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PREFÁCIO 

Durante os últimos anos temos observado um crescente número de 

ocorrências envolvendo situações de enchentes e inundações em todo o Estado de 

Minas Gerais. Com o aumento da população bem como da densidade demográfica 

de algumas localidades e principalmente a ocupação desordenada em áreas de 

risco, este tipo de ocorrência tem se tornado mais complexa, exigindo maior preparo, 

treinamento e habilidade das técnicas empregadas por parte dos bombeiros 

militares. 

O presente manual tem por objetivo auxiliar o bombeiro militar a desenvolver 

estratégias e empregar técnicas de diversas áreas como salvamento em altura, 

salvamento com embarcações, salvamento terrestre e salvamento aquático dentre 

outras, para norteá-lo em operações em locais de inundações e enchentes com 

características peculiares ao estado de Minas Gerais.  

Atualmente não pudemos verificar doutrinas específicas de salvamento em 

enchentes apesar de existirem manuais com esta denominação. Foi verificado que a 

pratica de rafting fez com que surgissem doutrinas sobre salvamentos em “águas 

rápidas” ou corredeiras. Uma doutrina específica de salvamento em enchentes como 

alguns manuais do Brasil se intitulam, mostram técnicas de salvamento em 

corredeiras tendo em vista que é o que mais se aproximam de um salvamento em 

locais inundados.  

O manual técnico 10 do Corpo de Bombeiros de São Paulo classifica 

ocorrências de enchentes e inundações como típicas de salvamento aquático, 

porém uma análise minuciosa, de diversos manuais americanos e alguns europeus 

../../Leonard/Desktop/manual%20enchentes%20final.doc#_Toc418547844
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que referenciam este manual, nos evidenciam que as técnicas utilizadas, se 

divergem das de salvamento aquático. Devido a esta peculiaridade, o ideal é que 

tratemos, assim como outros grupos, o salvamento em enchentes e correntezas 

como uma área distinta. 

 O salvamento em enchentes, correntezas e em inundações, se caracteriza 

por uma área de salvamento específica apesar de empregar técnicas de várias 

outras áreas em um ambiente terrestre que foi tomado por grande quantidade de 

água. Este excesso de água pode ocorrer devido a grande precipitação 

pluviométrica que não pôde ser escoada, por transbordo da calha d’água de um rio, 

abertura de comportas de forma intencional para se evitar um mal maior como o 

rompimento das barragens devido a um maior nível de água.  Englobaremos 

também os rios como locais desse tipo de ocorrência, tendo em vista que o 

transbordo desse meio aquático faz com que não haja diferenciação dele com o 

meio terrestre. Vale ressaltar que as técnicas empregadas em rio, nas suas 

condições normais (sem o transbordamento da calha d’água) se caracterizam como 

técnicas um pouco divergentes.  

As técnicas aqui ensinadas visam facilitar o trabalho nas ocorrências, e 

nortear o bombeiro militar a atuar preventivamente, principalmente se houver o 

acompanhamento da previsão pluviométrica local que indica uma grande quantidade 

de chuva. 
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1. ENCHENTES E INUNDAÇÕES 

 

Enchente não é, necessariamente, sinônimo de catástrofe. É apenas um 

fenômeno natural dos regimes dos rios. Não existe rio sem enchente. Por outro lado, 

todo e qualquer rio tem sua área natural de inundação. As inundações passam a ser 

um problema para o homem quando ele deixa de respeitar os limites naturais dos 

rios. 

As enchentes ocorrem com menos prejuízos em áreas rurais, pois o solo bem 

como a vegetação se comprometem a fazer a “eliminação” da água pela sucção da 

mesma provocando menores danos. Normalmente ocorrem com menos força não 

atingindo consideráveis alturas, nas condições pluviométricas normais. Já nos 

centros urbanos, onde ocorrem interferências através da impermeabilização do solo, 

quando há grande precipitação pluviométrica, muitas áreas podem ser alagadas 

mesmo sem haver rios por perto, e a estes fenômenos foi concebido o nome popular 

de enchentes ou inundações.  

Nas cidades as enchentes trazem grandes prejuízos, tendo em vistas que 

muitas vezes a água não possui local adequado de escoamento fazendo com que a 

população sofra com o excesso de água que está no meio urbanizado. Esta 

urbanização não está ligada a padrões de grandes centros e sim a referências de 

locais onde há construção humana, já que muitas vezes áreas rurais também são 

atingidas pelo transbordo do rio causando grandes estragos. As interferências 

humanas ocorrem em vários estágios começando pela fundação de cidades em 
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limites de rios, pelas alterações realizadas em bacias hidrográficas, pelas 

construções mal projetadas de diques, bueiros e outros responsáveis pela 

evacuação das águas. Os depósitos errôneos de lixo em vias públicas, que com a 

força das águas são arrastados, causam o entupimento dos locais de escoamento 

de agravando este quadro.  

 

Figura 1 Perfil esquemático do processo de enchente e inundação (Fonte: Min. Cidades/IPT, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consequência das enchentes e inundações podemos destacar:  

• Destruição de construções humanas; 

Inundação: representa o transbordamento das águas de um 
curso d’água, atingindo a planície de inundação ou área de 

várzea. 
 

As enchentes ou cheias são definidas pela elevação do 
nível d’água no canal de drenagem devido ao aumento da 

vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém, sem 
extravasar. 

 
O alagamento é um acúmulo momentâneo de águas em 

determinados locais por deficiência no sistema de 
drenagem. 

 
A enxurrada é escoamento superficial concentrado e com 

alta energia de transporte, que pode ou não estar associado 
a áreas de domínio dos processos fluviais. 

 
Fonte: Min. Cidades/IPT (2007) 
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                                  Figura 2 Destruição da cidade de Petrópolis 2011 (Fonte: Portal R7) 

• Contaminação da água por produtos tóxicos; 

• Aumento de incidência de doenças como leptospirose, amebíase dentre 

outras; 

• Contaminação de alimentos; 

• Afogamentos; 

• Pessoas ilhadas em residências e automóveis, 

 

Figura 3 Pessoas ilhadas em ônibus Belo Horizonte 2011, (Fonte: Portal G1) 
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• Pessoas arrastadas pelas correntezas. 

 

Figura 4 Mulher arrastada pela correnteza (Fonte: Portal R7) 

São nestas duas últimas situações, figuras 3 e 4 que se enquadram a maioria 

das ocorrências de salvamento imediato em enchentes, correntezas e inundações.   

2. EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO EM ENCHENTES 

Cada atividade de salvamento exige especificidades para atuação no seu 

ambiente. Em salvamento em altura, por exemplo, os militares utilizam cadeirinha 

para trabalhos em altura, capacetes, cordas, mosquetões, aparelhos descensores, 

ascensores dentre outros. Assim também ocorre no salvamento em enchentes, as 

peculiaridades de se trabalhas em um meio terrestre que foi tomado pela água, faz 

com que o militar tenha que trabalhar com equipamentos versáteis que permitam o 

trabalho no meio liquido, em conjunto com cordas e outros, e acima de tudo ofereça 

a segurança necessária para ele. Estes equipamentos visam acima de tudo a 

proteção do militar neste ambiente, para que o mesmo não seja arrastado por uma 

correnteza ou atingido por objetos que desçam junto das águas por exemplo; 
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Figura 5 Militar equipado para salvamento em enchentes 
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• Capacete do tipo rafting: capacete vazado para não acumular água, com 

proteção para orelhas e nuca. Deve ser leve e preferencialmente em cores de 

fácil visualização com regulagem de cabeça e jugular; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apito: Equipamento de fundamental importância para a comunicação em 

ambientes de água, pois o barulho das chuvas e da correnteza muitas vezes 

impedem que os militares tenham clareza nas comunicações; 

• Colete de salvamento em enchentes: diferente dos coletes salva vidas 

tradicionais os coletes de salvamento em enchentes têm locais para colocar 

outros materiais, têm fecho e fivela de soltura rápida, ajuste rápido, opção 

para aumentar a flutuabilidade através de insuflação, alça mosquetonável. 

Atualmente o CBMMG possui este tipo de colete que exigem um certo nível 

de treinamento para serem bem utilizados e para que todas as suas funçções 

possam ser utilizadas corretamente, caso contrário o mesmo servirá como 

um colete comum do tipo salva-vidas.  

 

 

 

 

 

Figura 6 capacete tipo rafting, proteção auricular ajustavel. 
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• Saco de arremesso: este dispositivo facilita o arremesso de cordas em 

longas distâncias, tem buracos para facilitar a vazão de água e são 

confeccionados em material que tem a flutuabilidade positiva. 

Comportam cerca de 15 a 25 metros de corda, dependendo do seu 

diâmetro; 

 

Figura 8 Saco de arremesso para corda de até 20 metros 

Figura 7 colete inflável para salvamento em corredeiras, com alça mosquetonável. 
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• Roupas de Neoprene: protegem o militar de objetos cortantes e ou 

perfurantes que possam descer com a correnteza e de hipotermia, 

tendo em vista que a água retira o calor do corpo 25 vezes mais rápido 

que o ar à mesma temperatura. A roupa de neoprene dificulta a troca 

da água que está em contato com o corpo com a água do meio 

externo, trazendo maior isolamento térmico. Nunca se deve utilizar 

roupas de combate a incêndio para estes tipos de salvamento, tendo 

em vista que as mesmas, acumulam grande quantidade de água e 

dificultam as ações dos militares. 

 

Figura 9 Roupas de Mergulho, conhecidas no CBMMG como Neoprene 

• Calçados: devem ser rígidos, de maneira que deem estabilidade ao tornozelo 

devido à força da correnteza além de proteger a sola dos pés contra objetos 

perfurantes, as botas de Cloroprene podem ser utilizadas, porém não oferece a 
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estabilidade necessária ao tornozelo; 

  

Figura 10 Coturno de neoprene 

• Bastão: este material pode ser improvisado com cabo de vassoura, 

apesar de já existirem bastões específicos de caminhadas que podem 

ser utilizados; 

• Cordas: de preferências cordas de polipropileno que flutuam na 

superfície da água. São mais fáceis de secar e em contato com água 

não ficam tão “pesadas”. 

• Botes: os botes ideais são os infláveis a remo já que outros tipos 

podem ser danificados por objetos que descem juntamente com a 

correnteza. 
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3. SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES 

Toda operação de Bombeiro Militar deve ser norteada pela proteção da equipe e 

do meio em que se vai desenvolver o cenário da ocorrência. É necessário conhecer 

as particularidades do cenário onde irá haver a atuação e desenvolver métodos que 

sejam SEMPRE respeitadas para que se possa obter sucesso nas operações.  

Para tanto delimitamos as áreas de maior periculosidade, denominando-as como 

área quentes, mornas e frias, sendo que os militares que estiverem nas zonas 

quentes e mornas deverão estar sempre com equipamento completo, sob 

supervisão e com missões bem definidas. 

 

Figura 11 Delimitação de zonas de segurança no Teatro de Operações (fonte: swiftwater rescue guide 2009) 
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3.1. Noções de Hidrologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes termos também podem ser utilizados em um ambiente urbano lembrando-

se que neste caso não lidamos com rios e sim com inundação, mas para facilitar 

utilizaremos a mesma nomenclatura. 

 

Figura 13 Cenário de enchente que pode ser referenciado (fonte: swiftwater rescue guide 2009). 

Rio Abaixo 

Margem esquerda 

Correnteza  

Rio acima 

Margem direita 

Figura 12 Referencial de Rios (fonte: swiftwater rescue guide 2009) 
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Figura 14 Velocidade da correnteza (fonte: swiftwater rescue guide 2009) 

 

 

 

Figura 15 Velocidade da correnteza em meandro (fonte: swiftwater rescue guide 2009) 
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 A leitura do rio é fator de fundamental importância para que o socorrista saiba 

acima de tudo a força e velocidade da correnteza que irá encontrar. No rio, por 

exemplo, quando a água passa por pedras grandes forma-se um local de remanso 

(local onde há pouco ou nenhuma correnteza) e quando passa entre as pedras a 

água desloca-se com maior velocidade como no exemplo a seguir. 

 

Figura 16 leitura de velocidade do rio, formando remanso abaixo das pedras e locais de correnteza entre elas 

(fonte: swiftwater rescue guide 2009). 

Esta leitura do rio ou água corrente deve ser feita previamente principalmente se o 

militar necessitar entrar no meio líquido para fazer o salvamento e para que saiba o 

que pode estar debaixo da água. Isto pode ser facilmente observado pelo efeito 

criado por objetos na superfície da água. 

 

Figura 17 Efeito na superfície nulo devido ao volume da água (fonte: swiftwater rescue guide 2009). 
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Figura 18 Pequeno relevo na superfície (fonte: swiftwater rescue guide 2009). 

 

Figura 19 Formação de "água branca" na superfície pode ser identificada nesta situação (fonte: swiftwater 

rescue guide 2009). 

 

 

Figura 20 Efeito do refluxo hidráulico (fonte: swiftwater rescue guide 2009). 
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3.2. Ações de Segurança 

As operações de Bombeiro Militar devem primar pela segurança nas suas 

ações, a tomada de decisão muitas vezes deve ser rápida a fim de evitar condições 

inseguras e até mesmo ações imprudentes. Algumas atitudes devem ser incutidas 

nas doutrinas de salvamento e fixadas na mente do bombeiro militar para que se 

tornem automatizadas e evitem acidentes durante a ação de salvamento; 

• SEMPRE utilizar um colete de flutuação individual – durante os 

trabalhos de salvamento há grandes chances de o bombeiro cair na 

correnteza, e este equipamento é o que oferece segurança para o 

militar nas operações. Esta regra vale não só para quem está na água 

mas também para aqueles que se encontram na zona quente do 

cenário da ocorrência; 

• SEMPRE mantenha observadores acima do local da ocorrência – 

em enchentes é comum observarmos objetos descendo “rio” abaixo 

que se tornam perigos potenciais para pessoas que estejam dentro da 

água. Militares devem observar se algum objeto que possa oferecer 

risco aos bombeiros que estejam efetuando o salvamento está 

descendo com a correnteza, avisando-os através de apitos ou sinais; 

o As prioridades de salvamento: auto-salvamento, salvamento 

dos outros socorristas e por último o salvamento da vítima, 

porém devemos ressaltar que o Bombeiro Militar tem o dever 

legal de enfrentar o perigo para salvar vidas. Em princípio, todos 

terão atenção adequada e serão salvos pelos socorristas. 

Apesar do bombeiro militar não poder alegar estado de 

necessidade por ter a obrigação legal de enfrentar o perigo, as 

prioridades elencadas na ordem proposta devem ser 

observadas para que mais vidas possam ser salvas. 

Primeiramente o auto-salvamento seguido pelo salvamento dos 

outros socorristas e por último o salvamento da vítima. 
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• SEMPRE tenha um segundo plano – o militar deve saber averiguar 

todas as variáveis existentes a fim de prever algum erro, e caso este 

ocorra, deve então já existir um plano alternativo. Em ocorrências de 

salvamento em enchentes os cenários são dinâmicos, por isso devem 

ser feitos constantes treinamentos para que as ações sejam bem 

conhecidas por todos a fim de evitar perda de minutos essenciais nas 

ações do socorro Uma equipe treinada já tem metodologias de 

segundos planos de ação bem tratados. 

• SEMPRE tenha um backup de segurança correnteza abaixo, seja 

com cordas ou socorrista com bolsa de arremesso. As técnicas aqui 

ensinadas poderão ser utilizadas como principais ou back-ups, 

cabendo ao comandante das operações verificar o que é mais viável; 

• SEMPRE faça o salvamento da maneira mais simples possível – 

métodos complicados ou com muitas informações confundem os 

membros da equipe e tornam as ações complexas para se executar de 

maneira rápida. Ações complexas que não foram treinadas não devem 

ser postas em prática na hora do salvamento. Caso algo não esteja 

claro na mente de cada um dos militares, esta ação não deverá ser 

feita, e sim aquela que todos tem o conhecimento de como deve ser 

executada; 

• SEMPRE utilize o equipamento de proteção corretamente, e o 

equipamento certo para sua proteção. Utilizar equipamentos que não 

foram destinados para um determinado fim em outras ações pode ser 

prejudicial, como por exemplo, utilizar capacetes de combate a 

incêndio em ações de salvamento em enchentes; 

• NUNCA conte com a ajuda da vítima para realizar um salvamento. 

O socorrista deve contar com si só para a realização de um 

salvamento, e não presumir que a vitima possa auxiliá-lo durante as 

ações de salvamento. 

• NUNCA tente ficar de pé no leito da enchente ou do rio – a maior 

força exercida nestes dois meios se encontra no leito, a tentativa de se 
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permanecer de pé pode ocasionar lesão de tornozelo e até mesmo 

fazer com que o bombeiro caia em uma reentrância ou fique preso em 

um bueiro, loca, ou pedras. As correntezas muitas vezes quando 

observadas superficialmente dão a falsa impressão de serem fracas 

mas tem uma força muito grande que pode lesionar seriamente o 

militar; 

• NUNCA amarre uma corda em volta de um socorrista ou de uma 

pessoa sendo socorrida – a corda deve ser mosquetonada na fivela 

de soltura rápida do colete, pois caso o bombeiro fique submerso e 

seja arrastado, há uma grande possibilidade de ficar preso pela corda 

sem conseguir se soltar caso esta esteja amarrada direto no corpo. A 

soltura da corda do colete faz com que o bombeiro vá para a superfície 

evitando submersão.  

