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CONSIDERA~OES GERAIS 

A selva AmazOnica ~ parafso e inferno, por ser bela e terrfvel, fascinante, poderosa e 

dominadora, e esconde sob seu manto verde, mist~rios e perigos. 

Horizontes infinitos de beleza natural, clima quente, 6mido e chuvoso, maior regiiio 

florestal de toda superffcie da terra, com variedade enorme de esp~cies vegetais e 

animais, matas virgens com ~rvores gigantescas, cujo solo nunca viu sol. 

A sobrevivencia em plena selva estar~ em Intima liga~o com o tempo em que o 

homem nela permanecer. Para tanto, o homem dever~ estar altamente capacitado para 
dosar suas energias e lanc;ar miio de todos os meios ao seu alcance, a fim de niio por 

em risco sua vida. Esta capacidade envolve conhecimentos especializados, inwlgares ao 

homem comum, onde o uso da imagina~o, o empenho, o born senso e o moral 

elevado, alem do instinto de conserva~o, siio fatores preponderantes: 

QUEM PENSA QUE ~ FAClL SOBREVIVER EM PlENA SELVA, A CUSTA 

EXCl..USIVA DOS RECURSOS NATIJRAIS, ENGANA.SE. 

Por~m, quando devidamente preparado, poder~ faze-Jo. Boa comida e ~gua seriio 
encontradas, desde que o homem esteja apto a saber onde e quando procurli-Jas. 

Assim, em qualquer situa~o, devera considerar como condi~6es primordiais para uma 

sobreviv!ncia, as necessidades de: 

AGUA FOGO 

ALIMENT OS 

A capacidade de sobrevivencia residiri, amplamente, numa atitude mental adequada 

para enfrentar situac;6es de emergencia e na posse de estabilidade emocional, a despeito 

de sofrimentos ffsicos decorrentes da fadiga, da fome, da sede e de ferimentos, por 

vezes graves. 

Deve-se procurar ter em mente, nos piores momentos: 

0 RIO ATINGE SEU OBJETIVO PORQUE APRENDEU A CONTORNAR OS 

OBSTACULOS. 



INTRODU~AO 

Este Manual ~ fruto de paciente observa!;Ao de fatos ocorridos durante a vida 
profissional do servidor aCERO FEUClANO DE PONTES e de sua preocupa!;Ao, 
quase obsessiva, em melhorar as condi~ de trabalho de todos aqueles que, por 
exig~ncia de suas tarefas, sao obrigados a trabalhar nas regi6es mais in6spitas deste 
pals. 
0 interesse especial do autor pelo assunto permeia toda sua vida profissiona~ desde os 
tempos em que era auxiliar de enfermagem do Hospital de Aeron~utica dos Afonsos e, 
posteriormente integrando o PARASAR; depois como membro do extinto projeto 
RADAMBRASIL, onde chegou a ser chefe de equipe e instrutor de abertura de 
clareiras na selva amazOnica; at~ sua admissao no IBGE como T~cnico em Estudos e 
Pesquisas, desenvolvendo atividades que visam, principalmente, preservar a sa(ide e a 
seguran~ dos trabalhadores da Area de Geocil!ncias que exercem suas tarefas no 
campo. 
0 conte(ido deste Manual procura compilar e aperfei~r informa¢es existentes em 
outras publica~ semelhantes, adaptando-as ll realidade do trabalho realizado pelo 
IBGE. 
Os capltulos foram escritos buscando uma ordena!;Ao 16gica dos sueessivos 
proeedimentos que devem ser adotados numa situa~o crftica e de emerg~ncia, onde o 
que realmente importa ~ a manuten~o da vida at~ a chegada de socorro. Eles 
devem ser lidos com muita aten~o, pois as informa~Cies, ou melhor, os ensinamentos 
neles contidos podem ser vitais para qualquer pessoa que se encontre numa situa!;Ao 
crftica. 
Por uma questao apenas de cunho did,tico, o Manual foi desenvolvido pressupondo um 
acidente com aeronave. Entretanto, tudo o que foi escrito aplica-se, igualmente, a 
acidentes com outros tipos de transporte ou mesmo a qualquer situa!;Ao . em que algu~m 
se encontre de tal forma dependente de si mesmo e dos recursos que o eercam para 
garantir sua sobreviv~ncia. Da mesma maneira, a selva amazOnica foi usada como 
exemplo tfpico e extrema, embora o conte(ido deste Manual possa ser Otil em qualquer 
regiao deste imenso e maravilhoso pals. 
Chamamos a aten~o para o fato de que, sendo uma primeira edi~o, h~ sempre a 
possibilidade de que sejam observadas falhas e omiss6es, certamente poucas e 
involunt,rias, que o autor se compromete a corrigir nas edi¢es futuras. Para tanto, 
serao sempre bem-vindos coment,rios e sugestOes dos usu,rios do Manual. 
Finalmente, cabe-nos apenas louvar a perseveran~. a dedica!;Ao e o entusiasmo do 
servidor CICERO FEUCIANO DE PONTES que, com o seu trabalho vem preencher 
uma importante lacuna na lnstitui!;Ao, e desejar que o MANUAL DE 
SOBRE~OA NA SELVA cumpra com o seu objetivo de reduzir os acidentes 
fatais com nossos servidores que, felizmente raros, infelizmente ainda ocorrem. 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1991 

ANTONIO FERNANDO DE ANDRADE ALVES 
Chefe do Dept0 de Seguran~ e Salide 
Ocupacional e Assist~ncia ao Servidor 



CAPITULO 1 
PRIMEIRAS MEDIDAS 

1.1 ORIENTA~Ao AP6s 0 POUSO FOR~ADO 

Ap6s o pouso da aeronave na mata ou cerrado, verifique, entre os acidentados, o n6mero 

e a natureza dos ferimentos. 

Caso tenha condic;5es flsicas, retire os sobreviventes do interior da aeronave e os leve at~ 

uma distAncia segura, at~ que os motores tenham esfriado e a gasolina e querosene 

derramados tenham evaporado, protegendo-se de uma poss!vel explosao. A remocrao deve 

ser feita com todo cuidado, especialmente com os que sofreram ferimentos nas costas, ou 

fraturas em geral. Alguns destes, sem condic;5es de se locomover, servirao para agravar o 

problema. 

Se a aeronave nao se incendiar, ainda que destru!da, provavelmente fomecer~ muitos 

meios a serem utilizados pelos que se salvarem. particularmente no caso de alimentos, 

medicamentos, b(assolas, armas, ferramentas, espelhos, cordas, fios el~tricos, etc. Tudo isto 

ser~ alentador, mesmo diante do quadro dram~tico prov~vel. Restar~ saber aproveitar o 

que for poss!vel, porquanto, ainda que tenha havido urn inc~ndio, alguma coisa poder~ ser 

utilizada. 

Voc~ pode ser uma pessoa experiente, por~m. talvez ainda niio tenha se encontrado numa 

situac;ao desta gravidade. 

a) Procure todo material de primeiros socorros dispon!vel e inicie o atendimento aos 

acidentados, por ordem de gravidade dos ferimentos: HEMORRAGIAS 

TRAUMATISMO CRANIANO FRATIJRAS EXPOSTAS- etc. 

b) Anne urn abrigo tempor~rio. 

c) Verifique o estado do r~dio da aeronave e a bateria; caso ambos estejam 

funcionando, sintonize a freqii~ncia de SOCORRO INTERNAaONAL 12l.S. 

d) Inicie a preparacrao da sinalizac;iio do local; tenha sempre pronto qualquer tipo de 

sinalizac;iio. 
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e) Procure juntar todo material combustive! que puder. 

f) Ap6s estas providencias, procure descansar {{sica e mentalmente, at~ que tenha se 

recuperado do choque do desastre. Deixe os preparativos mais intensos para depois. 

g) Procure uma fonte de Agua. 

h) Dt infcio a urn diArio, registre a data e as condic;;6es do tempo na bora do acidente, 

al~m de suas causas provAveis. 

i) Procure detenninar sua posic;;iio do melhor modo possfvel; tempo de v6o at~ o 

momento da queda, alguma referenda natural - rio, serra, campo, etc. 

j) Mantenha-se junto da aeronave, a menos que tenha recebido instruc;;6es em contrArio. 

Niio abandone o local do acidente, a menos que tenha certeza de que se 

encontra a pouca distancia (a ~) de socorro. Caso decida abandonar a aeronave e 

procurar a sua pr6pria rota de salvac;;iio, deixe junto da mesma, uma nota indicando o 

caminho que pretende seguir. Procure niio se afastar deste "Plano de Viagem", a fim 

de que o pessoal de buscas possa localizA-lo. 

I) Auxilie as equipes de salvamento no trabalho de localizac;;ao e acate suas instruc;;6es 

quando for por elas avistado. 

Niio se deixe levar por excessos de alegria ou descontrole nervoso quando perceber 

que foi .avistado ou quando a equipe de salvamento chegar. Trate, sim, de cooperar 

com ela. lsto ~ de seu interesse e da equipe. Nao se exponha a riscos que possam 

resultar em fe rimentos ou qualquer outra ac;;ao que dificulte o resgate. 

A maior parte dos salvamentos bern sucedidos tiveram Iugar enquanto os 

sobreviventes pennaneceram junto as respectivas aeronaves. 

0 local de pennanencia deverA ser "desarrumado" o mais possfvel, para quebrar a 

monotonia da vegetac;;iio da selva, facilitando o reconhecimento a~reo pelas equipes 

de resgate. 
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1.2 PERMMffiNCIA OU NAO, JUNTO A AERONA VE 

Somente abandone o local da aeronave quando: 

a) Tiver certeza de que conhece sua posi~o geogrMica e que poder~ alcancrar ponto de 

abrigo, alimenta~o e socorro. 

b) Ap6s ter esperado durante v~rios dias e se convencer da pouca probabilidade de 

socorro, e quando contar com equipamentos necessArios ll viagem. 

Antes de tomar uma decisao, reflita sobre os seguintes pontos de importAncia: 

a) E mais f~cil localizar uma aeronave do ar do que um grupo de homens caminhando 

por entre a mala. Al~m disso, ~ possfvel que algu~m tenha percebido a descida de 

sua aeronave e esteja caminhando ao seu encontro para investigar. 

b) A aeronave e parte da mesma, mesmo avariada, proporcionar~ abrigo, meios de 

sinaliza~o e v~rios materiais 6teis. 

c) Deve-se evitar os azares e perigos de uma caminhada em zona pouco conhecida. 

1.3 DISTRIBUI<;AO DE TAREFAS 

Caso haja mais sobreviventes al~m de voc~. ~ importante ressaltar a necessidade de 

organiza~<>- do local e a escolha de um Uder, para que se tenha controle da situa~o, 

fazendo a distribui~o das tarefas di~rias, mantendo em atividade todo o grupo nos 

trabalhos de constru~o de abrigos e melhoramentos, pesca, cacra, montagem de 

armadilhas, busca de alimentos vegetais, prepara~o dos alimentos, controle dos g~neros 

alimentlcios disponfveis e limpeza do acampamento. 

A falta de organiza~o e a mio exist~ncia de um elemento de pulso forte, entre os 

sobreviventes, transformad o grupo em presa f~cil do maior inimigo de uma emerg~ncia, 

o PANICO. 
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CAPlTULO 2 
PRIMEIROS SOCORROS 

21 N0<;6ES GERAIS 

Na presem;a de qualquer acidente, ligeiro ou grave, niio perca a calma. Trabalhe com 

rapidez, mas com cuidado e seguran~. Mantenha o ferido quieto, agasalhado e em 

posi~o confort~vel. Afrouxe suas roupas e niio permita que o acidentado veja seu 

pr6prio ferimento. Em casos graves, evite que ele saiba da seriedade de seu estado. 

Trate sempre dos ferimentos mais graves em primeiro Iugar. Por exemplo: 

Eatanque uma hemorragia, antes de cuidar de uma fratura. 

Se o ferido vomitar, abaixe-lhe a cabec;a, vire-a e mantenha-a de lado, para evitar que o 

vOmito seja aspirado e passe para os pulm6es. 

Nunca deixe uma hemorragia sem controle, niio despreze o estado de choque. 

Os ferimentos mais prov~veis seriio: cortes, contus6es, fraturas, comoc;.iio cerebral, les6es 

intemas e queimaduras. 

Os desacordados deveriio ser deitados com a cabe~ mais baixa do que as pemas, exceto 

se apresentarem ferimentos na pr6pria cabec;a, devendo, neste caso, permanecer deitados 

com as pemas e a cabe~ no mesmo nfvel. 

Deve-se ter o mAximo cuidado e delicadeza com a movimentac;ao dos feridos. 

Verifique se hA feridos que apresentam SINTOMAS DE CHOQUE. Neste caso, devem 

ser agasalhados, mas de tal forma que nao se fac;a o doente transpirar. (ver item 2.8. 

Estado de Choque) 
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2.2 HEMORRAGIAS 

Ao apresentar-se um caso de hemorragia, corte ou rasgue a roupa e cxponha o 

ferimento. Coloque uma compressa esterilizada ou qualquer peda~o de pano limpo 

diretamente sobre a ferida e comprima-a com a mao, ou por meio de atadura finnemente 

colocada. Se a hemorragia continuar, ponha o membro ferido em posic;Ao alta. Se o 

vaso (art~ria ou veia) lesado passa sobre um osso, comprima-o de encontro ao mesmo. 

(FIG. 1) 

0 tomiquete ou garrote somente deverA ser usado quando se tratar de membro 

gravemente ferido ou esmagado, e quando a hemorragia nao puder ser estancada pela 

compressao. 

Procure palpar a art~ria mais importante da regiao ferida, e sentir seus batimentos; 

comprima-a com os dedos, com a mao aberta ou fechada, confonne o caso. 

Se tiver localizado a art~ria, o tomiquete serA de fAcil colocaCJAo, podendo ser feito um 

pequeno "c(])(im" (almofada) improvisado, que serA preso pelo tomiquete. 

