
TASK-FORCE / USAR-TEAM
ORGANIZAÇÃO BOMBEIROS UNIDOS SEM FRONTEIRAS



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

• integração

• Conhecimento Básico de Equipes USAR / TASK-FORCE

• Protocolos Insarag

• Trabalhos de Força Tarefa

• Administração de Desastres

• Processos e Metodologias

• Práticas Básicas





OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que é a Insarag

International Search and Rescue Advisory Group

Grupo Consultivo Internacional de Pesquisa e 
Resgate

Nações Unidas



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que são equipes USAR

Urban Search and Rescue

Salvamento e Resgate Urbano

É uma equipe de indivíduos especializados em busca e resgate 
urbano , recuperação de vítimas e triagem médica 

de emergência . As equipes são implantadas em locais de 
emergência e desastre dentro de seis horas após a ativação.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que são TASK-FORCE

Força Tarefa

Equipe de multiprofissionais para resposta 
a grandes desastres dentro ou fora do 

país de origem.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que é BREC

Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas

Curso que capacita  profissionais  de 
emergência em retirar vítimas de áreas 

colapsadas.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que é OSOCC

On-Site Operations Coordination Centre

Centro de Coordenação de Operações no Local

Projetado para ajudar os países afetados na coordenação 
dos esforços internacionais de busca e resgate após um 

terremoto. No entanto, os princípios de gestão de 
emergência do OSOCC tornaram-no uma ferramenta valiosa 

em qualquer desastre de início súbito que envolva recursos 
internacionais de socorro



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que é IEC

Insarag External Classification

Classificação Externa Insarag

A principal finalidade do sistema de Classificação 
Externo INSARAG é fornecer uma melhor 

compreensão das habilidades individuais das equipes 
USAR disponíveis para prestar assistência no local de 

operações.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que é ASR – 1/2/3/4

Assestment Search and Rescue

Avaliação para Salvamento e Resgate

É um novo conceito surgiu na INSARAG em 2015, seu objetivo é a 

identificação clara e a definição de todos os tipos de trabalho 

feito por equipes de resgate durante um desastre. Inicia com a 

avaliação inicial e vai até os últimos trabalhos na área de 

operações, até a retirada de escombros e vítimas.



Abreviaturas - Insarag
BoO - Base de Operações(Base of Operations).

LEMA - Autoridade Nacional de Administração de Emergências(Local 
Emergency Management Agency).

RDC - Centro de Recepção e Saída (Reception and Departure Center) 

UCC - Célula de Coordenação USAR (USAR Coordination Cell)

UNDAC - Equipe das  Nações Unidas para Avaliação e Coordenação em
Casos de Desastres (United Nations Disaster Assessment and Coordination
Team).



ASR - 1

É a primeira avaliação da situação que é realizada no local o 

mais cedo possível após o desastre. Seu objetivo é 

determinar o mais rapidamente possível o alcance e a 

extensão dos danos e é com base nestas informações que se 

determinará as necessidades    (das equipes de socorro, assistência 

médica, abrigo, número de desabrigado, e outros) e partir daí 

desenvolve-se um plano de ação que inclui o zoneamento 

da área afetada, a definição de prioridades, levando-se em 

conta os riscos macros e até mesmo fornecer para 

informações apropriadas para a instalação da(s) base(s) de 

Operações.







ASR - 2

O nível ASR-2 visa avaliar um determinado setor, ou seja, 

localizar e identificar locais de trabalho em uma 

determinada área, para enviar mais tarde os recursos 

adequados.

Provavelmente será a primeira ação em campo das 

equipes USAR, e terá lugar após a setorização feita durante 

o ASR-1.

O objetivo é otimizar o tempo e pessoal disponível, ou seja, 

evitar que as primeiras equipes de resgate USAR cheguem a 

um setor definido para trabalhar que ainda esteja em fase 

ASR-1 e que não tenha sido avaliada.







