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Simpósio de Busca e Salvamento - SAR

Orientações Gerais

• As perguntas/comentários ao palestrante devem ser realizadas ao final da

palestra.

• O microfone dos participantes devem permanecer desligados durante a

palestra.

• A apresentação será disponibilizada para download no site da intranet da

CPBA.



Atuação da CPBA e Delegacias Subordinadas como Maritime

Rescue Sub-centre - MRSC

“Eu sabia que vocês viriam!” (DECEA)



Palestrante:

• Capitão-Tenente (T) França – Enc. Div. Inspeção Naval/Vistorias.

• Habilitação em Segurança do Tráfego Aquaviário – Oficial STA.

Formação Acadêmica:

• Bacharel em Ciências Náuticas – EFOMM.

• Especialista em Direito Marítimo e Portuário – UNISANTOS.

Comissões em OM SSTA:

• Capitania dos Portos da Amazônia Oriental – Belém-PA.

• Capitania dos Portos da Paraíba – João Pessoa-PB.

• Delegacia Fluvial de Cuiabá – Cuiabá-MT (atual CFMT).

• Capitania dos Portos da Bahia – Salvador-BA.

Apresentação Palestrante



ROTEIRO

Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR

SAREX

Instruções Gerais para Atividades SAR

Conceitos legais para Operações SAR

Organização Básica do Serviço SAR - MRSC

Referências Normativas para Operações SAR

Equipamentos/Ferramentas SAR para os MRSC

Equipe SAR em Ação

Considerações Finais



Referências Normativas para Operações SAR

Carta de Instrução nº 001/2019 - Busca e Salvamento (SAR) do

ComOpNav.

NORDINAVLESTE nº 30-12E - Plano de Auxílio Mútuo Marítimo ou Fluvial.

NORDINAVLESTE nº 30-02M - Busca e Salvamento (SAR).

Manual Internacional Aeronáutico e Marítimo de Busca e Salvamento

(IAMSAR).



Conceitos Legais
Operações SAR

LEI Nº 7.273/84 - Busca e Salvamento significa todo ato ou atividade efetuados para prestar auxílio à

vida humana em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores. A palavra socorro tem o

mesmo significado que a expressão busca e salvamento.

NORMAM-16/DPC - Assistência e salvamento é o serviço remunerado, prestado por entidades

públicas ou privadas, às embarcações, coisas ou bens, em perigo no mar, áreas portuárias e águas

interiores, por força de acidentes ou avarias, visando sua recuperação, manutenção das suas condições

operativas ou reboque para reparos em estaleiro ou oficina.

NORMAM-16/DPC - Busca e Salvamento é o serviço gratuito, decorrente de compromissos

internacionais assumidos pelo Brasil, prestado em caráter de urgência, visando ao resgate de pessoas em

perigo, em decorrência de acidentes ou avarias com embarcações.

CI do ComOpNav Nº001-2019 - Busca e Salvamento ou Socorro é todo ato ou atividade efetuados

para prestar auxílio à vida humana em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores, que será

executada por meio de Operações de Socorro.



SOCORRO SALVAMENTO

Conceitos Legais
Operações SAR



Com2ºDN

EMB das CDA

Organização Básica do Serviço SAR - MRSC



Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR

SALVAMAR LESTE-MRCC SALVADOR (Maritime Rescue Coordination Centre)

➢ Coordena e executa as atividades SAR na sua Sub-região de Busca e Salvamento

(Search and Rescue Sub-region - SRS);

➢ Organiza o Plano SAR da sua SRS;

➢ Solicita apoio aéreo ao ARCC (SALVAERO);

➢ Designa o MRSC/RSC, para coordenação do incidente SAR, devendo informar se

será de forma “Total” ou “Parcial” ;

➢ Atribui a Fase de Emergência do Incidente SAR;

➢ Suspender o alerta e liberar as Equipes SAR;

➢ Manter e operar o telefone de Emergências Marítimas e Fluviais (185).

CI Nº 001/2019 COMOPNAV



OPERACÃO DE SOCORRO EM GRANDE ESCALA (MRO) 

- Mass Rescue Operation (MRO) - quantidade de vítimas acima da capacidade

do serviço SAR das CDA (MRSC).

- A coordenação da MRO é de competência exclusiva do MRCC Salvador.
CI Nº 001-2019

Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR



Capitanias, Delegacias e Agências (Maritime Rescue Sub-centre - MRSC/RSC)

➢ Atuar como Sub-centros de Coordenação de Salvamento (MRSC);

➢ Planejar e coordenar as Operações de Socorro, quando forem ativados como MRSC;

➢ Cumprir os procedimentos SAR previstos em normas e convenções;

➢ Organizar e manter atualizado o Plano de Auxílio Mútuo;

➢ Elaborar normas para o atendimento eficaz/eficiente de um incidente SAR;

➢ Possuir militares habilitados nos cursos afetos as operações SAR;

➢ Participar ao SALVAMAR LESTE os incidentes SAR em até 10 minutos.