Nao tendo localizado a art~ria, nao se preocupe demasiadamente, fa~a o tomiquete sem o 

C(])(im. 

0 tomiquete quando aplicado em pema ou bra~o. isto ~. na C(])(a ou antebra~o, deverA 

ser colocado entre a ferida e o corac;ao. 

Os tomiquetes devem ser afrouxados de 15 em 15 minutos. Se a extremidade se tomar 

fria e de cor azulada, o tomiquete deverA ser afrouxado com mais frequencia, ao mesmo 

tempo que maiores esfor~os devem ser feitos para conservar a parte em tratamento, tlio 

quente e agasalhada quanto possfvel, quando o frio for intenso. 

0 afrouxamento do tomiquete deverA permitir correr o sangue durante alguns segundos. 

Voce poderA improvisar um tomiquete ou C(])(jm, observando a seqUencia de 

procedimentos ilustrados. (FIG. 2) 

Aten~o! 0 tomiquete ou garrote ~ perigoallaimo! Quando privadOI de aangue durante 

muito tempo, 01 tecidoa gangrenam, ilto ~. morrem. 
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Fig. t- COMO ESTANCAR HEMORRAGIAS 

No couro cobeludo 

$#.'"' 
PONTOS DE PRESSAO 

No brocto 

No perno 
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Fig. 2 - COLO CACAO DE TORNIQUETE 

-LElA BEM SOBRE OS PERIGOS OESSE INSTRUMENTO-

1. Enlacor 2. Colocar o bastao 

3. Torcer 
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2.3 PANCADAS NA CABE9A 

As les6es podem ser visfveis, isto ~. expostas ou intemas (que nao se vi!). 

Sintomaa: 

a) pupilas dilatadas; 

b) hemorragia ou salda de llquidos pelas narinas, ouvidos e couro cabeludo; 

c) perda dos sentidos; 

d) confusao mental e torpor (enfraquecimento geral); 

e) dor de cabe~a ; 

f) vOmitos; 

g) diminui~o de visao; 

h) surdez e perda do olfato; 

i) suores frios; 

j) faha de ar; etc. 

Ocorrendo hemorragia pelas narinas ou ouvidos, mantenha a vftima deitada, em repouso, 

virada para o !ado da hemorragia. Ocorrendo hemorragia pclo couro cabeludo, fa~ uma 

compressa com um pano dobrado, usando pouca for~, pois podera haver fratura que 

pode ser notada pelo ranger dos ossos contra a palma da mi:io. 

Em caso de convulsi:io, fixe a cabe~, coloque um pano dobrado entre os dentes, deite o 

acidentado com ombros e joelhos no solo. 

Se a vltima vomitar, dcite-a de !ado, mantendo a cabe~a sempre baixa, para melhor 

escoamento. Se houver saliva, tomar os mesmos cuidados anteriores e enxugar com urn 

pano limpo. 

NAO adminiatre MORFlNA aos que apresent.arem ferimentos na cabe~. 
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2.4 FERIMENTOS NO T6RAX 

As feridas abertas no peito devem ser cobertas com compressas grandes e fJXadas com 

ataduras. A compressa deved ser aplicada com toda firmeza e no momento exato em 

que terminar a expira~o do paciente (sa(da do ar). 

A compressa deved ser aplicada de encontro ll ferida, para vedar a entrada de ar, mas 

evitando-se paralisar o movimento respirat6rio e, se poss(vel, o ferido deveni estar sentado 

ou reclinado. Veja sequencia. (FlO. 3) 

2.5 FERIMENTOS NO ABDOMEN 

Se o ferimento for no abdomen, NAo TBNTB RECOLOCAR OROAOS HBRNIADOS 

(aqueles que sairam da cavidade abdominal). Proteja o ferimento com uma compressa 

tlmida, fiXada por uma atadura. A atadura deve estar firme, mas nlio apertada. 

2.6 FERIMENTOS NOS OLHOS 

Para remover um corpo estranho da conjuntiva (membrana que forma a parte anterior do 

globo ocular, ligando-a ll palpebra), lave-a abundantemente com agua boricada. Na falta 

da agua boricada use soro fisiol6gico ou agua limpa. 

Cubra o olho afetado com uma compressa bem limpa, prendendo-a com duas tiras de 

esparadrapo. Na falta de esparadrapo, utilize uma tira de pano limpo para fazer uma 

esptcie de tapa-olho. Para aliviar a dor, d~ ao paciente um comprimido analg~ico. 
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. 
Fig. 3 - FERIMENTOS PROFUNDOS NO TORAX 

I . Coloque sobre o ferimel"lto umo gaze ou 

chumo~o de pono, ou 0 proprio mao . 

Pressione com firmezo . 

2 . Use urn cinto ou foixo de pono possodo 

firmemente em volta do torox sobre o 

curotivo para manter fechodo o ferimento . 
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2.7 FRATURAS 

Uma fratura aimplea I! uma quebradura de osso, sem ofensa grave aos tecidos que o 

recobrem. 

Uma fratura c:xpoeta I! mais grave, pois as pontas do osso quebrado dilaceram os tecidos 

ate a superf!cie, rompendo, lis vezes, a pr6pria pele. (F10. •> 

Nas fraturas, hA dor intensa, deforma~o, incha~o e, na maioria das v~zes, a v!tima nAo 

pode mover o membro afetado. 

Os feridos com fratura devem ser tratados com cuidado e delicadeza, a fim de que seu 

sofrimento nao seja aumentado, nem suas feridas agravadas. 

Havendo ferimento, retire a pe~ de roupa conando-a, e trate a ferida antes de colocar 

as talas. A roupa se desprende com mais facilidade nas costuras. 

As talas poderao ser improvisadas com: 

a) qualquer material rfgido dispon!vel: galhos de lirvores, bambu, pe~s e panes da 

aeronave, sempre acolchoadas com material macio; 

b) pe~s de roupa limpas enroladas. 

As talas deverao ser suficientemente longas, de modo a abranger as juntas acima e abaixo 

das fraturas. 

Nao tente, em hip6tese alguma, for~r os ossos partidos, de volta para a posi~o normal. 

Trate urn caso suspeito de fratura , como se houvesse fratura de fato. Observe alguns 

tipos de talas. (F10. S) 

Procure somente transportar a v!tima ap6s a regiao suspeita de fratura ter sido 

imobilizada. S6 a desloque do local em que estli no momento l!eno e para local 

predeterminado. 
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Fig. 4 - FRATURAS 

--..._, -- ---- ---------- -

_____ ,, Froturo simples 

LESAO NA COLUNA - em coso de suspeito, odote a seguinte 
providencio oo transporter o ferido : 

Deite-o em decubito dorsal. 

Coloque um len~ol ou toolho dobrodo por baixo do pesco~o 
e do cinturo 1 de forma a elevor a co luna. 

LESAO NO PESCO<;O - enrole oo 

redor do mesmo, sem opertor, umo 
toolho, umo comiso ou outro pono, 
posaondo-lhe um cinto por cimo 
para imobilizor o pesco~o. 
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Fig. 5 - COLOCACAO DE TALAS 
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2.8 ESTADO DE CHOQUE 

Denominamos estado de choque a situa<;iio em que a circula<;iio do sangue no organismo 

se faz de forma muito deficiente podendo levar a morte. 

Pode ocorrer em casos de hemorragia stria, queimaduras graves, ferimentos graves ou 

extensos, esmagamentos, acidentes por choque elttrico, envenenamento por produto 

qufmico, ataque cardfaco, exposi<;iio de calor ou frio ao extremo, dor aguda, infec<;iio, 

intCDCica<;iio por alimentos, fraturas e outros. 

Mantenha uma atitude de Animo elevado e procure transmitir otimismo aos que se acham 

em estado de choque. 

Sinaia do eatado de choquc: 

a) Vi~o: escurecida, turva; 

b) Pele: fria e pegajosa; 

c) Pulso: fraco e acelerado; 

d) Suor: na testa e nas palmas das miios; 

e) Face: p:!lida, com expressiio de ansiedade; 

f) Frio: a vftima queixa-se de sensa<;iio de frio, chegando, as vezes, a apresentar tremores; 

g) N:!useas e vOmitos; 

h) Respira<;iio: curta, r:!pida e irregular. 

Uma vez caracterizado o estado de choquc, deite o paciente de costas, bern na horizontal, 

em posi<;iio confortAvel e com os p~s urn pouco levantados, colocando sob os mesmos, 

alguma coisa que os eleve, afrouxe as roupas. 

Mantenha-o agasalhado, por~m niio em demasia. Se ele niio estiver inconsciente, de-lhe 

algo para beber (caf~ ou ch:!). 

Niio de bebida alco6lica de esp~cie alguma. 
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Se houver hemorragia grave, nao de estimulantes antes de contro!A-Ia. Se a respira~ao 

cessar, aplique a respira~o artificial. ( ver item 213 ) 

2.9 INCONSCI~NCIA 

Quando a causa for desconhecida, se a vftima nao respira, aplique a respira~o artificial; 

reviste seu bolso para ver se existe cartao de diabetico: ali hA instru~6es. 

Se o rosto estiver muito verrnelho (congestionado), elevar a cabe~a acima do nfvel dos 

pts; se estiver pAiido, abaixar a cabe~. Se vomitar, volte a face para o lado. 

2.10 CRISE CONVULSIVA 

A pessoa apresenta tremores musculares (convulsao), saliva pela boca, geralmente os 

IAbios ficam azulados e, lis vezes, morde a lfngua. 

Se a vftima estiver em Iugar que represente, remova-a para Iugar seguro. Para que nAo 

morda a Ungua, coloque urn pano entre seus dentes e uma almofada feita de material 

macio (roupas) sob a cabe~. 

Nao se exponha aos p~s e maos do epil~tico e niio tente reprimir os seus movimentos. 

A crise convulsiva nao ~ transmissfvel, por isso nao tenha receio de contamina~o se liver 

contato com a saliva da pessoa. 

2.11 TORCEDURAS (ENTORSES) 

Colocar ataduras e manter em descanso a parte afetada. A aplica~l'io imediata de frio no 

Iugar afetado poderA evitar a incha~lio. Diminufda a incha~o (entre 6 e 8 horas), a 

aplica~o de calor aliviarA a dor. 
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Coloque a extremidade machucada em nfvel mais alto. Se o uso do membro machucado 

for de todo necess~rio, imobilize a articula<;ao afetada, por meio de forte enfaixamento, 

tendo o cuidado de nao inibir a circula<;ao. (FlG. 6) 

2.12 QUEIMADURAS 

As queimaduras sao classificadas de acordo com o dano que causam e nlio pela sua 

extensiio: 

a) 1° grau: siio as que atingem somente a superficie da pele, avermelhando-a; 

b) 1:> grau: siio as que destroem a pele, empolando-a (formando bolhas); 

c) 3° grau: siio as que provocam a destrui<;ao da pele e do tecido muscular, com maior 

ou menor profundidade. 

0 perigo das queimaduras, todavia, esta na sua extensiio, e nao s6 na sua profundidade 

ou grau. Uma queimadura de 1° ou 2° grau numa superffcie extensa ~ mais perigosa 

que uma de 3° grau, de tamanho reduzido. As queimaduras extensas sao, geralmente, 

acompanhadas de choque. Todas as queimaduras sao dolorosas. 0 primeiro cuidado, 

portanto, consiste em aliviar a dor e tratar o choque, se houver. Por isso, ~ importante 

dar bastante Hquido para beber quando a pessoa esta consciente. 

A dor das queimaduras leves pode ser aliviada com analg~sico. Nlio toque na ~rea 

queimada. A aplica<;ao de pomadas Furacin, Picrato de Butesin, Vaselina Boricada ou 

uma solu<;fio de Bicarbonato de S6dio pode ser titil. 

Nas queimaduras de 2° e 3° graus, aplique gaze embebida numa solu<;ao morna de 

Bicarbonato de S6dio (2 a 3 colheres de sopa de bicarbonato, em I litro d 'agua, 

previamente fervida) ou vaselina. 

Mantenha o curativo com uma atadura bern frouxa, ou enrole a parte afetada com urn 

pano bern grande. 
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Fig. 6 BANDAGENS 

Havendo hemorragia em ferimen1o no couro cabeludo, coloque uma 
compressa ou urn pano lfmpo sobre o ferimento. NAO PRESSI
ONE. 
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Lembrc« aemprc de que em queimaduraa de qualquer grau nlo ae deve aplicar tintura 

de lodo ou qualquer outro deainfetante. Quando houver bolbas, nlo procure cortA-las ou 

flu1:W. 

Nas queimaduras causadas por substAncias qufmicas, lave a ~rea afetada, abundantemente, 

com Agua, para eliminar a substAncia, e proceda como indicado acima. 

Nas queimaduras por :kidos, aplique compressas com ~gua bicarbonatada. 

Nas queimaduras por soda ou potassa c~ustica, ou qualquer outro ~lcali, aplique 

compressas com ~gua e vinagre ou uma solu~o de ~cido b6rico. 

2.12.1 ROUPAS EM CHAMAS 

Procure envolver a vftima em qualquer pano que estiver ll miio, para abafar as chamas. 

Nlio tendo pano, role a vftima no chao, de urn lado para outro. 

Corte e rasgue a roupa queimada e Irate do ferido como descrito. Niio toque com 

os dedos a queimadura. Niio mude as ataduras sem motivo. De bastante ~gua para o 

paciente. Caso haja rompimento espontaneo das bolhas, aplique uma atadura esterilizada 

sobre a pele murcha. Se a roupa estiver grudada ao corpo, molhe-a antes de tentar 

retirA-la, se possfvel. 

2.13 RESPIRA<;AO ARTIFICIAL 

A vftima nlio respira mais. 0 que devemos fazer? 

Aplique imediatamente a respirao;iio artificial pelo metodo boca a boca, meio mais pr~tico 

para restabelecer a respirao;iio com vantagem adicional, pois, se houver uma obstruo;iio 

total ou parcial das vias respirat6rias, serA percebida facilmente pela resistencia oferecida 

ll penetra~o do ar. 
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Existem 3 causas principais para a obstru~o: 

a) llquidos, pr6teses dentArias ou outro ·corpo estranho, secre~6es, vOmitos, etc; 

b) relaxamento do maxilar, permitindo que a lingua se dobre para trAs e venha a 

bloquear a garganta (engolir a lingua); 

c) posi~o do pesc~o (quando o pesc~o pende para a (rente, de modo que o queixo 

fica pr(:J)(imo ao peito e a garganta - glote ou laringe - fica vergada, bloqueando a 

passagem do ar). 

Para corrigir qualquer das condi~6es acima, coloque o paciente olhando para cima e 

segure o maxilar inferior de encontro ao superior (FlG. 7). No caso de obstru~o por 

corpo estranho, procure retirA-Io. 

Se puder colocar urn pano por baixo das costas da vftima, serA melhor para manter sua 

cabe~ para trAs. Ajoelhe-se ll direita ' da vltima, a bra a boca e coloque-a firmemente 

sobre a boca da v!tima. Aperte com os dedos o nariz da vftima de modo a tapar-lhe a 

narina (pode-se conseguir o mesmo resultado fazendo pressao com a face sobre a narina 

da v!tima). Agora ~ necessArio soprar. E claro que haverA urn momento de asco a 

superar, mas estA em jogo uma vida. Se o nojo ~ mais forte, ponha sobre a boca da 

v!tima urn pano fino, o suficiente para nao obstar a passagem do ar. Sopre no ritmo de 

12 sopros por minuto. Retire sua boca e vire a cabe~ para o lado, para ouvir se estA 

voltando o ar aos pulm6es da vftima, ap6s fazer um pouco de pressao sobre o t6rax. Se 

nao estiver, reexamine a posi~o da cabe~ e do queixo da v!tima, verificando se a boca 

e a garganta estao desimpedidas. Se ainda assim nao ouvir o ar voltando dos pulm6es da 

v!tima, vire-a de !ado e d~-lhe vArios tapas entre os omoplatas, para remover possfveis 

mat~rias estranhas. 

Se a for~ de respirar profundamente lhe provocar vertigens, pare por urn momento e 

essas pequenas perturba~Cies desaparecerao. 

Se a v!tima ~ uma crian~, deve-se soprar com menos for~ e mais depressa. 

Procure manter uma reserva de ar que lhe proporcione equil!brio para seu uso e para 

seu paciente. Prossiga ritmadamente, sem interrup~o, at~ que o paciente comece a 

respirar ou at~ que se certifique de que o mesmo estA morto (para certificar-se disto, 

ponha o ouvido sobre o peito desnudo a fim de saber se o cora~o deixou de bater e 

procure outros sinais de morte). 
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Fig. 1 - RESPIRACAO ARTIFICIAL 
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CAPITULO 3 
MANUTEN9.A0 DA SA(JDE E CUIDADOS COM ALGUMAS 
ENFERMIDADES 

Conservar a sa6de em born estado ~ requisito de especial importancia quando algu~m se 

encontra em situa<;ao de s6 poder contar consigo mesmo. 0 sucess"o de seu salvamento 

dependerJi muito das condi~;C>es [[sicas em que v~ se encontra. Saber defender-se bern 

contra o calor e o frio e de como encontrar Jigua e alimento, serJi de grande importancia 

para a preserva~;ao de sua sa6de. Entretanto, existe algo mais que conv~m recordar em 

sua EMERGSNCIA 

Poupe as suas forcas. evite fadiga em excesso. Procure dormir o tempo suficiente para 

repousar. Mesmo que nao consiga, a princfpio, conciliar o sono, deite-se e descanse. 

Nao se entregue ll afligo. Aprenda a encarar a situa~;ao com calma e s6 pesar as 

posSibilidades a seu favor. 

Os seus p~s sao de grande importancia especialmente se liver que andar. Se seus p~s 

doem. pare e cuide deles; isto lhe evitarJi complica!;Oes mais tarde. 

A epiderme constitui a primeira linha de defesa contra a infec~;ao. Aplique logo urn 

anti~ptico em qualquer arranhao, por menor e mais inofensivo que pare1;3, assim como 

a qualquer pequeno corte ou picada de inseto. 

3.1 ANIMAlS E INSETOS 

A maior parte das est6rias sobre animais ferozes, cobras monstruosas, aranhas 

descomunais, perigos e terrores sem conta da floresta tropical, nao passa de exagero da 

imagina<;ao. Voce pode crer que, em condi~;6es normais, a sua vida corre menos perigo 

de extinguir-se subitamente nas selvas do que na maior parte das grandes cidades do 

mundo. 

E bern provJivel que voce nem chegue a por os olhos em cima de uma cobra venenosa, 

nem de urn animal que possa se considerar como digno representante da grande ca~;a das 

florestas. 0 que mais poderJi impressionJi-lo serao, talvez, os urros e o barulho, em geral, 

dos macacos, das aves, dos insetos noturnos e o estrondo de uma Jirvore que cai. 

Lembre-se de que o maior, o verdadeiro perigo nas florestas tropicais, ~ representado 

pelos insetos, muitos dos quais transmitem mol~stias e parasitas. 
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3.2 MALARIA 

A malaria podera tomar-se seu maier inimigo nas selvas tropicais. A malaria e transmitida 

pelo(s) mosquito(s) ANOPHELES, comumente encontrado(s) desde o cair da noite ate o 

romper da aurora. 

Os mosquitos poderao atacar, tambem, durante o dia, nos recantos escuros da !loresta. 

Evite acampar perto de brejos, procurando alojar-se em terrenos altos. 

3.3 DOEN<;AS INTESTINAIS 

A diarreia e outras doenc;as do intestine poderao ser causadas pela mudanc;a de agua e 

alimenta~o. por agua contaminada ou por alimento estragado, por fadiga excessiva, por 

comer demais em tempo de calor ou pelo uso de utensnios de cozinha pouco limpos. 

Se possfvel, purifique a agua que tiver que beber por meio de preparados purificadores 

ou por meio de fervura durante cinco minutes. Se possfvel, cozinhe os vegetais que comer 

ou entao lave-os cuidadosamente. Mantenha urn asseio pessoal rigoroso. 

Se urn companheiro do grupo sofrer de diarreia, tenha especial cuidado em fazer com 

que o doente observe rigoros.amente as regras de higiene, indo defecar em local o mais 

afastado possfvel do acampamento e da foote de agua, e cobrindo os dejetos com terra a 

fim de evitar contamina~o, devido as moscas e mosquitos. 0 doente devera beber 

bastante agua, alem do medicamento especffico. Para evitar uma desidrata!;iiO, caso tenha 

s.al a mao, coloque uma pitada na agua utilizada pelo doente (uma pitada para cada copo 

de agua); caso tenha a!;6car, acrescente uma por!;iiO do mesmo, juntamente com o s.al. 

Conserve limpos a sua roupa e seu corpo. A roupa limpa faz com que vore se sinta 

melhor, sob todos os pontos de vista, e permane!;a livre das infec!;OeS da pete e de 

parasitas do corpo. 
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3.4 PRIMEIROS SOCORROS AOS ACIDENT ADOS COM ANIMAlS 
PEc;ONHENTOS 

Nonnalmente, o ataque de animais pe<;onhentos (: provocado pelo homem que, sem 

perceber, caminha em sua direc;ao, e o animal, como autodefesa, contra-ataca. 

Durante as caminhadas tenha atenc;ao para locais como tocas, cupinzeiros, pedras, 

folhagens rasteiras. E imponante tambl:m atenc;ao com os galhos suspensos, pois sao 

locais onde boa pane desses animais costumam pennanecer. 

Observe o interior das botas antes de cal<;A-Ias e as roupas antes de vesti-las. 0 

acampamento deve ser mantido limpo e arrumado. Evite amontoar materiais e criar locais 

propfcios em que as serpentes possam se ocultar. 

Quase sempre a picada (: localizada na parte inferior do corpo, tal como p(:, tomozelo, 

etc. Mas, tambl:m podem ocorrer na parte superior do corpo - brac;os, maos - provocados 

por estes animais que habitam em galhos e troncos. 

No momento da picada, a cobra p6e em funcionamento, por pressao de seus maxilares, 

as glandulas que produzem e annazenam o veneno. 

Provocada esta pressao, o veneno (: injetado no local da mordida, atrav(:s de suas presas, 

que possuem urn canal intemo condutor de veneno. 

A quantidade de veneno injetado, pode ser TOTAL ou PARCIAL: 

TOTAL, quando a cobra esta h3 algum tempo sem procurar alimento ou em repouso. 

PARCIAL, quando a cobra tiver, momentos antes, procurado a limen to, pois com isto, ao 

abocanhar alguma coisa, tera expelido parte do veneno annazenado nas glandulas. 

Reconhecimento de Kroentes peconhentas e nlo peconhentaa: 

Animais pec;onhentos sao aqueles que possuem veneno (pe<;onha) e tern estruturas 

especializadas para injeta-lo, como dentes e ferr6es. 

A grande maioria das serpentes pec;onhentas no Brasil pode ser identificada pela presen<;a 

de urn pequeno oriffcio entre os olhos e a narina chamado FOSSETA LOREAL (F1G.8) 
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Fig . e - SERPENTES PE<;:ONHENTAS- Chove simplit icodo para 

reconhecimento : 

lacrimal 

• 0 
0 

0 

0 0 0 0 o . • 

Plea do : umo ou duos marcos 
mois profundos 

Cobeco triangular 

Bothrops 

Cauda curta, of inondo obruptomente 

CORAlS (sem fosseto lacrimal) 

VE RDADE IRA (Micrurus) 

Com oneis vermelhos e pretos 
e preso anterior . 
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Todas as serpentes que possuem a Fosseta. Loreal sao pe~Yonhentas (Jararaca, Urutu, 

Cascavel, Pico de Jaca, Cai~Yaca e outras). Mas existe um outro grupo de serpentes - as 

corail, que niio possuem este oriftcio e podem ser pe~Yonhentas. 

As corais sao identificadas pela presen~Y3 de an6s vermelhos altemados com an~is claros 

e escuros sobre o corpo. 

Podem ser verdadeiras ou [alsas (pe'ionhentas ou niio). As verdadeiru possuem um par 

de dentes inoculadores localizados na regiiio anterior (a [rente do ~u da boca). 

As f!!HA possuem todos os dentes iguais e um par de dentes mais desenvolvidos na 

regiiio posterior (atr~s do c~u da boca), porem incapazes de injetar veneno. 

A maioria dos acidentes ~ provocado pelas Jararacas (90%) seguidas da Cascavel (9%) e 

Coral verdadeira (1% ). 

Quanto ao perigo pela a'iiio do veneno, as corais verdadeiras estiio em primeiro Iugar, 

embora qualquer envenenamento provocado por serpente pe'ionhenta possa ser fatal. 

TIPOS DE SORO ANTIPEc;oNHENTO 

Soro Aptibotr6pico : 

Jararaca, Jaracu'iu, Cotiara, Urutu. 

Soro Anlicrot4lico : 

Cascavel. 

Soro Aptilagu&ico : 

Surucucu, Surucutinga, Pico de Jaca 

Soro Antielapfdico : 

Coral 

Soro AnlietC(!miOnico : 

Escorpiiio 

Soro Antiaracnfdeo : 

Aranhas 

Soro Aptilacoectlico: 

Aranha Marrom 
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Os soros com prazos de validade vencidos NAO devem ser desprezados, podendo ser 

usados em situa~6es de emerg~ncia, desde que nao se apresentem precipitados (turva~o). 

Sua potencia, porem, se reduzir~ l! metade do que est~ indicado na embalagem. 

PRIMEIROS SOCORROS 

Manter a vftima deitada, nao deixar que fa~ qualquer esfor~o ffsico. 

ATEN~O: 

0 PROCESSO ABAIXO S6 DEVERA SER UTIUZADO EM SITUA~O DE 

SOBRE~NaA NA SELVA EM SITUAVOES DE TRABAIEOS NORMAlS, NAO 

PRENDA A ORCUI.A~O NEM F1JRE 0 LOCAL DA PICADA . 

Se a picada nao sangrar e tiver sido nos bra~os, maos ou pemas (pe), enrole uma 

atadura, len~o ou tira de pano acima da mordida, apene-o bastante para retardar a 

circula~o do sangue, entao fure a pele em tomo da picada com uma agulha descan~vel 

(10 a 15 perfura~6es de pouca profundidade), permitindo assim, maior salda de sangue. 

Chupe o sangue no local da mordida, fazendo pressiio com as maos para poder sugar 

melhor. 

Somente poder~ fazer esta suc~o quem nao tiver feridas na boca ou dentes estragados. 

Jamais cone a pele para extrair sangue. 

0 garroteamento, de uso bastante divulgado nos acidentes offdicos, alem de nao oferecer 

nenhuma prote~o segura sobre urn eventual impedimento da difusao do veneno, contribui 

para o agravamento no caso dos venenos PROTEOUTICOS (Jararaca, Urutu, Cotiara), 

onde a contra-indica~ao do garroteamento e categ6rica. 

0 processo de furar e sugar somente ser~ benefico quando realizado nos primeiros 10 ou 

15 minutos ap6s o acidente. Passado este perfodo NAO FURE, NEM COLOQUE 

GARROTE. 
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PROVA DE SENSIBIUDADE 

Teste por escarifica~o 

anti-hist8mfnicos. 

dever~ ser feito sempre antes de aplica~o de 

- Provoca-se uma escarifica~o na face anterior do antebrac;o. Em seguida, ping8-se 

uma got8 do antiveneno. 

Aguard8r 15 minutos. 

BEACAO POSITIVA 

- Surgimento de p~pula hist8m(nica1 

- lrritac;Ao no ponto aplicado. 

SEAcAO NEQATIVA 

- Ausencia de p~pula local; 

- Pode haver vermelhidao, mas sem relevo. 

APUCA<;AO DO SORO 

Sera 8Diicado vja subcutanea. e a majs cOmoda. atendendo 80 volume 8 jnjetar. 

Na prova negatjya, o procedimento se~ : 

Aplicar uma ampola de Fenergan via intramuscular (caso tenha 8 mao). A seguir, inicie 

a aplica~o do soro nos locais apropriados (face anterior do antebrac;o, barriga, costas e 

face anterior da caca). (FIG.9) 

Aplicacjo endovenosa - s6 ~ aconselMvel quando feita sob supervisAo de pessoal 

especializado (m~dico). 

1Eievo~o cimJnscrita da pele, em &•I'll de pequena dimensio, oem llquido em oeu interior (oemelhontc l piCIIdo 

de formip). 
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Flo. 9 - LOCAlS PARA APLICACAO DO SORO 
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A quantidade mfnima de soro que se deve aplicar em todo indivlduo picado e de 05 

ampolas, niio havendo quantidade maxima. Niio havendo uma melhora nltida ap6s uma 

hora da aplicac;iio do soro (allvio da dor, estado febril etc.), repita a dose. Niio se deve 

vacilar em aplicar grandes quantidades de soro, desde que o caso exija. 

Proceda com as crianc;as da mesma forma que com os adultos n6 que diz respeito l!s 

doses de soro. Niio h~ justificativas para uso de doses menores, uma vez que o soro e 

dirigido contra o veneno. 

Na prova jntradermica positiva 

Neste grupo a administrac;iio do soro dever~ ser efetuada com precauc;5es especiais: 

Injetar urn anti-histamfnico 15 minutos antes da aplicac;iio; 

- Injetar o soro fracionadamente, iniciando com 0,1 ml e aumentando gradativamente, em 

intervalos de 10 minutos, para 1 ml, 2 ml e 5 mi. Por fim injete a dose restante, 

utilizando sempre a via subcutanea. 

Reac6es inerentes l! soroterapia: 

Reac;iio imediata - choque anafil~tico 

Reac;iio tardia - doenc;a do soro 

Recomenda!ji'X:s: 

Sendo possfvel, aplique compressas <imidas sobre o local da mordida. 

Niio de bebidas alco6licas, querosene etc. 

Niio deixe a vftima caminhar. 

Lembrar que, na maioria dos acidentes com serpentes pec;onhentas, a vftima deve ser 

medicada nas primeiras 3 horas ap6s o acidente. 

0 soro especffico e o <inico tratamento eficaz. 

Os soros antiveneno tern indica~o precisa e seu emprego deve ser feito por pessoa que 

tenha alguma informac;iio sobre seu uso. 
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A leitura da bula que acompanha o produto e indispens~vel. 

Acidentes com escorpi6es. lacraias e aranhas: 

Aplique compressa com ~!cool no local; caso disponha de gelo aplique-o no local. 

No caso de ferroadas de insetos: 

Retire os ferr6es, pressione o local para a safda do veneno, aplique compressa com alcool 

ou amCmia. 

Em todos esses casos se dispuser de antialergicos, utilize-os. 
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CAPlTULO 4 
VEGETAIS PARA USO MEDICINAL 

E importante ter-se em considerac;ao que as informac;6es aqui contidas NAO sao frutos de 

observac;ao medico-cientffica. Porem, tendo em vista a gravidade da situac;ao em que 

pode-se encontrar urn certo numero de pessoas e a provlivel limitac;lio de recursos, 

entendemos ser de interesse incluir estes dados neste manual, jli que sao prliticas de uso 

e conhecimento popular. 

4.1 RELAc;Ao DE ESPECIES 

ABA1UA (Outros nomea: Parreira-Brava, Uva~o-Rio-Apa) : E uma trepadeira que dli 

cachos semelhantes aos da videira, com bagas pretas e de gosto adocicado: Niio sao 

comestfveis, mas tern emprego terapeutico. A raiz e a casca do tronco, por fervura, 

podem ser usadas para reumatismos, prisao de ventre, afecc;3o heplitica, rnA digestao, alem 

de serem diureticas. 10 a 15 gr por litro de Agua e 4 a 5 xfcaras por dia serA a dose 

indicada. Tambem e indicada para cataplasma nas inflamac;6es e contus6es. 

ANIL - CAACHICA (Amazonas) TIMB6 MIRIM (Mato Groseo) : Planta herbAcea, 

ramosa, de cor verde-esbranquic;ada, (olhas em palmas e compridas, flores r6seas, miudas 

e em pequenos cachos. 0 fruto e uma vagem cillndrica curvada, aguda na ponta, 

contendo sementes parecidas com o (eijiio. 

Usos principais: purgativo, diuretico e antitermico (chll das folhas e rafzes); contra samas 

(folhas machucadas) e repelente de insetos (rafzes e sementes, secas e pulverizadas). 

BABOSA-CARAQUATA : Planta semelhante ao ananlis, de folhas compridas, grossas e 

orladas de espinhos em serrilhas, tern urn cheiro forte e do centro sai uma haste onde, 

na parte superior, ficam as flores amarelas. Seus frutos sao ov6ides e cheios de pequenas 

sementes. 

Usos principais: Nas queimaduras e inflamac;6es da pele, use o suco das folhas, obtido 

ap6s macerac;ao, e na inflamac;ao dos olhos, a polpa das folhas (especie de geleia que 

existe no seu interior). 

BIRIBA : Fruta de grande semelhanc;a ll Ata ou Pinha, de casca esverdeada. A polpa e 

abundante e esbranquic;ada e as sementes, pequenas e pretas. 0 fruto verde e seco, 

reduzido ll p6, e empregado como antidiarreico, por ser rico em substAncias tllnicas. 
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JAMBUAc;(J : Conhecido ainda como Agriao-do-Pari, ~ uma planta de hastes ramosas e 

rasteiras, de folhas dentadas, flores amarelas que passam a pardacenta e de frutos com 

uma !inica semente. As folhas sao comestfveis, mesmo cruas e o e:xtrato das flores ~ 

utilizado nas dores de dentes. 

MARUPA: Arvore de 20 a 25 metros de altura, o que a distingue do Marup,-do-Campo 

que tam~m ~ medicinal. A casca ~ muito espessa, fibrosa e porosa; a madeira ~ Ieve e 

branca, manchada de amarelo claro, folhas altemadas, flores esbranqui~das e pequenas; 

fruto de 5 apsulas, de forma e volume de uma azeitona, contendo cada uma um caroc;o 

oval. A infusao da casca, principalmente a da raiz ~ indicada contra diarreias, c61icas, 

febres intermitentes e afe~ verminosas, na dose de 4 a 5 xfcaras por dia. 0 p6 da 

casca ~ cicatrizante. 

SARACURA-MUIRA : Arbusto de 1 metro de altura, de folhas longas, abundante na 

AmazOnia. A infusao de uma raspagem da casca ou caule, bem batida com 'gua, d' uma 

es~cie de cerveja um pouco amarga. Se fervida, este amargor desaparecer,. E narc6tica, 

quando ingerida em grande quantidade. Um caneco por dia ~ medida ~ima. Possui 

propriedades terap!uticas, funcionando como protetor hepAtico. 
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CAPlTULO S 
CONSTRm;Ao DE ABRIGOS 

5.1 TIPOS DE ABRIGO 

I. Se a aeronave estiver em condi\:6es de abrigar voce e os seus companheiros, procure 

vedar a entrada aos mosquitos cobrindo as aberturas com tecidos, folhas de palmeiras, 

etc. 

2. Abrigos provis6rios: 

a) Para montagem de urn abrigo provis6rio, "rabo de jac6", limpe o local escolhido, e 

procure juntar boa quantidade de folhas de palmeiras. A seguir, atravesse urn 

peda~ de pau, se possfvel aproveitando Arvores em volta como suporte e vA 

apoiando as folhas de palmeira uma ao lado da outra bern unidas. Este ~ urn 

tfpico abrigo para uma noite. 

b) Decidido o local onde voce vai permanecer por mais tempo, inicie a constru~o de 

um abrigo mais confortAvet. Monte uma estrutura em forma de "A", que poderA ser 

coberta com folhas de palmeiras ou folhas larga que forem possfveis de encontrar. 

As folhas deverlio ter as pontas para baixo e deverlio sobrepor-se. (FlG.lO} 

Dentro deste tipo de abrigo voce poderA fazer uma tarimba (cama) acolchoada com 

folhas de palmeiras divididas pelo talo, para tomA·Ias mais macias. 

Para amarra~o deste tipo de abrigo e da tarimba, use "cip6 titica" (cip6 de pequeno 

dillmetro), abundante na Ooresta. Use-o em seu estado normal ou, caso queira tomA-lo 

mais Oe:dvel, tire a casca e divida·O ao meio. ServirA, tam~m, para fazer vArios utensnios 

para guarda de objetos e inclusive uma arma~o para transporte de material durante sua 

caminhada (jamanxim). 

Se dispuser de peda~os de lona e corda, improvise uma rede no interior do abrigo. 

Escolha para local do acampamento urn ponto elevado, em urn pequeno outeiro, o mais 

possfvel afastado de charcos e pllntanos. Oeste modo, os mosquitos incomodariio menos. 

Nlio construa abrigos debaixo de grandes Arvores ou de Arvores com galhos secos. Um 

desses galhos podern cair em cima do abrigo, com resultados imprevisfveis. Niio durma 

nem arme abrigo debaixo de castanheiras ou coqueiros. 
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Fig.10 - ABRIGOS 

Abrigo feito com pano. 

Abrigo em forma de "A" 

coberto com folhas largos 
ou de palmelras. 

Oisposlcclo des folhas. 

I 
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Como dividir em dols 

o talo do folha do 

Coma acolchoada com folhas 
de palmelra. 

w 
~UIIO CAf'IUISC.O /~ 

Abrlgo provlsdrlo "rabo de jocu" 



0 lixo do acampamento fixo dever~ ser jogado dentro de uma fossa aberta para este fim, 

em local afastado do acampamento e da fonte de ~gua. Tambl:m o local da latrina 

dever~ distar o mais possfvel do acampamento e da ~gua pot~vel. Caso niio seja possfvel 

ter uma latrina, os dejetos deveriio ser sempre cobertos com terra. 
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CAP1TULO 6 
FONTES DE AGUA 

6.1 GENERALIDADES 

Apesar do enorme caudal hidrogr<Hico representado pela abundancia de cursos de ~gua e 

o alto lndice pluviom(:trico da Amaz6nia, haver~ situa~6es em que nao ser~ fkil a 

obten~ao de ~gua, que (: a primeira das necessidades para a sobreviv~ncia do homem. 

Pode-se viver semanas sem alimentos, mas sem agua vive-se muito pouco, especialmente 

nas regi6es tropicais onde se perdem grandes quantidades de agua pela transpira~ao. 0 

corpo necessita normalmente de dois litros de ~gua por dia para manter sua efici~ncia. 

De modo algum dever~ o sobrevivente lan<;ar mao de outros Hquidos como alcool, 

gasolina, urina, etc na (alta absoluta de ~gua. 

Tal procedimento, al(:m de trazer conseqii~ncias funestas, diminuir~ as possibilidades de 

sobreviver, revelando indlcios da proximidade do PANICO que, quando nao domina do, 

ser~ FATAL Portanto, saber onde h~ ~gua e estar sempre abastecido deJa, (: 

importantlssimo e fundamental. 

6.2 ONDE ENCONTRAR AGUA 

A Aguas paradas e semi-paradas: 

Lagos, Igap6s, pantanos e charcos, devendo seu uso ser feito ap6s purifica~ao 

(fervura). 

Outro recurso, de f~cil pratica, (: colh~-la de urn buraco cavado a uma distancia de 5 

metros da fonte de agua, o qual, ap6s algum tempo, pela porosidade do solo, 

encher-se-a de agua filtrada . 
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B. Agua da chuva e orvalho: 

Poderio ser colhidas diretamente em recipientes ou em buracos revestidos com 

material imperme~vel. Quando houver troncos pelos quais ela escorra, para colh~-la 

bastar~ interromper o fluxo com urn pano, cip6 ou folhagem, canalizando-a para 

qualquer vasilhame. Na falta de outro material as pr6prias roupas poderio ser 

expostas a chuva e, uma vez encharcadas e torcidas, a ~gua delas resultante, dever~ 

ser purificada pela fervura. 

C Partes baixas do terreno: 

Ser~ comum na selva cruzar-se com ravinas temporariamente secas, mas que poderio 

transformar-se, devido a chuvas, em leitos de igarap~s ou igap6s. Nestas ravinas, a 

~gua poder~ ser procurada em fossos cavados pr6ximos aos tufos de vegeta~o vi~osa. 

D. Vegetais: 

V~rios sio os que poderiio fomecer ~gua ou indicar a sua presen<;a. Os principais sio: 

I - Cip6 d'~gua (cip6 de fogo): 

parasita de uns 10 centfmetros de diAmetro, cor marrom-arraxeada e casca 

lenhosa, estando pendurado entre a galharia e o solo, em grandes Arvores. BastarA 

cortA-lo, primeiro em cima ou onde mais alto se possa alcan<;ar, e depois em 

baixo, de modo a ter, no mfnimo, l . metro de cip6. 

II - Bambus: 

As vezes poderA ser encontrada ~gua no interior dos gomos do bambu, 

principalmente do velho e amarelo. Pelo barulho, ao ser sacudido, sabe-se da 

presen<;a ou nio de ~gua e, para sua utiliza~o, bastarA fazer urn furo junto ll 

base dos n6s. Urn gomo cortado pode servir de recipiente para ~gua. (FlG.ll) 

III - Coco: 

Produto de algumas palmeiras onde no seu interior encontra-se Agua. Os meio 

verdes serao os melhores e que maior quantidade de ~gua apresentario. 
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Flo.11- OBTENCAO DE AGUA 

"Crpo d' aoua" 

Coleta de ogua 
de bambu . 
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IV - Buriti: 

Palmacea que vinga somente onde M agua. A presen~r3 de um buritizal numa 

area sera indicativa da presen!fa tambl:m de agua. 

Caso nio haja igarape pr6ximo ao buritizal, basta cavar junto ao mesmo que, 

com pouca profundidade, obter-se-a agua. 

V- Embauba: 

Junto das suas rafzes ou dentro de seus gomos, conforme a epoca do ano, podera 

ser encontrada pequena quantidade de agua. 

VI - Caraguatas ou Gravatas: 

Parentes do abacaxi, que podem ser achados no solo ou nos ramos de arvores e 

cujas folhas, resistentes e bern chegadas umas nas outras, sobrepondo-se como 

escamas, costumam conter apreciavel quantidade de agua da chuva (ATBNc;AO : 

passe a 'gua por um pano para climinar parte daa impurezaa c 01 l.naetoa 

aq~ti<Xll. Use a 'gua do caraguaU, maa nAo toque em aua ralz que 6 

venen088). 

ATENc;AO : ao aubir em uma deaaas Arvorea, voce poderi encontrar pequenas 

rh e mesmo pequenas cobras . 

E. Trilhas de animais: 

Seguindo as trilhas de animais, quando identificadas, invariavelmente estas conduzirAo II 

fontes de agua. Siga a trilha com cuidado para niio se perder. 

F. Destilador solar (FIG. 12) 

Montado em alguns minutos, pode extrair ate 1 litro e meio de agua pura em 24 

horas. 0 elemento principal do aparelho e uma folha de plastico de fina espessura, 

com cerca de dois metros quadrados, podendo ser menor. Para montagem do 

destilador, siga as seguintes inslru!f5es: 

I - Cave um buraco de forma cil{ndrica, com aproximadamente 1 metro de diAmetro e SO 

cent{metros de profundidade; 
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Flg.12- DESTJLADOR SOLAR 

Nao deixor 
o plc:istico em 

contoto com 

parades. 

Colocar alouma 

folhooem 
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Prender com pedros 

Pedro pequena 

para afunilor 

Recipiente 
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II - No fundo do buraco, coloque urn recipiente (lata, marmita, panela etc.); 

III - Cubra a cavidade com o pl~stico; 

IV - Use pedras, paus ou terra para prender as bordas do pl~stico para evitar seu 

deslizamento para o interior do buraco; 

V - Com cuidado, coloque uma pedra no centro da folha de pl~stico, tomando-a 

dlnica em dire~o ao fundo da cavidade, de maneira que a ponta fique 

exatamente sobre o recipiente; a folha de plAstico niio deve tocar nas paredes 

laterais da cavidade; 

VI - Coloque dentro do buraco alguns peda~os de madeira verde ou ramos verdes. 

Ao final do dia, desmonte o aparelho, recolha a ~gua e, a seguir, monte-<> 

novamente. (ATENy\0: Este destilador s6 dar~ resultados positivos em locais 

abenos na mata onde os raios solares penetram durante boa pane do dia). 

6.3 PURIFICA<;Ao DA AGUA 

As Aguas oriundas de igarapts e as colhidas diretamente das chuvas e cip6s d'~gua, niio 

necessitam ser purificadas para consumo. Entretanto, as de outras fontes poderiio ser 

purificadas como se segue: 

a) pela fervura durante 5 minutos; 

b) pelo adicionamento de 8 a 10 gotas de tintura de iodo em urn cantil, e aguardando-se 

30 minutos para consumo; 

c) filtra~iio, fazendo o llquido passar atravts de urn pano (coador improvisado) . 
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CAPITULO 7 
SINAUZA~O 

De infcio, n!o se deve abandonar as imedia~s do local da queda da aeronave: ~ 

pela fonte de recursos que o aparelho podern representar; ~ porque, geralmente, a 

a~o da queda destroi parcialmente a vegeta~o, o que poder~ ser 6tima referenda para 

quem sobrevoa a ~rea; ~ porque o pr6prio aparelho poder~ servir de abrigo, 

particularmente contra as chuvas; e quarto por que e para onde ir? 

0 mAximo que se poder' tentar, no caso de decidido um deslocamento, ser' a busca de 

uma clareira natural, um curso de ~gua, locais que facilitarao a sinaliza~o terra/ar. Estes 

locais deveriio estar a c~u aberto, para serem facilmente vistos do ar, um homem ou um 

grupo perdido na floresta, mesmo sinalizando, ser~ tarefa dificnima. 

7.1 PROCEsSOS DE SINALIZA~AO 

a) Fuma~: 

A fuma~ s6 sern usada durante o dia. Nao adianta fazer fuma~ sob o copado 

fechado: ~ porque ela ter~ dificuldade de veneer a altura desse copado; 

~ porque mesmo que ven~. facilmente sern confundida com a fuma~ do 

nevoeiro que comumente existe na floresta em conseqiiencia da evapora~o das ~guas. 

As fuma~s nas cores amarelo ou vermelha serao as mais visfveis, mas dependerao da 

existencia de bolsa de sobrevivencia e s6 deveriio ser usadas quando se avistar ou 

ouvir rufdo de aeronaves. 

I - Fuma~ Branca : 

Poder~ ser obtida de uma fogueira na qual serao lan~das folhas e ramos verdes, 

limo de ~rvores ou simplesmente salpicando ~gua. 

II - Fuma~ Preta : 

Resultar~ da queima de 61eo, borracha, estopa embebida em 61eo, materiais que 

poderao ser obtidos, se for o caso, no aviao acidentado. 
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b) Chama 

A chama, quer das fogueiras, quer a obtida pela queima de material fosf6rico, serA 

recurso para sinalizar durante a noite. 

Apesar de, normalmente, as buscas se efetuarem a luz do dia, poderA acontecer que 

qualquer aeronave passe pelo local e observe o sinal 

c) Lantemaa : 

Usadas em pisca-pisca, poderao sinalizar bern durante a noite. 

Farol: se o farol da aeronave estiver intacto, retire-o e, juntamente com a bateria, 

posicione-o de forma que, ao ouvir o rufdo de aviao, possa sinalizar com o mesmo. 

d) Eapelhoa : 

Na falta de outros meios, poderao ser usados quaisquer objetos que possuam 

superffcie polida (tampa de lata, peda~os da aeronave) que produzam reflexos contra 

o sol. Serao usados dirigindo-se esses reflexos na dire~o de onde vern o rufdo de 

motores, mesmo que nao se aviste a aeronave e mesmo em dias nublados. Procure se 

exercitar com o espelho nas horas livres. (FlG. 13) 

e) Arvorea: 

Se puder subir em uma Arvore alta, procure arvorar uma bandeira que poderA ser 

improvisada com urn peda~o de tecido branco ou de cor viva, amarrando-a a uma 

vara que deverA ser, por sua vez, amarrada a urn galho forte e alto. 

f) Quadro de Clldigoa Viauaia Terra/Ar : 

A selva fomecerA o material necessArio para a sinaliza~ao com o c6digo de sinais 

apresentados (FlG.14)) Este sistema poderA ser usado em casos onde os sobreviventes 

foram avistados e informados da demora de um possfvel resgate por he lic6ptero. 

Sendo assim, os sobreviventes, atrav~s do C6digo de Sinais, poderao solicitar algum 

material urgente que poderA ser lan~do de paraquedas. 
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Flg.13 - SINAIS VISUAlS 

Segure o espelho a uns poucos 

centimtros de distdncia do face, 

e veja o aeronave atroves do 

visor ( orificio em cruz). 

Espelho de sinaliza~oo 

Espelho 

co mum 
Fundo de lata 

C6DtGO DE EMERGENCIA - IMPROVIZACOES 

Grandes sec~oes 

do aeronave 

r 

Troncos de 

cirvores 

of' 
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, 
Fig.14 - QUADRO DE CODIGO INTERNACIONAL ( OACI) 

Ng MENSA GEM simbolo N• MENSAGEM Simbo\o 
do tOdtgo doc6.d~ 

Necessitomos 

I I> 1 medico 10 Tentoremos 
de color. 

- Feridos groves. -

2 Necessltomos I I 11 A eronove com D medicomentos. aerias avo rio&. 

3 X 1Z 
Provovelmente 

N8o podemos pode·se pousor oqui A prosseguir vlogem. com seguronc;o. 

4 Necessltomos F 13 Necessltomos L olimento e dguo. combustive! e oleo. 

5 Necessitomos 
~ 14 LL ormos de fogo Sem novldode. 

e munic;lles. ~ 

6 Necessitomos D 15 NBo. N mapa e bussola. 

7 N ecesslto mos I 16 y 18mpodo de slnois Slm. 
com boterlo e rddio. I 

8 lndlque a dire~oo K 17 Noo JL a segulr. compreendemos. 

' 

9 Estomos avanvando 1' 18 Necessltomos w nesto dlre~l5o. mec8nlco. 
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7.2 RADIO COMUNICA~AO 

Ap6s urn pouso for~do, normalmente devido a impactos o equipamento de r~dio da 

aeronave dificilmente funcionar~. Mas pode ocorrer o caso do equipamento ficar intacto e 

por isso daremos algumas no<;6es b~sicas para opera<;ao destes rAdios, sem no entanto, 

aprofundar-nos em detalhes. 

Dividiremos estas informa~6es em dois tipos de freqii~ncia e de equipamento: 

a) FreqOenciaa FJXas : 

RAdio port~til SSij RTI-1 133 Telefunken - freqiiencia fixa, utilizado pelas equipes de 

campo do IBGE. 

b) Freqoencia VariAvcl : 

RAdios de aeronaves - freqiiencia vari~vel. Neste tipo de r~dio procuraremos mostrar 

que, apesar de normalmente possuirem os PAINEIS FRONTAIS diferentes, o prindpio 

de manuseio e praticamente o mesmo. (FlG.lS) 

7.2.1 RAdio RTH 133 

Possui 05 canais de freqii~ncia fiXa. Este equipamento possui os seguintes acess6rios: 

mochila, antena Whip (retr~til), antena dipolo, microfone, bateria e conjunto de 

aterramento. 

Seu funcionamento e f~cil, e as Bases de Apoio estao em permanente escuta. Bastar~ 

saber qual o canal utilizado pelas Bases da regiao. (AmazOnia 9.046 e 13.528) 

Como' colocar o eguipamento em funcionamento : 

a) Verifique se a bateria est~ fornecendo energia. Para isso, acione a chave de 

OPERA<;OES da posi<;ao DES para a posi<;ao BAT. Observe o medidor do paine! 

frontal, o qual dever~ indicar 7. Em caso positivo, volte a chave para a posi<;ao DES. 

b) Caso o equipamento disponha de antena DIPOLO, conecte-a na safda 50 Omegas. 

Caso negativo, monte a antena WHIP. 
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Fig . 15 - RADIO DE FREQUENCIA FIXA 

Chove selecionodoro de conois ---, 

c 

Chove de operocoes 

.::;:._ 
Aterromento ~' 

-~---=-- ~--

61 

Conectores 
do onteno 

J 



c) Conectc o rnicrofone no local indicado, monte o aterrarnento. Feitas estas liga($6es, o 

aparelho estara pronto para funcionar. 

d) Gire a chave de OPERA<;:OES para a posi($iiO SSB., funcionando, assirn, a parte de 

recep($iiO. Caso voce saiba o canal usado, gire a chave SELECIONADORA para o 

rnesrno e inicie urna charnada. 

Caso voce niio saiba qual o canal, perrnane($a na escuta sern acionar o rnicrofone. 

Gire a chave SELECIONADORA, iniciando pelo canal 1 ate o canal 5, aguardando 

urn pouco ern cada canal. Caso niio tenha escutado nenhurna transrnissiio, retorne ao 

canal 1 e repita esta opera($iiO, agora acrescentando urna charnada curta ern cada 

canal. 

Evite charnadas longas. Evite perrnanecer par rnuito tempo corn o dedo apertando a 

tecla do microfone, pais isto acarretara a paralisa~SiiO da comunica($iiO par rnotivo de 

queda da carga da bateria. 

e) Localizando o canal de cantata, passe as informa($6eS da situa($iiO e marque sempre os 

horarios para os pr6xirnos cantatas, economizando assim, a carga da bateria. 

7.2.2 RAdios de aeronaves 

Ap6s o pouso fOr($ado, verifique se algum dos radios da aeronave esta em condi($6es de 

funcionarnento. (algumas aeronaves possuern radios - VHF" e ssB•). E irnportante voce 

saber distinguir ern rneio a varios rnostradores do paine! de cornando, quais siio os radios 

e localizar tarnbem a chave selecionadora de canais para, entiio, colocar o equiparnento 

ern condi($6es de funcionarnento. 

Todos os equiparnentos de VHF possuem as letras indicativas COM ou COMM; os 

equiparnentos SSB possuern letras indicativas SSB. 

Observe que, sernpre abaixo ou ao lado do radio, encontra-se uma chave onde se pode 

selecionar os canais de radio. Exernplo: COMM 1 (radio I), COMM 2 (radio 2) (F1G.16) 

e observe tambem que os paineis frontais dos radios tern pouca diferen($a de uma 

aeronave para outra; o princfpio de funcionamento e basicarnente o rnesmo, a chave de 

ligar e desligar (ON/OFF), o botiio de volume (VOL); o botiio selecionador de freqiiencia 

normalmente esta nas laterais do pequeno mostrador. 
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Fig. t6 - RADIOS DE AERONAVES 
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Conclulda esta etapa, ligue o equipamento e selecione as freqii~ncias internacionais de 

emerg~ncia: 121.5 ou 243.0. 

Na primeira oportunidade, procure se informar junto ao comandante ou mednico da 

aeronave que voc~ utiliza, familiarizando-se, tanto quanto possfvel, com estes 

equipamentos. Procure saber tambem a localiza<;iio das seguintes chaves de comando: 

a) Chave de corte de combustfvel : 

FUEL/SHUT/OFF 

b) Chave de corte do sistema eletrico 

geral : 

BAT/OFF/ON 

Ao desativar estes sistemas voce evitar~ urn incendio ou explosao de conseqii~ncias 

funestas para os sobreviventes. 

OBS : Os r~dios VHF possuem freqlii!ncia varilivel. Voce pode selecionar a freqiiencia 

que quiser. Jli OS r~dios SSB sao dotados de freqiiencia fix a, ou seja, canais 

predeterminados. Neste caso, voce tera que procurar junto aos papeis ou caderneta de 

anota<;6es da aeronave o canal que podera ser utilizado, tendo em vista que alguns 

podem estar desativados. 

0 sistema NARCO ELT-10 - transmissor localizador de emergencia - e urn dos 

equipamentos mais modernos, desenvolvido para auxiliar a localiza<_;iio de aeronaves em 

emergencia. Quando ativado irradia urn sinal continuo que atinje grandes dist!incias e 

pode scr captado pelas aeronaves de busca e pelo projeto SARSAT brasileiro, que opera 

com os satelites COSPAS E SARSAT, nas freqiiencias de Alerta Internacional 121.5 mhz. 

243.0 mhz e cobertura mundial na freqiiencia 406 mhz. 

Uma vez captado o sinal do transmissor-localizador, o sat~lite o devolve ll esta<_;iio 

terrestre do INPE em Cachoeira Paulista-SP, com informa<_;6es das provaveis coordenadas 

geograficas do local emissor do sinal. 
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0 ELT-10 f! de facil identifica~o: f! apresentado na cor laranja e parece com urn 

pequeno transmissor portatil (Walk Talkie). Fica localizado dcntro da aeronave, quase 

sempre na coluna direila da cabine de comando, na altura da cabe<;a do co-piloto. 

(F1G.17) 

0 equipamento ELT-10 possui uma antena de lamina desdobravel, portatil, para ser usada 

quando necessaria. Ex.: quando a antena externa da aeronave apresentar-se destru!da, 

proceda da seguinte forma : 

a) Retire o ELT-10 da aeronave; 

b) Estenda a antena por completo; 

c) Selecione a chave para a posi~o - ON; 

d) Lcvante e amarre a antena na posi~ao 

vertical. 

A transmissao do aparelho f! nas freqii~ncias de Aleria lnternacional 121.5 e 243.0 Mhz. 

Sob temperaturas normais, o ELT-10 continuara emitindo sinais por sete dias consecutivos, 

ainda que nlio com sua for<;a total. (F1G.18) 

Ativa~o do equipamento ELT-10: 

a) Automatica: funcionara quando, caso durante o pouso for~ado, ocorrer algum impacto 

acima do normal. (Neste caso, a chave devera estar na posi~o ARM); 

b) Manual: usar a chave selecionadora de opera~o do paine) do ELT-10. (Gire a chave 

para a posi~o ON); 

c) Verifique se existe no painel frontal de comando da aeronave a chave de controle 

remoto que algumas empresas adaptam. Neste caso, posicione para ON. 

Como em todos os radios transmissores, vocl! niio escuta seu programa estando fora do 

ar. Pelas mesmas raz6es voc~ nlio escutara o seu ELT-10 transmitindo quando for ativado 

automalicamente ou quando voce: posicionar a chave ON-OFF-ARM para ON. (Se o 

receptor da aeronave estiver funcionando, o mesmo podera ser sintonizado para 121.5 ou 

243.0 e a! sim, voce: estara em condi~6es de ouvir seu sinal). 
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FiQ. 17 - TRANSMISSOR LOCALIZADOR DE EMERGENCIA 
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Fig.18 - 0 Projeto SARSAT brosileiro opera com os sot~Wtes 

COS PAS e SARSAT nos frequencies: 

. ALERTA INTERNACIONAL - 121.5 e 243.0 Mhz 

. COBERTURA MUNDIAL - 406 Mhz 

( SARSAT f 
Roi:::.EI'UO <:.A!Ul6'5Co /qo 
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CAPITULO 8 
AUMENTOS VEGETAIS 

8.1 GENERALIDADES 

Este capitulo ~. depois da •AGUA" e do "FOGO~ de importancia vital para a 

manuten~o da vida do sobrevivente. 

Mas alerto aos que, por ventura, venham a se utilizar dos ensinamentos deste MANUAL, 

que nao basta~ o simples conhecimento didAtico dos vegetais. 

Para um real conhecimento dos vegetais, ~ necessArio que a pessoa, durante as suas 

viagens ao campo, pesquise junto aos moradores da regiao, auxiliares botanicos e 

picadeiros, procurando checar "In loco" os ensinamentos deste trabalho. Aos que vao 

pouco ao campo, o Jardim Botanico podern suprir parte destas informacr<>es. (FlG.l9) 

8.2 VEGETAIS MAIS CONHECIDOS 

ABIU - Fruto do abieiro. E comestfvel, variando de forma e tamanho, esf~rico ou ov6ide. 

A colora~o ~ predominantemente amarela com manchas verdes. 

ABRic6 - Fruta de casca amarela, redonda, polpa tam~m amarelada. As Oores do 

abricoteiro sao brancas. Come-se a polpa que, al~m de saborosa, ~ abundante. 

A<;Ai - Fruto escuro, colhido em cachos. Quando amassado produzirn um lfquido grosso 

do qual resultarA ao se adicionar Agua, saudAvel suco. 

0 a91izeiro ~ uma palmeira cujo palmito pode~ ser comido cru ou cozido. 

A~CE.NA - Planta aquAtica, de Oores brancas ou amareladas; os talos e as 

tuberosidades (batatas) sao comestfveis, crus ou cozidos, e as sementes tam~m. delas 

resultando, quando secas e trituradas, uma esp~cie de farinha. 

AMAPA - Aivore grande, de cuja casca, ap6s sulcada inclinadamente, escorrerA um Ieite 

vegetal com teor atimentfcio e gosto semelhante ao Ieite de gado. 
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Fig . 19 - ALIMENTOS VEGETAIS 
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ARAc;.A - V<hias especies de vegetais com este nome tern larga distribuic;ao em toda a 

AmazC>nia. 0 fruto e semelhante a goiaba, urn pouco ~cido, de casca amarela-avermelhada 

e pequenas sementes. A polpa do Arac;~. alem de ser consumida ao natural, serve para o 

fabrico de doces e refrescos, e para os chamados ''vinhos" dos indfgenas. 

BACABA - Palmeira que, alem de fornecer urn palmito comcstfvel, produz frutos 

semelhanles ao do ac;af, que diio urn excelente vinho. 

BACURI - Frulo do bacurizeiro, arvore de grande porte que ocorre no Amazonas, Piauf, 

Goias e Malo Grosso. 0 fruto e uma baga globosa, amarela de 7 em de diiimetro 

longitudinal, com polpa branca -amarelada, comeslfvel e de gosto agrad~vel. As pr6prias 

sementes tern sabor de amendoas e sao comestfveis. 

BAMBU - Os brolos siio amargos, mas poderiio ser comidos crus; para tirar o amargor 

baslar~ cozinha-los em uma ou duas aguas (ferver uma vez, jogar a agua fora, colocar 

nova agua e ferver novame nte). Antes de come-los, tirar as pe lfculas que os e nvolve m. As 

seme ntes tambem sao comeslfveis. 

BURITI - ?almeira que fomece folhas, palmito e frutos. 0 palmito ser~ e ncontrado no 

prolongamento do caule. Os frutos siio arroxeados e escamosos, possuem alto teor de 

Provitamina A e siio ricos em gordura. 

CACAU - Fruto gomoso, de casca dura e amarela, dentro do qual estiio as sementes 

envoltas por uma polpa branca. Somenle esta polpa podera ser aproveitada em estado 

natural. 

CAJA - Conhecido tambem pelo nome de "Tapereb~", e uma fru ta ~cida de casca e 

polpa amarelada; o car~o e grande e meio espinhento. 

CAJUf - Ta mbem conhecido como caju-do-mato, e uma fruta verme lha, semelhanle ao 

caju comum. A caslanha, torrada, podera ser comida. 

CAMOCAMO - Arvore de caule liso, que podera ser e ncontrada em terrenos baixos a 
beira dos lagos. 0 fruto e semelhante a jabuticaba e tambem comestfve l. 

CAPIM ELEFANTE - Tambem chamado do "rabo-de-gato". Dele sao comeslfveis o polen, 

os renovos e as rafzes. 

70 



CAR.A ou INHAME • Planta de folhas codifonnes e comestfveis que podem substituir o 

espinafre. Os tu~rculos dos carb podem ser arraxeados ou brancos; siio ricos em amido 

e sAo consumidos cozidos, assados ou associados a outros alimentos de origem animal. 

CARURU • Planta aqu~tica de folhas finamente recortadas, que flutuam na corrente. As 

flores, que parecem penas r6seas com cheiro de violetas, emergem da ~gua na 

extremidade de compridos pendtlculos. A planta seca ao sol, queimada e lavadas suas 

cinzas, .apresentani como resfduo um sal grosseiro, portm tltil. 

CASTANHEIRA • luvore majestosa, atingindo att 50 metros de altura, de onde pendem 

pesados ouri~r05. Em cada ouri~ encontram-se de 12 a 22 nozes. As am~ndoas contidas 

nestas nozes possuem alto teor nutritive (lOOgr de Castanha do Pani fomecem 400 

calorias). 

COsiO - Fruto amarelado, redondo e azedo, cujo pt t um arbusto de capoeira coberto 

de espinhos. Cozido, pode ser comido. 

CUCURA • Planta leguminosa robusta, com rafzes tubulares acima do solo, para sustentar 

o possante tronco. Seus frutos siio doces e acfdulos e, fennentados, dao uma bebida 

vinosa. 

CUPUA¢ • E cultivado em todo o Norte do Brasil e sua ~rvore pode atingir att 6 

metros de altura; tem a casca branca-acinzentada. 

0 fruto t uma ~psula elips6ide de att 30 em de comprimento por 15 de diAmetro, de 

casca escura, verrugosa e lenhosa. A polpa branca, envolvendo as sementes, t agrad4vel. 

Rica em glicfdios, pode ser dissolvida na ~gua em fonna de suco ou refresco. A semente 

pode substituir a do cacaueiro. 

CUPUA! - Vegeta na AmazOnia, sobretudo em terrenos pantanosos; seu caule pode 

atingir att 15 metros de altura e t de casca amarela ou cinza escura. 0 fruto t uma 

~psula amarela, sendo consumido o epicardo camoso, que t adocicado. As sementes sao 

sucedAneas do cacau. 

FETOS • Sao plantas encontradas em lugares tlmidos (samambaias). 

FRUTA DE GUARIBA · Tam~m chamada de "Gog6-de-Guariba". Tem o fruto 

arredondado, de 10 em de diAmetro, cor marrom clara, casca lisa e sabor pouco 

a grad~ vel. 
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GOIABA-DE-ANTA - A arvore alcan<;a 10 metros de altura, ocorrendo na AmazOnia. 

Seus frutos sao bagas que se desenvolvem aderidas ao pr6prio tronco. 

GRAVIOLA- GRAVIOLA DO NORTE - Arvore disseminada pelos tr6picos de todo o 

globo, atingindo ate 10 metros de altura, sendo encontrada, inclusive, de forma silvestre. 0 

frulo e uma baga de forma irregular, areolada, com polpa branca, suculenta e pouco 

fibrosa. Uma unica fruta pode pesar ate 2 quilos. 

INAJA - Palmeira de pequeno porte (5 a 6 metros), cujas am~ndoas e palmilos sao 

comestfveis. 

INGA-A<;U - Arvore alta, copada, de folhas miudas; o frulo e uma vagem achatada, de 

ate 30 em de comprimento. A polpa que envolve a semente e saborosa. 

INGA-ClP6 - Semelhanle a anterior, mas as vagens alcan<;am 80 em de comprimento. 

JANARI - Palmeira donde se podera extrair o palmito. 

JATOBA - Arvore grande, tambem chamada Jatar, que da vagens marrons com bagas 

semelhantes as do Ingazeiro. 

JENIPAPO - Fruto de casca marrom, do tamanho de uma laranja, cuja polpa e 

comestfvel e o refresco apreciado. 

MANDIOCA-MACAXEIRA - As grandes rafzes desla planta devem ser utilizadas com 

cuidado. Existem duas variedades: uma doce e oulra brava, amarga. Somenle pelo gosto e 

possfvel dislinguf-las. 

A Macaxeira doce pode ser comida cozida ou frita, mas a mandioca brava e venenosa, a 

menos que seja lratada de maneira especial, antes de cozer. Os fndios ralam as rafzes 

completamente, lavando e espremendo a massa feculenla em varias mudas de agua e, em 

seguida, cobrem-na, deixando secar. 

Se voc~ estiver alguma vez em regiao onde haja possibilidade de aprender o modo de 

prepara r a mandioca, nao perca tempo e aprenda, pois isto podera ter utilidade em uma 

emerg~ncia . 

MARAJA - Palmeira que da coquinhos pretos, conhecidos por coco-de-catarro. 
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MARI-UMARI ou MARl GORDO - Azvore pequena que ocorre na AmazOnia. A fruta ~ 

do tamanho de urn ovo pequeno, com polpa adocicada e oleosa, comestfvel, mas urn tanto 

enjoativa. 

MARIMARI-DB-VARzEA- Azvore pequena que ocorre na AmazOnia. Seu fruto ~ uma 

vagem de 80 em de comprimento quase cilfndrica, contendo grande n6mero de sementes 

envoltas numa polpa verde, doce, comestfvel. 

MUCAJA - Palmeira que d~ coquinhos amarelos, conhecidos por coco-de-catarro. 

PACOVA - Banana que alcanc;a 40 em de comprimento, bastante indigesta quando 

consumida ao natural, que pode ser comida assada ou cozida. 

PAI.MBIRAS - Sao plantas que reunem cerca de 1.500 esp~cies e entre as quais estao os 

coqueiros, isto ~. as que dao cocos grandes: as demais dao os chamados "coquinhos". De 

uma palmeira tudo ser:l aproveitado: 

1> 0 Tronco: 

Poder~ servir para construir balsas; 

b) AB Folhaa : 

Para cobertura de diferentes abrigos e para acolchoar uma cama; 

c) Como Alimento : 

Bla poder~ fomecer amido extrafdo de seu amago, o qual ap6s duas lavagens em :lgua, 

dar~ urn dep6sito de goma que, seco, ser~ usado como farinha . Fomecern palmito, coco e 

coquinhos. 

Os cocos, mesmo encontrados no chao germinando, poderlio ter sua polpa consumida, 

desde que antes seja cozida, com isto ela perder:l muito de seu poder laxativo. 

"SERA NECESSAR.IO TBR CUIDADO AO MEXER NA FOI.RAGEM DAS 

PAI.MBIRAS~ porque sendo quase todas semelhantes, o leigo nao distinguir~ a es~cie 

chamada Pindoba ou Patioba, que se constitui no "HABITAT' de serpentes "SURUCUCU 

DE PATIOBA", al~m de geralmente estar cheia de formigas e cabas (marimbondos). 

PATAUA - Palmeira que d~ coquinhos semelhantes na cor ao Ac;af, e dos quais se 

extrair~ bebida e 6leo. Podem ser comidos crus. 
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PAXHJBA - Palmeira de onde se extrai palmito e material para utiliza~ao no 

acampamento (mesas, bancos, etc). 

PEQUIA - Fruto do pequizeiro, que pode ser comido cozido ou assado. 

PUPUNHA - An-ore que pode atingir 18 metros de altura; os frutos ov6ides ou 

arredondados, amarelos ou vermelhos, sao comidos cozidos, muito nutritivos e de gosto 

agradavel que lembra o milho. 

SORVA - An-ore frondosa e de grande porte que fornece frutos pequenos e esverdeados 

e urn tipo de Ieite vegetal, o Ieite da Sorva . Este Ieite ~ colhido 11 semelhan~a do latex, 

sulcando-se em bisel o grosso tronco e colocando-se uma folha no encontro das incis6es, 

para facilitar a colheita. Podera ser utilizado, sem nenhum temor, na propor~o de 2 

dedos para cada caneco d'agua. 0 Ieite de Sorva ~ perfeitamente branco e possui teor 

nutritivo, com sabor bastante semelhante ao Ieite de gado. 

11JCUMA - Sob esta denomina<;iio encontram-se diversas palmeiras de grande utilidade, 

desde as folhas aos frutos. Das folhas obtem-se fibras que tecidas sao utilizadas no 

preparo de redes e cordas e os frutos siio comestiveis crus ou cozidos. 

Os troncos dessas palmeiras sao revestidos de espinho e seus frutos siio amarelos, com a 

polpa fibrosa e semente (caro<;o) grande. A polpa ~ rica em vitamina "A" e seu valor 

energ~tico l! significativo: 247 calorias por 100 gr de frutos. Da semente pode-se extrair 

61eo vegetal. 

UXI · An-ore grande, cujos frutos poderiio ser comidos crus ou cozidos e donde se 

podera extrair uma gordura vegetal. 
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8.3 PROCESSOS PARA APANHAR ALIMENTO NO ALTO DE 
ARVORES 

0 tronco normalmente esguio e escorregadio, ~ de diHcil escalada. Nestes casos deve-se 

fazer uso de "PECONHAS" (cordas ou cip6s). Sao cintas que o indivfduo, que sobe em 

lirvores, passa ll volta da mesma e do pr6prio corpo, para facilitar a subida e 

preservar-se de uma queda. E muito usado pelos seringueiros, apanhadores de coco e 

habitantes do interior da AmazOnia. (FIG.20) 

Para subir em uma lirvore ou ·coqueiro, feche o la1;0 em volta do !ronco, deixando espa!;O 

suficiente para os p~s. e firme-se nele com ambos os p~s. 

0 apoio que o tronco oferece ll volta oposta do la!;O suportarli o seu peso. Eleve os 

bra!;OS e segure o tronco com ambas as maos. Erga-se entao, endireitando o corpo, com 

apoio sobre o la!;Q, a fim de chegar a nova posi~o. Repita o processo e v~, possuindo 

a energia de urn indivfduo normal, poderli subir at~ a copa de uma lirvore ou palmeira. 

Com isto se tomarli mais flicil apanhar alimentos ou colocar urn pano colorido amarrado 

a uma vara comprida, para sinalizar o local. 
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Fig. 20 - II p E c 0 N H A II 
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CAPITULO 9 
ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

9.1 GENERALIDADES 

A maior pane dos animais de sangue quente e com pelos sao cautelosos e dificeis de se 

deixar apanhar. Para ca~-los serA preciso habilidade e paci~ncia. 0 melhor ml:todo sern 

o chamado "ESPERA". Os locais mais indicados para uma espera serao uma trilha, urn 

bebedouro ou urn comedouro. 

A came tern urn valor energl:tico muito maior que os vegetais pela quantidade de 

protefnas que possui. Entretanto, (: mais dificil de ser conseguida na selva. 

9.2 ESFOLAc;Ao 

Uma vez abatido o animal, deve-se proceder a esfola. Sangre o animal completamente e 

pendure-o pelas patas traseiras, abrindo-as para facilitar o trabalho. Fa~a uma incisao 

transversal na pane mais alta dos mesmos, abaixo dos joelhos, e outra longitudinal atl: as 

entrepemas 

Com a ponta da faca inicie o esfolamento, liberando a pele do musculo atravl:s da fina 

camada de gordura ali existente. Proceda com os demais membros da mesma forma. 

(F1G.21) 

HA alguns animais, como os macacos, que podem ser descamisados, isto l:, uma vez feitas 

as incis6es transversais e longitudinais, pela simples tra~ao o couro vai se destacando do 

musculo. 

Ap6s esfolado ou descamisado, o animal serA abeno pela linha do peito, para eviscera~ao. 

Nesta opera~o deve-se ter urn duplo cuidado com a bexiga e com o fel. Para isso, 

coloque a ponta da faca protegida pelo indicador e, tracionando-a para a (rente e para 

baixo, o animal estarA abeno sem correr o risco de perfurar a bexiga ou a bolsa biliar. 
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Fig.21 - E S FOL A~AO 

Corte para ret irada do couro 
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Fl;.22 -USO E MANUTENCAO DE FACAS E MACHA DOS 

·II" Cunha 

Como cortar madeira 

Como encabar machodo 

Como afiar macho do: A- com lima 

8- com pedro 

Como aflar faca com pedro 
ROGERIO CARRA'SCO /'flo 
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Nenhuma parte das vfsceras deverA ser aproveitada. 

Removida as vfsceras, lave a carne em ~gua pura. A pele dos animais podern ser 

aproveitada para fazer abrigo, agasalho e colher Agua. Para isso deverA ser estaqueada e 

posta a secar ao sol ou fogo. 

9.3 AVES 

Existe uma grande variedade: mutuns, jacus, nhambus-galinha, jacamins, papagaios, ciganas, 

soc6s, ga~s. etc. 

Abatida a ave, estando ela ainda quente, serli fAcil a retirada das penas. Outro processo 

para depenar f o caseiro, com emprego de ~gua quente, mais diflcil de se~ realizado em 

plena selva, alfm de moroso. Pode-se ainda retirar as penas juntamente com a pele, pelo 

descamisamento; embora seja urn processo rnpido, havern, porfm, a perda da pele como 

a limen to. 

Das vfsceras das aves podem ser aproveitados o coraclo. o !Jgado e a moe ... sendo que 

desta pode-se cxtrair uma pequena quantidade de sal. Para isso, ap6s bastante picada, e 

posta a ferver com Agua, com a evaporay!lo restarA uma pequena po~o de sal em 

dep6sito. A quantidade assim obtida, embora insuficiente para salgar a ave, servirA para 

dar urn paladar melhor ll carne. 

Os ovos, tanto das aves como dos queiOnios (tartarugas, tracajAs, etc), podem ser 

conservados atf 30 dias, quando cozidos em Agua e guardados em salmoura. Ou entao, 

ap6s cozidos, esfarelados e postos ao sol para melhor desidratay!io. 

Se v~ estiver perto de urn rio com praias, procure com calma e paciencia, pois estes 

locais normalmente tern ovos de tracaj~. que ~o depositados durante a noite. Caminhe 

devagar e observe a areia: normalmente, onde foram depositados os ovos es!A fofa. Use 

uma vara para ir testando a resistencia da areia. 

9.4 PEIXES 

Podem ser escamados, sempre da cauda para a cabe<;a, no sentido contrnrio ao das 

escamas. H~ peixes, entretanto, cujo couro pode ser retirado juntamente com as escamas, 

numa operay!lo mais r~pida. 
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Escamado o peixe ou dele retirado o couro, corte as barbatanas dorsais e ventrais, as 

nadaaeiras e, pelo ventre, fa~ a eviscera~o. 

Os jabutis, tracajAs, tartarugas, etc. podem ser Jevados inteiros ao fogo. Entretanto, 

convem bater com o faciio nas latcrais da carapa~ ventral e, rompendo-a, pode ser o 

animal eviscerado e aproveitados os ovos, quando houver. 0 pr6prio casco pode servir de 

vasilha para a coc~o do animal, cuja carne poderA tambem ser cortada em pequenas 

postas e assadas no espeto. 

l..embrc..e : na selva, tudo que anda, voa, nada ou rasteja, deve ser considerado como 

alimento essencial para a manuten~o da vida. 

Das cobras, sejam ou niio pecronhentas, retire urn palmo a partir da cabe~ e urn a partir 

da cauda. Fa~ urn corte longitudinal pelo ventre c pode csfolar ou descamisar pela 

tra~o. 

Todo offdio pode ser comido sem qualquer preocupa~o. 

As formigas, os embri6es de alguns insetos, os tapurus (bicho de fruta) que se encontram 

dentro de coquinhos e frutos, possuem born teor alimentkio. Aproveitadas como 

complemento alimentar em alguns povoados da China, as formigas tern protefnas e podem 

ser consumidas assadas ou fritas. Para isso, junte urn born punhado para o complemento 

das rcfeicr6es. 

NAO SE ESQUE<;A QUE A FOME SOBREPUJA TODA REPUGNANClA 
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CAPlnJLo 10 
FOOOES E PREPARA~Ao DE AUMENTOS 

10.1 RECOMENDA¢ES 

Se voce se conservar junto ll aeronave, podern fazer urn fogareiro de gasolina ou de 6leo 

lubrificante ou uma mistura de gasolina e 61eo. No fundo de uma vasilha ou lata, 

adicione uma camada de 3 a 5 em de areia ou cascalho fino e coloque o combustfvel. 

(FIG.23) 

Abra buracos na beirada da lata para deixar passar as chamas e a fuma~. e uma ~rie 

de furos em n!vel logo acima da superffcie da camada de areia, a fim de que entre ar 

para alimentar o fogo. 

Tenha cuidado! 0 fogareiro podern acender-se bruscamente, com uma explosao. Tome 

cuidado e proteja devidamente a face e as maos! 

Se niio for poss!vel conseguir uma lata, cave um buraco no chao, encha-o de areia, 

coloque o combustrvel sobre a areia, e acenda o fogareiro improvisado. 

voce podern usar 61eo como combusUvel se fa er uso de urn pavio, que podern ser feito 

de barbante, corda, trapo enrolado ou mesmo cigarro. Este pavio devern ser encostado ll 

beirada de urn receptAculo contendo 61eo. Para que o fogo dure mais, misture gasolina no 

61eo. 

10.2 OUTROS TIPOS DE FOOOES 

!!) Fodo de E!peto : 

E feito de um espeto, com uma forquilha na ponta, com a outra extremidade 

enterrada no solo. No pr6prio espeto coloca-se a ca~ a ser assada, e na forquilha 

pode-se pendurar o caneco ou outra vasilha para cozinhar outro alimento. (FIG.24) 
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Fig. 23 - FOGAREIRO IMPROVISADO 
(Lotos de conserve ) 

Uso do pavlo; 
oleo+ gasoline 

' 
MOQUENS 

Fixo 

areia (ou cascalho) +combustive! 

CONSERVACAO DE ALIMENTOS 
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F . 24 - FOGOES ICiJ. 

De espeto 

De ossor 
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b) Fodo de Assar : 

Duas forquilhas colocadas uma de cada lado, sustentam o espeto com a c'l~ e a 

vasilha para cocc;ao, podendo esla ultima tambem ser colocada junto ao fogo no solo. 

(F1G.24) 

c) Fog!o de Moou~m ou Moouear : 

Para este tipo de fogiio siio necessArias tres ou qualro forquilhas. Uma vez dispostas 

em triAngulo ou quadrado envolvendo o fogo, arma-se com varas urn estrado, sobre o 

qual serA depositada a ca~ a ser moqueada. E o processo ideal para assar peixes. 0 

moqul!m l! utilizado para o preparo de carnes para consumo posterior. 

Todavia, para se obter urn moqueado mais uniforme e mais rApido, convl!m que as 

postas de carne niio tenham uma espessura superior a dois dedos. Com isto a 

desidratac;ao serA mais perfeita e rApida, e, conseqiientemente, a conserva<;ao da came 

serA maior, podendo durar uma semana. (F1G.23) 

d) Fodo de Fosso : 

0 fogo l! feito numa depressiio do terreno ou num fosso cavado, onde, como 

melhoria, podem ser colocados lateralmente dois toros de lenha no sentido longitudinal. 

Obtem-se assim, uma maior profundidade, evitando ainda a a<;iio do vento. (F1G.23) 

10.3 PREPARA<;AO DE ALIMENTOS SEM UTENSlLIOS DE 
COZINHA 

Para assar (sobre as brasas tiradas de uma fogueira) : 

Voce poderA envolver o peixe ou as batatas e muitos outros alimentos de regular 

tamanho, em uma camada de barro ou argila e, em seguida, assA-los diretamente nas 

chamas ou sobre as brasas de uma fogueira. 

Deste modo, diminui-se o perigo de queimar o alimento. 
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Vcd nlio precisa escamar o peixe preparado deste modo, antes de assa-lo. Basta 

raspar-lhe as escamas com peda~ do barro que serviu de prote~o durante o cozimento. 