ASR - 3

O nível ASR-3 inclui busca e salvamento rápido, que 

geralmente são os primeiros a serem realizados em um 

desastre de grande escala e terá como objetivo 

procurar e resgatar as vítimas que não estão 

profundamente enterradas sob os escombros.

Eles precisam de menos ferramentas especializadas e 

equipamentos e exigirá menos tempo para ser 

concluído. Por isso que será atribuídos e equipes USAR 

Leve, podendo claro ser realizado pelas equipes médias 

ou pesadas também.







ASR - 4

O nível ASR-4 geralmente, será realizado por equipes 

USAR médias ou pesadas, O ASR-4 está focado na busca 

e salvamento sobreviventes que estão profundamente 

preso ou enterrados sob os escombros.

Seu objetivo é a busca e resgate de vítimas que pela 

dificuldade da sua localização ou remoção requer a 

utilização de pessoal, materiais e ferramentas 

especializadas e uma capacidade para trabalho 

continuo a longo prazo.







Em todas as Fases do ASR – 1, 2, 3 e 4

implicará um papel 

importante na 

coordenação e 

monitoração da 

situação.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

A Busca o resgate e o salvamento, são trabalhos das
USAR. Envolvem a localização, o resgate (extração) e
a estabilização médica inicial de vítimas presas em
espaços confinados de estruturas colapsadas.

O colapso estrutural é, a maioria das vezes, a causa
de encarceramento de pessoas, porém pode
acontecer também esses encarceramentos em
acidentes de trânsito, desestabilização estrutural de
minas e valas colapsadas e desbarrancamento de
encostas e morros.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O trabalho das unidades USAR é considerado uma
atividade de “risco múltiplo” com diversos
conhecimentos que devem ser absorvidos,
protocolados e treinados pelos seus membros para
fazerem uso em uma variedade de emergências ou
desastres, incluindo terremotos, furacões, tufões,
tempestades, tornados, inundações, falhas de
barragens, acidentes tecnológicos, atividades
terroristas e Liberação de materiais perigosos. Os
eventos podem ser lentos no desenvolvimento, como
no caso de furacões, ou repentinos, como no caso
dos terremotos.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

As Unidades USAR são parte integrante da
TASK-FORCE ou Força Tarefa da BUSF-
CPLP, e na sua concepção devem ser
estruturadas baseado nos protocolos da
Insarag, para que possa a BUSF-CPLP
conseguir seu registro junto a ONU –
Organização das Nações Unidas via
escritório Insarag nas Américas.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

Cache de Equipamentos

26 a 27 toneladas

Custo de Um Cache Completo

1,4 milhão de dólares



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

Cache deve oferecer condições de:

72 horas de trabalhos ininterruptos

Cache – 5 tipos de equipamentos

Médico, resgate, comunicações,suporte

técnico e logística



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

Logística deve oferecer condições

Trabalhos 12/12  ou 8/8/8 das equipes

TASK-FORCE – Padrão

70 membros multiprofissionais dividido em 
6 áreas principais



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

Áreas Específicas:

• Busca;

• Resgate;

• Atendimento Médico;

• Materiais Perigosos;

• Logística e

• Planejamento.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

Divisão de Unidas TASK-FORCE

Leve

Médio

Pesado



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que a TASK-FORCE pode realizar

- Realizar operações de busca física e resgate 

em estruturas danificadas / colapsadas.

- Cuidados médicos de emergência para 
sobreviventes presos, pessoal da própria Força-
Tarefa e da unidade canina.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que a TASK-FORCE pode realizar

- Reconhecimento de áreas e edificações 
para avaliação de danos e necessidades para 
fornecer feedback aos profissionais de 
emergência locais, estaduais, regionais e 
federais.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que a TASK-FORCE pode realizar

- Avaliação / Desligamento de equipamentos 

elétricos e quadros de força de edificações. 

Nas áreas que compõem o teatro das 

operações.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que a TASK-FORCE pode realizar

- Avaliar ameaças de materiais perigosos.