É de suma importância que quando do socorrimento da vítima seja 

levado um colete à mesma, pois só assim será possível “ancorar” a 

corda de maneira correta; 

• NUNCA tracione uma corda atravessando a correnteza ou curso 

d’água formando um ângulo reto com a margem – esta ação faz 

com que o bombeiro ou a vítima caso sejam arrastados até este 

dispositivo de segurança fiquem retidos no centro da corda ou no leito 

do curso d’água. A força da correnteza levará as pessoas ao centro da 

corda formando um “V” dificultando as ações de resgate; 
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Figura 21 Corda tracionada perpendicular à margem, a vítima fica no centro, "V" na corda. (Fonte: 

www.ohiopyleraftingblogspot.com) 

• NUNCA perca a vítima após realizar o contato com a mesma – 

após realizar o contato físico deve se utilizar as técnicas conhecidas 

para efetuar o salvamento, o militar pode não ter uma segunda chance. 

3.3. Análise de Risco/Benefício 

A simplicidade da operação deve ser pautada nas ações e técnicas a serem 

desenvolvidas em um salvamento em enchente, rio ou correnteza. O meio de águas 

corretes é por sí só complexo e muito diferente de piscinas e lagos. A água corrente 

cria muitas vezes a falsa impressão de baixa velocidade o que faz com que muitos 

socorristas se arrisquem não fazendo uma análise precisa.  

A análise de risco/benefício nada mais é do que avaliar os prós e contras em 

uma operação que envolva danos à vida. O risco sempre irá existir em qualquer 

ação de resgate e cabe ao militar tentar minimizá-los e controlá-los para que o 

benefício da ação supere os riscos à vida. Nenhum militar irá realizar uma ação se 

souber que a mesma trará como consequência concreta a morte. Ter a ciência de 

que algo poderá dar errado e acarretar em um mal maior é uma das análises que 

deve ser feita, aceita e superada. Caso o condutor do resgate veja que o benefício 

de uma ação não superará os pontos negativos que podem vir a acontecer, deverá 

repensar a ação e o procedimento a ser adotado.  

Uma análise de risco/benefício requer também conhecimento claro das 

capacidades dos militares e dos equipamentos que estão à disposição. Não se pode 
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exigir mais dos equipamentos e das equipes além do que eles poderão superar, pois 

isso poderá fatalmente levar a uma ação de insucesso. 

3.1.1. Perigos 

A análise de risco deve contemplar os perigos existentes na cena durante 

uma ocorrência com enchentes e inundações. Alguns serviços públicos (gás, 

eletricidade, água) fora de controle, materiais perigosos, espaços confinados, 

perigos do meio ambiente podem ser tornar fatores de risco no meio urbano e rural. 

Durante uma enchente, por exemplo, fiações que se encontravam a 15 

metros do solo podem ficar a uma distância pequena, próximo à superfície onde se 

encontram botes de resgate. O gás natural também apresenta uma ameaça durante 

as enchentes já que ruas e estradas são escavadas pela correnteza e as redes de 

gás podem acabar ficando expostas e serem rompidas causando vazamentos. Outro 

fator que deve ser observado são os materiais perigosos, ou substâncias que em 

contato com as pessoas provoquem lesões ou doenças. Fezes de animais, urina de 

rato, o próprio lixo das ruas, em áreas rurais os pesticidas e substâncias químicas 

jogadas na agricultura, tudo isso é fator que deve ser levado em conta em uma 

análise. Estes fatores estão via de regra presentes nas grandes enchentes e devem 

ser sempre observados pelos socorristas. 

• Objetos flutuantes: são observados nas correntezas em áreas 

urbanas, carros, eletrodomésticos, móveis sendo arrastados, que 

podem lesionar o militar quando este estiver no curso d água, por isso 

é importante que se tenha sempre militares rio acima observando. 
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• Hipotermia: A água, tendo em vista seu calor especifico, retira o calor 

do corpo 25 vezes mais rápido do que o ar. A possibilidade de um 

militar sofrer de hipotermia é grande, ou até mesmo de ter cãibras ou 

outros sintomas relacionados à perda de calor corporal. 

 

Figura 23 Posição fetal para prevenção de hipotermia. 

Figura 22 Carro sendo levado pela correnteza. 
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• Objetos fixos, galhadas: no meio urbano podem ser postes, placas, 

muros, cercas. Próximo a leitos de rios encontram-se galhadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprisionamento de partes do corpo: vítimas podem ficar presas em 

bueiros, bocas de lobo ou outros objetos que foram arrastadas pela 

correnteza. 

 

Figura 25 Aprisionamento de parte do corpo em bueiro 

Figura 24 Galhadas rio Tubarão SC 
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• Afogamento: como a força da água é muito grande nestas situações, 

as vítimas podem tentar sair de um local que está seguro para tentar 

alcançar a margem da rua ou de uma avenida e acabar se afogando 

devido à dinâmica da água nestas situações. 

• Refluxos ou Backwash: mais encontrados em rios, porém podem ser 

formados dependendo dos desníveis das vias, ou em barrancos, os 

refluxos fazem com que objetos que caiam na área de recirculação da 

água fiquem ali presos, sendo um local de difícil saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 26 Desenho esquemático de refluxo:  (Washington Boater Education Center) 

REFLUXO 
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Figura 27 Método de saída de refluxo 

3.1.2. Resgatar X Recuperar 

Uma definição bastante utilizada em se tratando das vítimas são as ações de 

resgate e recuperação. Segundo as definições de manuais de (urban search na 

rescue) resgatar é quando as ações são voltadas para o socorrimento de uma 

pessoa ainda com vida, já recuperar é a nomenclatura utilizada para pessoas sem 

vida, ou seja corpos. Diante destas considerações é necessário que na avaliação de 

risco/benefício, seja considerado se iremos resgatar ou recuperar. A fim de 

considerar se uma cena é de resgate ou recuperação, pode-se realizar os seguintes 

questionamentos: 

• Se a vítima é visível, ela está numa situação estável? Se ela está 

presa em cima de um carro, com o nível da água subindo e 

solicitando socorro, pois o carro se move aos poucos, é claramente 

uma situação de resgate. Porém se a vítima está no alto de um 

prédio ilhado com o nível de água constante, isso será uma 

“assistência de resgate” que poderá ser feita mais tarde. 

• Se em uma cena, pessoas dizem ter visto um terceiro ser arrastado 

pela correnteza e depois submergido, em um local indefinido, por 
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mais de 30 minutos, sem avistar novamente o corpo, podemos 

inferir que se trata de uma situação de possível recuperação.  

• As ações dos militares não podem ser baseadas em emoções, toda 

operação deve conter análise crítica da situação para que existam 

decisões racionais que levem em conta a relação risco/benefício. 

Porém se for uma submersão presenciada, o bombeiro deve 

considerar isso como uma ação de resgate. 

Infelizmente, determinar se a situação é de resgate ou recuperação não é 

uma ciência exata, isso exige muito do coordenador das operações. A capacidade 

de avaliar se os meios materiais e humanos, combinado com o cenário da 

ocorrência e os perigos existentes, é que irá dar subsídios para a tomada de 

decisão. Coletar fatos, conhecer as probabilidades, ter segurança das ações a partir 

dos treinamentos feitos é que fazem com que as ações sejam mais seguras. Treino, 

prática, experiência e julgamento são primordiais nas ações de resgate. 

 

 

3.4. Técnicas e Habilidades para Auto Segurança 

Em operações que envolvam o risco à vida é extremamente importante que o 

militar tenha também noções de seus limites e caso seja preciso, consiga se auto 

resgatar. Enquanto situações de resgate muitas vezes precisam de uma ação 

imediata, a possibilidade de que um dos membros da equipe se torne uma vítima 

também deve ser considerada. Uma decisão precipitada de forma individualista pode 

colocar a vida da equipe em risco. Para evitar essas situações podemos 

didaticamente utilizar o que alguns manuais de busca e salvamento (Urban search 

na rescue INSARAG) chamam de triangulo de segurança: 
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• ATENÇÃO/SOBREAVISO: Estado de em que o militar deve estar em 

qualquer operação que envolva o risco a vida. O estado de atenção faz 

com que o militar redobre o cuidado para os perigos existentes em uma 

cena, que possam causar qualquer tipo de contratempo no 

planejamento da operação. 

• CONHECIMENTO ANTECIPADO: São os conhecimentos adquiridos 

com as práticas, treinamentos e experiências vivenciadas pelo militar 

que o auxiliam a realizar um rápido julgamento diante de alguma 

situação que ameace a vida, a equipe ou o planejamento. 

• CAPACIDADE DE SOBREVIVÊNCIA: São as habilidades 

desenvolvidas por cada militar no intuito de se safar de uma situação 

que possa o levar a morte. Estas habilidades são adquiridas 

principalmente com o conhecimento de situações de insucesso, e que 

o militar as tem como exemplo para que, caso venham acontecer, ele 

tenha habilidade e calma necessária para reverter a situação. 