CI Nº 001/2019 COMOPNAV

Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR



Incidente SAR - é qualquer situação anormal em uma embarcação ou aeronave

ou de seus ocupantes, que requeira notificação e alerta de recursos SAR e que

possa exigir o desencadeamento de Operações de Socorro por um

SALVAMAR REGIONAL.

Incidente SAR - O êxito da operação depende do pronto recebimento das

informações disponíveis, do rápido envio dos meios de socorro e de uma

coordenação racional de recursos.

Incidente SAR - Os incidentes SAR envolvendo aeronaves sobre o mar serão

coordenados pelo Serviço de Busca e Salvamento da Força Aérea Brasileira

SALVAERO, com o apoio, caso necessário, do SALVAMAR.

RÁPIDEZ É 

FUNDAMENTAL!

Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR



Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR

Configuração de Incidente SAR

I - é evidente que a embarcação ou seus ocupantes estão em perigo ou haja

enviado um pedido de auxilio; ou

II - a embarcação é considerada atrasada em relação à data-hora prevista para

chegada ou não se tenha recebido sua mensagem de posição.



Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR

Fases de Emergência: - quando se tem conhecimento de um determinado

incidente SAR, o MRCC responsável pelo desencadeamento das operações

deve atribuir uma determinada Fase de Emergência:

I) Fase de Incerteza: existem dúvidas/falta de informação;

II) Fase de Alerta: existe apreensão e falta contínua de informações; e

III) Fase de Perigo: necessária a ajuda imediata em vista da falta contínua de

informações ou porque se tenha recebido informações definitivas da

necessidade de socorro.



Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR

Fases das Operações de Socorro:

I) Fase de Conhecimento: quando há conhecimento de uma situação de

emergência;

II) Fase das Ações Iniciais: alertar/preparar a equipe SAR e obter mais

informações;

III) Fase de Planejamento: planejamento da Operação de Socorro; e

IV) Fase de Operação: é quando ocorre o acionamento das Equipes SAR.

- Operações Ativas;

- Operações Suspensas Temporariamente; e

- Operações Encerradas.

V) Fase de Conclusão: retorno das Equipes SAR para a sede/outro local.



Encerramento e Suspensão de incidente SAR:

- um incidente SAR é “ENCERRADO” somente quando a última pessoa for

encontrada.

- Em qualquer outro caso ele deverá ser “SUSPENSO”.

- Cabe ao SALVAMAR LESTE o “ENCERRAMENTO” ou “SUSPENSÃO” de

um incidente SAR.

“NÃO EXISTEM REGISTROS EM MANUAIS NACIONAIS/INTERNACIONAIS

QUE AS OPERAÇÕES SAR SÃO ENCERRADAS APÓS DECORRIDAS 72

HORAS DE BUSCAS”.

Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR



Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR

Prontidão das Equipes SAR dos MRSC:

I) 30 minutos durante o horário de expediente; e

II) 60 minutos fora do horário de expediente/rotina de domingo.

A equipe de IN deverá ser distinta da composta para ações SAR.



Principais Atribuições e Instruções nas Operações SAR

Abertura de incidente SAR

- Embarcação em alguma das Fases de Emergência, “ABRIR” o incidente

SAR em até dez minutos, com as informações disponíveis.

- Enviar mensagem somente para o SALVAMAR LESTE, com precedência

IMEDIATA.

- As mensagens SITREP terão precedência “PREFERENCIAL”, quando a

situação necessitar, serão “IMEDIATA”. As mensagens deverão ter grau de

sigilo “OSTENSIVO”, exceto em casos excepcionais, quando poderá ser

atribuído sigilo a mensagem.



INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS ATIVIDADES SAR

Os incidentes SAR que foram sanados sem o conhecimento e/ou acionamento

da estrutura SAR da MB, para efeito de controle estatístico de incidentes SAR,

as CDAs deverão transmitir mensagem ao SALVAMAR LESTE com as

seguintes informações:

a) Assunto: Registro SAR;

b) Designação; e

c) Breve histórico, contendo as informações relevantes.



– Falha na coleta de informações: “Tenente o Pedrinho ligou informando o

afundamento de um barco de pesca hoje a tarde na Baía de Todos os Santos”.

1 - Quem é Pedrinho/Qual seu telefone?

2 - Qual a localização do afundamento/última posição da embarcação?

3 - Quantas pessoas a bordo/Qual a situação dessas pessoas/Quem são essas

pessoas?

4 – Qual o dia e horário do acidente?

5 – Qual o nome da embarcação, era inscrita?

6 – Possuía equipamentos de Salvatagem?

INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS ATIVIDADES SAR



- Nome, endereço e telefone da pessoa que informou o incidente

- Natureza do incidente (avaria de máquinas, homem ao mar, afundamento, deriva etc.);

- Localização do incidente;

- Data e hora do incidente;

- Identificação da embarcação em emergência, ponto de partida, velocidade, destino e escalas;

- Existência de equipamento de rádio;

- Equipamentos de sobrevivência que possui (balsas ou coletes);

- Nome, endereço e telefone do proprietário da embarcação;

- Data e hora que recebeu a informação do acidente;

- No caso de embarcações de esporte e recreio verificar o Aviso de Saída;

- Em caso de homem ao mar, informar como ele estava vestido, se portava colete e se possuía

habilidade em natação;

- Condições meteorológicas na área (ventos, correntes, visibilidade, etc);

- Tipo da ajuda necessária;

- Hora da comunicação com a embarcação;

- Situação e nomes da tripulação;

- Última posição conhecida da embarcação; e

- Intenções do Comandante da embarcação.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA AS ATIVIDADES SAR

LIVRO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

✓ Criar Livro e disciplinar seu uso em OI.

✓ Rol de Informações de acordo com a

ocorrência.

✓ Instruções de preenchimento.

✓ Assinaturas do OSE, CP-20 e CP-02.

✓ Ações tomadas.

✓ Os livros devem ser arquivados.

✓ O livro padroniza e dinamiza o

registro da ocorrência e das ações a

empreender.



SAREX

COMOPNAVINST 31-31

- Orienta o adestramento operativo das OM do SSTA.

- Visa o aprimoramento contínuo das Equipes SAR.



SAREX

- Média de 1,25 ocorrências por mês.

- Média de 1,90 ocorrências por mês.



SAREX

- Embarcações de pequeno porte.

- Navegando próximo de terra.



SAREX

- Pirâmide Heinrich. - Monitorar os índices de acidentes.



SAREX

Eu não tenho tempo

para exercícios, já sei

como fazer.



SAREX

Nós realizamos os 

exercícios SAREX!



SAREX – “Passo a Passo”

1º Passo
Definir os objetivos e as

funções a serem

avaliadas.

2º Passo
Definir a forma do

exercício.

5º Passo
Escolher a área do

exercício.

4º Passo
Verificar necessidade de

participação de organizações

extra-MB no exercício e

iniciar a coordenação.

3º Passo
Montar a equipe de

preparação do

exercícios.

6º Passo
Elaborar o cenário do

exercício.

7º Passo
Verificar necessidade de

recursos para o

exercício.

8º Passo
Preparar o material do

exercício.

9º Passo
Briefing do Exercício

com os participantes.

10º Passo
Condução do Exercício.

11º Passo
Debriefing do Exercício

12º Passo
Implementar e divulgar

as lições aprendidas.



SAREX

Atuar/Coordenar Op. 

SAR.

O que fazer/Como 

fazer/Quando fazer.

Treinar para atuar num incidente SAR.



➢ Emprego de MA em Operações SAR:

- Tripulação com dois militares (PRISOC/NATSALV);

- Possuir prancha salva-vidas;

- Luz de navegação (se for operar no período noturno).

Equipamentos/Ferramentas SAR para os MRSC



Equipamentos/Ferramentas SAR para os MRSC



➢ Emprego de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) em Operações

SAR na MB:

- AEROMARINST Nº 30-07 (registros da ANV/qualificação MIL/segurança de

aviação);

- Possibilidade de implementar padrões de buscas na ARP.

Equipamentos/Ferramentas SAR para os MRSC



- Grupos: Colônia de Pescadores, Marinas/Iates,

Voluntários e Associações Transporte Passageiros.

- Compartilhamento de localização em tempo real.

SMM
- Enviar e-mail solicitando divulgação da ocorrência.

- Solicitar ligação terra x bordo com a embarcação

sinistrada ou atrasada.

- As CDA deverão manter escuta permanente, 24Hx7D,

no canal 16 do VHF.

Equipamentos/Ferramentas SAR para os MRSC



Portaria CPBA Nº 107/2019 – Disciplina a

implementação do Aviso de Saída na sua

área de jurisdição.

O Aviso de Saída deve ser entregue ao

clube ou marina, antes da saída da

embarcação, sendo responsabilidade do

clube ou marina o registro e arquivamento

das informações.

Assunto abordado durante reunião do

Conselho de Assessoramento com a

presença da Comunidade Náutica.

Equipamentos/Ferramentas SAR para os MRSC



AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA SAR 

Equipamentos/Ferramentas SAR para os MRSC



Equipe SAR em Ação



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Manter Pasta SAR de pronto uso com planos, publicações, normas,

procedimentos e contatos.

Manter militares cursados em SAR na OM.

Realizar exercícios SAREX visando manter em alto nível o preparo das

Equipes SAR.

Manter palamenta de pronto uso para eventos SAR.

Divulgar o número do serviço de Busca e Salvamento na MB - 185.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBRIGADO


