar, retirar, 

estabilizar e transportar vítimas de um colapso de uma estrutura; 

c) Padronização: definir modelos. Planificar uma maneira de agir; 

d) Caixa do sapador: conjunto de equipamentos e implementos utilizados pela 

tropa de engenharia do Exército Brasileiro com a finalidade de assegurar a 

mobilidade, a contramobilidade ou a proteção da tropa apoiada; 

e) Desastre: perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade em 

qualquer escala devido a eventos perigosos interagindo com condições de 

exposição, vulnerabilidade e capacidade, levando a um ou mais dos seguintes 

aspectos: perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais. 

Além disso, efeito do desastre pode ser imediato e localizado, mas é geralmente 

generalizado e pode durar por um longo período de tempo. O efeito pode testar 

ou exceder a capacidade de uma comunidade ou sociedade de lidar com seus 

próprios recursos e, portanto, pode precisar de assistência de fontes externas, 

que podem incluir jurisdições vizinhas ou nacionais ou internacionais (UNITED 

NATIONS, 2017); 

f) Equipe: grupo de pessoas que estão treinadas, capacitadas e equipadas para 

realizar determinado trabalho em uma ou mais áreas especializadas; 

g) Equipe de busca e resgate urbano: equipe multidisciplinar que tem capacidade 

de realizar determinadas tarefas de resgate, baseadas em sua experiência, seu 

ferramental e organização de pessoal; 

h) Equipe de resgate técnico: grupo de pessoas especializadas com treinamento 

e equipamentos especiais que realizar operações de resgate especificas com 

segurança e eficiência. 
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3.1.1.2 Busca e resgate (INSARAG- Protocolos internacionais) 

O Grupo Assessor Internacional de Operações de Busca e Resgate, do inglês 

International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG), é encarregado de emitir 

as diretrizes e metodologias para o emprego de Forças-Tarefas (TEXAS, 2011). O 

grupo consiste em uma rede de países expostos a desastres naturais e de países e 

organizações que intervêm em caso de desastres, e estão dedicados à busca e 

salvamento em zonas urbanas, entre os escombros, e à coordenação operativa sobre 

o terreno (JUSTAMANTE, 2012, p. 22). 

Sob a égide da ONU, o INSARAG foi criado em 1991, como iniciativa de 

equipes internacionais de busca e salvamento (SAR) que trabalharam durante o 

resgate no terremoto da Armênia de 1988. O compromisso das organizações e países 

membros do INSARAG foi comprovado com a aprovação unânime na Assembleia 

Geral das Nações Unidas da resolução 57/150, intitulada “Reforçar a eficácia e a 

coordenação de Assistência Internacional de Busca e Resgate Urbano” em 16 de 

dezembro de 2002, de acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil (2012, p. 

1). 

Atualmente, a Seção de Ajuda e Coordenação no Terreno (FCSS), localizada 

na subdivisão de Serviços de Emergência (ESB) do Escritório de Coordenação de 

Assuntos Humanitários (OCHA) em Genebra atua como secretaria da INSARAG 

(TEXAS, 2011). 

A doutrina de Busca e Resgate Urbano, do inglês USAR (Urban Search and 

Rescue), estabelece as emergências de colapso estrutural, desastres naturais, onde 

as equipes de busca devam operar em um contexto universal, buscando atingir os 

padrões internacionais de resposta (JUSTAMANTE, 2012, p. 23). 

Desde a criação da INSARAG em 1991, um progresso significativo tem sido 

observado para a melhoria dos padrões de assistência USAR e a coordenação da 

resposta internacional aos grandes desastres. A Resolução aprova as Diretrizes 

INSARAG para serem usadas como referência para USAR internacional e resposta a 

desastres. Foram preparadas por socorristas USAR de todo o mundo para orientar e 

estabelecer parâmetros, e para executar operações de resposta a desastres durante 

grandes catástrofes, conforme Secretaria de Estado de Defesa Civil (2012, p. 1). 

As diretrizes são sempre atualizadas e baseadas nas lições aprendidas e 

melhores práticas de cada operação. 
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O Ciclo de resposta USAR internacional (Figura 1) é composto por cinco (05) 

etapas: Preparação, Mobilização, Operações, Desmobilização e Pós-missão (GUIAS 

DE INSARAG, 2016). 

 

FIGURA 1 – Ciclo de resposta USAR 
Fonte: Adaptado de guias de INSARAG (2016, p. 6) 

  

Para cada etapa desse protocolo, há um procedimento a ser seguido. 

Os guias de INSARAG são divididos basicamente em três grandes volumes: 

Volume I – Política; Volume II – Preparação e Resposta; e Volume III – Manual de 

campo. 

No volume I – Política – descreve-se basicamente a metodologia empregada 

pela INSARAG para operações internacionais e toda a política que ampara o emprego 

dessas forças nos países membros. 

Tal volume está destinado ao componente Político do país e descreve as 

capacidades para fornecer ou receber assistência da USAR a outros envolvidos e 

prestar assistência humanitária a nível político ou de tomada de decisão.  

O volume II – Preparação e resposta – é dividido em três (03) manuais: A – 

Fortalecimento de Capacidades, B – Operações; e C – Classificação e reclassificação 

externa de INSARAG. 

Tais manuais oferecem orientações e descrevem os processos de busca e 

resgate urbano, além de estabelecer os padrões mínimos para formação de um grupo 
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de busca e resgate, bem como, exemplificar como deve ser o treinamento, a 

preparação, a classificação e a operação da equipe. Tal volume busca operacionalizar 

os meios de emprego de material e pessoal para criação da equipe de resgate. 

O volume III – Manual de campo – serve como um manual de bolso para todos 

os membros da equipe, criado de acordo com o volume II, estabelecendo a maneira 

de agir em cada caso. 

Pelo próprio escopo do estudo em questão, o trabalho voltar-se-á basicamente 

para analisar mais profundamente o volume II das guias de INSARAG. Embora não 

seja objetivo imediato credenciar equipes do Exército Brasileiro como equipe USAR 

Internacional, estas guias servirão de base para fortalecer capacidades já existentes 

na Força Terrestre. 

3.1.1.2.1 Fortalecimento de Capacidades Locais 

Para INSARAG (2012, p. 9), a nível mundial, os Corpos de Bombeiros, a Defesa 

Civil e os Exércitos têm assumido um papel preponderante como respondedores a 

incidentes catastróficos que envolvam, entre outras, colapso de estruturas, espaços 

confinados, enchentes, deslizamentos. Estas emergências estão agrupadas em uma 

categoria de resgate denominada resgate técnico. 

Normalmente, os trabalhos de resgate técnico requerem da força de resposta 

um pessoal treinado e equipamento especial para cada tipo de missão recebida. 

Para tratar de cada operação de resgate técnico, muitas organizações ao redor 

do mundo têm criado equipes especializadas em determinada tarefa. De acordo com 

(BRASIL, 2015) é necessário dotar o Exército Brasileiro com as seguintes 

capacidades operativas: Atribuições subsidiárias; Emprego em apoio à política 

externa em tempo de paz ou crise; Ações sob a égide de organismos internacionais; 

Interoperabilidade combinada; Proteção ao Pessoal; Proteção física, dentre outras. 

A capacidade operativa de determinado grupo varia muito de acordo com o 

nível de treinamento, pessoal capacitado e motivado e disponibilidade de meios 

eficientes capazes de prover uma pronta resposta a determinado evento. Por 

exemplo, podemos ter um grupo de pessoas que respondam ao mais alto nível de 

resgate em estruturas colapsadas, removendo escombros pesados, escorando 

paredes com riscos de colapso, com eficiência, rapidez e segurança. Por outro lado, 

podemos nos deparar com equipes limitadas a remover escombros com pás e 
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picaretas. Além de ser bem menos eficientes, a falta de qualificação necessária e a 

ausência de determinados equipamentos colocam em risco a vida dos socorristas. 

O manual “Fortalecimento de Capacidades” do INSARAG orienta a forma de 

criar uma equipe de resgate técnico. Segundo o referido manual, a criação da equipe 

se inicia com a formação dos atores de resposta da comunidade. Além disso, deve-

se definir qual classe de resgate técnico o grupo precisa, bem como, quais 

capacitações são requeridas aos integrantes do grupo e quais recursos 

(equipamentos e materiais) são necessários. 

Descreveremos a seguir os procedimentos para criação e fortalecimento de 

uma equipe de resgate técnico. 

O primeiro passo para a criação de uma equipe de resgate técnico é a formação 

dos atores de primeira resposta. Essa capacitação se apresenta de variadas formas, 

dependendo efetivamente dos riscos enfrentados pela comunidade. Dentro do 

Exército Brasileiro é uma capacidade requerida a qualquer militar saber agir nos 

primeiros socorros a uma vítima. No entanto, o treinamento deve ser mantido para 

que o militar consiga responder à altura nessas situações. 

O segundo passo é a definição de que tipo de capacidade é necessário dotar 

a equipe de resgate técnico em questão. Na maioria das vezes, as equipes de resgate 

técnico enfrentam uma situação de resgate única e complexa que requer habilidades 

e equipamentos eficientes para resolver a situação de maneira segura. Algumas 

organizações estão perfeitamente preparadas para esses eventos, ao passo que 

outras, ainda requerem treinamento e equipamento especializado para responder de 

maneira eficaz. Em linhas gerais, a necessidade, por vezes, ultrapassa a capacidade 

que a organização tem para responder à determinada atividade. 

A formação das equipes especializadas em resgate, geralmente começa por 

determinadas disciplinas, podendo depois expandir-se para outras ou se especializar, 

exclusivamente naquele assunto. 

No contexto da engenharia do Exército Brasileiro é possível o emprego de 

módulos especializados formados por grupos, turmas ou equipes (BRASIL, 2018). 

Pela especificidade do material que a engenharia do Exército trabalha e as 

próprias missões possíveis de serem empregadas, tanto em tempo de paz, como na 

guerra, este trabalho foca no grupo de trabalho referente à busca e resgate em 

estruturas colapsadas. 
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Seja no combate, resgatando companheiros presos em edifícios colapsados, 

seja em tempos de paz, apoiando ações subsidiárias, é fundamental que as frações 

do Exército Brasileiro sejam capazes de atuar em ambiente dessa natureza. 

Recentemente, no colapso estrutural dos prédios localizados no bairro da 

Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, foi necessário o emprego de equipes de busca 

e resgate para socorro às vítimas. Nesse contexto, equipes do Exército Brasileiro 

foram empregadas para remoção do material já escavado, através do emprego de 

caçambas e carregadeiras. Entretanto, o emprego efetivo dos ferramentais 

disponíveis e pessoal especializado foi um pouco deficiente. 

A criação de uma equipe de resgate técnico, especialmente a de busca e 

resgate em estruturas colapsadas, pode ser muito custosa para as organizações. 

Segundo dados de INSARAG (2012, p.11), “a maioria dos gastos iniciais se relaciona 

com compra de equipamento e capacitação”. Dessa forma, a Engenharia do Exército 

Brasileiro estaria um passo à frente nessa atividade, visto que já possui material 

específico que se assemelha aos utilizados em resgate em estruturas colapsadas, 

sendo necessários testes para avaliar a eficiência no emprego de tais materiais 

Muitas vezes, o investimento na criação de determinada equipe de trabalho só 

é motivado pela ocorrência de um fato de grande magnitude que impacte na opinião 

pública, onde os respondedores do evento não estavam preparados para lidar com a 

situação apresentada. 

O fortalecimento de capacidade por parte do Exército Brasileiro é fundamental 

para uma resposta eficiente a eventos catastróficos. Diante disso, é necessário 

reconhecer os riscos de enviar militares a uma zona de emergência, sem estarem 

devidamente treinados e equipados para controlar determinada situação. 

As estatísticas indicam que 60% das mortes em espaços confinados 

acontecem devido à socorristas mal treinados ou mal equipados. Um dos maiores 

erros de uma organização é não ser capaz de responder a determinado evento sem 

capacitação ou equipamento básico (INSARAG, 2016). 

A formação de uma equipe de resgate técnico passa basicamente por quatro 

(04) fases: Avaliação de Riscos e Necessidade de Resgate; Planejamento; 

Desenvolvimento da Equipe; e Desenvolvimento de Procedimentos Operacionais 

Padrão. 

Na primeira fase desenvolve-se a avaliação dos riscos da área, projetando a 

possibilidade de ocorrência de determinado evento e os parâmetros para aceitação. 
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Nesse aspecto deve-se pensar para qual tipo de cenário o grupo deverá ser 

capacitado e quais equipamentos necessitará essa equipe de resgate para afrontar 

esses riscos. Segundo as guias de INSARAG (2016, p. 14), as seguintes perguntas 

norteiam essa primeira fase do planejamento: 

 

a) Qual perigo natural ou causado pelo homem, de maior magnitude, 

pode enfrentar a comunidade? 

b) O que faria a organização se o pior ocorresse hoje? 

c) Como reagiria a população se a organização não estivesse pronta 

pra enfrentar o problema? 

d) Como afetaria a população e o meio ambiente a falta dessas 

capacidades? 

 

Uma avaliação de riscos deve basear-se em dados históricos, juntamente com 

uma avaliação criada pela organização. Após identificar essas ameaças, é necessário 

que se realize uma lista contendo, além das ameaças, o equipamento de resgate 

técnico especial ou capacitação avançada em resgate para controlar essas ameaças 

de maneira segura e efetiva. 

No caso da emergência de resgate envolvendo estruturas colapsadas, essa 

pode ser oriunda dos seguintes tipos de ambientes: Construções novas com 

fundações mal feitas (a exemplo de Muzema); Construções antigas colapsadas por 

um fator externo – como no caso do Edifício Wilton Paes de Almeida na cidade de 

São Paulo ocorrido em 01 de maio de 2018; além de terremotos, vulcões, tornados, 

bombardeios, etc.  

Apesar de o Brasil estar praticamente livre do risco de terremotos, devido sua 

localização no centro de uma placa tectônica, tropas do Exército Brasileiro estão 

expostas a esse tipo de risco, conforme ocorreu no Haiti no ano de 2010. 

Outro fator importante, a ser considerado nessa avaliação de riscos é o risco 

que os próprios socorristas irão enfrentar no ambiente colapsado. No caso de uma 

estrutura colapsada é comum a ocorrência de deslizamentos secundários e o 

consequente esmagamento do socorrista. 

Dessa forma, é impensável colocar um socorrista em cena, sem ele estar 

minimamente adestrado e equipado para cumprir a atividade. Pessoal treinado 

conhece os limites da sua capacidade. 
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Na segunda fase – Planejamento – busca-se determinar as capacidades atuais 

para desenvolver um plano para resposta a determinado evento. Nesse contexto é 

importante definir a que tipo de emergências o grupo responderá. Após isso, é 

importante definir a dotação de pessoal, os equipamentos e as capacitações 

necessárias para a formação do grupo de trabalho. 

Nessa segunda fase, deve-se responder as perguntas conforme tabela abaixo: 

 

Bloco Perguntas 

Estrutura 
organizacional 

Como está organizado hierarquicamente a equipe? 
Como se relacionam os elementos administrativos e operativos? 

Como é o processo de tomada de decisões? 

Pessoal 
Quem é o líder da equipe? 

Quais habilidades são necessárias para o grupo? 
Quantos membros são necessários? 

Equipamento 
Quais equipamentos serão necessários? 

O que o equipamento propicia? 
Veículos Qual o tipo de veículo é mais útil para a equipe e a respectiva missão de resgate? 

Capacitação e 
treinamento 

Qual tipo de capacitação inicial será necessária? 
Qual será o treinamento recorrente? 

QUADRO 4 - Desenvolvendo capacidades.  
Fonte: INSARAG, 2012 (adaptado) 

 

A tarefa de determinar quais são as capacidades atuais da organização deve 

identificar quais equipamentos e qualificações a organização já possui para resposta 

a determinado tipo de emergência. No caso do Exército Brasileiro, particularmente 

relativo aos trabalhos em estruturas colapsadas, pode-se identificar uma grande 

quantidade de equipamentos aproveitáveis para esse trabalho, particularmente os 

encontrados nas caixas de sapador. 

O ideal, nessa fase do processo é designar um oficial responsável pela parte 

de treinamento da equipe e uma estrutura responsável pela gerência e manutenção 

dos equipamentos. 

Um passo primordial na formação da equipe é determinar a quantidade de 

pessoas necessárias. No geral, deve-se estimar as quantidades de cargos e as 

respectivas habilitações necessárias para ocupá-los. 

Nesse caso, a atual doutrina do Exército Brasileiro encontra-se bem alinhada. 

O QCP estipula a quantidade de pessoal, bem como as habilitações necessárias, para 

cada fração (ver subtópico 3.3.1). Apesar disso, é interessante indagar se a atual 

estrutura consegue responder de maneira eficaz a um evento de colapso estrutural. 
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Além disso, os guias de INSARAG exigem a relação de dois para um (2:1) em 

todos os cargos. Ou seja, todos os cargos devem ter um substituto eventual. Tal 

exigência visa evitar que a equipe deixe de funcionar devido à ausência de 

determinado membro. 

Para os aspectos de equipamentos e veículos é necessária uma análise dos 

materiais existentes. É interessante juntar os equipamentos em determinado local ou, 

pelo menos, fazer uma lista com a localização de cada ferramenta, de modo que possa 

ser encontrada facilmente em caso de necessidade. 

Os aspectos de capacitação e treinamento devem estar voltados para 

identificação de habilidades requeridas, ainda não desenvolvidas, pelos membros do 

grupo. É importante considerar também que a equipe deve buscar um treinamento 

constante, de modo a estar adestrada em determinada tarefa. 

Como ponto culminante dessa fase de planejamento, a organização deve 

estimar os custos para implementação do grupo. Nesse contexto, deve-se levar conta 

os seguintes custos: horas de pessoal; capacitação permanente; livros e materiais; 

artigos consumíveis (brocas, correntes, óleo etc.); Equipamentos de Proteção 

Individual; máquinas fotográficas e filmadoras; áreas para capacitação e treinamento; 

ferramentas e equipamentos especializados para o resgate; veículos; dentre outros. 

Após quantificar as necessidades, será possível à organização saber qual o 

custo para implementação e manutenção daquela equipe de trabalho, para 

posteriormente obter o apoio administrativo. 

A fase de desenvolvimento da equipe consiste em: eleger os membros, 

capacitá-los, adquirir equipamentos, comprar veículos, e ajustar o apoio administrativo 

para a realização dessas atividades. 

A seleção dos membros deverá ser feita baseada nas necessidades e 

requisitos para participação do grupo. As habilidades de carpintaria, serralheria, 

trabalho com metal, operação de máquinas pode ser muito úteis para a formação da 

equipe. A seleção de um militar que já tenha afinidade com determinado tipo de 

atividade, poupará tempo de adaptação e treinamento. 

A capacitação deve estabelecer um programa de treinamento inicial completo 

com relação a todos os equipamentos e técnicas de resgate. Para INSARAG é 

fundamental que esse treinamento inicial mescle temas de natureza prática e técnicas. 

A compra de equipamentos e veículos deve basear-se no levantamento inicial 

que já tenha sido realizado na fase de planejamento. A identificação de materiais já 
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existentes na estrutura organizacional pode diminuir, e muito, os custos iniciais de 

implementação da capacidade requerida. 

Por último, deve-se redigir os procedimentos operacionais padrão (POP) que 

serão revisados, constantemente, para servir de base para o emprego das frações em 

determinado ambiente. 

Os POP, como comumente conhecidos no meio militar, são vitais para ter uma 

operação de resgate segura e organizada. Tais procedimentos estabelecem a 

organização da equipe de resgate, seus processos e técnicas, antes da ocorrência do 

incidente. A existência desses procedimentos poupará tempo de planejamento e 

mobilização. No caso de resgate, esse tempo será fator determinante da quantidade 

de pessoas/materiais salvos em determinada emergência. 

É fundamental também que os POP sejam constantemente revisados para que 

sejam atualizados e satisfaçam às necessidades da equipe. 

3.1.1.2.2 Fortalecimento de capacidades nacionais 

Os guias de INSARAG (2016, p. 06) definem o resgate urbano como “processos 

utilizados para extrair com segurança e tratar, medicamente, as vítimas presas em 

estruturas colapsadas”. Tais eventos são causados de maneira repentina, seja por 

terremotos (causas naturais), seja por ações de terrorismo (causas humanas). 