As coexistências destes três pilares não necessariamente farão com que o militar 

tenha sucesso na operação ou consiga em 100% das vezes se livrar de um perigo. 

Porém, fará com que as pessoas que estejam diante de uma situação de risco 

tenham maiores chances de reverter um quadro grave. O departamento de defesa 

americano e outras organizações descobriram que pessoas que estavam na fase de 

desenvolvimento de uma situação que resultou em morte tiveram um período de 5 

até 70 segundos para tomar alguma decisão que poderiam reverter sua situação. 

(Swiftwater rescue technician manual V05). 

ATENÇÃO 

CONHECIMENTO 

ANTECIPADO 

CAPACIDADE DE 

SOBREVIVÊNCIA 



36 

 

3.4.1. Posição de Nado Defensivo 

Caso o militar seja arrastado pela correnteza de uma inundação, ele deve 

adotar a posição de nado defensivo, tendo em vista que esta posição minimiza 

eventuais lesões ocasionadas por impactos em objetos fixos e facilita o desvio de 

objetos flutuantes: 

 

Figura 28 Posição de nado defensivo 

Procedimento para adoção do nado defensivo: 

• Coloque os pés de frente para a direção “rio abaixo”; 

• Joelhos dobrados e pés ligeiramente abaixo da linha d água; 

• Defina o ângulo adequado para melhor proveito da correnteza; 

• Levante a cabeça 45º apontado para a direção que desejar tomar; 

• Levante as costas para ajudar na descida da correnteza; 

• Visualize com antecedência algum obstáculo; 

• Evite ir de encontro com galhadas, se não for possível, mude para o 

nado agressivo (posição de nado comum) e nade rapidamente em 
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direção da correnteza para facilitar na mudança de direção, de modo a 

desviar das galhas. 

 

 

Figura 29 Desvio de obstáculo em nado defensivo. 

co
rren

teza
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Ao assumir a posição de nado defensivo, o militar deve atentar-se para possíveis 

ferimentos de objeto perfuro-cortantes, fraturas por objetos flutuantes e tentar elevar 

o quadril, a fim de evitar contusão na região do cóccix. 

3.4.2. Posição de Nado Agressivo ou Ofensivo 

Em algumas situações o nado defensivo não é suficiente para o militar chegar 

em algum local desejado (remanso, desvio de obstáculos, chegar até uma vítima). O 

nado agressivo é simplesmente a adoção da posição de “crawl” ou a que o militar 

tenha o melhor domínio para nadar mais rapidamente, para alcançar o local que 

desejar ou desviar de um obstáculo. É importante lembrar que neste tipo de nado o 

militar deve, se possível, manter a cabeça para fora da água para que possa 

observar para onde está indo, se não há nenhum obstáculo e os perigos existentes. 

No salvamento em enchentes, faz-se necessário que o militar tenha um bom 

domínio no meio aquático. Isso é necessário, tendo em vista que pode ser que seja 

preciso em algum momento durante uma ação de salvamento, realizar uma 

submersão ou nado submerso, por exemplo, ou até mesmo que seja necessário 

nadar de um lugar para outro. 

 Vale ressaltar que em muitas localidades o leito de um rio que transbordou, 

ocasionando a enchente, irá extrapolar seus limites e ficará no em um ambiente que 

antes era terrestre. Estas técnicas são necessárias, pois dependendo do volume de 

água encontrado, bem como da velocidade da correnteza, a força exercida nas 

pernas e no corpo é tão grande que se torna inviável tentar sustentar-se de pé. Por 

isso é importante que o militar tenha o domínio destes tipos de nados apresentados. 

.  

Figura 30 Nado agressivo para desvio de obstáculos 
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4. ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES 

 

As ocorrências de enchentes e alagamentos acontecem na maioria das vezes 

nos períodos chuvosos que vão de novembro a março, segundo o instituto de 

pesquisas da Puc Minas. Isto não impede a ocorrência de chuvas em épocas 

isoladas, porém facilita a preparação dos trabalhos com o conhecimento prévio de 

um alerta de temporal, por exemplo. É importante que nos períodos chuvosos o 

Coordenador de Bombeiros da Unidade tenha acesso a dados diários de 

informações da precipitação em sua região para que possa traçar as diretrizes 

operacionais do dia. 

Durante a ocorrência de um temporal ou transbordamento de um rio, as vias 

de acesso de uma cidade ficam tomadas por água, dificultando o acesso a 

determinadas localidades, tendo como consequência um atraso no atendimento às 

emergências. Em cidades grandes existe outro fator complicador, a grande 

quantidade de automóveis faz com que o trânsito fique parado devido a pontos de 

alagamentos, o que muitas vezes inviabiliza a chega de viaturas até o local do 

sinistro. Como parte das estratégias a serem utilizadas, o comandante das 

operações deve ter conhecimento da topografia da região e realizar um estudo 

prévio dos pontos de alagamentos já existentes de anos anteriores, fazendo um 

levantamento com órgãos municipais como a defesa civil. Em Belo Horizonte, por 

exemplo, a prefeitura municipal colocou placas em vários locais da cidade alertando 

à população riscos potenciais de alagamentos. Esta medida faz com que a 

população evite transitar pelos locais mais vulneráveis, mas as chuvas repentinas e 

torrenciais acabam por atingir a população. O alerta meteorológico diário ainda 

assim é ferramenta essencial para cientificar as pessoas dos possíveis riscos a 

serem encontrados. As placas de advertência de maneira alguma impedem os 

alagamentos mas fazem com que o número de atingidos diminua significativamente 

tendo em vista o alerta. 
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Figura 31 Placa de advertência da Prefeitura de Belo Horizonte 

Diante da informação prévia de chuva forte, através das previsões do tempo, 

bem como a partir do conhecimento dos locais de maior risco de inundação, o chefe 

de serviço ou coordenador de bombeiros pode descentralizar viaturas em pontos 

base para diminuir o tempo resposta em locais com grande risco potencial. Esta 

ação não evita o problema, mas faz com que a solução, os recursos humanos e 

materiais necessários para realizar um salvamento, estejam em condições nas 

localidades de maior índice de acidentes. 

 

 

Figura 323 Av. Tereza Cristina BH MG inundada (portal UAI) 
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Como parte do salvamento, tudo que antecede a ação propriamente dita é de 

suma importância para o sucesso da operação. O treinamento prévio das técnicas 

de salvamento bem como a divisão das tarefas a serem realizadas facilitam para 

que, como em um time de futebol bem treinado e entrosado, cada um saiba seu 

papel e os objetivos a serem cumpridos. Caso cada membro pense de uma forma 

diferente as ações individuais não favorecerão o objetivo coletivo.  

As ferramentas atuais de previsão pluviométricas bem como o conhecimento 

da dinâmica dos rios auxiliam muitas vezes na previsão de um local que será 

inundado. Verificamos que muitas vezes existe inundação em uma cidade que 

cresceu em torno do leito de um rio, mesmo que não esteja chovendo nesta 

localidade. O que o ocorre é que uma forte chuva a montante (rio acima) desta 

cidade cause um aumento do fluxo de volumes de água que irão desaguar neste rio 

e como consequência um aumento do volume. Este volume de chuva é concentrado 

no leito do rio que transborda e atinge está localidade que foi construída às margens 

do rio, mas que não está sendo diretamente atingida pela precipitação. Portanto, 

quando há conhecimento dos padrões das bacias existentes e do volume 

pluviométrico esperado, podemos prever uma possível inundação para determinada 

localidade. Um exemplo disso é o que ocorreu em dezembro de 2012 na cidade de 

Governador Valadares, quando houve uma grande precipitação na zona da mata, 

mais precisamente nas cidades da Ponte nova e Guaraciaba que foram construídas 

às margens do Rio Piranga, que deságua no Rio Doce. Dois dias após a inundação 

das cidades de Ponte Nova e Guaraciaba a cidade de Governador Valadares foi 

inundada mesmo não estando chovendo na região. 

Outro fenômeno interessante de ser observado é o de Refluxo. Quando uma 

cidade é acometida por forte precipitação a tendência é que a parte baixa dessa 

cidade fique inundada até que o volume dessa água seja escoado. Nas cidades há 

uma grande impermeabilização do solo, o que faz com que o escoamento da água 

se dê basicamente pelas estações de captação de água, diferente das zonas rurais, 

onde grande parte da água é infiltrada no solo. Como há pouca infiltração de água, 

esta escoa com rapidez em direção a bacia  mais próxima. Como o volume de água 

é superior ao normal de escoamento da calha, há então o refluxo desta água que 

retorna até a cidade, o rio não consegue absorver a agua escoada. Este fenômeno 
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pode muitas vezes dar uma falsa impressão de normalidade e algumas horas depois 

uma enchente “contrária” atinge novamente a cidade. 