- Fornecer avaliações estruturais levantando 

perigos nos edifícios necessários para a 

ocupação imediata que sirvam para apoiar 

operações de socorro em caso de catástrofe.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que a TASK-FORCE pode realizar

-Estabilizar estruturas danificadas, incluindo 

escoramento e cribbing.

- Processar o empacotamento técnico de 
equipamentos e de materiais perigosos (HEPP) 
para operações em um ambiente 
contaminado.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

O que a TASK-FORCE pode realizar

-Operações de USAR em um ambiente 

aquático.





OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

Treinamentos das Equipes TASK-FORCE

Além de possuírem conhecimentos
intermediários em Atendimento Pré-
Hospitalar, cada membro da equipe
deverá completar centenas de horas de
treinamento e capacitações em diversas
áreas do conhecimento voltados a
resposta a emergências.



OPERAÇÕES DE RESGATE EM ÁREAS 
URBANAS EM LOCAS DE DIFICIL ACESSO

Treinamentos Especiais

Especialidades como Busca, Resgate e
Manipulação Canina trazem seus próprios
requisitos de treinamento, para os que
queiram fazer parte de uma unidade K9
ou K-SAR.





MUDANÇAS DE DIRETRIZES INSARAG

Em 11 de fevereiro de 2015, entrou em vigor as
novas diretrizes Insarag, que deverão ser o documento
de referência para as equipes USAR para os próximos 5
anos.

A finalidade é fornecer um sistema único de
preparação, cooperação e coordenação com as
equipes certificadas USAR INSARAG.



MUDANÇAS DE DIRETRIZES INSARAG

As mudanças que afetam as equipes operacionais
USAR estão no Volume III: Guia de Campo
Operacional e procuram focar os seguintes aspectos:



1 - A Setorização.

2 - A Designação de Locais de Trabalho.

3 - Os Código de Identificação USAR.

4 - Os níveis ASR (Avaliação em Busca e Salvamento).

5 - Triagens nos Locais de Trabalho.

6 - As Marcações dos Locais de Trabalho.

7 - A Localização e Marcação de Vítimas Encontradas.

8 - O Sistema de Rotulagem Rápida E Áreas 

Reconhecidas.

9 - O Trabalho Frente a Produtos Perigosos.

10 - Os Documentos das Equipes USAR.



A Setorização terá início logo que possível. Porém caso a autoridade local 

de Proteção e Defesa Civil já tenha realizado esta etapa, as equipes USAR 

adotaram o procedimento em questão para evitar a duplicação de 

esforços e facilitar a coordenação.

Caso haja necessidade de organizar a setorização para os trabalhos, o 

sistema padrão INSARAG se baseia na utilização de letras alfabéticas para 

cada um dos setores afetados ou utilizados, dividindo-os por ordem 

alfabética. Neste ponto, poderemos também adicionar uma breve 

descrição para maior clareza, por exemplo: Setor A – SP Bombeiros.

Nas imagens seguintes mostramos a setorização das áreas de trabalho para 

as equipes USAR:

1 - A Setorização.



A

B

C
D

Setores

Setorização de 
uma área afetada 

usando ruas em 

blocos como 

limitadores 
fronteiriços dos 

quadrantes de 

trabalho e de 

responsabilidade.



D-1 D-2

D-3
D-4

Caso haja várias equipes 

trabalhando no mesmo setor, 

a fim de evitar duplicações do 

OSOCC, (On Site Operations

Coordination Centre), deve-se 

determinar quais números irá 

utilizar cada uma das equipes 

USAR. Por exemplo - Equipe 1: 

de 1 a 20. Equipe 2: de 21 a 40, 

e assim por diante.

Subsetores de Trabalho



D-1a

D-1b

D-1c

D-1d

D-1e

D-1f

É possível que em grandes 
locais de trabalho, sejam 

avaliados novos locais com 
vítimas a serem resgatadas ou 

mesmo procuradas, que 
podem ser considerados, por 

sua vez, novos “locais de 
trabalho”. Assim para melhorar 
a coordenação, pode ser útil 

para identificar cada um deles 
de maneira independente, 
adicionar uma nova letra.

Áreas de Trabalho



Marcações nos Locais de Trabalho

O Worksite (local de trabalho) tem sofrido grandes mudanças 

no sistema de rotulagem a partir das antigas diretrizes. Ele 

tende a se tornar mais simples e fácil de usado pelos membros 

das equipes USAR com os novos protocolos.

Esta rotulagem continuará a ser do lado de fora da estrutura, o 

seu ponto de acesso e um lugar que oferece grande 

visibilidade. A cor laranja permanecerá sendo utilizada para 

oferecer alta visibilidade ou outra cor viva na falta.

A marcação do local de trabalho terá lugar durante o ASR 

reconhecimento / avaliação Nível ASR-2



ASBESTOS

D-1f
FIN-I   ASR2   09Set

RUS-I   ASR3  09Set

AUS-I   ASR4  10Set

A

Riscos caso 

existam

Worksite

Letras 

40cm

Equipes

Nível ASR

Dia/mês

Linha horizontal 

quando trabalhos 

terminados

Categoria 

da Triagem

caixa de 

1,2 x 1,0 m



GAS

D-1f
FIN-I   ASR2   09Set

RUS-I   ASR3  09Set

AUS-I   ASR4  10Set

B

Riscos caso 

existam

Worksite

Letras 

40cm

Equipes

Nível ASR

Dia/mês

Linha horizontal 

quando trabalhos 

terminados

Categoria 

da Triagem

caixa de 

1,2 x 1,0 m



V
L - 1

D - 1



V
L - 1

C
BRA - I
10 Set



D
AUS - I
10 Set



O conceito de “oficial de segurança”

A segurança de todos os envolvidos em uma
emergência deve ser a primeira prioridade. Para o
comando de uma equipe USAR-Team. Na verdade
não é a mesma coisa de um membro da equipe que
diga “não agente” mas sim aquele que terá a função
de assegurar que cada membro entre e saia saudável
de um teatro de operações.

“Geralmente essa função deve ser exercida 
nas equipes USAR por profissional ligado a 

área de segurança do trabalho.”



O conceito de “oficial de segurança”

Inicialmente utilizado na década de 70 na luta contra
os incêndios florestais no Estados Unidos, o Oficial de
Segurança já foi adotado em todas as áreas de
emergências, tanto nos EUA como em muitos outros
países.

Quem pode ser um agente de segurança?

Deve ser um membro da organização a que pertence, ter 

conhecimento dos protocolos operacionais de segurança e 

desempenho de todo o processo de resposta. Deve possuir experiência 

suficiente para avaliar de forma rápida e com segurança se as ações 

estão sendo realizadas dentro dos protocolos.



O conceito de “oficial de segurança”

Esse membro deve possuir posto condizente com a
sua função geral para não gerar problemas de ordens
com o Comandante das Operações.

As operações USAR envolvem uma série de riscos, a
equipe o oficial de segurança deve tentar minimizar,
riscos. Cobrando o uso de EPIs. Seu conhecimento
deve ser abrangente em todas as áreas operacionais
da equipe USAR / TASK-FORCE.



O Trabalho do “oficial de segurança”

Algumas das missões que dever ser executadas pelo responsável pela segurança:

- Monitorar constantemente tudo o que pode afetar a saúde e segurança do pessoal, 
tanto nas intervenções como nos treinamento e exercícios.

- Prevenção de lesões e doenças, é responsável pelos protocolos e normas de 

segurança são cumpridas.

- Análise de segurança do trabalho e da ação desenvolvida.

-Estabelece, em conjunto com o pessoal de logística o uso dos equipamentos, o nível 

de proteção (EPI) adequado para a missão. Além de supervisionar a distribuição de 
EPIs.

- Responsabilizar-se pelas investigações pós incidente / acidente.

- Instrui o pessoal da equipe USAR / TASK-FORCE sbre prevenção de riscos.