A figura abaixo exemplifica e mostra de maneira cronológica os passos do 

resgate. 

Em um primeiro momento, após a ocorrência do desastre, iniciam-se os 

procedimentos de resgate com voluntários que correm para dar assistência logo após 

o colapso.  

Minutos após, chega ao local da cena os serviços locais de emergência, 

evoluindo para chegada de recurso regionais, horas após o evento, e culmina com a 

chegada de equipe USAR internacional, se for o caso. 
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FIGURA 2 – Marco de resposta USAR. 
Fonte: Adaptado de guias de INSARAG (2016, p. 6) 

 

O marco de resposta acima apresentado é uma representação gráfica de todos 

os níveis de resposta, começando pela ação espontânea da comunidade – 

imediatamente após o desastre, a qual é completada, inicialmente, pelos serviços 

locais e de emergência e, posteriormente, pelas equipes nacionais de resgate 

incluindo os recursos especializados. Finalmente, entra em cena a resposta das 

equipes USAR internacionais, em apoio aos esforços nacionais de resgate. 

Cada nível de resposta, em geral, aumenta a capacidade de resgate e 

assistência. Para tanto, faz-se necessário que esses esforços estejam integrados, 

para que o esforço feito por uma equipe possa ser reaproveitado pela subsequente. 

Nesse contexto, é essencial que todos os níveis de resposta estejam perfeitamente 

alinhados na forma de agir diante das situações de crise. Seguir as Diretrizes 

propostas pelo INSARAG, particularmente a adoção das Diretrizes do INSARAG e, 

mais especificamente, do volume II – das Diretrizes, ajuda a conferir um mesmo 

procedimento em todos os níveis da resposta. Portanto, a estrutura de resposta do 

USAR pode ser usada como referência para estabelecer princípios e práticas de 
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trabalho aplicáveis em todos os níveis de preparação operacional, capacitação, 

treinamento e avaliação de capacidade. 

A ampliação de uma equipe de resgate técnico para uma equipe USAR requer 

um planejamento cuidadoso para assegurar que se cumpram todos os requisitos 

administrativos e operativos. 

Um grupo de resposta USAR tem basicamente cinco (05) componentes: 

Gestão; Busca; Resgate; Assistência médica e Logística. 

A metodologia das Guias de INSARAG recomendam que a equipe se 

desenvolva começando pelos procedimentos básicos para, então, ascender a níveis 

maiores. O credenciamento USAR descrito nas metodologias do INSARAG são 

divididos em três (03): Equipe USAR leve; Equipe USAR média e Equipe USAR 

pesada. 

O nível inicial da organização de uma equipe USAR é, normalmente, a de 

capacidade leve. As missões principais de uma equipe USAR leve são as seguintes: 

a) Reconhecer e avaliar uma área afetada; 

b) Identificar as ameaças e realizar ações para reduzir o nível de risco; 

c) Isolamento de materiais perigosos e sua identificação, se for possível fazer 

com segurança; 

d) Busca e resgate superficial; 

e) Iniciar tratamento médico e extração de vítimas; e 

f) Estabelecer hospitais de campanha. 

A estrutura de uma equipe USAR leve se baseia no conceito de manter a 

capacidade de resgate na superfície em determinada zona de trabalho. 

 

COMPONETE USAR TAREFAS 
Gestão / 

Administração 
Proporcionar apoio gerencial e administrativo aos demais componentes. 

Busca Marcar construções e realizar pesquisas de superfície. 

Resgate 

Realizar resgates em estruturas de madeira ou componentes metálicos 
leves e alvenaria não reforçada. Será equipado com ferramentas manuais 
para corte, cordas e hastes para levantamento e suporte de material para 

estabilizar estruturas danificadas. 

Assistência Médica 
Realizar atividades de suporte à vida para atendimento de pacientes, 

incluindo estabilização e transporte adequado. 

Logística 
Estabelecer uma Base de Operações que inclui: alojamento, serviços 

sanitários, conserto de ferramentas e comida. 

QUADRO 5 – Componentes USAR. 
Fonte: Guias de INSARAG, 2016 (adaptado)  
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Normalmente uma equipe USAR leve conta com dezoito (18) pessoas, sendo: 

um (01) líder da equipe, dois (02) para planejamento, três (03) para logística e 

materiais, dez (10) na equipe de resgate e dois (02) no componente médico e 

segurança. 

Da mesma forma que a equipe USAR leve, a média conta com os cinco 

componentes requeridos pelas guias de INSARAG. As equipes USAR médias 

possuem a capacidade de realizar operações de busca e resgate técnico em 

estruturas de madeira pesada colapsadas ou com falhas e/ou construção de alvenaria 

reforçada, incluindo estruturas reforçadas com aço estrutural. Elas também devem 

realizar operações de elevação e escoramento. 

De uma equipe USAR média exige-se que tenha a capacidade de trabalhar em 

um só local, ter a capacidade de busca técnica ou com cães, e contar com pessoal 

adequado para permitir operações durante as 24 horas por até sete (07) dias. 

O Guia de INSARAG propõe a organização de pessoal disposta no quadro 6 

para uma equipe USAR média: 

 

COMPONENTE 
USAR 

TAREFAS ATRIBUIÇÃO 
TOTAL 

PESSOAL 

Gestão / 
Administração 

Comandar Líder da equipe 1 
Assessoramento Adjunto 1 

Planejamento/monitoramento Oficial de planejamento 1 
Comunicação social e relatório Oficial de ligação 1 
Avaliação e análise de riscos Engenheiro estrutural 1 

Segurança e proteção Oficial de segurança 1 
Coordenação Oficial de coordenação 2 

Busca 

Busca técnica 
Especialista em busca 

técnica 
2 

Busca com cães Adestrador de cães 2 

Avaliação de materiais perigosos 
Especialista em 

materiais perigosos 
2 

Resgate 

Quebra, corte, perfuração e 
escoramento 

Chefe de equipe/ 
técnicos 

14  
(duas equipes 

com um chefe e 
seis socorristas 

cada). 

Levantamento e movimento 
Especialista em 

levantamento pesado 
2 

Assistência 
Médica 

Gestão de equipes médicas, 
coordenação e administração da 
equipe médica. Atenção à equipe 

e a pacientes 

Médico 1 

Paramédicos/ 
enfermeiros 

3 

 
Logística 

  

Base de operações Chefe de logística 01 
Abastecimento de água Transporte 01 

Abastecimento de alimento Logística 01 
Abastecimento de combustível e 

transporte 
Administrador de base 02 
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COMPONENTE 
USAR 

TAREFAS ATRIBUIÇÃO 
TOTAL 

PESSOAL 
Logística 

 
Comunicações 

Especialista em 
comunicações 

01 

TOTAL 39 

QUADRO 6 – Componente USAR: tarefas e atribuições. 
Fonte: Guias de INSARAG, 2016 (adaptado) 

 

Para cumprir essas tarefas, os guias de INSARAG recomendam que cada 

indivíduo esteja equipado com as ferramentas adequadas para a função 

desempenhada. O quadro abaixo resume as sugestões encontradas nas guias de 

INSARAG. 

 

COMPONENTE  ATRIBUIÇÃO Material 

Gestão / 
Administração 

Líder da equipe 
Ferramentas administrativas e 

equipamento de proteção individual 
Adjunto 

Oficial de planejamento 

Oficial de ligação 
Ferramentas administrativas para interagir 

com impressa e demais órgãos. 

Engenheiro estrutural 
Ferramentas para monitorar a estabilidade 
de edifícios e para desenhar sistemas de 

escoramento 

Oficial de segurança 
Ferramentas administrativas e 

equipamento de proteção individual 

Oficial de coordenação 
Ferramentas administrativas e materiais de 

escritório 

Busca 

Especialista em busca técnica 
Equipamento técnico para detectar ou 

localizar vítimas, incluindo câmeras 
especializadas e dispositivos acústicos 

Adestrador de cães 
Cães treinados com olfato desenvolvido 

para a atividade 

Especialista em materiais 
perigosos 

Equipamento de respiração autônomo 
(ERA), Detectores de portáteis de gases e 

Sistema de ventilação e resgate em 
espaços confinados 

Resgate 

Chefe de equipe/ técnicos 

Equipamento hidráulico, pneumático e 
mecânico para: cortar escombros metálicos 
até 10mm; romper concreto e madeira até 

300mm e sistemas de escoras;  

Especialista em levantamento 
pesado 

Equipamento hidráulico, pneumático e 
mecânico para levantamento de cargas até 

01 tonelada(manual) e 12 toneladas 
(mecânica); Barras e alavancas para 

levantamento rápido 
Assistência 

Médica 
Médico 

Paramédicos/ enfermeiros 
Equipamento médico de atenção primária e 

suporte a vida. 

 
Logística 

  

Chefe de logística 
Ferramentas administrativas e materiais de 

para prover suporte logístico 
Transporte 
Logística 

Administrador de base 

Especialista em comunicações 
Equipamentos de comunicações incluindo 

rádios portáteis e telefones satelitais  

QUADRO 7 – Materiais necessários por componente USAR. 
Fonte: Guias de INSARAG, 2016 (adaptado) 
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A equipe USAR pesada possui atribuições maiores do que as médias, com 

reforço de pessoal e material para funcionamento de sua estrutura. Por razões do 

escopo do trabalho, não será abordada a constituição e funcionamento das equipes 

USAR pesadas. 

Os requerimentos gerais para todas as equipes USAR são os seguintes: 

a) Devem satisfazer aos requisitos físicos da equipe USAR; 

b) Devem estar disponíveis imediatamente para mobilização dentro das primeiras 

10 horas do pedido e serem autossuficientes por, pelo menos, 72 horas para um 

trabalho de resposta de até 7 dias em condições adversas ou austeras; 

c) Devem ser capazes de improvisar e operar por várias horas em condições 

adversas; 

d) Devem estar em dia com as vacinas, conforme prescrito pela OMS; 

e) Devem ser capazes de trabalhar com segurança em altura; 

f) Devem entender e praticar os procedimentos de segurança do trabalho, 

conforme exigido para um ambiente de desastre; e 

g) Devem ter conhecimento de primeiros socorros. 

 

Portanto, os guias de INSARAG norteiam o processo de formação e 

credenciamento de equipes técnicas de resgate, sendo essas referências 

internacionais para o emprego de pessoal e material em qualquer ambiente onde 

tenha ocorrido uma catástrofe. 

3.1.1.3 Unidade Militar de Emergência (UME) - Reino da Espanha 

No ano de 2005, a fim de contribuir com a segurança e o bem-estar dos 

cidadãos contra graves riscos de catástrofe e calamidades públicas, o governo 

espanhol criou a Unidade Militar de Emergências (UME), através da Lei Orgânica 

5/2005 de 17 de novembro, da Defesa Nacional. 

Tal Unidade é parte integrante das Forças Armadas Espanholas e tem como 

missão a intervenção em qualquer parte do território nacional ou no exterior. A UME 

é composta de militares do Exército, Marinha e Aeronáutica e recebem missões 

diversas de resgate (BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA, 2019). 
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Caso seja traçado um paralelo com o Exército Brasileiro, a UME tem a 

organização assemelhada a uma brigada, sendo composta por 01 (um) Quartel 

General, 01 (um) Regimento de Apoio e Intervenção, 01 (um) Batalhão de 

Transmissões e 05 (cinco) Batalhões de Intervenções e Emergências. Os batalhões 

estão localizados em Madrid, Sevilla, Valência, Zaragoza e León, cada um com uma 

área de responsabilidade dentro do território espanhol. 

Os batalhões de intervenção e emergência possuem diversas capacidades 

especiais, sendo comum a todos eles a capacidade USAR. 

 

CAPACIDADES GENÉRICAS CAPACIDADES ESPECIAIS 
Comando e Controle em emergências Resgate aquático 
Combate a incêndios florestais Resgate especializados em grandes nevascas 
Intervenção em inundações Busca e resgate urbano (USAR) 
Intervenção em grandes nevascas e outros 
fenômenos naturais 

Conservação de bens de interesse cultural 

Intervenção em sismos e deslizamentos de 
terrenos 

Resgate com cães 
Montagem de pontes (LSB) 

QUADRO 8 - Capacidades operativas do 1º Batalhão de Intervenção e Emergência 
Fonte: Adaptado de Unidade Militar de Emergências (2019)  
 

Todas as equipes USAR dos Batalhões de Intervenção estão devidamente 

certificadas pelas Nações Unidas com base nas INSARAG, da Oficina de 

Coordenação de Ajuda Humanitária (OCHA). 

A UME possui três tipos de configuração de USAR: ALFA, BRAVO e BRAVO 

Plus. As equipes USAR não são específicas somente para busca e resgate, podendo 

também receber outros tipos de missão. A equipe USAR é integrante das Companhias 

de Intervenção dos Batalhões de Intervenção. As Companhias são os elementos de 

manobra dos batalhões para qualquer evento de catástrofe dentro ou fora do território, 

seja ele um incêndio ou um colapso de estrutura (UNIDADE MILITAR DE 

EMERGÊNCIA, 2019). 

A equipe Alfa da UME se assemelha ao prescrito na equipe USAR leve dos 

guias de INSARAG. É composta por 21 (vinte e um) militares, divididos entre: o 

comando, o grupo de apoio de saúde, o grupo de comunicações e o grupo de busca 

e resgate. 

A equipe é geralmente comandada por um tenente e secundada por um 

sargento. O grupo de saúde é composto por militares de saúde da seção de saúde 

dos batalhões, sendo composto somente por um militar. 



48 

 

A equipe A também recebe apoio de um militar do Batalhão de Transmissões 

da UME. Esse militar é responsável por providenciar o apoio de comunicações 

necessário a equipe. 

O Grupo de Busca e Resgate é composto por uma equipe de resgate e duas 

equipes de busca (uma com equipamentos e uma com cães). Dentro da estrutura 

desse grupo encontra-se um especialista em estruturas, indisponível na estrutura da 

UME e cedido por outro órgão por ocasião do emprego da equipe. 

A Equipe B da UME é muito semelhante à equipe média da INSARAG. Possui 

40 (quarenta) militares em sua constituição.  

Tomando por base a Equipe A, a Equipe B é reforçada por 03 (três) militares 

no grupo de comando, sendo um responsável por pessoal e logística, um por 

inteligência e operações e o terceiro com função de motorista. 

O Grupo de Saúde é composto por um médico, um enfermeiro e dois auxiliares.  

O Grupo de Comunicações é composto por 02 (dois) militares, com as mesmas 

atribuições da equipe A.  

Passa a fazer parte da estrutura da equipe B um elemento exclusivamente 

dedicado a logística. 

O Grupo de Busca e Resgate é composto por 28 (vinte e oito) militares. O grupo 

de resgate é dividido em duas turmas com 10(dez) militares cada. O grupo de resgate 

é semelhante ao da equipe Alfa. De forma análoga a equipe A, o especialista em 

estruturas é oriundo de outro órgão fora da UME. 

Com essa estrutura e constituição, a equipe B tem capacidade de operar de 03 

a 07 dias e desenvolve as capacidades de busca, resgate, cuidados médicos, 

comunicações e logística. 

A equipe B Plus recebe incremento, sendo composta de 48 militares e possui 

capacidades superiores à Equipe B. 

A nível mundial, as equipes da USAR da UME já foram empregadas no Haiti 

(2010), Nepal (2015), Equador (2016) e México (2017).   

3.1.1.4 Operações de busca e resgate CBM-RJ (Brasil) 

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

Corporação que tem como principal missão a execução de atividades de defesa civil, 
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prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos no Estado 

do Rio de Janeiro. 

O CBMRJ é Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, e integra o Sistema 

de Segurança Pública e Defesa Social do Brasil. Os integrantes do Corpo de 

Bombeiros são denominados Militares, de acordo com a Constituição Federal de 

1988. 

O Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro é considerado a mais antiga 

coorporação do Brasil. Fundada pelo então Imperador D.Pedro II em 1856, após a 

ocorência de inúmeras tragédias, como os incêndios do Teatro São João, em 1851 e 

1856. Nessa época o Imperador decidiu organizar o Corpo Provisório de Bombeiros 

da Corte, reunindo sob uma mesma administração as diversas seções que até então 

existiam, tais como os Arsenais de Guerra e de Marinha, Repartição de Obras 

Públicas e a Casa de Correção (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, 2019). 

Atualmente, a estrutura organizacional dos bombeiros está dividida em 44 

(quarenta e quatro) Grupamentos operativos que cobrem todo o estado Fluminense. 

Cabe destacar que algumas unidades da Corporação possuem capacidades 

específicas de resgate, como por exemplo 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio 

Ambiente – Alto da Boa Vista e o 1º Grupamento de Busca e Salvamento – Barra da 

Tijuca. 

O Corpo de Bombeiros do RJ destaca-se por sua crescente atuação, tanto em 

âmbito Nacional, como internacional. Além das constantes atuções nos delizamentos 

de terra recorrentes no estado, o CBMRJ participou no ano de 2019 da Operação 

Brumadinho, dos combates ao incêndio do Museu Nacional e da Operação Muzema. 

Todas essas operações apresentaram grande complexidade e grandes ensinamentos 

no âmbito da corporação. 

Para efeito de padrozinações de procedimentos, o Corpo de Bombeiros utiliza 

os Procedimentos Operacionais Padrão para cada tipo de operação que serão 

empregados. A seguir serão descritos os procedimentos extraídos do POP “Resgate 

em Estruturas Colapsadas” do CBMRJ. 

A fase de preparação é o período antes da resposta ao desastre. Nessa fase, 

as equipes da USAR adotam medidas preparatórias para garantir que estejam no nível 

mais alto possível de prontidão para a implantação. As equipes realizam treinamentos 

e exercícios, revisam as lições aprendidas de experiências anteriores, atualizam os 



50 

 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP), conforme necessário, e planejam 

respostas futuras (GUIAS DE INSARAG, 2016). 

No Brasil, o principal órgão preocupado com o desenvolvimento de 

competências necessárias para esse tipo de operação é o Corpo de Bombeiros. 

Todavia, é importante o estudo e desenvolvimento dessas competências pelas Forças 

Armadas. 

Para o processo de resgate, de acordo com a Secretaria de Estado de Defesa 

Civil (2012, p. 2), as equipes USAR devem ter em mente a palavra quecore (quebrar, 

cortar e retirar). Inicialmente, quebra-se o concreto; em seguida são cortados cabos, 

fios e armações metálicas; finalmente, faz-se a retirada de pedras e todo material. 

Sempre que possível, deixar limpa a área de trabalho.  

Para cada fase do processo, existem alguns materiais mais comumente 

utilizados. 

Para a fase de Quebra os britadores, rompedores, malhos e marretas ajudam 

a obter o êxito da operação. 

Para o Corte são utilizadas ferramentas hidráulicas como Lukas, Lancier, 

Holmatro, ferramentas de corte, motocortador a disco, tesourão, martelete de 

concreto, entre outros. 

Para a retirada dos materiais são utilizados baldes (remoção de materiais de 

pequeno porte) e equipamentos de engenharia (carregadeiras, escavadeiras 

hidráulicas, trator de esteira, caminhão basculante, caminhão munck, etc). 

Especial atenção deverá ser dada no emprego de equipamentos pesados. O 

uso desses equipamentos deverá obedecer a uma sequência lógica, a fim de diminuir 

futuros transtornos. 
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FIGURA 3 – Processo das Máquinas 
Fonte: Secretaria de Estado de Defesa Civil (2012, p. 3) 

3.2 EMPREGO DA ENGENHARIA 

Dentro da estrutura da Força Terrestre, o Departamento de Engenharia de 

Construção (DEC) é o órgão de direção setorial com a missão de planejar, coordenar 

e controlar as obras de engenharia necessárias para o Exército Brasileiro, a fim de 

cooperar com desenvolvimento nacional além de coordenar a participação em 

atividades subsidiárias de apoio à defesa civil que envolva a Engenharia. 

O DEC possui quatro (04) diretorias a ele diretamente subordinadas: a Diretoria 

de Obras e Cooperação (DOC), a Diretoria de Obras Militares (DOM), a Diretoria de 

Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA) e a Diretoria de Material de 

Engenharia (DME). 

Vinculados tecnicamente ao DEC, o EB possui cinco (05) grupamentos de 

Engenharia. O primeiro grupamento localizado na cidade de João Pessoa-PB, o 

segundo grupamento localizado na cidade de Manaus-AM, o terceiro localizado em 
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Campo Grande-MS, o quarto localizado em Porto Alegre-RS e o quinto localizado na 

cidade do Rio de Janeiro-RJ. 