 

 

Figura 33 Processo de escoamento de água. (Disponível em www.cartetethba.com) 
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Figura 34 Fenômeno de refluxo. (Disponível em www.cartetethba.com) 

Ao chegar a um local que foi inundado ou que existe a possibilidade de ser 

acometida por uma inundação, a equipe deve primar por utilizar o SCO como 

ferramenta de auxilio nos trabalhos. Esta ferramenta possibilita que haja uma divisão 

dos trabalhos de forma que cada alçada (municipal, estadual, setores privados) fique 

com uma esfera de competência, não sobrecarregando somente um órgão ou 

agência. As prefeituras municipais, na maioria das vezes não estão preparadas para 

responder a um desastre. Cabe, portanto, ao Corpo de Bombeiros, órgão legalmente 

responsável por coordenar as ações de defesa civil que inicie os trabalhos de 

gerência. O coordenador das operações e sua equipe devem ter em mente que a 

localidade que vão trabalhar muitas vezes não irá dispor dos recursos básicos para 

sustentar a sua população e, portanto, as equipes de salvamento devem ter 

autonomia de subsistência.  Não se pode esperar do município que ele consiga 

“abrigar” e “alimentar” os militares que ali estão para as ações de defesa civil. Os 

recursos disponíveis deverão ser utilizados com a população local, Por exemplo, 

escolas transformadas em abrigos, hotéis quando existem podem servir de 

alojamento para a população. Outro fator que deve ser observado é que muitas 

vezes o sistema de água entra em colapso e é preciso utilizar de poços artesianos 

particulares para abastecer a população, e até se pensar em autonomia de energia é 

necessário levando com a equipe um gerador, por exemplo.  
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Nas enchentes de 2011/2012 em Minas Gerais várias cidades ficaram sem 

água, energia e isoladas por barreiras que desabaram por mais de 1 semana. É 

necessário, portanto, que haja uma sinergia entre a equipe de resgate e salvamento 

para que consiga soerguer as necessidades vitais de uma cidade que praticamente 

volta à idade da pedra. Em algumas localidades como Guidoval em 2012 não foi 

possível sequer fazer contato telefônico pedindo ajuda, já que o sistema de telefonia 

fixa não funcionava e depois de algumas horas não havia energia para carregar os 

aparelhos celulares. Foi necessária a utilização de rádio amador para coordenar as 

operações e pedir ajuda. 

 Outra questão relevante de ser observada é que muitas localidades do interior 

não possuem um número de emergência local (190, 193), e quando discam para 

solicitar auxílio estes vêm de outras cidades circunvizinhas. Muitas vezes o telefone 

a qual recorrem é o celular do prefeito, do policial militar que trabalha na cidade ou 

até mesmo da prefeitura. É importante que seja divulgado através da rádio, sistema 

de som de igreja ou outros, um número que deverá concentrar todo o pedido de 

auxílio e ajuda em que as equipes de socorro terão fácil acesso. 

4.1. Comunicação nas Operações 

Em ambientes de enchentes e inundações, principalmente quando está 

chovendo, a comunicação se torna muito difícil devido ao barulho do meio externo, 

podendo este fator ser complicador para comunicação entre a guarnição e prejudicar 

o salvamento. Devido a esta questão é importante que os elementos das guarnições 

adotem procedimentos de sinais sonoros e visuais para facilitar os trabalhos. A 

seguir apresentamos algumas sugestões destes sinais. 

• 1 silvo: PARE! OLHE PARA MIM! 

• 2 silvos: começar uma ação anteriormente combinada, ou retomar uma 

ação anteriormente interrompida; 

• 3 silvos: PERIGO! AJUDA! 

Sinais de braço: 

• Um braço para o alto: “preciso de ajuda” 

• Mão no topo da cabeça: estou bem; 
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Figura 35 a 37 b Sinalização de Ajuda e Sinalização de "OK" 
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4.2. Levantamento de Informações na Cena 

O comandante das operações deve tomar decisões pautadas em informações 

que recebe durante a fase de planejamento. Estas informações é que irão pautar o 

método de busca, método de resgate, recursos a serem empregados, dentre outras 

inferências que devem ser feitas e que podem mudar o tipo de planejamento: 

• Tipo de terreno; 

• Quantas pessoas estão desaparecidas/precisando de ajuda;  

• Quanto tempo do chamado; 

• Último Ponto Visto (UPV); 

• Profundidade da água; 

• Força da correnteza; 

• Acessos; 

• Mapas do local; 

• Informação sobre as vítimas (se sabem nadar, idade, sexo, cor da roupa); 

• Localização (prédio, carro, ônibus); 

• Previsão do tempo; 

• Materiais disponíveis; 

• Militares disponíveis; 

Todas estas informações e outras poderão auxiliar o comandante das operações 

e fazer com que o planejamento seja definido de determinada maneira para a melhor 

solução para o resgate, lembrando-se que sempre será necessário também fazer a 

avaliação do risco/benefício de uma operação. 
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5. TÉCNICAS E HABILIDADES DE BUSCA E SALVAMENTO EM ENCHENTES 

Para se realizar qualquer tipo de ação de salvamento temos que ter em mente 

que devemos fazer as ações o mais simples possível, com o intuito de se completar 

os objetivos da BUSCA E RESGATE, como descrito em diversos manuais SAR 

(search and rescue): 

• L – Localizar – Significa saber onde está a vítima, pode ser simplesmente 

olhar na correnteza, verificar se está dentro de um carro, em um remanso. 

• A – Acessar – A partir do momento em que se localiza a vítima, deve-se 

elaborar um plano para saber quais ações devem ser tomadas para 

chegar até ela. Pode ser simplesmente estender um bastão para que ela 

agarre, ou ate mesmo montar um sistema de tirolesa. 

• E – Estabilizar – Ao alcançar a vítima, o bombeiro deve primar pela 

integridade física da mesma, jamais devendo agravar sua situação. Para 

isso ele deve estabilizar a vítima ou a cena para que possa ser possível 

retirá-la daquela situação. 

• T – Transportar – Após estabilizar a vítima e tê-la em segurança é 

necessário que se transporte a mesma. Esta ação pode ser simples como 

puxá-la ou novamente complexa como fazer a retirada por helicóptero. 

Para que seja possível realizar todas as fases “LAET”, algumas técnicas são 

apresentadas em salvamento em enchentes, que podem ser simples ou bastante 

complexas, cabendo criteriosa avaliação do comandante das operações sobre qual 

método será utilizado. Descreveremos estas técnicas que serão abordadas com 

detalhes posteriormente. 
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GRAU DE RISCO TÉCNICA 

Baixo Alcançar 

Moderado Arremessar 

Considerável Bote/ Remar 

Elevado Entrar 

Extremo Helicóptero 

Tabela 1 swiftwater tecnichian couse 

• Alcançar: esta técnica se caracteriza por tentar alcançar a vítima com 

um remo, escada, ganchos, desde a margem sem que o resgatista 

tenha que entrar na água. 

• Arremessar: técnica que compreende arremessar algum dispositivo 

flutuante, como bóia com corda, bolsa de arremesso. Isso normalmente 

é feito a partir do cabo ou bolsa de resgate no salvamento em 

enchentes; 

 

Figura 36 Técnica de arremesso de saco 
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• Bote/Remar: técnica de utilização, caso a correnteza permita, de um 

barco, ou bote no curso d’água para tentar efetuar o salvamento; 

• Entrar: técnica que envolve bastante habilidade, que consiste no 

adentramento da água para tentar realizar salvamentos, fazendo com 

que um grande número de socorristas profissionais ou amadores se 

tornem vítimas, caso estes não estejam tecnicamente preparados. 

Existe um alto risco de acidentes.  Tentar somente se as opções 

anteriores tiverem sido esgotadas, pode ser por técnicas de natação ou 

de apoio. 

• Helicóptero: técnica que compreende a utilização de helicóptero. 

Envolve um salvamento de alta complexidade e deve ser realizada 

somente por bombeiros treinados e em condições climáticas que o Cmt 

da aeronave verifique não haver riscos (fios de alta tensão), ou que 

estes estejam controlados. 

 

5.1. Alcançar 

Como repassado anteriormente, esta técnica envolve baixo risco ao bombeiro 

militar e compreende em alcançar a vítima através de um objeto rígido de modo a 

trazê-la para a margem do curso d’água. Deve –se ressaltar o fato de o miltar estar 

em um lugar onde ele possua apoio no solo para a retirada da vítima para que ele 

não seja puxado para dentro da água.  

• Deite no chão próximo a correnteza nas margens do rio ou da rua para 

aumentar o atrito e não ser arrastado, quando possível;  

• Caso seja possível realizar uma ancoragem em ponto fixo, faça-o; 

• Tente chegar o mais longe possível com o objeto; 

• Chame atenção da vítima para orientá-la. 