Delimitar as várias áreas de trabalho, tais como a área de corte de madeira 
reduz os riscos para todo o pessoal.























































IEC - Classificação Externa Insarag

A principal finalidade do sistema INSARAG de Classificação 

Externa (IEC) é fornecer uma melhor compreensão das 

habilidades individuais de cada equipe USAR disponíveis para 

prestar assistência internacional.

As equipes classificadas de acordo com um padrão 

determinado pela Insarag,  permitirá que os países afetados 

por desastres priorizem a aceitação de apoio a resposta 

internacional das equipes USAR desde que possam agregar 

valor de resposta a sua capacidade local. A IEC é um 

processo independente, verificável e voluntário que tem 

recebido aceitação por unanimidade de países ligados a 

Insarag.



IEC - Classificação Externa Insarag

Abaixo está a lista de equipas USAR que ganharam a 

classificação IEC de 2005 até 2016 (com o respectivo nível de 

classificação)

2005:

Hungria

Central de resgate Serviços de Budapeste (RCSB) FŐVÁROSI 

Központi Rendeltetésu Mentoszervezet (FKRMSZ) -IEC - Heavy



IEC - Classificação Externa Insarag

2006:

Reino Unido, UK International Search and Rescue (UK-

ISAR) - IEC – Heavy

EUA, USAID - A Fairfax County USAR Task Force (VA-TF1) 

– IEC -Heavy



IEC - Classificação Externa Insarag

2007:

EUA, USAID - Los Angeles County Fire Department, Estados 
Unidos Equipe USAR 2 - IEC -Heavy

Holanda, USAR.NL - IEC - Heavy

Alemanha, Agência Federal alemã de Técnicos de Socorro 
(THW) - IEC - Heavy

Alemanha, ISAR Germany - IEC - Medium



IEC - Classificação Externa Insarag

2008:

Singapura, Assistência a Desastres e Rescue Team (DART, 
Singapura Força de Defesa Civil) - IEC - Heavy

Suécia, Sueco Equipe de resposta rápida Internacional (SWIFT 
USAR) - IEC - Heavy

Noruega, Norsar - IEC - Medium

Austrália, Queensland Fire and Rescue Service - IEC - Heavy

Suíça, Resgate suíça - IEC - Heavy



IEC - Classificação Externa Insarag

2009:

Polônia, USAR Polónia - IEC - Heavy

Reino Unido, UK International Search and Rescue (UK-ISAR) - IEC -
Heavy

Islândia, The Icelandic Search and Rescue Team (ICE-SAR) - IEC -
Medium

China, China International Search and Rescue Team (CISAR) - IEC -
Heavy

UAE, UAE USAR Team - IEC - Medium



IEC - Classificação Externa Insarag

2010:

Japão, Japão Desastres Equipe de socorro (JDR) - IEC - Heavy

Dinamarca, Emergency Management Agency Dinamarquês 

(DEMA) - IEC - Heavy

Bélgica, belga First Aid e equipe de apoio (B-FAST) - IEC - Medium

República Checa, Czech Emergency Response Team (CZERT) - IEC -

Heavy

França, Pompiers de l'Urgence Internationale (PUI) - IEC - Medium



IEC - Classificação Externa Insarag

2011:

Lithuania, Lithuania Emergency Response Team (LERT) - IEC - Medium

Áustria, Busca e Salvamento Unidade de Vorarlberg (SARUV) - IEC - Medium

Rússia, Central Airmobile Equipe de Resgate de EMERCOM da Rússia - IEC - Heavy

Turquia, busca e Associação Resgate ( AKUT) - IEC - Medium

Holanda, USAR.NL - IER - Heavy

Coreia, Coreia do Disaster Relief Equipe (KDRT) - IEC - Heavy

EUA, USAID - A County Task Force USAR Fairfax (VA-TF1) - IEC - Heavy

Espanha, Comunidade imediato de emergência de resposta de Madrid (ERICAM) - IEC -
Medium

Espanha, Unidade Militar de emergência (UME) – IEC - Médio



IEC - Classificação Externa Insarag

2012:

Sultanato de Omã, Pesquisa Nacional & Rescue Team (NSRT) - IEC - Medium

Finlândia, FinnRescue (FRF) -IEC - Heavy

EUA, USAID LA County Fire Department (TF2) - IEC - Heavy

Alemanha, Agência Federal de Técnicos de Socorro ( THW) - IEC - Heavy

Alemanha, ISAR Alemanha- IEC - Medium

Áustria, forças austríacas Disaster Relief Unit (AFDRU) - IEC - Heavy

Austrália, Nova Gales do Sul (NSW) - IEC - Heavy

Hungria, Organização Nacional da Hungria para os Serviços de resgate (Hunor ) - IEC - Heavy

Hungria, Organização Nacional da Hungria para Serviços integrados de resgate (Huszar) - IEC - Medium

Turquia, TurkUSAR (AFAD) - IEC - Heavy



IEC - Classificação Externa Insarag

2013:

Jordan, Jordan Search & Rescue Team (JSRT) - IEC - Heavy

Austrália, Queensland Fire and Rescue Service (QFRS) - IEC - Heavy

Singapura, Operação Lionheart contingente - IEC - Heavy

Suécia, Sueco Equipe de Resposta Rápida Internacional (SWIFT 
USAR) - IEC - Heavy

Belarus, republicano Equipe de resposta especial - IEC - Heavy

Emirados Árabes Unidos, UAE USAR - IEC - Medium Heavy



IEC - Classificação Externa Insarag

2014:

França, Unidades Militares Francês Proteção Civil HUSAR (UIISC 1) - IEC - Heavy

França, Unidades Militares Francês Proteção Civil HUSAR (UIISC 7) - IEC - Heavy

Polônia, USE POLÓNIA - IER - Heavy

Romania, Romanian Urban Search and rescue Team (RO-USAR) - IEC - Medium

Islândia, The Icelandic Search and rescue Team (ICE-SAR) - IEC - Medium

Ucrânia, Mobile rescue Center da Ucrânia - IEC - Heavy

China, China International Search and Rescue Team (CISAR) - IEC - Heavy

Marrocos, Marrocos USAR Team - IEC - Heavy

Suíça, Resgate Suíça - IEC - Heavy



IEC - Classificação Externa Insarag

2015:

Japão, Japão Desastres Equipe de Socorro (JDR) - IEC - Heavy

Nova Zelândia, Nova Zelândia USAR Team - IEC - Heavy

Arábia Saudita, Arábia Search and Rescue Team (SASART) - IEC - Heavy

França, Pompiers de L'Urgence Internationale ( PUI) - IEC - Medium

República Checa, Czech Urban Search and Rescue Team (CZERT) - IEC - Heavy

Arménia, armênio Pesquisa Urbana e Equipe de Resgate - IEC - Medium

Dinamarca, Emergency Management Agency Dinamarquês (DEMA) - IEC - Heavy

Belgica, Belga Primeiros Socorros e Equipe de Apoio (B-FAST) - IEC - Medium



IEC - Classificação Externa Insarag

2016:

EUA, USAID - A Task Force USAR Fairfax County (VA-TF1) - IEC2 - Heavy

Espanha, Unidade de Emergência Militar (UME) - IEC- Médio

Reino Unido, UK International Search and Rescue (UK-ISAR) - IEC2 - Heavy

Malásia, Malásia Especial de Assistência a Desastres e Equipe de Resgate (SMART) - IEC -

Heavy

Espanha, Immediate Response comunitária de emergência de Madrid (ERICAM) - IEC -

Medium

Áustria, Vorarlberg Search and Rescue Unit (SARUV) - IEC - Medium

Rússia, Central Airmobile Equipe de Resgate de EMERCOM da Rússia - IEC - Heavy



TASK-FORCE / USAR-TEAM
ORGANIZAÇÃO BOMBEIROS UNIDOS SEM FRONTEIRAS

Esta Apresentação, é parte integrante da Introdução ao Curso 
de Capacitação de Força Tarefa para Emergências – FORTE 

da BUSF-CPLP

Questionamentos