Para fins de emprego, os grupamentos estão subordinados aos Comandos 

Militares de Área onde estão localizados. 

A constituição de cada grupamento de engenharia é variável. O primeiro, por 

exemplo, é composto quatro (04) Batalhões de Engenharia de Construção, um (01) 

Batalhão de Engenharia de Combate, uma (01) Comissão Regional de Obras (CRO) 

e uma Companhia de Comando. Já o quinto grupamento, por exemplo, é constituído 

apenas por dois (02) Batalhões de Engenharia de Combate e uma (01) CRO. 

 Fora da subordinação dos grupamentos de Engenharia, o Exército ainda 

possui as Engenharias diretamente subordinadas às Brigadas, tal como a 1ª 

Companhia de Engenharia Paraquedista, subordinada à Brigada de Infantaria 

Paraquedista. Abaixo, pode-se verificar o organograma geral da Engenharia do 

Exército. 

FIGURA 4 – Organograma da Engenharia do Exército 
Fonte: O autor 

3.2.1 Características, princípios e organização para o combate 

A evolução da arte da guerra tem exigido um aprimoramento qualitativo e 

quantitativo do apoio de Engenharia no combate. O emprego de forças altamente 
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móveis e sistemas de armas modernos tem exigido inovações para o emprego da 

engenharia (BRASIL, 2018). 

A arma de Engenharia contribui para uma maior liberdade de ação do poder 

militar, garantindo a multiplicação do poder de combate das forças em campanha, 

garantindo-lhes a mobilidade, a contramobilidade e a proteção (BRASIL, 2001). 

Para cumprir essa difícil tarefa, a engenharia do Exército Brasileiro deve estar 

apta a atuar nos mais diversos ambientes operacionais, tanto em situações de guerra, 

como de não guerra. 

A própria destinação constitucional das Forças Armadas previstas na 

Constituição Federal já autoriza o emprego da tropa em operações de Defesa externa. 

Na situação de não guerra, a legalidade está consubstanciada no art. 16 da Lei 

Completar nº 97/99, ao atribuir as Forças Armadas como ação subsidiária, cooperar 

com a defesa civil. 

Para Brasil (2018), as atuais operações no amplo espectro dos conflitos 

requerem da Engenharia uma maior flexibilidade em seu planejamento e emprego. 

A Engenharia “é importante vetor na prevenção de ameaças, no gerenciamento 

de crises e na solução de conflitos” (BRASIL, 2014, p. 6-3). 

As Operações básicas são operações que, por si mesmas, podem atingir 

objetivos específicos designados por uma autoridade civil ou militar, em situação de 

guerra ou de normalidade. Em situação de guerra, as operações básicas classificam-

se em defensivas e ofensivas. Já em situação de não guerra verifica-se as operações 

de cooperação e coordenação com agências. 

As operações de cooperação e coordenação com agências são executadas 

com maior frequência em situações de não guerra, mas podem ocorrer também em 

situação de guerra, combinadas com operações defensivas e ofensivas. (BRASIL, 

2017). A Engenharia atua em situação de não guerra, cooperando com o 

desenvolvimento nacional e o bem-estar social, além de atendimento à população nas 

ações de defesa civil (BRASIL, 2018). 

Visando multiplicar o poder de combate das tropas em campanha, seja em 

situação de guerra ou não guerra, a Engenharia presta apoio por intermédio das 

atividades de mobilidade, contramobilidade e proteção (MCP), e apoio geral de 

engenharia (BRASIL, 2018). 

A Engenharia ainda está presente na função de combate ‘Logística’, por meio 

de atividades, tais como: construções de instalações logísticas, recuperação de áreas 
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danificadas e controle de danos. A arma, pela natureza técnica das missões que lhe 

são impostas possui características peculiares. São características da Engenharia: 

durabilidade dos trabalhos, progressividade dos trabalhos, amplitude de 

desdobramento, apoio em profundidade e canais técnicos de engenharia. 

A durabilidade dos trabalhos é caracterizada pela execução de trabalhos que 

permaneçam influenciando o desenvolvimento de toda a operação. Bem como, 

realiza, também, os trabalhos mínimos necessários ao escalão a que pertença ou 

esteja subordinado, ficando a cargo do escalão superior realizar melhoramentos de 

acordo com a necessidade. Tal característica é denominada como progressividade 

dos trabalhos. 

A Engenharia desdobra seus meios desde a linha de contato com o inimigo até 

às áreas mais longínquas a retaguarda, tanto em largura como em profundidade, o 

que caracteriza a amplitude de desdobramento. 

Geralmente, a Engenharia do escalão superior apoia o escalão subordinado, 

com pessoal e material que se fizerem necessários, liberando as tropas que estão em 

primeiro escalão para o apoio cerrado aos elementos de manobra. Isso indica a 

característica de apoio em profundidade. 

Os canais técnicos de engenharia permitem que um comandante de 

Engenharia possua uma dupla subordinação: permanece diretamente subordinado ao 

Comandante do escalão a que pertence e tecnicamente ao comandante do escalão 

superior. Por exemplo, no caso dos grupamentos de engenharia apresentados acima, 

o comandante do 2º Gpt E é diretamente subordinado ao Comandante Militar da 

Amazônia e tecnicamente subordinado ao Diretor do DEC. 

Para atender às necessidades dos escalões em campanha, a Engenharia se 

desdobra no terreno, atendendo aos seguintes princípios gerais de emprego: emprego 

como arma técnica, emprego centralizado, permanência nos trabalhos, utilização 

imediata dos trabalhos, manutenção dos laços táticos, engenharia em reserva, 

prioridade e urgência e emprego por elementos constituídos. 

A Engenharia é empregada como arma técnica em trabalhos que exijam técnica 

aprimorada e equipamentos especiais (BRASIL, 2018). 

Da mesma forma, é interessante que uma mesma unidade de Engenharia 

permaneça nos trabalhos que lhes foram atribuídos até a sua conclusão. A 

substituição de uma unidade por outra dificulta a coordenação e o rendimento dos 

trabalhos. 
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Outro princípio de emprego fundamental é o emprego por elementos 

constituídos. A Engenharia sempre trabalha por equipes, frações, subunidades ou 

unidades constituídas, sob o comando dos seus respectivos comandantes, destaca 

Brasil (2018). 

Na concepção geral de emprego da Arma de Engenharia, considera-se que a 

tropa em apoio deve alocar os meios específicos requeridos para cada missão, a fim 

de proporcionar versatilidade e flexibilidade necessárias para a operação (BRASIL, 

2018). 

Basicamente, a Engenharia desenvolve suas atividades visando o apoio à MCP 

e ao apoio geral, ora executando atividades táticas, ora executando tarefas técnicas 

e logísticas. Dentro de cada atividade, executa diversas tarefas com complexidade 

distintas por meio de trabalhos técnicos e logísticos. 

O quadro abaixo apresenta as principais tarefas realizadas pela Engenharia 

dentro de cada função de combate na Atividade de MCP. 

 
 FUNÇÃO DE COMBATE 

 

Movimento e Manobra  Proteção  Fogos  Inteligência  
Comando e 
controle  

Reconhecimento 
especializado de 
Engenharia  

Fortificação de 
campanha  

Construção de 
espaldões  

Reconhecimento 
especializado de 
Engenharia  

Construção de 
instalações de 
comando  

Análise do terreno  
Construção de 
instalações para 
proteção da tropa  

Construção de 
acessos às 
posições de tiro  

Análise do terreno  Outros  

Transposição de 
barreiras  

Remoção de 
artefatos 
explosivos  

Outros  Outros   

Destruição de posições 
organizadas  

Remoção de 
engenhos falhados  

   

Lançamento de meios 
de transposição de 
cursos de água  

Remoção de 
dispositivos 
explosivos 
improvisados  

   

Construção de estradas 
de campanha  

Camuflagem     

Construção de 
aeródromos  

Lançamento de 
barreiras, 
obstáculos e minas 

   

Construção de 
heliportos  

Outros     

 Outros      

QUADRO 9 – Resumo das tarefas de Engenharia na atividade MCP  
Fonte: Brasil (2016)  
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No contexto do apoio geral da Engenharia, a arma azul turquesa realiza tarefas 

como construção de instalações para proteção da tropa, como também a recuperação 

de áreas danificadas e o controle de danos. 

O quadro 10 resume as principais tarefas do apoio geral. 

 
 FUNÇÃO DE COMBATE 

 

Logística  Proteção  
Movimento e 
Manobra  

Inteligência  
Comando e 
controle  

Construção de 
instalações logísticas  

Construção de 
instalações para 
proteção da tropa  

Manutenção da 
rede mínima de 
estradas  

Reconhecimento 
especializado de 
Engenharia  

Construção de 
instalações de 
comando  

Recuperação de áreas 
danificadas  

Construção de 
barreiras  

Análise do 
terreno  

Análise do terreno  Outros  

Gestão de patrimônio 
imobiliário  

Anti DEI  
Construção de 
estradas  

Outros   

Manutenção de 
hidrovias  

Camuflagem  
Construção de 
aeródromos  

  

Manutenção de 
rodovias  

Avaliações sobre 
riscos ambientais  

Construção de 
heliportos  

  

Manutenção de 
ferrovias  

Obras e serviços 
de engenharia  

Navegação em 
vias interiores  

  

Manutenção de 
campos de pouso  

Combate a 
incêndio  

Outros    

Manutenção de 
sistemas de 
abastecimento de 
serviços essenciais  

Outros     

Controle de danos      

Tratamento de água      

Logística Classe IV 
(construção e 
fortificação)  

    

Logística Classe VI 
(engenharia e 
cartografia)  

    

Obras e serviços de 
engenharia 

    

Outros     

QUADRO 10 – Resumo das tarefas de Engenharia da atividade Ap Ge Eng  
Fonte: Brasil (2016) (grifo nosso) 

 

Nas funções apresentadas acima, fica exposta de maneira clara a 

responsabilidade da Engenharia na execução de trabalhos técnicos dentro da tarefa 

de recuperação de áreas danificadas e de controle de danos. 

O Controle de danos consiste em medidas preventivas tomadas antes, durante 

e após ataque inimigo ou catástrofe natural, destinadas a reduzir a probabilidade de 
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danos e minimizar seus efeitos sobre as operações de combate, de apoio ao combate 

e de apoio logístico.  

Nesse tipo de tarefa, todos os meios disponíveis devem ser aproveitados para 

a constituição de destacamentos de CD, em função da natureza do incidente a ser 

enfrentado. De acordo com Brasil (2001, p. 11-13), são constituídos os destacamentos 

a seguir apresentados:  

 

(1) destacamento de controle e avaliação - cuja missão é verificar e informar 

o número, o tipo de baixas e a situação da eficiência operacional das 

unidades atingidas, além de tomar medidas para o restabelecimento das 

missões de apoio, tão cedo quanto possível;  

(2) destacamento de socorro leve - geralmente organizado pelas unidades 

estacionadas na área de retaguarda e cuja missão é deslocar-se para a área 

atingida, a fim de remover baixas para as “áreas de reunião” e proporcionar 

socorros de urgência;  

(3) destacamento de socorro pesado - geralmente organizado pela 

companhia logística de manutenção do batalhão logístico, reforçada por 

elementos de engenharia e cuja missão é auxiliar na recuperação e remoção 

de baixas e no salvamento de material danificado;  

(4) destacamento de mão-de-obra - cuja missão é remover os escombros e 

os suprimentos utilizáveis, cooperando na procura e no socorro aos feridos e 

no controle de trânsito; e  

(5) destacamento de saúde - cuja missão é estabelecer um posto de saúde 

na periferia da área atingida e prestar imediata assistência médica ao 

pessoal. Esse destacamento, normalmente, é constituído por elementos da 

companhia logística de saúde do batalhão logístico. 

 

Após a concretização de um fato adverso, algumas medidas são tomadas de 

modo a mitigar os efeitos do problema, tais como: identificação da área atingida, 

avaliação da extensão dos danos, estabelecimento de prioridades para emprego das 

turmas e atribuição de missão e envio dos destacamentos para os locais atingidos 

(BRASIL, 2001). 

Normalmente, os destacamentos de CD têm as seguintes atribuições: 

 

(1) assumir a direção das atividades de CD, nos locais onde os responsáveis 

tiverem perdido o controle da situação, caso contrário, auxiliá-los em todas 
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as medidas necessárias para a mais rápida normalização dos trabalhos 

interrompidos;  

(2) avaliar a extensão real dos danos e as providências necessárias para seu 

controle;  

(3) acionar todos os seus meios, acrescidos dos disponíveis no local, para o 

combate às consequências do bombardeio inimigo, evento destruidor ou 

catástrofe da natureza;  

(4) cooperar para o estabelecimento ou funcionamento do sistema de 

evacuação de feridos, do local até uma instalação de saúde de emergência, 

se esta houver sido estabelecida;  

(5) cooperar para localização, identificação e evacuação de mortos de acordo 

com as normas estabelecidas; e  

(6) restabelecer as condições de funcionamento da instalação ou elementos 

atingidos, procurando, imediatamente, normalizar as atividades que tiverem 

sido interrompidas (BRASIL, 2001, p. 11-14 e 11-15). 

 

Para Brasil (2003), a principal participação da Engenharia em tarefas de CD é 

empregando os seus equipamentos mecânicos em prol da referida tarefa. 

A fase de avaliação e extensão dos danos é fundamental na definição da 

missão do destacamento e a consequente determinação das missões pelo 

comandante da área ou subárea de retaguarda.  

As equipes são formadas de forma modular, por elementos, frações, grupos ou 

pelotões pertencentes as unidades de apoio ao combate, de apoio logístico e civis, 

sempre orientadas de acordo com o tipo de controle de danos que irá executar 

(BRASIL, 2001).  

Logicamente, os trabalhos necessários durante a tarefa de CD são mais bem 

desempenhados por elementos que, em sua atividade de rotina, já os exerça. 

Para Brasil (2001, p. 11-15) “as equipes para desempenho de funções 

especiais devem ser organizadas conforme o planejamento para o seu emprego, 

considerando as diversas especialidades dos diversos elementos de uma fração de 

tropa”. Além disso, destaca ainda que é importante a manutenção da eficiência de tais 

equipes, sendo fator preponderante o emprego por elementos constituídos. 

A Engenharia é organizada em elementos de trabalho, cada um com a 

possibilidade de executar tipos específicos de tarefas. O pelotão de engenharia é a 

fração básica de emprego, sendo admitido também o emprego de módulos 

especializados formado por grupos, turmas ou equipes (BRASIL, 2018). 
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A Engenharia está organizada em Companhias de Engenharia Combate (leve, 

paraquedista ou mecanizada) e de Construção. Já os batalhões podem ser os 

blindados, mecanizados e os de construção. 

3.2.2 O Batalhão de Engenharia de Combate (BE Cmb) 

Dentro do sistema de Engenharia do Exército Brasileiro, os Batalhões de 

Engenharia, subordinados diretamente aos grupamentos de Engenharia, têm como 

missão principal proporcionar um adequado apoio aos elementos de combate, 

multiplicando o seu poder, além de assegurar a mobilidade, a contramobilidade e 

proteção às tropas. 

A literatura atual ainda faz referência à existência de alguns Batalhões 

divisionários, todavia, a nova concepção do emprego da força prevê a existência de 

Forças-tarefas (FT), sendo executado o apoio de Engenharia de acordo com as 

necessidades da força empregada. 

Para efeito deste trabalho, não será dado enfoque nos Batalhões de 

Engenharia de Construção, visto que essas unidades geralmente são empregadas na 

Zona de Administração quando em campanha, sendo incomum o emprego junto aos 

elementos que atuam em primeiro escalão. 

Para cumprir as missões, o BE Cmb emprega suas subunidades e frações em 

missões ligadas ao apoio, ao combate e ao apoio logístico (BRASIL, 2001). 

Os trabalhos realizados pelos BECmb podem ser elencados por meio do 

acrônimo REPOIA (Reconhecimentos, Estradas, Pontes, Organização do Terreno, 

Instalações e Assistência Técnica), acrescidos, ainda dos trabalhos de estudo do 

terreno, manutenção do equipamento de engenharia, cartografia e produção de água 

tratada. 

Pela doutrina vigente, os atuais BECmb, antes orgânicos das Divisões de 

Exército, possuem a seguinte constituição: 
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FIGURA 5 – Organograma do BE Cmb 
Fonte: Brasil (2001, p. 2-4) 
 
As principais possibilidades do Batalhão de Engenharia de Combate são:  

 

(1) planejar e supervisionar os trabalhos de engenharia em sua área de 

responsabilidade;  

(2) executar reconhecimentos especializados de engenharia; [...] 

(8) lançar ou construir obstáculos e outros trabalhos de organização do 

terreno que requeiram mão-de-obra e/ou equipamentos especializados; 

(9) construir, lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos; [...] 

(16) prestar assistência técnica de engenharia às tropas divisionárias e 

às brigadas que a integram nos assuntos pertinentes à Eng.; [...] 

(20) reforçar até́ 2 (duas) Bda em primeiro escalão com meios em 

pessoal e material (BRASIL, 2001, p. 2-4 e 2-5, grifos nossos). 

 

Esses trabalhos de engenharia executados pelos BE Cmb têm sua capacidade 

operacional limitada pela quantidade de meios a sua disposição e pelo emprego de 

pessoal especializado. 

Os BE Cmb possuem os seguintes materiais: material de pontes, equipamentos 

de engenharia, viaturas especializadas e equipamentos especializados para 

empregos diversos. 

No ano de 2013, dentro do Projeto Estruturante do Novo Sistema de 

Engenharia (PENSE), foram adquiridos diversos equipamentos especializados de 

forma a modernizar as caixas de sapador existentes nos BECmb, dotando as frações 

de Engenharia de um maior poder de combate.  
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3.2.3 A Companhia de Engenharia de Combate (Cia E Cmb) 

Os elementos executivos dos BE Cmb são essencialmente as Cia E Cmb. 

As subunidades de combate dos batalhões são compostas basicamente por 

três (03) pelotões de engenharia de combate e uma seção de comando. 

A missão principal dessas frações é realizar trabalhos em proveito do elemento 

apoiado, assegurando-lhe a liberdade de ação das forças amigas, além de contribuir 

para sua proteção. Realiza também trabalhos de contramobilidade, restringindo a 

liberdade de manobra das forças inimigas (BRASIL, 2001). 

As Cia E Cmb podem ser blindadas ou mecanizadas, dependendo 

essencialmente da natureza do elemento apoiado. Convém destacar também que as 

Cia E Cmb são totalmente motorizadas. 

Como elemento executivo dos Batalhões de Engenharia de Combate, as 

subunidades possuem praticamente as mesmas possibilidades do Batalhão, sendo 

limitado a capacidade de trabalho pela necessidade de reforço específico de material 

e pessoa para execução de missões. 

A organização das Cia E deve ser preservada e o emprego centralizado 

aumenta o rendimento na realização dos trabalhos de engenharia. As frações devem 

receber missões compatíveis com suas responsabilidades, sendo o batalhão o 

elemento responsável por prover os meios necessários para emprego das suas 

subunidades (BRASIL, 2001). 

Normalmente, a dosagem de emprego de engenharia é de um pelotão de 

Engenharia por peça de manobra valor unidade, empregado em primeiro escalão. 

Dependendo da necessidade do escalão apoiado, podem ser designados mais de um 

pelotão de Engenharia para uma mesma peça de manobra (BRASIL, 2018). 

Dentro da estrutura organizacional da Cia E Cmb, a seção de comando tem 

como missão principal prover os meios para funcionamento da Cia, além de executar 

o apoio logístico, prover comunicações e controlar o material de campanha. 

Brasil (2001) destaca que os pelotões de Engenharia são os elementos 

executivos da Cia E Cmb, cumprindo as mais variadas missões de acordo com suas 

possibilidades. 

Os pelotões de Engenharia de Combate são dotados de equipamentos que lhes 

permite executar os trabalhos de engenharia em apoio a um ou mais elementos de 

manobra. 
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Os principais equipamentos utilizados pelos pelotões de Engenharia de 

Combate são: reboque gerador de fumaça, conjunto para detecção e demarcação de 

campos de minas, ferramentas pneumáticas, trator multiuso, motosserras, conjuntos 

de equipamentos de sapador, entre outros (BRASIL, 2001). 

A Cia E Cmb e os pelotões de Engenharia podem ainda ser reforçados em 

pessoal e material pela companhia de comando e apoio a fim de cumprir as missões 

que lhe são atribuídas. 

Os pelotões de Engenharia, normalmente atuam integrados as Cia E Cmb, 

todavia, podem atuar isoladamente quando a situação assim o exigir. 

3.3 PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA 

O sistema de engenharia do Exército é composto basicamente por pessoal, 

material e doutrina. A eficiência em combate é produto direto desses três fatores. 

Quanto mais especializado o pessoal de determinada unidade de combate, maior será 

o seu rendimento nos trabalhos propostos. Da mesma forma, quanto melhor o material 

empregado pela fração, maior a chance de êxito em combate. 

Englobando esses dois fatores, temos a doutrina. Para Brasil (2014), a doutrina 

é o fator base para geração de qualquer capacidade, já que considera a gama de 

missões, atividades e tarefas que essa unidade irá cumprir em operações. 

As diversas unidades do EB funcionam baseado no provimento de cargos 

previsto no QCP e no QDM. O “QCP é documento que prevê os cargos que possui 

uma OM, permitindo o seu funcionamento em tempo de paz, expressando as 

supressões e acréscimos necessários nos cargos dos respectivos QC, indispensáveis 

ao funcionamento da OM” (BRASIL, 2004, p.149). Já o QDM, segundo o mesmo autor, 

especifica a dotação pormenorizada dos materiais atribuídos ao pessoal e às frações 

da OM, bem como fixa as normas de distribuição. 

3.3.1 QCP da Companhia de Combate (Escola) - 1° BE Cmb  

A quantidade de pessoal, bem como as especializações necessárias para 

cumprir determinada tarefa, variam de acordo com a missão de cada unidade, bem 

como a natureza da tropa para quem o serviço está sendo prestado o apoio. 
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O 1° BE Cmb (Es) é diretamente subordinado ao 5° Grupamento de 

Engenharia. O Batalhão recebe missões de apoio ao combate em apoio às frações do 

Comando Militar do Leste. 

A constituição do 1° BE Cmb apresenta-se um pouco diferente dos Batalhões 

de Engenharia de Combate tradicionais, possuindo, além do Comando e Estado 

Maior, uma (01) companhia comando e apoio (Cia C Ap), uma (01) companhia de 

engenharia de pontes (CEP) e duas (02) companhias de engenharia de combate, 

sendo uma delas escola, oriunda da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada. 

Em virtude de as pesquisas de campo terem por base as frações pertencentes 

ao citado batalhão, passa-se a mencionar agora, de forma genérica – devido ao fato 

do documento QCP ser de acesso restrito, a organização da Cia E Cmb (Es). E, com 

a finalidade de facilitar o entendimento dos cargos, traçaremos um paralelo com os 

Componentes USAR descritos no item 3.1.2 deste trabalho. 

 

CARGO OCUPANTE LOCAL QTD 
POSSÍVEL 

COMPONENTE USAR 
Comandante Cap Comando 01 Gestão/Administração 

Subcomandante Cap EM 01 Gestão/Administração 
Chefe da 2ª e 3ª Seção Cap EM 01 Gestão/Administração 

Chefe da 4ªSeção Cap EM 01 Logística 
Encarregado de material S Ten Seção Comando 01 Logística 

Sargenteante Sgt Turma Comando 01 Logística 
Operador de micro Cb Turma Comando 04 Gestão/Administração 

Auxiliar Cb-Sd Turma Comando 06 - 
Aux Enc Mat Sd Turma Comando 02 - 

Motorista Sd Turma Comando 07 - 
Furriel Sgt Administração 01 Logística 

Auxiliar de pessoal Sgt Seções 01 Logística 
Auxiliar logístico Sgt Seções 01 Logística 

Auxiliar de operações Sgt Seções 01 Busca 
Auxiliar de inteligência Sgt Seções 01 Busca 

Chefe da turma de 
manutenção 

Sgt Manutenção 01 Logística 

Aux mecânica auto Cb-Sd Manutenção 02 - 

Comandante Pelotão Ten 
Pelotões-
Comando 

03 Resgate 

Sargento Adjunto Sgt 
Pelotões-
Comando 

03 Resgate 

Sapadores Cb-Sd 
Pelotões-
Comando 

03 Busca 

Comandante grupo Sgt Pelotões 09 Resgate 
Sapadores Cb-Sd Pelotões 82 Resgate 

QUADRO 11 – Organização da Cia E Cmb (Es). 
Fonte: Quadro de Cargos Previstos 1º BE Cmb (Es) (adaptado). 
 

Outras funções previstas no QCP do batalhão são encontradas em frações 

diferentes da Companhia de Engenharia de Combate. Por exemplo, os médicos da 
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Unidade estão previstos no Estado-Maior Especial, enquanto o grupo de suprimento 

d’água é pertencente à Companhia de Comando e Apoio. 

Cabe salientar que a organização da Companhia da do Quadro 9 se assemelha 

a uma Companhia isolada, uma vez que, essa fração foi incorporada ao 1º BECmb 

(Es) em virtude da extinção da antiga 9ª Cia E Cmb. 

Em uma subunidade orgânica de um batalhão de combate, as funções de 

subcomandante, S1, S2, S3 e S4 são suprimidas. 

Cada função prevista no QCP da Unidade exige uma qualificação prevista. 

O Programa-Padrão de qualificação define objetivos que permitam qualificar o 

Combatente, isto é, o Cabo e o Soldado de Engenharia, aptos a ocupar cargos 

correspondentes as suas funções nas diversas Organizações Militares. 

O Programa Padrão de Qualificação de Engenharia está composto por 

instruções peculiares cujos conhecimentos podem ser aplicados em ações de apoio à 

defesa civil, como as listadas a seguir, com seus objetivos: 

a) MP 10 – Betoneira: operar betoneiras; 

b) MP 14 – Compressor de Ar: operar compressores de ar; 

c) MP 16 – Construções: conhecer os materiais empregados nas construções;  

d) MP 17 – Eletricidade: adquirir conhecimentos básicos sobre eletricidades, 

geradores e medidas de segurança e prevenção contrachoques elétricos; 

e) MP 18 – Embarcações: conhecer os botes pneumáticos, montar e desmontar; 

f) MP 19 – Equipagens (Portadas, Pontes e Passadeiras): conhecer as 

equipagens de pontes, passadeiras e portadas da OM; 

g) MP 20 – Equipamento de Purificação de Água: conhecer e operar 

equipamentos de purificação de água; 

h) MP 21 – Equipamentos, Ferramentas e Máquinas de Carpintaria: conhecer e 

operar máquinas e ferramentas de carpintaria (essenciais para missões 

escoramentos); 

i) MP 24 – Ferramentas: realizar a manutenção de ferramentas; 

j) MP 25 – Ferramentas Pneumáticas: operar ferramentas pneumáticas; 

k) MP 27 – Guindaste: operar guindastes (remoção de escombros); 

l) MP 29 – Instalações Elétricas: executar reparos em instalações elétricas; 

m) MP 30 – Instalações Hidráulicas: executar reparos em instalações elétricas; 

n) MP 33 – Madeiras: realizar trabalhos com madeiras (escoramento) e trabalhos 

em pontes de madeira; 
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o) MP 34 – Máquinas de Construção: Operar máquinas de construção; 

p) MP 37 – Motores de Popa: operar motor de popa; 

q) MP 39 – Navegação: realizar navegação com os meios existentes na OM; 

r) MP 40 – Nós e Aparelhos de Força: conhecer corda e cabos de aço, executar 

a construção de aparelhos de força e pontos de ancoragem; 

s) MP 41 – Pontes: realizar o lançamento de passadeira, a construção de pontes 

e portadas; 

t) MP 42 – Purificação e Abastecimento de Água: realizar a análise e purificação 

de água; 

u) MP 43 – Reconhecimento de Engenharia: realizar reconhecimentos de 

engenharia; 

v) MP 44 – Segurança das Instalações: conhecer e realizar medidas de combate 

a incêndios; 

w) MP 47 – Técnicas Fluviais: conhecer os equipamentos empregados nas 

embarcações, identificar as normas e regulamentos na sinalização de 

embarcações, e adquirir conhecimento para sobrevivência no meio aquático. 

3.3.2 QDM Cia E (Caixa do Sapador) 

Buscando agregar novas capacidades às frações de Engenharia empregadas 

em campanha, o sistema de engenharia decidiu no ano de 2013 modernizar as 

ferramentas presentes na Caixa do sapador, possibilitando o aumento de autonomia 

dos Pel E e potencializando a eficiência operacional da fração. Tal modernização, foi 

possível graças ao Projeto Estruturante do Novo Sistema de Engenharia.  

A atual caixa do sapador presente no QDM das unidades de combate possui 

diversos materiais que têm características semelhantes às utilizadas em operações 

BREC. Todavia, ainda que tenha previsão de qualificação de pessoal durante a fase 

de qualificação e adestramento, não se sabe realmente as reais capacidades desse 

material. 

As ferramentas constantes na caixa do sapador, bem como a finalidade de cada 

uma delas, serão objetos deste estudo. A composição e a descrição das principais 

ferramentas encontram-se disponível no Anexo A deste trabalho. 
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3.4 O EMPREGO DA ENGENHARIA NA OPERAÇÃO MUZEMA 

No dia 12 de abril de 2019, em decorrência de fortes chuvas ocorridas na cidade 

do Rio de Janeiro e provável desestabilização do solo devido a construções 

irregulares, dois prédios habitacionais desabaram na comunidade da Muzema, Zona 

Oeste da cidade. 

A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro solicitou ao Governo Federal o 

emprego do Exército Brasileiro para socorro às vítimas do desastre. 

Cumprindo atribuição subsidiária constante no art. 16 da Lei Complementar nº 

97/99, o Exército Brasileiro empregou, por intermédio do 5º Grupamento de 

Engenharia, uma fração composta por militares e equipamentos do 1º Batalhão de 

Engenharia de Combate Escola-Batalhão Villagran Cabrita. 

A missão das tropas na referida atuação era de auxiliar a Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro, particularmente o Corpo de Bombeiros, no apoio as buscas por 

sobreviventes e na remoção de escombro dos edifícios colapsados, devendo para 

isso: 

a) Carregar, transportar, descarregar e operar os equipamentos empregados para 

retirada dos escombros, no Condomínio Figueiras do Itanhangá situado na 

Estrada de Jacarepaguá, 370, sub-bairro Muzema, Itanhangá, Rio de Janeiro - 

RJ (coordenadas 22°59’15.4”S 43°19’20.2”W) a partir de 121200 ABR 19; 

b) Manter estreita ligação com o Estado-Maior do 5º Gpt E, atualizando as ordens 

e mantendo o Comando informado. 

c) Escalar um O Lig (Cap/Ten) para manter o contato com demais órgãos 

governamentais e imprensa presentes na operação.  

d) Conduzir para a Área de Op 3 (três) tratores multiuso, 1 (uma) RE com 

implemento de martelete rompedor de pavimento, 2(dois) CB, bem como outros 

materiais julgados necessários para a Op MUZEMA. 
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FIGURA 7 – Operador de trator multiuso durante Operação Muzema 
Fonte: Ministério da Defesa (2019) 
 
De acordo com a Ordem de Operações número 03-OPERAÇÃO MUZEMA, do 

1º Batalhão de Engenharia de Combate (Es), a operação desenvolveu-se em 4 

(quatro) fases: reconhecimento, mobilização, operação e desmobilização. 

A primeira fase, reconhecimento, consistiu no reconhecimento especializado 

de engenharia, visando a execução propriamente dita. Devido as próprias 

características de uma operação de resgate, essa fase coexiste com a segunda fase 

da operação- a mobilização, sendo o tempo bastante exíguo nesses casos. 

A mobilização consistiu nas medidas necessárias para embarque e 

deslocamentos dos comboios do Bairro de Santa Cruz, localização do 1º BECmb (Es), 

até a comunidade da Muzema, local da operação. Segundo o relatório da operação, 

confeccionado pelo Batalhão Vilagran Cabrita, o tempo decorrido desde o 

recebimento da missão até o início do deslocamento para a área de operações foi de 

apenas duas horas. 

A operação consistiu no desembarque do material e o consequente emprego 

de pessoal e equipamentos, utilizando técnicas táticas e procedimentos para as 

operações de busca e resgate. 

A quarta e última fase consistiu no embarque do material, deslocamentos de 

retorno e manutenção do material nas instalações do Batalhão. 
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Da Ordem de operações e do relatório do 1º Batalhão de Engenharia de 

Combate Escola, pode-se retirar algumas informações em relação ao emprego do 

pessoal e material durante a operação em questão. 

A operação ocorreu de 12 a 21 de abril de 2019 e o efetivo de militares do 

Exército variou entre 36 e 12 militares, no início e final da operação, respectivamente. 

A Equipe era sempre comandada por um Oficial (Líder da equipe) e 

assessorada por um sargento (Adjunto). 

A função de planejamento e monitoramento foi executada pelo S3 da Unidade 

que acumulava a função de coordenação dos trabalhos. 

No componente de resgate, a equipe era composta por operadores de 

equipamentos de engenharia leves e pesados. Contudo, não era observado na equipe 

militares com experiência na função de socorrista. Por isso, em relação ao resgate 

propriamente dito, coube ao Exército auxiliar com os materiais necessários, 

completando os ferramentais do Corpo de Bombeiros que realizaram a retirada das 

vítimas dos escombros. Em relação as capacidades para levantar materiais pesados, 

foi disponibilizado pelo Batalhão guindastes tipo munck, retroescavadeiras, 

carregadeiras além de caçambas para transporte dos entulhos. 

Em relação ao Componente Logístico, coube ao S4 do Batalhão atuar como 

chefe de logística da Operação. As demandas levantadas pela equipe durante a 

operação eram repassadas ao Oficial de logística que providenciava o suporte 

logístico da operação. No tocante a parte de abastecimento de alimentos, o setor de 

aprovisionamento do Batalhão era responsável por confeccionar catanhos para os 

deslocamentos de ida e de retorno. Em relação a abastecimento de água, os militares 

se valeram da própria estrutura disponibilizada pelo Corpo de Bombeiros. Além 

dessas atribuições, o S4 tinha como incumbência realizar o controle de combustível 

durante toda a operação. 

Não foi disponibilizado alojamento ao pessoal envolvido, sendo necessário o 

deslocamento diário do Batalhão até o local de operações e vice-versa. 

No tocante às comunicações, ficou a cargo da Companhia de Comando e Apoio 

(Cia C Ap) confeccionar a rede rádio e estabelecer todo o sistema de comunicações 

envolvendo o Comandante da Operação e os demais chefes de equipe. 

Não foi verificado no relatório, o envio de nenhum militar do Exército Brasileiro 

com função de busca técnica, busca com cães e nem tampouco especialista em 

avaliação de materiais perigosos. 
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Em virtude da própria missão que foi atribuída ao Exército, não foi deslocado 

para a área de operações o componente Saúde, sendo essa atividade realizada pela 

equipe do corpo de bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU). 

Os efetivos de pessoal e material empregados na operação foram conforme 

quadro abaixo: 

 

DATA EFETIVO VIATURAS E EQUIPAMENTOS 
12/04/2019 36 03 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 02 Trator multiuso, 02 

retroescavadeiras, 01 carregadeira, 01 torre de iluminação, 
02 caminhões basculantes e 01 caminhão munck. 

13/04/2019 20 01 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 01 Trator multiuso,01 caminhão 
munck, 01 rompedor hidráulico de concreto, 02 tesouras 

elétricas e 02 Caixas do sapador. 
14/04/2019 20 01 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 01 Trator multiuso,01 caminhão 

munck, 01 rompedor hidráulico de concreto, 02 geradores, 
01 torre de iluminação e um kit solda. 

15/04/2019 22 01 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 01 Trator multiuso,01 caminhão 
munck, 01 rompedor hidráulico de concreto, 02 geradores, 

01 torre de iluminação e um kit solda. 
16/04/2019 19 01 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 01 Trator multiuso,01 caminhão 

munck, 01 rompedor hidráulico de concreto, 02 geradores, 
01 torre de iluminação e um kit solda. 

17/04/2019 22 01 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 01 Trator multiuso,01 caminhão 
munck, 01 rompedor hidráulico de concreto, 02 geradores, 

01 torre de iluminação e um kit solda. 
18/04/2019 22 01 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 01 Trator multiuso,01 caminhão 

munck, 01 rompedor hidráulico de concreto, 02 geradores, 
01 torre de iluminação e um kit solda. 

19/04/2019 22 01 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 01 Trator multiuso,01 caminhão 
munck, 01 rompedor hidráulico de concreto, 02 geradores, 

01 torre de iluminação e um kit solda. 
20/04/2019 22 01 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 01 Trator multiuso,01 caminhão 

munck., 01 rompedor hidráulico de concreto, 02 geradores, 
01 torre de iluminação e um kit solda. 

21/04/2019 12 01 Vtr ¾ Ton, 01 Vtr 5 Ton, 01 Trator multiuso,01 caminhão 
munck, 01 rompedor hidráulico de concreto, 02 geradores, 

01 torre de iluminação e um kit solda. 

QUADRO 12 – Efetivo, equipamentos e viaturas durante Operação Muzema 
Fonte: 1º BECmb (Es) 

  

Comparando o efetivo empregado na operação com a composição da Equipe 

média dos guias de INSARAG, constantes no Quadro 6 – Componente USAR: tarefas 

e atribuições, pode-se verificar a existência em quantidades compatíveis das 

seguintes funções durante a Operação Muzema: Líder da equipe, adjunto, Oficial de 

planejamento, Oficial de ligação, especialista em levantamento de materiais pesados 

(operadores de munck e carregadeira), Chefe de logística, Oficial logístico 
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(alimentação), Administrador de base (combustível) e especialista em comunicações. 

A função de Oficial de coordenação foi acumulada com a de Oficial de Planejamento. 

Em relação ao mesmo quadro, as seguintes funções não foram observadas na 

operação ou apresentavam-se insuficientes: Especialista em busca técnica, 

adestrador de cães, especialista em materiais perigosos, técnicos socorristas, 

médicos, paramédicos e enfermeiros. 

Por se tratar de uma operação interagências, as funções não desempenhadas 

por pessoal do Exército eram exercidas por outras agências presentes na Operação 

(Corpo de bombeiros, Samu, etc). 

Durante a operação, dez pessoas foram encontradas com vida, mas duas 

morreram, posteriormente em unidades de saúde. Foram mais de 200 horas de 

trabalhos ininterruptos na procura por sobreviventes. O desastre deixou 23 vítimas 

fatais e centenas de desabrigados. 

Os principais trabalhos realizados durante a operação foram: remoção de 

escombros, desobstrução de vias, escoramento de estruturas, demolição de 

estruturas além da busca e remoção das vítimas dos escombros. 

 

 

    FIGURA 6 – Operação Muzema 
   Fonte: Ministério da Defesa (2019). 
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Conforme relatório realizado pelo batalhão, os pontos fortes da operação foram 

a oportunidade de trabalhar numa operação interagências e o ganho de 

conhecimentos básicos a respeito do procedimento e atuação em locais de desastre. 

Isso reforça a ideia da necessidade de desenvolvimento de doutrina capaz de 

proporcionar as tropas de engenharia capacidades para atuar nesse tipo de ambiente. 

As principais dificuldades encontradas pela tropa foram, principalmente, a 

necessidade de maior disponibilidade de material, bem como uma maior capacitação 

e treinamento para esse tipo de operação. 

Diante de todo o esforço conjunto realizado entre o Exército Brasileiro e o Corpo 

de Bombeiros nessa operação, foi disponibilizado pela corporação alguns cursos na 

área de resgate, no sentido de mitigar as deficiências encontradas. 

3.5 PESQUISA DE CAMPO 

3.5.1 Teste de emprego das ferramentas da caixa do sapador 

Com a finalidade de ratificar ou retificar a eficiência das ferramentas constantes 

na caixa do sapador elencadas no Anexo A deste trabalho, buscou-se realizar um 

teste de campo nas instalações do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. 

No dia 02 de abril de 2019, foi realizada uma visita as instalações do 1º 

Batalhão de Engenharia de Combate (Es) com a finalidade de checar a existência e 

disponibilidade dos materiais constantes da caixa do sapador, bem como solicitar ao 

comandante a autorização para realização do estudo. Os objetivos dessa visita 

tiveram pleno êxito.  

Então, foi realizado no dia 30 de maio de 2019 uma visita ao GBS para 

levantamento inicial do desenvolvimento do teste de campo. Nessa data, o Tenente-

Coronel Bombeiro Militar Rodrigo André de Oliveira Bastos recebeu o pesquisador e, 

juntamente com o Capitão Barbosa, também do GBS, fez uma ambientação da 

atuação em operações de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas. 

Após realizadas essas tratativas iniciais ficou definido como dia do evento, o 

dia 23 de agosto de 2019.  

Nessa data, reuniram-se no GBS, o pesquisador, 03 integrantes do Corpo de 

bombeiros do RJ e 08 militares do 1º BE Cmb (Es). 
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A atividade desenvolve-se em 04 (quatro fases): 

a) Exposição do material de trabalho do 1º Batalhão de Engenharia de Combate 

e do Grupo de Busca e Salvamento; 

b) Comparação visual das ferramentas empregadas pelo Exército com as 

empregadas pelo corpo de bombeiros; 

c) Teste prático; e 

d) Análise dos resultados e confecção das fichas parâmetro. 

Na primeira fase, foi colocado todo material utilizado pelo Corpo de Bombeiros 

em operações de busca e resgate, bem como os materiais da caixa do sapador. 

A primeira grande dificuldade encontrada foi referente à padronização de 

nomenclatura entre as instituições. Por exemplo, enquanto o corpo de bombeiros 

chamava determinada ferramenta de pinça, o EB conhecia o mesmo equipamento 

como desencarcerador. Para facilitar o entendimento, foi feito a padronização da 

nomenclatura conforme nomenclatura oficial dos produtos disponíveis no mercado. 

A tabela a seguir resume os materiais empregados pelo Grupamento de Busca 

e Salvamento em operações dessa natureza: 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO 

CHECKLIST DE MATERIAIS DE PRIMEIRO EMPREGO RMOP-001 

MÊS/ANO: MAIO /2019 
OBM: 
GBS 

VIATURA: RMOP-001 

  CARGA PERMANENTE CARGA Função 
1 TRIPÉ (BALÃO) 1 Iluminação 360º ambiente. Ligado no 

gerador 220V 2 BALÃO DE ILUMINAÇÃO 1 

3 ROMPEDOR A GASOLINA 2 
Romper concreto e pedra. Trabalhos 

pesados 
4 PONTEIRAS (ROMPEDOR) 2 

5 TALHADEIRAS (ROMPEDOR) 2 

6 CORTADORA COMBINADA HIDRÁULICA 1 
Corte, separação e esmagamento de 

materiais diversos 
7 CORTADOR HIDRÁULICO 1 Corte de materiais diversos 

8 CORTADOR DE CONCRETO 1 
Corte de concreto em estrutura 

colapsada. Opera sem vibrações 

9 ALARGADOR HIDRÁULICO 1 
Sustentar peso de estruturas. Alargar 
aberturas em metais, madeiras e etc 

10 
MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO P/ 
PINÇAS 

2 
Auxiliar na operação dos itens 6, 7, 8 

e 9 
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11 CILINDRO EXTENSOR TELESCÓPICOS 1 
Utilizado para acesso a veículos e 

estruturas colapsadas 
12 MOTOBOMBA HIDRAÚLICA 2 

Força hidráulica dos itens 6,7,8 e 9; 
13 BOMBA MANUAL 2 

14 ALMOFADA PNEUMÁTICA W25 - 24.6T 1 

Elevação de carga. Acionado por 
cilindro ou pedal manual. 

15 ALMOFADA PNEUMÁTICA W41 - 41.2T 1 

16 ALMOFADA PNEUMÁTICA W20 - 20.2T 1 

17 ALMOFADA PNEUMÁTICA W10 - 9.6T 1 

18 GERADOR BRANCO BD 2500 (DIESEL) 1 Geração de energia 

19 PAINÉIS DE ESCOAMENTO COM TRILHOS 4 
Escoramento de estruturas 

(improvisado) 
20 ESCORAS MECÂNICAS 4 Escoras de estruturas 

21 
SERRA SABRE ELÉTRICA BOSCH GSA 
1200E 

1 Corte materiais diversos 

22 SERRA CIRCULAR DEWALT DWE560-B2 1 Corte de materiais diversos 

23 FORCE 1 
Arrombamento e rompimento de 
metal. Desencarcerador manual 

QUADRO 13 - Materiais empregados em operações de desastre 
Fonte: Grupamento de busca e salvamento (adaptado) 

 

Além do material citado, foi disponibilizado pelo GBS os materiais de uso 

diverso (pás, picaretas, alavancas e etc). 

O material empregado pelo exército foi colocado lado a lado para efeito de 

comparação. 

FIGURA 7 - Materiais empregados pelo EB (Caixa do sapador) e Materiais 
                   empregados pelo GBS em Operações de desastres. 
Fonte: o autor. 
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Já na segunda fase, foi feita a comparação visual das ferramentas empregadas 

e chegou-se as conclusões que se seguem: 

O tripé e balão de iluminação empregado pelo Corpo de Bombeiros não 

apresentou semelhança com nenhum material empregado pelo EB. Tais materiais têm 

função de iluminar o ambiente de trabalho, o que guarda alguma relação com as torres 

de iluminação empregadas pelo Exército. A grande diferença é que o balão de 

iluminação, consegue iluminar o ambiente em todas as direções (360º), enquanto a 

torre de iluminação possui feixes de luz direcionais para uma única direção. 

  

Figura 8 - Balão e tripé de iluminação 
Fonte: o autor 
 

O rompedor à gasolina, com suas ponteiras e talhadeiras do corpo de 

bombeiros guardaram total semelhança ao rompedor à gasolina da caixa do sapador. 

O alargador hidráulico do corpo de bombeiros tem relativa semelhança com o 

alargador da caixa do sapador. As principais diferenças são o tamanho, sendo a do 

CBM um pouco maior, e a forma de acionamento, que no caso do corpo de bombeiros 

pode ser por força hidráulica ou manual, enquanto na do EB, somente manual. 
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O cortador hidráulico e a cortadora combinada, bem como o cilindro extensor 

telescópico do corpo de bombeiros não apresentaram qualquer relação com nenhum 

material da caixa do sapador. 

Todos os equipamentos hidráulicos do CBM possuíam a opção de acionamento 

por meio da motobomba hidráulica ou a bomba manual. 

As almofadas pneumáticas dos itens 14, 15, 16 e 17 da tabela possuem a 

função de elevação de carga, sendo a capacidade variável de acordo com o tipo de 

almofada (entre 9,6 ton e 41,2 ton). Tais materiais também não apresentaram 

nenhuma semelhança com materiais constantes no ferramental do EB. 
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Figura 9 - Almofada pneumática 
Fonte: O autor 
 

O gerador diesel apresentou-se semelhante em ambas as instituições. 

Não foi encontrado nenhum material do EB semelhante aos painéis de 

escoramento e as escoras mecânicas. 
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A serra sabre elétrica e a serra circular dos bombeiros possuem as mesmas 

funções do motosserra e do cortador abrasivo da caixa do sapador. 

A ferramenta force não guardou nenhuma semelhança com material do EB. 

Na terceira fase, que se constituiu nos testes, foi montada uma estrutura 

simulando um colapso. Em um primeiro momento, foi feito o escoramento das 

estruturas, utilizando os painéis de escoramento com trilhos e as escoras mecânicas. 

 

FIGURA 10 - Escoramento utilizando painéis com trilhos e escoras mecânicas. 
Fonte: O autor 
 

Em seguida, foi feita a fase do levantamento da estrutura. Para isso, foram 

demonstrados três métodos de acesso: o manual, o pneumático e o hidráulico. 

A levantamento manual foi realizado com alavancas metálicas e madeiras e 

obteve-se sucesso com os materiais das duas instituições. O levantamento 

pneumático das almofadas pneumáticas, cilindros extensores. Em virtude de não 

possuir tal material na caixa do sapador, foi realizado somente com o material do corpo 

de bombeiros. O levantamento hidráulico foi realizado pelo alargador hidráulico do 
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corpo de bombeiros e o mesmo procedimento foi feito pelo alargador empregado pelo 

EB. Em ambos os casos foi obtido sucesso, porém a força hidráulica do equipamento 

do CBM deu maior eficiência ao processo.  

 

 

FIGURA 11 - Emprego do alargador hidráulico 
Fonte: O autor 

 

Em seguida, foi realizado teste com as ferramentas de corte. A serra sabre 

elétrica e a serra circular dos bombeiros e a motosserra, o cortador abrasivo da caixa 

do sapador apresentaram eficiência no corte de madeira até 300mm. 

Por fim, foram realizados os testes para quebrar o concreto das construções. 

Para isso, foi utilizado o rompedor hidráulico de ambas as corporações. Foi observado 

que ambos os materiais atendem ao fim a que se destinam, porém devem ser 
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utilizados em locais estabilizados e livres de desabamento secundário, em virtude da 

alta vibração transmitida pelo equipamento. 

O martelete eletropneumático da caixa do sapador, também apresentou 

eficiência, porém com os mesmos problemas de vibração. 

O equipamento cortador de concreto dos bombeiros, por ser livre de vibrações, 

possui maior eficiência nesse tipo de atividade. 

 

 

FIGURA 12 - Emprego do cortador de concreto. 
Fonte: O autor 

 

A última fase foi a análise dos resultados para a confecção do relatório final. Os 

testes possibilitaram verificar in loco a eficiência dos materiais da caixa do sapador e 

do Corpo de Bombeiros no tocante as seguintes funções: 
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a) Quebrar, levantar e remover componentes das construções;  

b) Montar sistemas de escoramentos e estabilização de componentes; e 

c) Cortar e penetrar madeira até 300mm. 

3.5.2 Entrevista Diretor Capacitação BREC (Brasil) 

A entrevista semiestruturada foi realizada com o Tenente-Coronel Bombeiro 

Militar do Distrito Federal, Paulo José Barbosa de Souza. O militar foi selecionado por 

ser referência no assunto de resgate no Brasil, tendo participado ultimamente de 

interações junto a equipes dos Estados Unidos da América, Japão, União Europeia, 

Colômbia, entre outros. 

Além disso, foi responsável pela chancela dos instrutores BREC do Corpo de 

Bombeiro do Distrito Federal e do Estado de São Paulo, ambos com certificações da 

INSARAG. 

O Coronel Paulo Barbosa possui formação em Engenharia de incêndio e pânico 

pela Academia de Bombeiros Militar do DF e Pós-graduação em gestão de 

emergências de desastres pela Universidade Gama Filho. 

Foi instrutor de Cursos BREC no México, Peru e no Brasil e teve experiência 

reais na Armênia, Chipre, Colômbia, Equador, entre outros. 

Capacitou uma equipe de saúde com o Curso de Busca e Resgate em 

estruturas colapsadas-nível leve, no ano de 2009. Tal equipe, foi a que enfrentou as 

consequências do terremoto, segundo o entrevistado. 

As perguntas do questionário constante no Apêndice B foram respondidas pelo 

Coronel Paulo Barbosa e serão discutidas na análise dos resultados desse trabalho. 

3.5.3 Ensinamentos colhidos no Haiti 

Durante a fase de coleta de dados, foi aplicado um questionário aos oficiais que 

desempenharam funções de Comandante/ Subcomandante de pelotão na Missão das 

Nações Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH) durante a ocorrência do 

terremoto do ano de 2010. 

À época, a Companhia de Engenharia Brasileira (BRAENGCOY) contava com 

três pelotões de combate, um pelotão de comando e um pelotão de apoio, o qual 
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possuía subcomandante. O instrumento foi respondido por 05 (cinco) militares e foi 

possível colher diversos ensinamentos. 

O terremoto ocorreu em 12 de janeiro de 2010 e a BRAENGCOY foi acionada 

para resgatar sobrevivente, bem como proporcionar a desobstrução das vias para 

chegada do socorro aos pontos mais isolados.  

Em um primeiro momento, a BRAENGCOY empregou os seus três pelotões de 

engenharia de combate e o seu pelotão de apoio. Posteriormente, a fração do pelotão 

de comando também foi empregada, em virtude da demanda existente e da 

necessidade de reforço a um dos pelotões que se encontrava no terreno. 

Os principais objetivos do questionário foram: verificar quais as maiores 

dificuldades enfrentadas durante a operação, bem como levantar as capacitações dos 

militares nas fases de pré-seleção, treinamento e embarque para missão. 

Além disso, visa levantar os principais materiais utilizados no resgate, assim 

como sua distribuição entre as frações, além de condessar as lições aprendidas com 

a operação. 

Os dados coletados estão condensados e discutidos no capítulo 4 do referente 

trabalho.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a finalidade de cumprir o objetivo geral do trabalho, constante no item 

1.3.1 deste trabalho, foram elaborados e aplicados 03 (três) instrumentos de coleta de 

dados: questionários (Apêndice A), entrevista (Apêndice B) e observação de campo. 

Os questionários foram respondidos por Oficiais Comandantes de Pelotão que 

participaram da missão do Haiti, nas missões relativas ao resgate de vítimas do 

terremoto ocorrido em 2010. 

A entrevista foi respondida pelo Diretor de Capacitação de Busca e Resgate e 

Presidente da Cruz Vermelha do Brasil, Coronel CBMDF, Paulo José Barbosa de 

Souza. O objetivo principal era buscar o estado da arte do tema pesquisado. 

A parte de observação de campo foi realizada no dia 23 de agosto do ano de 

2019, nas instalações do Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros 

do Rio de Janeiro. A referida atividade contou com a presença de três militares do 

Corpo de Bombeiros, e oito militares pertencentes ao 1º Batalhão de Engenharia de 

Combate (Es). 

A seguir, é apresentada uma análise de cada variável constante no item 2.1.2 

deste trabalho, confrontando a revisão da literatura com os instrumentos de coleta de 

dados com a finalidade de responder as questões de estudo apresentadas. 

 

4.1 VARIÁVEL DEPENDENTE: ATUAÇÃO EM OPERAÇÕES DE BUSCA E 

      RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS 

 
O desempenho das frações de engenharia em atividades de busca e resgate 

em estruturas colapsadas está diretamente relacionada à organização do pessoal e 

material para operação. Parte-se do princípio de que, quanto mais coerente a 

organização de pessoal e uma melhor qualidade do material empregado, melhor será 

a atuação da fração de engenharia em operações de BREC. 

Diante disso, a variável dependente “Atuação em operações de busca e resgate 

em estruturas colapsadas, analisada sob a dimensão “a fração de engenharia em 

operações BREC”, possui basicamente quatro indicadores: capacitação para 

operação, organização da operação, avaliação de riscos e recursos necessários. 
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4.1.1 Capacitação para a operação 

Como já mencionado na revisão de literatura, os trabalhos de resgate técnico 

requerem da força de resposta, um pessoal treinado e adequadamente equipado para 

a operação. 

Na área de busca e resgate em estruturas colapsadas, pode-se encontrar 

desde equipes que trabalham no mais alto nível de (Equipes USAR Pesado) até 

equipes limitadas que trabalham com pás e picaretas para remover escombros. 

É fato que, a ausência de qualificação necessária e ausência de determinados 

equipamentos colocam em risco a vida dos socorristas. 

Em se tratando de uma equipe USAR média, conforme Quadro 5 da página 43, 

é necessário que a equipe possua em sua estrutura elementos responsáveis pelos 

cinco componentes USAR: Gestão/Administração, Busca, Resgate, Assistência 

Médica e Logística. 

O gráfico abaixo representa os percentuais dos comandantes de pelotão que 

possuíam algum conhecimento nas áreas dos componentes na fase de pré-seleção. 

 

 

GRÁFICO 1- Conhecimento na área do componente USAR- Fase Pré-seleção 

Fonte: O autor. 

 

Na fase de preparação da missão, os militares selecionados para participar dos 

contingentes participavam de alguns cursos de capacitação. O gráfico a seguir 

representa os cursos frequentados pelos Oficiais comandantes de pelotão durante a 

referida fase. 

    Capacidade dos Eqp Eng 
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GRÁFICO 2- Conhecimento na área do componente USAR- Fase preparação 

Fonte: O autor. 

 

 Em relação às experiências reais vivenciadas pelos militares antes do 

embarque, apresenta-se o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 3- Experiência real na área do componente USAR- Fase pré- 
                     Embarque. 
Fonte: O autor. 

 

Da análise dos gráficos apresentados, percebe-se que todos os Oficiais 

possuíam algum conhecimento de Gestão/ Administração anteriores a seleção. Além 

disso, a maior parte deles recebeu alguma capacitação antes do embarque, em para 

cursos na área, além de já terem atuado em experiência reais na área (100%). 

Em relação ao componente busca, percebe-se que só um militar (20%) possuía 

algum conhecimento em atuação em ambientes confinados. Além disso, nenhum 

treinamento específico foi disponibilizado na fase de preparação. 



85 

 

No componente resgate, verifica-se que 40% dos militares possuía 

conhecimento em relação às capacidades dos equipamentos de engenharia 

empregados, sem, contudo, terem experiência prática, nesse tipo de atividade. 

No componente assistência médica, os militares embarcaram para a missão 

com conhecimentos básicos da atividade de primeiros socorros, todavia pouco 

possuíam experiência prática no assunto. 

No componente logística, todos os militares possuíam alguma expertise na área 

e receberam algum treinamento durante a fase de preparação da missão. 

Da análise da Operação Muzema 2019, pode-se perceber que algumas 

funções já exercidas pelos militares do 1º Batalhão de engenharia de combate foram 

aproveitadas, sem, contudo, ser mencionada nenhuma capacitação anterior para a 

operação. 

Um dos pontos fortes destacados pelo batalhão foi o ganho de conhecimentos 

básicos em atuação em ambientes de desastres, o que corrobora com a ideia de que 

a capacitação para emprego em desastres ainda é pouco trabalhada dentro das 

frações de engenharia. 

4.1.2 Organização para a operação 

O ciclo USAR de resposta prevê que a resposta a desastres se desenvolva em 

cinco fases: preparação, mobilização, operações, desmobilização e pós-missão. 

Os dados referentes a operação Muzema, constantes na revisão de literatura, 

evidenciam que a tropa de engenharia possuía pouca preparação para atuação em 

ambientes de desastres. Da mesma forma, a ocorrência repentina do terremoto, fez 

com que muitas condutas tivessem que ser tomadas pelos militares da BraEngCoy. 

Em relação a parte de mobilização para a operação, o Exército Brasileiro já 

possui certa expertise. No caso da Operação Muzema, demorou-se cerca de 2 horas 

entre o acionamento e o início do deslocamento. Já no caso do Haiti, as equipes se 

deslocaram em aproximadamente uma hora, após o acionamento. Avaliando os 

parâmetros das guias de INSARAG, constata-se que o tempo ideal de resposta é de 

até 10 horas, o que contribui com a ideia de que a parte de mobilização está 

condizente para as operações em questão. 

A fase da operação apresentou problemas em ambas as operações. A falta de 

material especializado, bem como a capacitação adequada para a operação fez com 
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que os militares do exército brasileiro não exercessem a operação de resgate em sua 

plenitude, atuando em muitos casos apenas como auxiliares de outras forças 

presentes no cenário de operações. 

Assim como a fase de mobilização, a fase de desmobilização não apresentou 

maiores dificuldades. 

Na fase de pós-missão, destaca-se a criação dos Planos de contingência 

(Complan) no caso Haitiano, onde passou-se a ter maior organização para resposta a 

desastres e a aproximação para realização de cursos de capacitação junto ao Corpo 

de bombeiros pelos militares do 1º BECmb (Es), no caso da operação Muzema.  

4.1.3 Avaliação de riscos 

Na fase de avaliação de riscos, analisa-se a possibilidade de ocorrência de 

determinado evento na comunidade em questão. 

Conforme apresentado na revisão de literatura, segundo os guias de INSARAG 

(2016, p.14), as seguintes preguntas norteiam essa fase:  

 

a) Qual perigo natural ou causado pelo homem, de maior magnitude, 

pode enfrentar a comunidade? 

b) O que faria a organização se o pior ocorresse hoje? 

c) Como reagiria a população se a organização não estivesse pronta 

pra enfrentar o problema? 

d) Como afetaria a população e o meio ambiente a falta dessas 

capacidades? 

 

A engenharia como arma de apoio ao combate, e em virtude de possuir uma 

gama específica de equipamentos, deve ser a tropa mais apta a realizar missões de 

resgate em estruturas colapsadas, tanto em situações de guerra atuando 

isoladamente, quanto em situações de não guerra, em ações subsidiárias em apoio 

aos órgãos governamentais. 

Atualmente, a engenharia do exército não possui doutrina que possibilite a 

atuação isolada das tropas em campanha, o que pode contribuir com a diminuição da 

credibilidade junto a população, caso um evento dessa natureza venha a ocorrer. 
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Além disso, a falta dessa capacidade pode representar a perda de vidas 

humanas em campanha, seja pela incapacidade de se realizar o resgate, seja pela 

inadequada capacitação dos elementos de engenharia para esse tipo de operação. 

4.1.4 Recursos e equipamentos necessários 

A criação de uma equipe de busca e resgate em estruturas colapsadas pode 

ser muito custosa para as organizações.  

Conforme já mencionado na revisão de literatura, no ano de 2013, por meio do 

projeto estratégico do novo sistema de engenharia, o Exército adquiriu diversos 

equipamentos especializados com a finalidade de modernizar a caixa do sapador e 

aumentar a capacidade das tropas de engenharia em campanha. 

Tal fato, diminui os gastos necessários para dotar a fração de engenharia com 

os materiais necessários para o emprego em ambientes de desastre. 

4.1.5 Conclusão parcial variável dependente 

A avalição dos materiais, bem como as sugestões de readequação, será 

analisada durante a discussão da variável ‘Organização do material”. 

Dessa forma, conclui-se parcialmente que a variável dependente “Atuação em 

operações de busca e resgate em estruturas colapsadas”, na dimensão “a fração de 

engenharia em operações BREC, nos indicadores “capacitação para operação”, 

“organização para operação” e “avaliação de riscos” necessitam de melhor atenção 

para a atuação em tarefas de busca e resgate.  

4.2 VARIÁVEL INDEPENDENTE: ORGANIZAÇÃO DO PESSOAL 

Conforme os Guias de INSARAG já mencionados na revisão de literatura, uma 

equipe USAR Média é composta pelos cinco componentes: Gestão/administração, 

Busca, Resgate, Logística e Assistência Médica. 

A seguir será apresentada a análise de cada componente, estabelecendo 

relações entre o efetivo previsto em QCP do 1º Batalhão de Engenharia de Combate 

(Es) e as especificações requeridas pelos Guias de INSARAG.  
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As principais capacidades da equipe USAR média são: capacidade de realizar 

a busca com cães ou busca técnica, trabalhar em um único lugar e ter pessoal 

suficiente para trabalhar durante 24horas por 7 dias. 

A seguir, consta a análise da variável independente “organização do pessoal”, 

na dimensão QO do Batalhão de Engenharia de Combate. 

4.2.1 Componente gestão/administração 

Segundo os guias de INSARAG, a constituição ideal da componente gestão/ 

administração é a seguinte: 

 

COMPONENTE TAREFA ATRIBUIÇÃO EFETIVO 

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO 

Comandar fração Cmt 01 

Assessoramento Adjunto 01 

Planejamento/ 
monitoramento 

Oficial de 
Planejamento 

01 

Comunicação social 
e relatório 

Oficial de 
Comunicação 

01 

Avaliação de riscos Engenheiro 
Estrutural 

01 

Segurança e 
proteção 

Oficial de 
segurança 

01 

Coordenar cena Oficial de 
coordenação 

02 

QUADRO 14 – Componente Gestão/ Administração  

Fonte: Guias de INSARAG (adaptado) 
 

Geralmente, em operações militares dessa natureza, a função de Oficial de 

coordenação é realizada por um militar somente, conforme afirma o Diretor de 

Capacitação BREC, em entrevista realizada. Esse procedimento, visa unificar e 

padronizar as ações de resgate da cena do desastre. 

Comparando com a Quadro 9- Organização da Cia E Cmb (Es), podemos 

estabelecer as seguintes relações com os componentes USAR: 
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COMPONENTE ATRIBUIÇÃO EFETIVO OCUPANTE 

GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO 

Cmt 01 Cmt Cia 

Adjunto 01 Scmt Cia 

Oficial de 
Planejamento 

01 S2/S3 Cia 

Oficial de Ligação 01 Não existente no 
QO da Cia. 

Oriundo do EM do 
Batalhão 

Engenheiro 
Estrutural 

01 Não previsto em 
QCP. Deverá ser 
recebido da CRO 

do Gpt E. 

Oficial de 
segurança 

01 Não existente no 
QO da Cia. 

Oriundo do EM do 
Batalhão 

Oficial de 
coordenação 

externa 

01 S3 Btl 

QUADRO 15 – Proposta Cia E Cmb componente Gestão/ Administração  

Fonte: O autor 
 

Conforme visto na revisão de literatura, o QCP analisado referente ao Quadro 

9 é semelhante ao de uma companhia isolada. Em se tratando de uma Cia E Cmb 

comum orgânica de BECmb, sugere-se que a função de Oficial de planejamento seja 

desempenhada pelo S3 da Unidade e a de Oficial de coordenação, o adjunto do S3 

da Unidade, e a de adjunto pelos Comandantes de pelotão. 

De acordo com os questionários aplicados aos militares presentes durante o 

terremoto do Haiti, as funções de Comandante, adjunto e oficial de segurança eram 

exercidas pelos próprios militares presentes na cena de desastre acumulando com 

funções de chefe de equipe de resgate. Tal acúmulo de funções não é salutar em uma 

fração que deve ter a capacidade de durar na ação por 24 horas durante 7 dias.  

Em relação à visão dos militares que atuaram no Haiti no que diz respeito a 

esse componente, obteve-se o seguinte resultado: 
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 GRÁFICO 4- Visão da eficiência componente Gestão/ Administração Haiti 2010. 

 Fonte: O autor 

 

Observa-se que 60% da amostra da opinião do parcialmente adequada para o 

referido componente, o que corrobora com a ideia que a estrutura existia, porém, sua 

efetividade questionável. 

Além disso, não havia no Haiti Engenheiro estrutural presente nas equipes, o 

que dificultou a avaliação de riscos de desabamentos secundários de estruturas. De 

certa forma, os Oficiais de Estado Maior da BraEngCoy exerciam determinadas 

funções desse componente, sem, contudo, terem essa organização em mente. 

4.2.2 Componente de busca 

O componente de busca previsto em INSARAG tem como principal função a 

localização de vítimas nas estruturas em colapso. Deve ter habilidades para exercer 

a função de maneira correta e segura.  

Durante a missão do Haiti em 2010, através dos questionários, foi possível 

identificar grande dificuldade da tropa em relação a esse componente, uma vez que, 

nenhum dos militares possuíam a capacidade para realizar tal função. Essa tarefa, ou 

era executada de maneira empírica ou por elementos de outras agências (Corpo de 

Bombeiros, Cruz Vermelha, etc). Todavia, todos os militares entenderam a estrutura 

como parcialmente adequada. A quantidade de vítimas no cenário possibilitou que os 

militares encontrassem e resgatassem vítimas, mesmo sem possuir técnicas e 

equipamentos adequados para busca. 
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GRÁFICO 5- Visão da eficiência componente Busca Haiti 2010. 

                  Fonte: O autor 

 

Durante a operação Muzema, também não foi constatado nenhum militar com 

essa especialidade. 

Os guias de INSARAG preveem a existência de 02 especialistas em busca 

técnica, dois adestradores de cães e dois especialistas em materiais perigosos. Tais 

militares não existem no QCP das Cia E Cmb, sendo necessário capacitar militares 

para executar essas funções. 

4.2.3 Componente de resgate 

A principal função da equipe de resgate é realizar técnicas e procedimentos 

para remoção das vítimas da estrutura colapsada. Para isso, essa equipe conta com 

a maior parte dos materiais hidráulicos, pneumáticos e mecânicos previstos para a 

atividade de resgate. 

 

COMPONENTE ATRIBUIÇÃO EFETIVO NECESSÁRIO OCUPANTE 

 

 

RESGATE 

Chefe da Equipe de Resgate 02 Sgt Cmt GE 

Especialista em resgate 12 (duas equipes de 06) Cb/Sd 
sapadores 

Especialista em içamento de 
carga 

02 Cb sapador 

QUADRO 16 – Componente Resgate na estrutura da Cia E Cmb  
Fonte: O autor 
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Da mesma forma que o componente de busca, por enquanto, a engenharia não 

possui elementos capacitados em realizar essas atividades, sendo uma necessidade 

a capacitação de pessoal. 

A capacitação é condição sine qua non para o exercício pleno das funções de 

resgate. 

A experiência do Haiti relata que as equipe não possuíam pessoal 

especializado para realizar esse tipo de resgate. Conforme visto na literatura, em 

cenários de desastre é necessário pessoal especializado com ferramental próprio e 

logístico adequado ao atendimento. O não atendimento a essa condição, poderá levar 

o resgatista a condição de vítima.  

Para 60% dos militares que responderam o questionário, as condições de 

resgate se mostraram inadequadas. 

 

GRÁFICO 6- Visão da eficiência componente Resgate Haiti 2010 

  

Na operação Muzema, o emprego de pessoal nesse componente ficou restrito 

aos operadores de caminhão munck e carregadeiras. Tais militares atuaram em áreas 

frias somente removendo estruturas já liberadas pelo Corpo de Bombeiros.  

Como visto na revisão da literatura, o PPQ apresenta algumas instruções que 

podem ser aproveitadas para geração da capacidade de resgate. É necessário 

adequar tais instruções a possíveis empregos práticos. 
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4.2.4 Componente de logística 

A principal função do componente logístico nesse tipo de operação, é propiciar 

o apoio necessário aos elementos da operação para que os mesmos prossigam 

executando as missões de resgate. 

Para isso, devem preocupar-se com todos os insumos necessários para a 

operação, desde comida, água e combustível até reposição de peças e equipamentos 

necessários. 

De acordo com o Diretor de capacitação BREC é uma causa de término 

prematuro da operação “quando a equipe perde a capacidade de resposta (logística)”. 

Em missões isoladas e descentralizadas, cresce a importância desse 

componente para a manutenção das forças em campanha. 

O quadro a seguir, mostra as funções previstas nos guias de INSARAG com 

seus possíveis ocupantes dentro da estrutura do Batalhão. 

 

COMPONENTE ATRIBUIÇÃO EFETIVO NECESSÁRIO OCUPANTE 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

Chefe de logística 01 S4 Cia 

Abastecimento de água 01     Enc Mat 

  Abastecimento de alimento 01 

Abastecimento de combustível 

e transporte 

02 Auxiliar 

logístico/ 

Chefe Mnt 

Comunicações 01 Não previsto 

em QCP da 

Cia. À cargo 

da Cia C Ap 

QUADRO 17 – Componente Logística na estrutura da Cia E Cmb  
Fonte: o autor 

 

O suporte logístico, tanto no caso do Haiti em 2010, quanto em Muzema 2019 

foram realizados a partir da própria estrutura da Unidade. No caso Haitiano, o 

suprimento partia diretamente da sede da BRAENGCOY para os locais da operação. 
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Da mesma forma, na Operação Muzema, o suporte logístico era transportado da sede 

do batalhão até o local da operação. 

Em muitos casos, não será possível o suporte ocorrer dessa maneira, sendo 

necessária a criação de uma base de suporte logístico nas proximidades do cenário 

do desastre. 

Da mesma forma que o componente resgate, a logística foi considerada 

inadequada no resgate às vítimas no Haiti para 60% da amostra estudada. 

 

 

GRÁFICO 7- Visão da eficiência componente Logística Haiti 2010. 

Fonte: O autor 

4.2.5 Componente de assistência médica 

O objetivo da equipe é prover o suporte básico de vida para a manutenção das 

funções vitais dos feridos.  

Pelo próprio escopo do trabalho, esse componente será analisado só de forma 

superficial. 

Da análise dos guias de INSARAG, a equipe deverá ser formada por um médico 

e um enfermeiro, um técnico e um socorrista técnico. Tais militares, não estão 

previstos no QCP da Cia E Cmb, sendo o Médico do Estado-Maior Especial da 

Unidade e os demais da Seção de saúde. 

Por se tratar de uma missão com duração elevada e possuir como 

característica a descentralização, é recomendado que esse militares também venham 

recebidos em reforço do Batalhão de Saúde, a fim de possibilitar a continuação dos 

atendimentos da Unidade. 
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Como já mencionado, durante a operação Muzema essas funções foram 

executadas pelo SAMU, o que dispensou a presença de militares do Exército 

Brasileiro no referido resgate. 

É simples de imaginar que esse componente possui uma grande demanda 

durante as operações, especialmente em casos de múltiplas vítimas, como o do 

terremoto do Haiti. 

A grande maioria das equipes que atuaram no Haiti foram para o local de 

operação com as equipes parcialmente completas, sendo algumas mobiliadas com 

somente um sargento técnico de enfermagem, o que dificulta a execução da 

operação. Para 60% da amostra o componente Assistência médica mostrou-se 

parcialmente adequada. 

 

GRÁFICO 8- Visão da eficiência componente Assistência médica Haiti 2010. 

   Fonte: O autor 

4.2.6 Conclusão parcial variável organização do pessoal 

Da análise dos dados apresentados, conclui-se parcialmente que a variável 

independente “Organização do pessoal”, na dimensão “QO do Batalhão de 

Engenharia de Combate”, nos indicadores e os respectivos indicadores apresentados, 

apresentam carência de padronização e organização. Porém, com uma prévia 

capacitação de pessoal, é possível que a estrutura da Cia E Cmb seja capaz de atuar 

em operações BREC. 

Se analisarmos a estrutura de um pelotão de engenharia de combate, 

composto por 03 grupos de engenharia (GE), pode-se dividir os trabalhos da seguinte 

forma: 02 GE para o componente de resgate e um GE para o componente de Busca. 
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Para atuação isolada, o pelotão necessitará ser reforçado com os componentes 

Gestão/administração, Logística e Assistência médica. 

4.3 VARIÁVEL INDEPENDENTE: ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 

Sabe-se que a capacidade de atuar com eficiência em uma operação de busca 

e resgate depende fundamentalmente das técnicas e materiais empregados na 

operação. 

Conforme já mencionado na revisão de literatura, os guias de INSARAG 

orientam que uma equipe média de busca e resgate deve ter as seguintes 

capacidades:  quebrar, levantar e remover componentes das construções; montar 

sistemas de escoramento vertical e estabiliza construções; e cortar e penetrar 

concreto e madeira até a espessura de 300mm. Essas capacidades constituem-se os 

indicadores. 

Dentro dos componentes USAR, a gestão/ administração e logística irão 

precisar com maior frequência de ferramentas administrativas (computadores, tablets, 

materiais de escritório etc.) ao passo que os componentes “resgate” e “busca” irão 

carecer de equipamentos mais especializados. 

Passaremos a seguir, a analisar as capacidades relacionadas a esse material 

com as ferramentas da caixa do sapador. Para isso, analisaremos a variável 

independente “Organização do material” na dimensão “QDM do Batalhão de 

Engenharia de Combate em operações BREC”. 

4.3.1 Ferramentas para quebrar, levantar e remover componentes das 

construções 

Conforme item 3.2, letra “d” da entrevista com o diretor de capacitação BREC, 

os guias de INSARAG orientam os principais materiais a serem empregados. 

Conforme já relacionado anteriormente, no ano de 2013, a engenharia do 

exército buscou aperfeiçoar a caixa do sapador, aumentando assim a sua capacidade 

de apoio. 

Durante a missão do Haiti no ano de 2010, percebeu-se a grande dificuldade 

no tocante ao material que as equipes de resgate da BRAENGCOY enfrentaram. 
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Ao serem questionados sobre quais materiais foram utilizados para quebrar, 

levantar e remover componentes das construções, os militares responderam conforme 

quadro a seguir: 

 

 

 

QUADRO  18 – Principais materiais empregados no Haiti para quebrar e 
                          remover componentes das construções. 
Fonte: O autor. 

 

Nota-se que, além dos equipamentos pesados que foram utilizados em uma 

segunda fase, há predominância de materiais de uso manual, e poucos equipamentos 

especializados para emprego no resgate. 

Com a modernização da caixa do sapador, alguns materiais foram adquiridos 

e que contém essa capacidade. 

Conforme teste realizado junto ao GBS, o rompedor a gasolina da caixa do 

sapador possui boa capacidade de realizar a atividade de quebrar concreto das 

construções, porém transmite vibrações a estrutura colapsada, o que pode gerar risco 

de desabamentos secundários. 
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FIGURA 13 – Rompedor a gasolina da caixa do Sapador.  
Fonte: 12º Batalhão de Engenharia de Combate (2013). 

 

Da mesma maneira, o martelete eletropneumático apresentou eficiência para 

as atividades de quebra do concreto das construções. 

A atividade de levantamento de estruturas foi testada de três maneiras distintas: 

manual, pneumática e hidráulica. 

A manual foi feita através do sistema com madeiras e alavancas. As 

ferramentas presentes na caixa do sapador atenderam a necessidade. 

O levantamento pneumático foi realizado através do emprego de almofadas 

pneumáticas com capacidade de carga variável. As almofadas não constam na caixa 

do sapador do Exército Brasileiro.  

O levantamento hidráulico foi realizado pelos alargadores. O material utilizado 

pela engenharia mostrou-se eficiente. Contudo, a presença da bomba hidráulica 

constante no ferramental da do Corpo de Bombeiros potencializa a eficiência da 

operação. 
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FIGURA 14 – Alargador hidráulico. 
Fonte: 12º Batalhão de Engenharia de Combate (2013). 

 

Nota-se como interessante ainda, o emprego de macacos hidráulicos de 

capacidade variável para execução da atividade. 

A parte de remoção do material, por meio de equipamentos mecânicos (trator 

multiuso, carregadeira, retroescavadeira etc.) e de equipamentos manuais (baldes, 

pás, enxadas etc.), não apresentaram dificuldades por parte dos elementos de 

engenharia. 

Em relação à percepção dos militares sobre as ferramentas utilizadas para 

erguer estruturas no resgate as vítimas do terremoto do Haiti, obteve-se o seguinte 

resultado: 

 

       GRÁFICO 9- Percepção de eficiência de ferramentas para erguer estruturas no 
                             Haiti 2010. 
       Fonte: O autor 
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Observa-se que 60% dos militares classificou as ferramentas como 

parcialmente adequadas. O emprego do sistema de alavancas possibilitou aos 

militares, certa capacidade nesse aspecto, porém com pouca eficiência. 

Para a parte de remoção dos componentes das construções, a tropa brasileira 

contava com equipamentos de engenharia, tais como: tratores multiuso, 

retroescavadeiras e carregadeira. Contudo, nem todas as equipes de resgate que 

foram para a operação possuíam tais equipamentos, devido à restrição de meios. 

 

GRÁFICO 10- Percepção de eficiência de ferramentas para remover componentes 
                       das construções. 
Fonte: O autor 

4.3.2 Ferramentas montar sistemas de escoramento e estabilizar construções 

Conforme relatos dos militares que participaram do Haiti, a capacidade de 

escorar e estabilizar construções foi a que se mostrou mais deficiente. A ausência de 

materiais específicos para essa atividade dificultou o resgate as vítimas do terremoto, 

fazendo com que os realizassem essas tarefas de forma improvisada. 

Em relação a percepção de existências desses materiais, os militares 

responderam da seguinte forma: 

 

          Gráfico 11- Avaliação sobre materiais para escorar e estabilizar estruturas 
                            usados no Haiti 2010 
          Fonte: O autor 
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Ou seja, 100% dos militares não conseguiram identificar nenhum material 

capaz de contribuir com essa atividade à época. 

Mesmo com a modernização da caixa do sapador, não foi possível identificar 

nenhum material específico para a referida atividade. Quando necessário, o 

escoramento de estruturas é realizado através de madeiras improvisadas, o que põem 

em risco a integridade física dos militares. 

Conforme pesquisa de campo realizada no GBS, existem no mercado materiais 

que contribuem com essa atividade. Os painéis de escoramento e as escoras 

mecânicas são exemplos simples de materiais que podem ser implementados. Além 

desse, foi possível verificar o funcionamento do cilindro extensor telescópico do Corpo 

de Bombeiro, o qual possui uma boa eficiência. 

É interessante frisar que o escoramento das estruturas é fundamental para que 

a equipe de resgate consiga atuar de maneira segura, sem se expor a riscos de 

desabamentos secundários. 

4.3.3 Ferramentas cortar e penetrar concreto e madeira até 300mm 

Outra grande dificuldade encontrada no Haiti pelas tropas brasileiras, foi em 

relação a disponibilidade de ferramentas adequadas para cortar e penetrar concreto. 

Na percepção dos militares, a maioria das ferramentas se mostrava inadequada 

para a atividade (60%), enquanto outros grupos tinham a percepção da inexistência 

desse material (40%). 

 

         Gráfico 12- Percepção de eficiência de ferramentas para cortar e penetra 
                           concreto das construções no Haiti 2010 
        Fonte: O autor 
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Após realizar os testes junto ao Corpo de Bombeiros, percebe-se certa 

evolução nas ferramentas presentes na caixa do sapador. Contudo, alguns itens ainda 

carecem de atenção. 

A motosserra empregada pelo EB mostrou-se eficiente para o cumprimento da 

missão de cortar madeira até 300mm. Da mesma forma, o cortador abrasivo mostrou-

se eficiente para corte de concreto. 

Outras ferramentas empregadas pelo EB, tais como esmerilhadeiras, plaina e 

multi-cortadora funcional, mostra-se eficientes em atividades auxiliares. 

Contudo, verificou-se grande eficiência nas cortadoras hidráulicas e na 

cortadora combinada utilizada pelo GBS. A força hidráulica exercida pela ferramenta 

facilita e potencializa o trabalho do resgatista. 

No caso das cortadoras hidráulicas empregadas pelo CBM, a operação de corte 

do concreto ocorre por esmagamento e sem vibrações nas estruturas. Tal ferramenta, 

não consta na caixa do sapador empregada pelo exército. 

4.3.4 Outros materiais necessários  

Além dos equipamentos com as capacidades acima elencadas, mais alguns 

equipamentos são requeridos em operações de busca e resgate, segundo os guias 

de INSARAG. 

As câmeras térmicas e os detectores acústicos são materiais fundamentais no 

processo de localização de vítimas. 

Da mesma forma, equipamentos de detecção de gases tóxicos são 

fundamentais para que o especialista em materiais perigosos possa executar uma 

operação segura, sem pôr em risco a vida da equipe de resgate. 

Outro fator a ser observado é a necessidade de sistemas de ventilação, pela 

própria característica de trabalho em espaços confinados. 

Em relação a parte de iluminação do ambiente colapsado, o balão com tripé de 

iluminação mostrou-se como uma solução eficiente para um alcance de 360º. As 

torres de iluminação contribuem para a atividade, porém possuem a capacidade de 

lançar o foco de luz em uma única direção. 
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4.3.5 Conclusão parcial variável organização do material 

Ao analisar a variável “organização do material” na dimensão “QDM do 

Batalhão de Engenharia de Combate empregado em operações BREC” é possível 

verificar uma evolução do material empregado atualmente, em virtude da 

modernização da caixa do sapador, se comparado com os materiais empregados no 

terremoto do Haiti. 

Contudo, é possível observar que a caixa do sapador necessita ser 

incrementada com algumas ferramentas a fim de possibilitar um emprego ideal em 

operações BREC. 

4.4 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES  

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos militares durante o resgate 

no Haiti, a missão deixou alguns ensinamentos para a Companhia de Engenharia 

Brasileira. 

Aquele 12 de janeiro de 2010 mudou a forma de como a engenharia brasileira 

passou a preparar-se para situações de contingência. “A partir daquele evento a Cia 

passou a dispor de uma equipe de prontidão para atuar em catástrofes, com 

equipamentos, botes, equipe médica e outros, dependendo do tipo de incidente”, 

relatou um militar. 

“Os trabalhos de organização de material fizeram falta no início da missão. 

Saber o que levar para a missão e a distribuição dos materiais entre as frações de 

emprego se mostrou um pouco deficiente”, relatou outro. 

Dessa forma, percebe-se a necessidade de organização para uma operação 

como essa. Em muitos casos, a engenharia poderá atuar em coordenação e 

cooperação com outras agências. Em outros, a engenharia poderá atuar isoladamente 

em combate. A tropa deverá estar apta a enfrentar desafios dessa natureza. 
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5 CONCLUSÃO 

A evolução dos conflitos armados do século XXI trazem à tona o novo conceito 

de emprego da força: as operações em amplo espectro. Como visto, essas operações 

combinam ações ofensivas, defensivas, de pacificação e de apoio às instituições 

governamentais, em um ambiente interagências. Outra característica dessa nova fase 

é o aumento das operações em ambiente urbano. 

O presente trabalho teve como objetivo analisar se a atual organização de 

pessoal e material dos batalhões de Engenharia do Exército conseguem responder, 

com eficiência, às operações de busca e resgate em estruturas colapsadas. 

Para isso, foram estabelecidas algumas questões de estudo para inserir o leitor 

na compreensão do tema estudado. 

Em um primeiro momento foi explicado o que seriam essas operações de busca 

e resgate e como elas ocorrem. Buscou-se, então, identificar quais os protocolos 

utilizados nesse tipo de operação no Brasil e no mundo. Os guias de INSARAG 

balizaram grande parte da pesquisa. Por seu estudo se conheceu as principais 

nuances de uma operação como essa, além de saber quais os padrões mínimos a 

serem atingidos para o emprego de frações em operações BREC. 

Observou-se, na pesquisa bibliográfica, que no Exército Brasileiro não existem 

manuais específicos sobre operações de busca e resgate em estruturas colapsadas, 

não havendo, portanto, base doutrinária para emprego de engenharia nesse tipo de 

operação. Como visto, há uma tendência a especialização de tropas para atuação em 

missões dessa natureza, como por exemplo, a Unidade Militar de Emergências da 

Espanha. 

Num segundo momento, a pesquisa, levantou as dificuldades enfrentadas por 

militares brasileiros no resgate as vítimas do terremoto do Haiti, bem como conheceu 

o emprego da engenharia no teatro de operações. Continuamente, através da análise 

do QDM e QCP do 1º Batalhão de Engenharia de Combate (Es), foram identificadas 

melhorias a serem implementadas para geração da capacidade de atuar em 

operações de busca e resgate em estruturas colapsadas. 

Foi possível, ainda, testar as ferramentas da caixa do sapador junto ao Corpo 

de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a fim de avaliar a eficiência das mesmas, 

bem como levantar possíveis deficiências de material para atuação em operações 

BREC. 
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Foram utilizados, portanto, além da revisão bibliográfica, três instrumentos 

metodológicos para atingir os objetivos previstos na pesquisa: a entrevista, o 

questionário e o teste de campo. Tais instrumentos foram fundamentais para análise 

das variáveis, buscando relacionar a atuação eficiente em operações de busca e 

resgate, com a organização de pessoal e material para a operação. 

Da mesma forma, a bibliografia selecionada contribuiu para uma visualização 

do emprego de tropas nesse tipo de operações, baseando-se em guias 

internacionalmente reconhecidos (INSARAG), e relacionando com emprego real de 

tropas em operação. 

A entrevista realizada com o Diretor dos programas de capacitação de BREC 

do Brasil foi fundamental para balizar o caminho a ser seguido para a formulação da 

composição ideal de ferramental e pessoal numa equipe de resgate. Além disso, 

possibilitou ao pesquisador coletar experiências vivenciadas pelo referido militar. 

Nesse sentido, o objetivo geral de propor uma adequação de pessoal e material 

para execução de tarefas de busca e resgate em estruturas colapsadas foi 

plenamente atingido. As propostas de adequação de material, bem como a 

organização de pessoal para esse tipo de operação está consubstanciado no 

Apêndice C deste trabalho. 

A evolução da arte da guerra exige dos exércitos de todo mundo, uma 

constante evolução de sua doutrina. O presente trabalho visou corroborar com essa 

premissa, estudando as capacidades das frações de engenharia para enfrentar 

desastres envolvendo estruturas colapsadas, o que contribuirá com a evolução da 

doutrina de emprego da arma de Engenharia. 

Além do problema de organização de pessoal e material enfrentados pelas 

tropas de engenharia desse tipo de operação, ficou evidenciado durante a pesquisa a 

necessidade de adestrar e qualificar pessoal para execução dessas atividades. 

Sabe-se que para que seja gerada uma capacidade é necessário se ter um 

conjunto de 7 fatores principais: Doutrina, Organização, Adestramento, Material, 

Educação, Pessoal e Infraestrutura (DOAMEPI). A presente pesquisa buscou 

fundamentalmente avaliar dois desses fatores: organização e material. Nesse sentido, 

sugere-se que se prossiga o estudo dos demais fatores, a fim de contribuir para 

aumentar o poder de combate das frações de engenharia, seja em operações de 
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guerra, seja em ações subsidiárias em apoio a defesa civil, em operações de busca e 

resgate. 

Quanto aos objetivos dessa pesquisa, conclui-se que a realização desse 

trabalho possibilitou identificar uma organização de pessoal e material de engenharia 

para uma resposta eficiente em operações de busca e resgate.  

Por fim, sabe-se que o sistema de engenharia é baseado essencialmente em 

três aspectos: doutrina, pessoal e material. Há a necessidade de se prosseguir no 

estudo do tema de modo a proporcionar ao soldado de engenharia atuar de forma 

segura em ambientes colapsados. Isso agregará capacidades a Força Terrestre e 

poderá significar a sobrevivência do combatente em campanha. 
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GLOSSÁRIO 
 

 

 

Batalhão de Engenharia: Designação que se refere a uma organização militar 

da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro. 

Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas: Conjunto de técnicas e 

procedimentos para localizar, estabilizar, remover e evacuar pessoal preso em 

estruturas que sofreram desabamento ou desestabilização. 

Caixa do Sapador: Conjunto de equipamentos e implementos utilizados pela 

tropa de engenharia do Exército Brasileiro com a finalidade de assegurar a mobilidade, 

a contramobilidade ou a proteção da tropa apoiada. 

Controle de Danos: consiste em medidas preventivas tomadas antes, durante 

e após ataque inimigo ou catástrofe natural, destinadas a reduzir a probabilidade de 

danos e minimizar seus efeitos sobre as operações de combate, de apoio ao combate 

e de apoio logístico. 

Desastre: Perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade 

em qualquer escala devido a eventos perigosos interagindo com condições de 

exposição, vulnerabilidade e capacidade, levando a um ou mais dos seguintes 

aspectos: perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais. Além 

disso, efeito do desastre pode ser imediato e localizado, mas é geralmente 

generalizado e pode durar por um longo período de tempo. 

Equipe: Grupo de pessoas que estão treinadas, capacitadas e equipadas para 

realizar determinado trabalho em uma ou mais áreas especializadas. 

Estrutura Colapsada: Quando os elementos estruturais de sustentação de 

carga internos falham, um edifício entrará em colapso e as paredes externas serão 

puxadas para dentro da estrutura em queda. Este cenário pode ser causado por 

atividade de construção, um terremoto ou incêndio e pode resultar em uma área de 

escombros pequena, porém, muito densa. Por outro lado, se a falha estrutural for 

causada por uma explosão ou por forças naturais, como um vendaval, o prédio pode 

desmoronar em direção externa, resultando em uma área de escombros maior, 

todavia mais dispersa (UNITED STATES, 2018) 
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INSARAG: Grupo Assessor Internacional de Operações de Busca e Resgate, 

do inglês International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG), encarregado 

de emitir as diretrizes e metodologias para o emprego de Forças-Tarefas.  

Procedimento Operacional Padrão: Descrição detalhada de todas as 

operações necessárias para a realização de uma tarefa, ou seja, é um roteiro 

padronizado para realizar uma atividade. 

Quadro de Cargos Previstos: Documento que prevê os cargos que possui uma 

OM, permitindo o seu funcionamento em tempo de paz, expressando as supressões 

e acréscimos necessários nos cargos dos respectivos QC, indispensáveis ao 

funcionamento da OM” (BRASIL, 2004, p.149).  

Quadro de Dotação de Material: Dotação pormenorizada dos materiais 

atribuídos ao pessoal e às frações da OM e as normas de distribuição. 

          USAR: Equipe multidisciplinar que tem capacidade de realizar determinadas 

tarefas de resgate, baseadas em sua experiência, seu ferramental e organização de 

pessoal. 
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ANEXO A – Ferramentas caixa do Sapador 
 
 
 

COMPOSIÇÃO DA CAIXA DO SAPADOR 

CATEGORIA FERRAMENTA QTD FINALIDADE 

FERRAMENTAS 

ELÉTRICAS 

Inversor de potência DC-AC (12V /220V) 04 
Inverter a potência DC 12 v para AC 

220 v, adaptando as Frmt elétricas 

Tesoura elétrica à bateria 01 Corte de materiais de alta resistência 

Esmerilhadeira profissional 2.400 w 01 
Acabamento de serviços de solda 

 

Parafusadeira e Furadeira sem fio 01 

Realização de trabalhos de 

reparação/construção, com fins 

diversos 

Máquina de solda inversora TIG 01 
Execução de trabalhos de solda 

 

Chave de impacto 01 

Realização de trabalhos de 

reparação/Cnst, com fins diversos 

(bateria) 

Plaina profissional 01 Nivelar superfície de madeira 

Multicortadora profissional 01 
Realização de cortes em diversos 

materiais 

Martelo perfurador profissional 01 

Realização de trabalhos de 

reparação/Cnst, com fins diversos 

(bateria) 

Martelete Eletropneumático 01 

Rlz Trab de grande porte de 

reparação/construção, com fins 

diversos 

FERRAMENTAS 

COMBUSTÃO 

INTERNA 

Rompedor a gasolina 01 Romper concreto, pedras e asfalto 

Roçadeira 02 
Limpeza de campo de tiro, áreas de 

mato alto 

Motosserra 

 
02 

Trabalhos de desobstrução e corte de 

madeira 
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Implementos para Motosserra: Perfurador de 

solos 
02 

Construção de fornilhos para Explo e 

preparação de obstáculos de OT 

Implementos para Motosserra: Bomba d'água 02 
Obtenção/Distribuição de água 

 

Implementos para Motosserra: Cortador 

abrasivo 
02 

Para o corte de diversos materiais 

(madeira, metais e concreto) 

Implementos para motosserra: Roçadeira 02 
Limpeza de campo de tiro, áreas de 

mato alto 

Implementos para Motosserra: Furadeira 02 
Executar furos em madeira, concreto e 

metais 

Gerador a gasolina 02 Gerar energia 220V. 

FERRAMENTAS 

PARA REC ENG 

Esquadro, Prumo e Nível Laser 01 
Nivelamento no terreno e das Eqp Pnt 

 

Telêmetro Laser 01 Aferição de distâncias/nivelamento 

Clinômetro digital 01 
Verificar a inclinação do terreno 

(rampas) 

Cj de medição:Trena 30 m; Trena 50 m; 

Trena 5 m x 25 mm; Trena 8 m x 25 mm 
02 

Medições em geral 

 

Câmera digital 03 Fotografias em geral 

Bússola 05 
Orientação e aferição de cartas 

topográficas 

GPS 03 Navegação e locação de pontos 

FERRAMENTAS 

PARA DESTRUIÇÃO 

Voltímetro digital 03 
Verificar a voltagem de equipamentos 

elétricos 

Explosor 03 Acionamento de cargas explosivas 

Ohmímetro 03 Verificar resistências elétricas 

FERRAMENTAS 

DIVERSAS 

Conjunto de ferramentas (177 peças) 01 
Consertos e manutenção em diversos 

equipamentos e materiais 

Alargador hidráulico 01 
Sustentar peso de estruturas. Alargar 

aberturas em metais, madeiras e etc 

Jogo de soquetes (33 peças) 01 
Consertos e manutenção em diversos 

equipamentos e materiais 
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Conjunto de ferramentas (65 peças) em 

cromo vanádio 
01 

Consertos e manutenção em diversos 

equipamentos e materiais 

Conjunto de solda Oxiacetileno 01 Soldas diversas 

Conjunto de Içamento: patesca, tirfor, fateixa 

e cinta de reboque 
01 

Realizar trabalhos de içamento de 

cargas, tensionamento de cabos de aço 

e manobras de força 

Marreta, martelo de unha, serrote, machados 

cabo PVC 
03 

Frmt em geral para serviços de 

carpintaria e organização de terreno 

Alicate corte diagonal, alicate rebitador, arco 

de serra, alicates de pressão, alicates corte 

frontal, foice 

03 
Frmt em geral para serviços de 

carpintaria e organização de terreno 

Alavanca ponteiro, alavanca reta, pé-de-

cabra duplo, sacador de pregos multiuso 
06 

Frmt em geral para serviços de 

carpintaria e organização de terreno 

Picareta “chibanca”, pá para carvão, 

enxadão, pá cortadeira, pá ajuntadora, pá 

bico – frankfurt, cavadeira articulada, 

cavadeira reta 

06 
Frmt em geral para serviços de 

carpintaria e organização de terreno 

Trado, cabo p/ trado, extensão p/ cabo de 

trado, forcado, picareta, machado lenhador, 

machadinha 

03 
Frmt em geral para serviços de 

carpintaria e organização de terreno 

TRANSPORTE Caixa Racco 22 
Acondicionar e transportar o 

ferramental 

Fonte: 12º Batalhão de Engenharia de Combate (2013) 
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APÊNDICE A - Questionário Semiestruturado 

 

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

 

Este questionário enquadra-se na coleta de dados da pesquisa: “ESTRUTURAS COLAPSADAS: 

PROPOSTA DOUTRINÁRIA PARA O EMPREGO DE PESSOAL E MATERIAL DE ENGENHARIA EM 

OPERAÇÕES DE BUSCA E RESGATE”, sob responsabilidade do Cap Eng RUBENS BITAN DA 

COSTA SILVA, contato: [24] 98138-0190, no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Ciências 

Militares, realizada na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Os resultados obtidos serão utilizados 

apenas para fins acadêmicos, sendo realçado que as respostas dos inquiridos representam apenas a 

sua opinião individual e não da Força a que pertencem. O questionário é voluntário e anônimo. As 

questões são relacionadas a sua participação na missão de paz no Haiti, durante o terremoto de 2010. 

Não existem respostas certas ou erradas. Por isso lhe solicitamos que responda de forma espontânea 

e sincera a todas as questões. Na maioria das questões terá apenas de assinalar com um xis (X) a sua 

opção de resposta. Obrigado pela sua colaboração. 

 

1 IDENTIFICAÇÃO (Responda relacionado à missão) 

1.1 Posto _________________________  1.2 Função ________________________ 
 

2 CAPACITAÇÃO 
2.1 Anterior à missão 

(  ) Gestão / Administração 
(  ) Busca 
(  ) Resgate (Socorrista)  
(  ) Logística (transporte, suprimento de 
água, etc) 
(  ) Assistência médica (Socorrista) 
(  ) Outro __________________ 
 

2.2 Para a missão 
(  ) Gestão / Administração 
(  ) Busca 
(  ) Resgate (Socorrista)   
(  ) Logística (transporte, suprimento de 
água, etc) 
(  ) Assistência médica (Socorrista) 
(  ) Outro __________________ 

3 EXPERIÊNCIA (Anterior à missão) 
(  ) Gestão / Administração 
(  ) Busca 
(  ) Resgate    

(  ) Logística 
(  ) Assistência médica 
(  ) Outro __________________ 

4 MISSÃO (Sua equipe na ocorrência do terremoto) 

4.1 Quem acionou? __________________________________________________________ 

4.2 Qual tempo (aproximado) decorrido entre o acionamento e a atuação? _______________ 
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4.3 Quais destes atores participaram da operação: 

QUADRO DE PESSOAL 

Componente  Atribuição Quantidade Outro 

Gestão / 

 Administração 

(  ) Líder da equipe   

(  ) Adjunto   

(  ) Oficial de planejamento   

(  ) Oficial de ligação   

(  ) Oficial de coordenação   

Busca 

(  ) Especialista em busca técnica   

(  ) Adestrador de cães   

(  ) Especialista em materiais perigosos   

Resgate 

(  ) Chefe de equipe/ técnicos 

 
  

(  ) Especialista em levantamento 
pesado 

  

Logística 

(  )  Chefe logística   

(  ) Transporte   

(  ) Logística   

(  ) Administrador de base   

(  ) Especialista em comunicações   

Assistência 
médica 

(  ) Médico   

(  ) Paramédicos/ enfermeiros   
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4.4 Quais os principais meios utilizados: 

Componente 

Citar o material 
Indicadores Quantidade 

(  )   Quebra, levanta e remove componente das 
construções 

 

(  )   Apto a montar sistemas de escoramento 
vertical e de portas e janelas 

 

(  )  Corta e/ou penetra concreto e madeira até a 
espessura de 300 mm 

 

(  )  Estabiliza componentes das construções  

4.5 Quais outros participantes envolvidos? 

a) (  ) Organismos Internacionais, Qual (is) _________________ 

Função: (  ) Componente gestão/administração 

(  ) Componente de busca 

(  ) Componente de resgate 

(  ) Componente de logística  

(  ) Componente de assistência médica 

b) (   ) Outras forças militares, Qual (is) _________________ 

Função: (  ) Componente gestão/administração 

(  ) Componente de busca 

(  ) Componente de resgate 

(  ) Componente de logística  

(  ) Componente de assistência médica 

c) (  ) Outros,  Qual (is) _________________ 

Função: (  ) Componente gestão/administração 

(  ) Componente de busca 

(  ) Componente de resgate 

(  ) Componente de logística  

(  ) Componente de assistência médica 
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4.6 Quanto tempo durou sua atuação nessa operação de busca e resgate? 