 

 



50 

 

Nos EUA, uma técnica muito utilizada é uma manobra com mangueiras de 

combate a incêndio que consiste em inflar a mangueira com cilindros de mergulho 

através de uma adaptação na junta para a válvula do cilindro. A ponta da mangueira 

é amarrada com corda, para que fique na forma de um gancho e seja possível fazer 

o resgate da vítima. 
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Figura 38 Desenho esquemático de aparato para inflar mangueira 

Figura 37 adaptação para junta de mangueiras de incêndio 
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Figura 39 Utilização de mangueira inflada para resgate (Advanced Swftwater Rescue Technician Course 2011) 

 

Figura 40 Alcance com mangueira inflada e bastão (Swiftwater field guide operation) 
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5.2. Arremessar 

Esta técnica consiste em arremessar geralmente cordas ou bóias à vítima, 

para depois puxá-la à margem da correnteza. Ao contrário do que pode parecer, 

exige muito treinamento para conseguir atingir o local certo do arremesso, tendo 

em vista que a correnteza e o vento podem levar o objeto arremessado a locais 

indesejados. 

• Escolha um local estratégico para realizar o arremesso da bolsa; 

• Obtenha contato visual com a vítima e verbalizar a ação a ser empregada; 

• Aponte ligeiramente acima da cabeça, rio acima; 

• Faça um arremesso forte, quando observar que a vítima está na zona 

alvo; 

• Traga a vítima cuidadosamente até a margem; 

• Esteja pronto para realizar um segundo arremesso rapidamente; 

• O socorrista deve sempre estar utilizando um colete, tendo em vista que 

pode ser puxado para o curso d’água; 

• É preferível arremessar acima da vítima do que abaixo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Salvamento com corda 

 

 

 

 

 

 Figura 41 arremesso de bolsa de resgate (Advanced Swftwater Rescue Technician Course 2011, foto 

Ten Farah) 
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Direção de correnteza 
Jogue em cima ou 

acima da vítima 

Zona Alvo 

O Militar que joga o 

saco deve estar bem 

posicionado e em 

local firme par não ser 

arrastado 

Traga a vítima 

para um remanso. 
Remanso  

 O militar deve orientar a 

vítima para colocar a 

corda por cima do 

ombro para não virar e 

ficar de frente para a 

água. 

Figura 43 Arremesso de corda (Swiftwater rescue field guide  operations) 
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Figura 44 – técnica para segurar a corda durante o resgate 

1 - Vitima segurando a corda abaixo dos ombros com a corda passando por cima dos ombros, (CORRETO); 2 - 

Vítima segurando a corda por baixo dos ombros, sem a corda passar pelos ombros (ERRADO) 3 - Vítima 

segurando a corda por cima dos ombros, com a corda passando por cima do ombro, melhor estabilidade 

(CORRETO). 

A técnica de arremesso de corda permite também retirar vítimas que tenham 

ficado presas por partes do corpo em alguma pedra, galhadas, valas bueiros e 

bocas de lobo. Um militar arremessa a corda para o outro lado para que outro militar 

também tenha o controle da corda. Esta corda não pode ser flutuante. 
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Figura 45 Retirada de vítima com partes do corpo presa 

A corda puxará a vítima para próximo do ponto em que ela estiver presa (pé). Os 

militares devem estar atentos para que a corda não passe totalmente do corpo para 

que a vítima não seja novamente arrastada pela correnteza. Após retirar a vítima, 

esticar a corda em um ângulo de 45º em relação à correnteza para que a vítima não 

fique presa no centro da corda. 

 

Figura 46 Retirada de partes presas 
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Figura 47 Backup com corda em 45º para recuperação de vítimas 
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5.3. Operações com Botes 

 

O presente manual não visa ensinar o militar a operar botes ou embarcações, 

tendo em vista que existem cursos no CBMMG e em outras instituições que tem 

o foco voltado para estas ações. As padronizações de sinalização e metodologia 

utilizadas devem continuar a serem seguidas. Aqui iremos apresentar técnicas 

que aliadas ao conhecimento prévio de embarcações podem auxiliar no 

salvamento em enchentes, alagamentos e inundações. 

 

A técnica a seguir em muito se parece com sistemas de tirolesas, 

denominados Capuã ou sistema Kootney, e é utilizado para fazer a remoção de 

pessoas ilhadas em carros, casas, telhados, em que a correnteza esteja muito 

rápida impedindo a entrada em água, ou que a distância seja muito grande 

dificultando o alcance de um objeto ou arremesso.  

A intenção é que militares nas margens do ambientes alagados consigam 

“operar” o bote sem a necessidade de entrar no ambiente mais hostil, porém um 

militar deverá entrar no bote para auxiliar nos resgates das vítimas. 
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Figura 48 Operação Oktopus com bote 
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Figura 49 Ocorrência de operação Oktopus com Bote 
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5.4. Adentramento na Água 

 

Esta é uma das técnicas que envolve maior risco ao socorrista, devendo haver 

um grande entrosamento entre a equipe e todos devem estar condicionados 

fisicamente a realizar este tipo de salvamento. As técnicas aqui ensinadas devem 

ser bem planejadas em um teatro de operações e uma regra de ouro deve sempre 

ser seguida: 

 

NUNCA ENTRE SOZINHO EM CORRENTEZAS COM ÁGUA ACIMA DA LINHA 

DOS JOELHOS! 

• Mantenha a formação de entrada na correnteza; 

• Tenha o ponto de apoio no socorrista da frente; 

• Verifique a estabilidade do local de apoio dos pés; 

• Não se apresse; 

• Retorne caso o terreno não ofereça estabilidade; 

• Utilize um remo ou bastão rígido para tatear o solo. 

 

Como visto anteriormente nestas situações a força da água pode causar 

lesões nos tornozelos e até mesmo nos joelhos, e o bombeiro pode ser arrastado e 

não conseguir nadar. Caso não exista correnteza ou esta seja muito fraca, o 

comandante das operações pode avaliar a entrada na água através de métodos 

como a formação em linha (fig 52 e 53) ou a formação em V (fig 54 e 55), mas vários 

fatores devem ser levados em conta, como o possível aumento do volume de água 

ou uma reincidência de tempestade. O militar da frente recebe uma carga maior da 

força da água e ele acaba por fazer um “remanso” para o militar logo atrás, isso 

facilita a estabilidade da formação. 
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5.4.1. Formação em Linha 

 

 

 

Figura 50 Adentramento em linha 

 

 

 

 

 

Figura 51 Formação em linha 

 

 

Direção da correnteza 
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5.4.2. Formação em “V” 

 

Figura 52 Adentramento em V 

 

Figura 53 formação em V 
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Veja o exemplo: 

Velocidade em km/h 

Força da correnteza em 

KGF na altura das 

pernas 

Força da correnteza em 

KGF na altura dos 

ombros 

2 8 15 

4 30 61 

6 70 140 

8 125 245 

Fonte: swiftwater rescue manual by Slim Ray 2001 

Podemos então perceber que a força da correnteza é suficiente para 

desestabilizar uma pessoa que tentar ficar em pé no seu leito, por isso é importante 

não subestimar as forças da água corrente. 

5.5. Adentramento na Água para Resgate em Veículos e Residências 

Durante um temporal, ou inundações, constantemente pessoas ficam ilhadas em 

seus veículos, sem poder de ação, tendo em vista a força da correnteza que a 

qualquer momento pode arrastá-los. Para tanto são necessárias técnicas de 

adentramento na água para realizar o salvamento de pessoas ilhadas em veículos, 

postes, casas. Veremos também à frente algumas técnicas utilizadas com botes e 

helicópteros.  Alguns procedimentos devem ser seguidos para o sucesso da 

operação: 

  

• Tenha sempre observadores rio acima, para verificar objetos flutuantes 

que possam descer; 

• Tenha militares rio abaixo com sacos de arremesso como backup; 

• Estabilize o automóvel com cordas se possível; 

• Cada militar deverá estar equipado com no mínimo um colete e capacete; 

• Mantenha o vértice da formação de encontro à correnteza (A); 

• Aborte a tentativa caso a formação não esteja estável; 

• Deslocar-se para a parte de trás do veículo evitando as ondas de reação 

(refluxo); 
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• Observe a todo o momento a estabilidade do veículo; 

• Se o veículo estiver estável, deslocar-se até o remanso (B); 

• Colocar colete e capacete em cada vítima; 

• Colocar a vítima no centro da formação em V; 

• Deslocar-se lateralmente para a margem de segurança (C); 

• Repetir a operação enquanto houver vítimas. 

 

 

Figura 54 aproximação com bote (Advanced swiftwater technician rescue course 2011) 
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Figura 55 Retirada de vítima (Advanced swiftwater  technician rescue course 2011) 

 

Figura 56 Aproximação com método isca viva (Advanced swiftwater  technician rescue course 2011) 
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Figura 57 Retirada de vítima ilhada em veículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Pessoas ilhadas em carro. Fonte: portal R7 
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Figura 59 Pessoas ilhadas em casa Fonte: portal R7 
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5.6. Salvamento com Isca Viva 

 

Essa é uma técnica que só deve ser empregada com nadadores experientes, 

com alta velocidade e força de nado. Muitas vezes uma vítima passa por um ponto 

onde não houve tempo de se colocar militares rio abaixo, armar sistemas de captura 

ou em pontos onde o curso d’água é inviável de realizar outras técnicas, do tipo 

alcance, arremesso, e não há tempo de se inflar um bote, além de ser possível que 

seja um corpo que esteja descendo a correnteza. Pode ser utilizado como técnica de 

backup das outras vistas anteriormente. 

 

 

  Figura 60 Sistema de soltura rápida 

 

 

5.6.1. Requisitos Mínimos para Operação 

 

• Área de recuperação livre de obstruções; 

• Colete com fivela de soltura rápida; 

• 1 par de nadadeiras para superfície; 

• 60 metros de corda no mínimo; 

• 100 metros de corda até 8mm 

Colocar a linha de vida 

amarrada a o anel do 

colete. 

Fivela de soltura 

rápida. 
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• 2 bolsas de arremesso; 

5.6.2. Procedimentos 

 

• Posicionar-se em local com boa visibilidade e bom ponto de entrada; 

• Deixar a corda de 60 metros pré-conectada ao colete; 

• Deixar 6 metros de corda liberada para entrada; 

• Posição dos seguranças deve ser abaixo do ponto de entrada; 

• Espere até a vítima passar pelo ponto de entrada (A); 

• O militar deve realizar nado de aproximação o mais rápido possível; 

• Os seguranças devem liberar a quantidade de corda necessária até o 

socorrista atingir a vítima (B); 

• Após o nadador pegar a vítima deve-se segurá-la de modo a evitar que se 

solte; 

• Os seguranças puxam o nadador e a vítima até a margem do curso 

d’água; 

• Se não for possível puxar o socorrista com a vítima, este pode soltar a 

corda e aguardar chegar a um ponto onde haja militares com sacos de 

arremesso; 

 

Figura 61 Isca viva pronto para entrar (Advanced swiftwater technician rescue course 2011) 
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Figura 62 Aproximação isca viva (Advanced swiftwater technician rescue course 2011) 

 

Figura 63 Isca viva sinalizando para recolher (Advanced swiftwater technician rescue course 2011) 
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Figura 64 Isca viva (swiftwater rescue field guide operations) 
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Figura 65 Exemplo de situação de procedimento Isca-Viva 

A técnica de isca viva também pode ser utilizada para levar cabos de uma 

margem a outra para fazer amarrações, tracionamento de cabos dentre outros. 

Quando esta técnica não for utilizada para o resgatista pegar uma vítima e depois 

ser puxado, a corda a ser utilizada deve ser entre 4 a 8 milímetros, o que chamamos 

de retinida. Isso deve-se ao fato de que a retinida possui menor área de contato com 

a água e, portanto, irá proporcionar menos resistência ao nadador, facilitando seu 

deslocamento na água. 
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6. SALVAMENTO COM HELICÓPTERO 

 

A utilização da aeronave deve, acima de tudo, obedecer às diretrizes de 

emprego operacional da Corporação e regras de vôo vigentes. Quem definirá a 

técnica e tática para o salvamento é o Comandante de Operações Aéreas (co-

piloto), assessorado pelos membros da tripulação e com a decisão final do 

Comandante da Aeronave (piloto). A equipe embarcada deverá atuar mantendo 

contato constante com a equipe de solo, com o objetivo de potencializar as ações 

salvamento, (buscando informações sobre situações de risco ao tripulante da 

aeronave que executará o salvamento, tais como fios, obstáculos, correnteza, 

ventos, etc.)  

Para que se use a aeronave, todas as outras opções devem ter sido 

previamente descartadas e as equipes devem estar muito bem treinadas e 

entrosadas. 

A utilização do helicóptero pode servir também ao transporte dos militares, 

equipamentos, suprimentos e, em casos específicos, iluminação do rio ou do 

local inundado, para auxílio nas ações de resgate. 

Porém, as ações de salvamentos com emprego de aeronave se caracterizam 

por serem de elevado grau de complexidade e muito arriscadas, dentre elas 

estão: 

• Deixar o militar próximo de um veículo inundado; 

• Deixar o militar em uma edificação ilhada; 

• Deixar o militar dentro da água, próximo de uma vítima; 

• Resgate através de puçá ou cesto. 

 

Estas ações, como ditas anteriormente, devem ser precedidas por um 

treinamento conjunto entre equipe aérea e equipe de solo, para que se diminua 

o risco de acidentes nas ações de resgate, já que se enquadra em uma situação 

de alto risco, principalmente se no cenário da operação esteja incidindo chuvas 

com ventos fortes e a visibilidade esteja reduzida. Estes fatores atmosféricos 

interferem diretamente no pairado da aeronave, limitando o pleno controle da 

aeronave e consequentemente dificultando o salvamento aéreo. 

Por isso esta operação deve acima de tudo estar pautada por treinamento e 

por militares constantemente treinados. 
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Figura 66 Salvamento utilizando aeronave. 
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7. BUSCAS EM ÁREAS INUNDADAS 

 

As técnicas de resgate em águas rápidas são bem consolidadas e já bem 

empregadas e treinadas em todo o mundo. Uma pessoa descendo em uma 

correnteza pode levar o militar a adotar uma série de técnicas para se realizar este 

resgate. Pode ser através de um saco de arremesso, uma corda tracionada em 45º 

em relação a margem, isca viva dentre outros tantos. Já para a recuperação de um 

corpo que desce a correnteza de nada adiantaria tentar empregar o saco de 

arremesso, apesar de se ter um maior grau de risco a técnica seria mais eficiente. 

A grande dificuldade neste tipo de salvamento não é o resgate, mas sim a busca. 

Conseguir definir o local mais provável onde uma pessoa ou corpo pode estar após 

uma enchente ou inundação é um dos maiores desafios para as esquipes de 

bombeiros envolvidas nas operações. O rio que transborda pode extravasar em 

muito sua calha, o limite das  buscas pode ir muito além dos limites atingidos pelas 

águas.  

As buscas devem envolver locais pouco prováveis como copa de árvores, 

telhado de casas, terraços e outros locais que as equipes em um primeiro momento 

pensem não ser possível encontrar o corpo ou pessoa desaparecida.  

A importância do levantamento de dados se d´principalmente para se definir o 

Ultimo Ponto Visto (UPV) após a definição do mesmo é que as equipes irão traçar as 

estratégias e táticas para se realizar as buscas. Recomendamos que as buscas 

comecem sempre 10 metros antes do UPV, pode parecer estranho procurar “rio 

acima” do UPV mas as pessoas frequentemente erram o local exato do 

desaparecimento. 

Informações da estatura, tipo de roupa, cor da pele, sexo, se sabia ou não nadar 

devem ser levantadas a fim de subsidiar os trabalhos das equipes. Outro ponto 

importante é deixar uma equipe sempre em contato com os parentes e ou amigos, 

para que caso a pessoa desaparecida retorne seja dado ciência ao comandante das 

operações. 

7.1. Tipo de Busca 

7.1.1. Busca Rápida 

Assim que se tem notícia do desaparecimento de uma pessoa, uma equipe de 

militares já deve iniciar as buscas rápidas. Neste tipo de busca o único detalhe 

importante é o UPV, a partir daí inicia-se a busca pelas margens e se o rio permitir 

no seu leito. As buscas devem ser rápidas no intuito de localizar a pessoa viva, caso 

a mesma esteja pedindo socorro ou emita algum barulho.  
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7.1.2. Busca Minuciosa 

A busca minuciosa pode ser feita concomitantemente com a busca rápida 

caso haja militares suficientes para realizar a tarefa. Neste tipo de busca a 

verificação minuciosa de pontos de acumulo de materiais, remansos, remontas 

devem ser bem vasculhados. Recomenda-se, caso seja possível realizar em alguns 

lugares apneia para que se verifique a possibilidade do corpo não estar agarrado em 

alguma pedra ou outro obstáculo.  

A busca minuciosa deve extravasar a calha do rio caso seja verificado que 

houve o transbordamento. Deve ser verificado a totalidade deste extravasamento, 

até mesmo em locais mais improváveis como as copas das árvores devem ser 

inspecionados. 

Em uma enchente a quantidade de material arrastado é muito grande, 

verifica-se um grande acumulo de terra e areia em determinados locais, sendo 

possível que o corpo esteja até mesmo soterrado após as águas baixarem seu nível. 

Portanto o uso de cães para esta busca dever ser avaliado e empregado caso tenha 

disponibilidade. 

 

7.1.3. Busca Noturna 

Buscas noturnas não são recomendadas pela falta de visibilidade e o risco de 

acidente ser de alto grau. Mas caso o comandante das operações verifique que 

exista possibilidade de vida e que os riscos são aceitáveis o mesmo pode determinar 

a busca noturna, sempre lembrando dos critérios de segurança e de maneiras para 

reverter qualquer tipo de acidente. 
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8. TRATAMENTO DAS VÍTIMAS DE SALVAMENTO EM ENCHENTES 

 

Durante ocorrências de salvamento em enchentes, as vítimas encontradas 

nestes ambientes podem apresentar alguns tipos de lesões: 

 

• Hipotermia; 

• Contusões, fraturas decorrente de impactos com objetos flutuantes; 

• Ferimentos corto contusos decorrente de objetos flutuantes; 

• Afogamento; 

• Infecção decorrente de contato com água contaminada; 

 

O tratamento das vítimas destes tipos de injúrias deve ser feito de acordo com 

o protocolo local de atendimento pré-hospitalar, lembrando que sempre que uma 

vítima está em um ambiente em contato com a água, ela provavelmente terá um 

quadro voltado para reações hipotérmicas, devido à característica da água absorver 

o calor mais facilmente que o ar. Portanto aquecer a vítima é primordial para a boa 

evolução do quadro da mesma.  

A vítima encaminhada para o centro hospitalar deverá receber tratamento 

para infecções que possam ser transmitidas pela água. 

Além das vítimas é importante o comandante das operações ter em mente 

que os resgatistas também podem sofrer lesões durante o atendimento de 

ocorrências.  

Dependendo da evolução do cenário da ocorrência e do número de vítimas 

que podem ser resgatadas, é importante o comandante das operações avaliar a 

viabilidade de se empregar um posto médico avançado para o tratamento inicial das 

vítimas no local da ocorrência, pois muitas vezes em um cenário grave com 

quantitativo pluviométrico elevado não será possível um deslocamento rápido ate um 

centro de tratamento definitivo, principalmente no interior de Minas, onde muitas 

vezes o recurso é escasso.  Outro ponto a ser observado é o de se construir um 

ponto quente para colocar a vítima quando a remoção imediata não for possível. O 

ponto quente é construído com manta aluminizada, fazendo-se uma tenda em V e 

colocando-se algum tipo de material que emane calor para o interior dessa tenda de 

modo a aquecer a vítima. 

 

 
Figura 67 Tipo de abrigo que pode ser utilizado como ponto quente. 
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Figura 680 Método utilizado ainda dentro do ambiente aquático para menor perda de calor. 

 



80 

 

9. TÉCNICAS COM CORDAS PARA SALVAMENTO EM ENCHENTES 

Como dito anteriormente o salvamento em enchentes é uma área específica que 

utiliza técnicas variadas de outras áreas, como salvamento aquático, salvamento em 

altura, salvamento terrestre, com vistas a realizar uma operação mais adequada. 

Os nós demonstrados neste seção servem de norte para que o militar utilize 

principalmente a técnica de tração de cabo em 45º em relação à correnteza. 

Ancoragem e tração. 

9.1. Nós, Amarrações e Ancoragens 

9.1.1.  Azelha em 8 – nó alceado para realizar ancoragens diversas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Lais de Guia – nó também utilizado para ancora; 
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9.1.3. Nó Pescador Duplo – nó de união de cordas de mesmo diâmetro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.4. Nó de Fita – nó de união de fitas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 cm. 
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9.1.5. Prussik - Nó para “travamento” de um cordelete na corda que pode ser 

utilizado como ponto de ancoragem na própria corda; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.6. Nó UIAA, Meia Volta do Fiel – nó versátil para travar a corda quando da 

realização de um tracionamento ou segurança para frenagem da corda; 
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9.2. Sistema de Redução e ancoragem: 

 

9.3.1. Sistema 3:1 – sistema de redução de forças para tracionamento de 

cabos; 

 

 
Figura 69 Fonte MTB 10 São Paulo 

 

 

9.3.2. Sistema 4:1 ou Pig Rig e Ancoragem com Nó Volta sem Tensão – 

sistema de redução de forças para tracionamento de cordas com 

utilização de voltas de ancoragem para evitar perda de resistência da 

corda; 

 

 
Figura 70 Fonte MTB 10 São Paulo 
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Figura 71 anoragem (Advanced swiftwater technician rescue course 2011) 

Figura 72 Sistema Pig Rig 4:1 Ancoragem e Sistema (Advanced swiftwater 

technician rescue course 2011) 
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10. E SE EU FOR A VÍTIMA? 

Muitas vezes não há tempo de que os Bombeiros cheguem até o local, por isso a 

intenção deste tópico é abordar aspectos que possibilitem que uma pessoa com 

pouco preparo possa ajudar e também para que não seja uma vitima das enchentes 

e inundações. 

Se uma pessoa está em um veículo por exemplo e começa a perceber que se 

aproxima uma forte chuva o ideal é que a mesma vá para pontos mais altos das 

ruas, em locais mais elevados onde provavelmente não ocorrerão as enchentes. 

Caso já esteja chovendo e a altura da água não passou da linha média das rodas, 

não atingiu a metade da altura dos pneus, e a água continua a subir  o ideal é parar 

o carro onde está, abrir a porta e sair rapidamente para um local bem alto. Se a 

água já passou da altura do pneu, pode ser muito arriscado abrir a porta pois as 

portas abertas aumentam a área de contato com a água e podem fazer com que o 

carro comece a ser levado. Lembre-se, muitas pessoas morrem por achar que a 

correnteza está fraca. JAMAIS subestime a força da água. 

Nestes casos o ideal é abrir as janelas do carro, sair para fora e ficar no capô. Se 

você fechar os vidros e ficar dentro do veículo, dificilmente alguém conseguirá te ver, 

e caso a carro seja arrastado fortemente e comece a submergir as suas chances de 

sobreviver serão bem menores. Por isso saia imediatamente e JAMAIS tente segurar 

seu carro para que ele não seja levado pela correnteza, pois você não vai conseguir 

fazer isso. 

Se você está passando na rua e visualiza alguém sendo arrastado pode improvisar 

jogando uma corda amarrada a uma garrafa PET para essa pessoa e tentar puxá-la, 

lembre-se de amarrar a outra ponta da corda em um lugar fixo pois você pode 

acabar segurando com muita força e também ser arrastado. 

Não tente tirar crianças de áreas alagadas, mas se o risco for iminente, jamais 

carregue-as no pescoço e sim no colo. Muitas vezes vemos pessoas colocando as 

crianças sentadas com a perna entre o pescoço de um adulto, isso dificulta o 

equilíbrio e faz com que a pessoa, aumenta o centro de gravidade e acabe caindo 

juntamente com a criança na correnteza, opte por carregar as crianças, se for 

urgente sempre no colo. 
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11. CONCLUSÃO 

 

As técnicas aqui ensinadas servem para doutrinar os militares executantes, 

nortear o chefe das operações ou comandante das operações na tomada de 

decisão. Vale ressaltar que o treinamento e as experiências adquiridas com as 

ocorrências são de suma importância para se fazer o correto julgamento de qual 

técnica deverá ser empregada. Em uma enchente e inundação, ações de defesa civil 

também são de extrema importância, e a equipe de salvamento que se desloca para 

esta localidade deve auxiliar o município a realizar estas ações e coordená-las.  

Como vimos anteriormente, as equipes de salvamento devem ter autonomia de 

trabalho para que não haja dispêndio de recursos do município, ou seja, devem ter 

barracas para pernoitar, água e alimentos para subsistência. O ideal é que se tenha 

uma equipe coesa e entrosada, pois o trabalho é extremamente desgastante e pode 

exigir além de muito esforço físico, que o militares fiquem noites sem dormir e muitas 

vezes extremamente desgastados e angustiados com situações de desastres em 

que existam pessoas mortas, crianças sem ter o que beber, casas destruídas, 

pessoas sem ter onde dormir e outros fatores que podem gerar animosidade entre a 

equipe. 

As técnicas de salvamento em enchente dependem também do conhecimento 

prévio dos militares em outras áreas, como altura, natação e mergulho. Para que se 

tenha militares habilitados para essa atividade é necessário, por exemplo, que os 

bombeiros tenham 1 minuto de apnéia em situação estressante, e consigam montar 

um sistema OKTOPUS no menor tempo possível e somente este manual não irá 

conseguir desenvolver tal habilidade. Por isso a importância do treinamento, que 

deve envolver militares em todos os níveis, tanto aqueles que vão a campo quanto 

aqueles que ficarão no posto de comando para o apoio das equipes. Esta interação 

entre comando e operações é que fará com que haja o sucesso da operação, pois 

os salvamentos que envolvem enchentes são dinâmicos e extremamente perigosos, 

portanto, os militares devem estar seguros das técnicas utilizadas para que não 

hesitem durante o salvamento. Uma vida depende da sua técnica, do seu 

condicionamento, e do seu treinamento. Equipe especializada, equipamento 

especializado e técnicas especializadas para salvamentos especializados. 

 

“A VONTADE ACIMA DA POSSIBILIDADE!” 
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