5 ENSINAMENTOS 

5.1 Experiência: (   ) Positiva (   ) Negativa  Por quê? ________________ 

5.2 Quais as dificuldades enfrentadas: 

PESSOAL 

a)  Gestão/ administração  

(  ) adequada (   ) parcialmente adequada (   ) inadequada (  ) inexistente 

b)  Busca 

(   ) adequada (   ) parcialmente adequada (   ) inadequada (  ) inexistente 

c) Resgate  

(   ) adequada (   ) parcialmente adequada (   ) inadequada (  ) inexistente  

d) Logística  

(   ) adequada (   ) parcialmente adequada (   ) inadequada (  ) inexistente 

e) Assistência médica 

(   ) adequada (   ) parcialmente adequada (   ) inadequada (  ) inexistente 

MATERIAL 

a)  Ferramentas de quebrar e perfurar estruturas de concreto e madeiras até 300mm 

(  ) adequada (   ) parcialmente adequada (   ) inadequada (  ) inexistente 

b)  Ferramentas de erguer estruturas até 12 ton 

(   ) adequada (   ) parcialmente adequada (   ) inadequada (  ) inexistente 

c) Equipamento de remoção de escombros  

(   ) adequada (   ) parcialmente adequada (   ) inadequada (  ) inexistente  

d) Material para escoramento de estruturas 

(   ) adequada (   ) parcialmente adequada (   ) inadequada (  ) inexistente 
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APÊNDICE B- ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Objetivo: Obter conhecimento técnico da atuação dos Bombeiros – agentes responsáveis pelas 

operações de BREC no Brasil. 

Esta entrevista enquadra-se na coleta de dados da pesquisa: “ESTRUTURAS COLAPSADAS: 

PROPOSTA DOUTRINÁRIA PARA O EMPREGO DE PESSOAL E MATERIAL DE ENGENHARIA EM 

OPERAÇÕES DE BUSCA E RESGATE”, sob responsabilidade do Cap Eng RUBENS BITAN DA 

COSTA SILVA, contato: [24] 98138-0190, no âmbito de uma dissertação de Mestrado em Ciências 

Militares, realizada na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Os resultados obtidos serão utilizados 

apenas para fins acadêmicos, sendo realçado que as respostas representam apenas a sua opinião 

individual e não da Força a que pertence. A entrevista é voluntária, porém não anônima. Não existem 

respostas certas ou erradas. Por isso lhe solicitamos que responda de forma espontânea e sincera a 

todas as questões. Na maioria das questões terá apenas de assinalar com um xis (X) a sua opção de 

resposta. Obrigado pela sua colaboração. 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Posto/Função: TC QOBM/Comb RRem 
 

1.2 Formação: 
 

 Engenharia de Incêndio e Pânico - Academia de Bombeiro Militar - CBMDF/UnB 

 Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Gestão de Emergências e Desastres - 

Universidade Gama Filho – UGF 

 Especialização em Administração Corporativa - 1° Colocado - Universidade de 

Brasília - UnB/CBMDF 

 Especialização em Gestão Estratégica Corporativa - Universidade Católica de 

Brasília - UCB/CBMDF 

 
 

2 EXPERIÊNCIA 

2.1 Principal atuação em BREC: criação do Curso de Resgate em Estruturas Colapsadas, Nível Leve 

(CRECL); Instrutor do CRECL; Curso BREC (Office of U.S. Foreign Disaster Assistance / United States 

Agency International Development / México); Instrutor do Curso BREC (Office of U.S. Foreign Disaster 

Assistance / United States Agency International Development / Corpo de Bombeiros do Perú). 

2.2 Operação/treinamentos de BREC com o Exército Brasileiro.  Já atuou em conjunto? 

( X ) Sim (   ) Não   
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2.2.1 Em caso afirmativo, quando e onde foi a atuação? Curso de Busca e Resgate em Estruturas 
Colapsadas - Nível Leve - Turma C / 2009 - Período de 18 a 21 de maio de 2009 (equipe que foi para 
o Haiti) e outros cursos que tivemos a participação de militares do EB. 

2.2.2 Qual o pessoal do EB usado? Instrutores e Monitores do CBMDF e Cruz Vermelha Brasileira além 

de 5 (cinco) militares do Exército. 

2.2.3 Qual o material do EB usado? Todo material para execução do exercício foi fornecido pelo 

CBMDF. 

3 OPERAÇÕES DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS 

3.1 Situação real: Armênia, Ilha do Chipre, Colômbia, Equador e outros 

a) Quais os primeiros passos para acionamento de uma operação BREC no Corpo de Bombeiros do 

Brasil? 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, estabelecida por meio da Lei 12.608, 

prevê que as ações de proteção e defesa civil sejam organizadas pelas ações de prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação. Assim, para cada uma delas há responsabilidades específicas, 

ao mesmo tempo em que se considera que façam parte de uma gestão sistêmica e contínua. O conjunto 

dessas ações é um processo contínuo, integrado, permanente e interdependente, que envolve a 

prevenção, mitigação preparação, resposta e recuperação, configurando uma gestão integrada em 

proteção e defesa civil. O processo completo para uma operação como essa no Brasil ainda está em 

andamento. 

b) Como é organizado o quadro de pessoal numa operação standart? 

 Equipe de Gerenciamento USAR, Equipe de Busca USAR, Equipe de Resgate USAR, Equipe 

Médica USAR e Equipe de Logística USAR. 

c) Qual o material mais comumente usado? 

Depende das condições/características locais, do número de feridos etc.   

d) Além do Corpo de Bombeiros, quem são outros possíveis atores presentes na operação? 

Na metodologia da INSARAG, toda e qualquer equipe treinada e que faça parte do sistema de 

resposta 

e) Onde termina a operação e quais os procedimentos geralmente adotados? 

Quando o solicitante entende que não há mais necessidade de apoio; quando a equipe perde 

a capacidade de resposta (logística); procedimentos de desmobilização padrões. 

3.2 Situação ideal (em emprego conjunto) 

a) Qual o tipo de capacitação que o senhor visa importante para os integrantes da operação? 

Conhecimento em ferramentas de gestão de pessoal e de recursos materiais, produtos 
perigosos, APH, gestão de riscos e desastres, análise de danos (para início). 

b) Qual seria o tempo de resposta ideal entre o acionamento do incidente e a chegada da equipe ao 
local do desastre? 
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Relativo. Depende de onde for o desastre. Guias de INSARAG orientam o tempo ideal de 
resposta. 

 

c) Quem seriam os atores e suas funções: 

QUADRO DE PESSOAL (Bombeiros e Exército) 

Componente  Atribuição Quantidade Observação 

Gestão / 

 Administração 

(x) Líder da equipe 01  

(  ) Adjunto 00  

(  ) Oficial de planejamento 01  

(  ) Oficial de ligação 01  

(  ) Oficial de coordenação 01 
Chamamos de 

Oficial de Operações 

Busca 

(  ) Especialista em busca técnica 01  

(  ) Adestrador de cães 01  

(  ) Especialista em materiais perigosos 01  

Resgate 

(  ) Chefe de equipe/ técnicos 

 
01  

(  ) Especialista em levantamento 
pesado 

04  

Logística 

(  )  Chefe logística 01  

(  ) Transporte 01  

(  ) Logística 01  

(  ) Administrador de base 01  

(  ) Especialista em comunicações 01  

Assistência 
médica 

(  ) Médico 01  

(  ) Paramédicos/ enfermeiros 02  

 

d) Quais seriam os meios usados?  

Os guias de INSARAG relata as capacidades requeridas para cada componente USAR da 
missão. Enquanto o componente Gestão/Administração vai ter ênfase em materiais voltados para 
administração, o componente de Busca será dotado de material voltado para detecção e localização 
de vítimas e o Resgate para o ferramental hidráulico, pneumático e mecânico. 
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e) Principais responsabilidades e jurisdição de cada Força. 

 Baseadas na Constituição e Legislações pertinentes que definem quem são responsáveis por 
esse tipo de resposta.  
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APÊNDICE C- PRODUTO FINAL 

 

 

 
 

                                      MINISTÉRIO DA DEFESA 

                                       EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAL DE 
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA TAREFA FUNCIONAL DE REALIZAR 

AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO 

 

1. OBJETIVOS 

 

a. Propor a organização de pessoal do Batalhão de Engenharia de Combate para 

realizar o resgate de pessoal sinistrado em operações militares por meio do uso de equipes 

de resgate, de acordo com os guias INSARAG. 

b. Propor a organização de material da fração de emprego para realizar o resgate de 

pessoal sinistrado em operações militares por meio do uso de equipes de resgate, de 

acordo com os guias INSARAG. 

 

2. REFERÊNCIAS 

 

a. Guias INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), Volume II, 

2015, OCHA-ONU; e 

b. Manual de Campanha C 5-7, Batalhão de Engenharia de Combate, EME, de 2001. 

 

3. GENERALIDADES 

 

a. Conforme Manual de Campanha C5-7, Pg. 11-13, o controle de danos (CD) 

consiste nas medidas preventivas e de controle antes, durante e após a 

ocorrência de um ataque inimigo ou uma catástrofe natural. 
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b. A responsabilidade pelas atividades de CD recai sobre o controlador de 

segurança da área de retaguarda. “O Cmt BE Cmb, responsável por uma subárea 

na SEGAR, é também o responsável pelo planejamento, coordenação e 

execução das medidas e ações de CD”. 

c. Os principais meios disponíveis para as atividades de CD são pessoal e 

equipamentos de apoio logístico e de engenharia. 

d. Para efeito de controle de danos, a equipe é composta por 5 (cinco) 

destacamentos: controle e avaliação, socorro leve, socorro pesado, mão-de-obra 

e de saúde; 

e. Conforme propósito desse trabalho, a fim de dotar a fração de engenharia da 

capacidade de resgatar pessoal e material sinistrado,  organizou-se a fração 

segundo os protocolos de INSARAG e dividindo-a em cinco componentes: 

Gestão/ Administração, Busca, Resgate, Logística e Assistência Médica. 

 

4. BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE DO GRUPAMENTO DE 

ENGENHARIA 

 

a. Estrutura organizacional 

 

 

Figura 1 – Organograma do BE Cmb 

Fonte: Brasil (2001, p. 2-4) 

 

b. Missão 

- Multiplicar o poder de combate dos elementos apoiados, assegurando-lhes 

mobilidade, contramobilidade e proteção. 
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c. Possibilidades 

1)  As principais possibilidades do Batalhão de Engenharia de Combate são:  

 

(1) planejar e supervisionar os trabalhos de engenharia em sua área de 

responsabilidade;  

(2) executar reconhecimentos especializados de engenharia; (...) 

(8) lançar ou construir obstáculos e outros trabalhos de organização do 

terreno que requeiram mão-de-obra e/ou equipamentos especializados; 

(9) construir, lançar e remover obstáculos, inclusive subaquáticos; (...) 

(16) prestar assistência técnica de engenharia às tropas divisionárias e 

às brigadas que a integram nos assuntos pertinentes à Eng.; (...) 

(20) reforçar até 2 (duas) Bda em primeiro escalão com meios em pessoal 

e material (BRASIL, 2001, p. 2-4 e 2-5, grifos nossos). 

 

2) As Cia E Cmb são elementos executivos dos BECmb e executam missões 

ligadas a mobilidade contramobilidade e proteção;  

3)  A Cia E Cmb é organizada conforme abaixo: 

 
Figura 2 – Organograma do Cia E Cmb 

Fonte: Brasil (2001, p. 7-1) 

 

4) Os Pel E Cmb são os elementos executivos das Cia E Cmb, recebendo 

missões da mesma natureza. 
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 5. PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DA FRAÇÃO SEGUNDO OS GUIAS DE 

INSARAG. 

 

a. Organização de pessoal componente USAR médio 

 

- De acordo com os guias de INSARAG, uma equipe USAR média possui 

a seguinte constituição: 

 

COMPONENTE 

USAR 
TAREFAS ATRIBUIÇÃO 

TOTAL 

PESSOAL 

Gestão / 

Administração 

Comandar Líder da equipe 01 

Assessoramento Adjunto 01 

Planejamento/monitoramento Oficial de planejamento 01 

Comunicação social e relatório Oficial de ligação 01 

Avaliação e análise de riscos Engenheiro estrutural 01 

Segurança e proteção Oficial de segurança 01 

Coordenação Oficial de coordenação 01 

Busca 

Busca técnica 
Especialista em busca 

técnica 
02 

Busca com cães Adestrador de cães 02 

Avaliação de materiais perigosos 
Especialista em 

materiais perigosos 
02 

Resgate 
Quebra, corte, perfuração e 

escoramento 

Chefe de equipe/ 

técnicos 

14  

(duas equipes 

com um chefe e 

seis socorristas 

cada). 



127 

 

Levantamento e movimento 
Especialista em 

levantamento pesado 
02 

Assistência 

Médica 

Gestão de equipes médicas, 

coordenação e administração da 

equipe médica. Atenção à equipe 

e a pacientes 

Médico 01 

Paramédicos/ 

enfermeiros 
03 

 

Logística 

  

Base de operações Chefe de logística 01 

Abastecimento de água Transporte 01 

Abastecimento de alimento Logística 01 

Abastecimento de combustível e 

transporte 
Administrador de base 02 

Comunicações 
Especialista em 

comunicações 
01 

TOTAL 39 

 

b. O BECmb em atividades de busca e resgate 

 

1) Componente Gestão/ Administração 

 



128 

 

 

 

a) Pela complexidade da operação, é recomendável que o Estado Maior 

do Batalhão apoie com pessoal esse componente. 

b) O Cmt E Cmb diretamente envolvido será o Cmt do cenário de 

operações, sendo os seus Cmt Pel responsável por assessorá-lo, bem como 

comandar seus pelotões nas áreas que forem designados. 

 

2) Componentes Busca e Resgate 
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a) Os componentes Busca e Resgate acima apresentados, foram baseados 

na mesma composição dos guias de INSARAG. 

 

b) Considerações a respeito das equipes de Resgate: 

 

(1) Pessoal 

 

(a) O Cmt GE deverá ser convenientemente treinado para: 

                 ((1)) Usar técnicas de busca e resgate, incluindo extração de vítimas; 

                 ((2)) Identificar padrões de colapso; 

                 ((3)) Reconhecer e usar sistemas de marcação de edifícios 

INSARAG; 

 

(b) Os especialistas em resgate deverão estar convenientemente 

treinados para:  

                 ((1)) Romper, abrir brecha, levantar e remover componentes das 

construções; 

                 ((2)) Montar sistemas de escoramento; 

                 ((3)) Cortar e/ou penetrar concreto até 300mm. 

 

(2) Material 

 

- A equipe de resgate deverá estar equipada com o seguinte 

material: 

(a) Constantes na caixa do sapador 

((1)) 01 tesoura elétrica à bateria; 

((2)) Esmerilhadeira profissional 2.400w; 

((3)) 01 Parafusadeira e furadeira sem fio; 

((4)) 01 Chave de impacto; 

((5)) 01 Plaina profissional; 

((6)) 01 Multicortadora profissional; 

((7)) 01 Martelete eletropneumático; 

((8)) 01 Rompedor a gasolina; 

((9)) 02 Motosserras; 
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((10)) 02 Cortadores abrasivos; 

((11)) 01 Conjunto de içamento: patesca, tifor, fateixa, 

e cinta reboque; 

((12)) 06 Conjuntos alavancas ponteiro, alavanca reta, 

pé-de-cabra duplo; 

((13)) 06 Conjuntos materiais diversos (pá, enxada, 

picareta, balde etc). 

 

 

(b) Necessidade de implementação: 

                                    ((1)) 03 Almofadas pneumáticas W10- 9.6T; 

                                    ((2)) 03 Almofadas pneumáticas W20- 20.2T; 

                                    ((3)) 03 Almofadas pneumáticas W25- 24.6T; 

                                    ((4)) 03 Almofadas pneumáticas W41- 41.2T; 

                                    ((5)) 03 Macacos hidráulicos 12T; 

                                    ((6)) 03 Macacos hidráulicos 5T; 

                                    ((7)) 01 Bomba hidraúlica HTT 1800 UC; 

                                    ((8)) 20 Escoras mecânicas. Sugestão: Marca Holmatro; 

                                    ((9)) 06 cilindros telescópicos. Sugestão: TR5350 

Holmatro; 

                                    ((10)) 01 Cortadora hidráulica; 

                                    ((11)) 01 Cortadora combinada; 

                                    ((12)) 01 Balão de iluminação com tripé. 

 

c) Considerações a respeito da equipe de Busca: 

 

(1) Pessoal 

(a) O Cmt GE deverá ser convenientemente treinado para: 

- Coordenar buscas com recursos visuais, eletrônicos e caninos. 

 

(b) Os Especialistas em busca técnica deveram ser 

convenientemente treinado para: 

- Utilizar equipamentos para localizar vítimas, incluindo câmeras 

térmicas e dispositivos acústicos. 
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(c) Os especialistas em busca com cães deverão ser 

convenientemente treinados para: 

- Treinar e empregar cães para localização de vítimas. 

(d) Os especialistas materiais perigosos deverão ser 

convenientemente treinados para: 

- Operar equipamentos de monitoramento atmosférico e 

ventilação forçada. 

 

(2) Material 

 

- Atualmente, as caixas de sapador não detêm nenhum equipamento 

específico para a atividade de busca. No entanto, a equipe de resgate deverá 

estar equipada com o seguinte material: 

(a) 02 câmeras térmicas para busca e resgate; 

(b) 02 detectores acústicos; 

(c) 02 equipamentos de respiração autônoma; 

(e) 02 detectores de gases tóxicos; 

(f) 02 sistemas de ventilação para espaços confinados. 

 

 

3) Componente Logística 

 

a) Da mesma forma que o componente Gestão/ administração, a 

componente logística é fator preponderante nesse tipo de operação. 

b) As funções previstas nos guias de INSARAG, bem como a proposta 

de ocupação pelos integrantes do batalhão, seguem abaixo: 

 

 

 

 

 



132 

 

COMPONENTE ATRIBUIÇÃO EFETIVO NECESSÁRIO OCUPANTE 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

Chefe de logística 01 S4 Unidade 

Abastecimento de água 01 Enc Mat 

Cia- Seção 

Comando 

  

Abastecimento de alimento 01 

Abastecimento de combustível 

e transporte 

02 Adj S4 

Unidade/ 

Chefe Mnt 

Comunicações 01 Reforço da 

Cia C Ap 

 

 

c) O Encarregado de material, juntamente com sua equipe, deverá 

manter estreita ligação com a 4ª seção da Unidade afim de 

proporcionar um apoio logístico contínuo e eficaz; 

d) É necessário que a Cia E Cmb receba reforço de um militar da Cia 

C Ap para estabelecer a rede de comunicação entre todos os 

integrantes da operação por se tratar de um sistema mais complexo. 

 

4) Componente Assistência médica 

 

a) O objetivo do componente de assistência médica é prover o suporte 

básico de vida para a manutenção das funções vitais dos feridos; 

b) A equipe é basicamente composta por 01 médico e 03 enfermeiros/ 

técnicos de enfermagem; 

c) A fim de manter a continuidade de atendimento de saúde do 

Batalhão de Engenharia de Combate, é conveniente que a Cia E Cmb 

receba essa equipe em reforço do Batalhão de Saúde. 