0 envolt6rio de barro tam~m t "cozido" e solidificado durante o perfodo em que o 

peixe t cozido. 

0 cozjmCpto !ndjreto !Qb 0 fogo : 

Os alimentos de dimens6es pequenas, como ovos de pequenos p~ssaros, poderao ser 

cozidos em regular quantidade, em uma escava~o embaixo do fogo. Uma vez aberto o 

buraco - que dever~ ser raso - forre o mesmo com folhas de plantas, ou entao envolva 

os alimentos nas folhas, antes de deposit~-los no fundo do buraco. Na falta de folhas, 

pode-se fazer uso de um peda~ de pano limpo. 

Em seguida cubra o buraco com uma camada de areia ou terra, de um centfmetro de 

espessura, e acenda o fogo bem em cima desta camada. Passado o perfodo de tempo 

suficiente para o cozimento do alimento, afaste a fogueirinha para o lado e recolha o 

alimento cozido. 
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CAPiTULO 11 
PROCESSOS PARA OBTEN<;Ao DE FOGO 

11.1 RECOMENDA<;OES 

Se bern que nao alcance a importancia representada pela ~gua, o fogo tambtm (: uma 

necessidade para que seja possfvel prolongar a sobreviv~ncia. Ser~ valioso recurso para 

sinalizar, cozinhar, purificar a ~gua pela fervura, aquecer o corpo e servir como uma 

seguran<ra notuma. 

E sempre conveniente fazer uma limpeza da ~rea onde ser~ feito o fogo. Mesmo que o 

chao esteja seco, o que nao ser~ normal, (: vantajoso que seja formado em cima de urn 

estrado de troncos de ~rvores, os quais poderiio servir para alimentar o fogo. 

11.2 ISCAS 

Convenciona-se denominar de "iscas" ao amontodado de folhas secas, pap<:is, palhas, 

gravetos finos, cascas de ~rvores, sobre os quais operamos para obten<;ao inicial de fogo. 

Na selva, hA ~rvores como a Mombaca ou o Maraj~ e outras palm~ceas que, mesmo 

verdes ou molhadas, pela raspagem de seus caules, diio uma esp<:cie de maravalhas 

(aparas de madeira, raspas do tronco) que facilitam o infcio do fogo. 

Outro auxflio para isca (: o breu vegetal (seiva produzida pelas ~rvores, geralmente de cor 

branca amarelada, que fica aderida aos troncos), que al<:m de aceitar facilmente o fogo 

ainda o conserva por muito tempo. All:m disso, (: arom~tico e espanta os mosquitos. Se 

dispuser de gasolina ou querosene, adicione urn pouco na isca, isto facilita a igni<;ao. 

Acendimento da isca 

Com o f6sforo e isqueiros. Os mesmos poderAo ser economizados com o emprego de 

uma vela, se houver, ou uma tocha de ramos (vassourinha). 

Ao apraximar a chama da isca, sopre suavemente, e ao obter fogo adicione, 

progressivamente, pequenos gravetos secos, com cuidado para nao abaf~-lo. 
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Sendo a combustao uma queima de oxigenio, e preciso deixar o fogo ventilado, colocando 

as gravetos maiores e a lenha grossa paulatinamente. 

E comum, obtido o infcio do fogo, haver uma precipita~ao em colocar lenha grossa em 

quantidade, o que geralmente, contribui para apag~-lo. 

11.3 PROCESSOS MAIS USADOS (FIG.25) 

a) Lentes : 

A chama poder~ ser obtida fazendo-se incidir na isca as raios solares, atraves da lente 

de urn bin6culo, de uma dimera fotogrMica, de uma lente de 6culos, etc. 

b) Pedra dura (pederncira): 

Golpeando uma pedra dura com uma faca au peda~o de a~o, resultarao fafscas que, 

atingindo a i!\ca, produzirao fogo. 

c) P61vora e munis;lo : 

0 processo da pedra poder~ ser melhorado colocando p6lvora de cartucho na base da 

isca e urn pouco na pedra. Aproximando-se da isca e atritando as duas pedras au a 

pedra com o a~o, a p6lvora incendiar-se-~. 

d) Pilhas au bateria : 

Urn peda~o de bombril au de outro material semelhante, de fraca resistencia, ligado 

aos palos de duas pilhas de lanterna au a uma bateria, incendiar-se-~ facilmente. Voce 

tambem poder~ provocar fafscas com as dais peda~os de fio ligados aos palos, positivo 

e negativo da bateria. Leve as pontas destes fios junto a isca e as enconte e afaste 

rapidamente, o resultado ser~ urn curto-circuito, com fafscas suficientes para igni~ao da 

isca. 

e) nra (correia) : 

Abre-se urn galho ao meio, colocando-se uma cunha na extremidade aberta. Na 

inser~ao dos ramos abertos do galho, coloca-se a isca sabre a qual se produzirn o 

atrito com o auxnio de uma tira de couro ou de uma corda de qualquer fibra. 
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Fig. 25 - PROCESSOS PARA OBTEN(:AO DE FOGO 

Utilizondo lentes 

Aco e pedro 

Com umo tiro 
Arco e pou 

S!.OofEll\0 c.~:.a.A.a.'beo /9o 
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0 Arco e pau 

ESTE PROCESSO REQUER MUITA PRATICA 

As madeiras que se atritam deveriio estar bern duras. A chama e obtida fazendo-se o 

pauzinho rodar por uma volta de corda do arco. 

Se voce liver f6sforos ou isqueiros, procure praticar urn destes meios para estar 

capacitado, quando acabarem os f6sforos ou o fluido do isqueiro. 

Guarde bern protegido o material de isca, os f6sforos e o isqueiro, de preferencia 

dentro de urn saco pl~stico, evitando assim a umidade que impera na selva. 
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CAPlTULO 12 
ARMADILHAS 

12.1 INSTRU¢ES 

A ca~ por meio de lai<OS, armadilhas, etc de animais pequenos ~ muito iitil durante os 

perfodos de falta de alimentos, especialmente quando M falta de arma de fogo. 

Arme as arapucas, lai<OS e mund~us, nas trilhas da ca~. 0 rastro fresco e excrementos 

slio os principais indicadores da passagem da ca~ em geral. 

Todos os la!;OS e demais armadilhas devem ser de constru~o simples. Devem ser armados 

ap6s constru!do o acampamento, sempre antes do cair da noite e nas partes estreitas das 

trilhas. (F10.26 e Fl0.27) 

Quando se quiser canalizar o animal em dire~o a uma delas, bastar~ construir um tiinel, 

com arbustos e madeira. 

12.2 TIPOS DE ARMADILHAS (FIG. 26 e FIG. 27) 

a) Mund~ua - Muito empregado para pegar latus, baseiam-se no peso de um tronco que 

quando cai, por desarme do gatilho, atingin o animal. Deverlio ser constru!dos sobre 

trilhas ou pr<»cimo lis tocas, e nlio precisarlio de isca. Quando associados a urn Ia~, 

poderlio apanhar animais maiores. 

b) Arapuca - Normalmente usada para pegar jacu, jacamim, mutum, etc. 

c) Alcaplo - Consiste de um buraco fundo, cuja boca sen coberta de varas finas e 

folhagens a fim de camufl~-la. Poden ou nlio ser colocada uma isca. Se for o caso, 

ter~ a vantagem de atrair pelo cheiro. 

d) l.a!Xl!! - Grande sen a variedade de la~os, nos quais se colocarao ou nao iscas de 

acordo com a ca~ pretendida. 

e) Eatilingue CAliradeirJ) - Para a ca~ de p~ssaros e pequenos animais, voc~ pode 

improvisar urn estilingue. Retire urn peda~o da tamara de ar de urn dos pneus da 

aeronave, corte duas tiras de 20 centimetres, urn peda!;O de estofamento dos bancos de 

aviao, procure uma pequena forquilha e monte esta pequena arma. Ap6s algum treino 

v~ estar~ apto a ca~r. 

A armadilha que prende e i~ a presa bern alto, tern a vantagem de al~m de matar, 

mant~-la fora do alcance dos outros animais. 
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ARMADILHAS Fig . 26 -

Estil ingue 

Aropuco 
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Fig. 27 - ARMADILHAS E GATILHOS 

Tipos de gotilhos: 
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CAPiTULO 13 
PESCA 

13.1 PESCA SEM EQUIPAMENTO 

0 material mais pr4tico para se usar em pescaria seri a linha com anzol. Como iscas, 

poderlio ser usados insetos, minhocas, carnes e v!sceras de quaisquer animais. 

Se conseguir descobrir o que os peixes comem no local em que se est4, a pescaria serA 

mais f4cil. As iscas artificiais poderAo ser confeccionadas com peda~s de panos coloridos, 

com penas de cores vivas, com fragmento de algum metal brilhante, ou com pequenos 

objetos. 

Anz6is poderlio ser improvisados com prego, espeto de madeira e peda~s de ossos. 

(FIG. 28) 

Caso niio disponha de linha, procure improvisar com fios el~tricos da aeronave, arames; 

enfim, use a imagina~o. 

Procure fazer uma zagaia, usando restos met4licos da aeronave ou simples varas 

pontiagudas. Com este sistema seri mais pritica a pesca ll noite, auxiliado por urn 

archote ou uma lanterns (os peixes sao atrafdos pela luz e tomam-se presa fAcil). 

(FlG. 29) 

DMB6 VENENOSO : 

Arbusto altamente narc6tico, com ramos glabros (sem pelos). E importante voce conhecer 

este vegetal na primeira oportunidade: 

a) Ele serA 6til para a captura de peixe; 

b) Conhecend<H> voce evitari confundi-lo com algum vegetal comestfvel. 

Para utilid-lo, fa~ um ou mais ma~os bern amarrados que, a seguir, devem ser 

macerados com um peda~ de pau. Assim que o sumo come~r a surgir, deposite os 

ma~ dentro da Agua (surtim maior efeito em pequenos p~os e igap6s). 

Seu efeito ~ narc6tico e farA com que os peixes atingidos fiquem boiando, tontos. Depois 

de apanhados podem ser comidos sem receio. Se deid-los dentro d'Agua, em poucos 

minutos voltarlio ao normal. 
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Fig. 28 - PESCA COM EQUIPAMENTO IMPROVISADO 

1-ANZOIS: 

Alfinete Conivete 

De osso e prego 

De madeira 

Espeto de madeira 

2- lSCAS ARTIFICIAIS: 
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Fig. 29 - PESCA COM ZAGAIA IMPROVISADA 

Ossa, prego, madeira, bambu, etc . 

~~ 

Vara de madeira 
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CAPITULO 14 
PROCESSOS DE ORIENT Ac;Ao 

14.1 SEM B0SSOLA 

a) Orientaclo oelo Sol 

De p~. erga o bracro direito na dire<;ao do nascente do sol (LESTE). Na sua [rente 

estA o NORTE, atrAs do SUL e a sua esquerda o poente (OESTE). (FIG.30) 

b) Orientaclo pelo Re16gio : 

Colocando-se a linha 12-6 voltada para o sol, a dire<;ao Norte-Sui serA a bissetriz do 

angulo fonnado pela linha 12-6 e o ponteiro das horas. (FIG.31) 

No caso de voc~ estar em algum ponto do hemis[~rio Norte, ou seja, acima da linha 

do Equador (Estados de Roraima e AmapA ou ao Norte dos Estados do ParA e 

Amazonas): nestes casos, a linha a ser voltada para o sol serA a do pontejro das 

~ e a bissetriz do angulo desta linha com a linha 12-6 darA a dire<;ao Norte-Sui. 

c) Orientaclo com b11ssola : 

SerA o (mico processo que se mostrarA e[icaz. A t~cnica de emprego ~ conhecida, mas 

se voc~ liver d6vidas, procure sanA-las na primeira oportunidade. 

Se voc~ possuir urn mapa da regiao, e liver no<;ao de onde estA, suas chances de ~ito 

serao maiores. 

Quando houver mais de urn sobrevivente, ~ interessante utilizar o sistema "Homem 

B6ssola-Homem Ponto". 0 homem b6ssola serA aquele que maneja o instrumento; para 

[acilitar o manejo da b(Jssola, ~ interessante voc~ cortar uma vara de uns 4 em de 

diametro e com altura ao nfvel dos seus olhos, que serA utilizada para melhor nivelar 

e direcionar a b(Jssola. (FIG.30) 

0 "Homem Ponto" seguirA na [rente, servindo como re[er~ncia da linha/rumo indicada 

pelo operador da b(Jssola. Sua distancia do resto do grupo pode ser de 20 a 50 

metros ou mais, dependendo do tipo e da densidade da vegetacrao local. 
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Fig . 30 - PROCESSOS DE OR IE NTACAO 

A- Oriento~oo pelo sol 

8- Oriento~do pelo bussolo 

Apolar o bussolo 
sobre um cojodo ,. 

' 

l 

~· 
0 

,. 
/ II II 

,. " 0 hom em- ponte 

deverd se deslocor no 

,. ,. " d i recoo opontodo, permone

,.. " ,.. cendo como referencla poro no-
vo orlentocdo . 

I!OGI!ItiO CUitASCO / SO 
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Fig. 31 - PROCESSOS 
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14.2 COMO CALCULAR A DISTANCIA PERCORRIDA 

Caso seu grupo de sobreviventes esteja em boas condi¢es, voce podern controlar a 

distAncia caminhada durante o dia, designando urn elemento como homem "passo" para 

contar os passos percorridos e transformtl-los em metros. 

Para desempenhar esta fun~o, o homem devertl ter o passo aferido com antecedencia, do 

seguinte modo: 

- Em terreno plano, medir e marcar a dis

tancia de 100 metros; 

- Percorrer esta distAncia 10 vezes obten

do-se assim, cada vez um determinado n6-

mero de passos; 

- Tirar a m~dia e concluir: 100 metros sao 

percorridos por "P" passos; 

- A esse n6mero "P", somar P/3 (um ter~); 

- Concluir finalmente: 100 metros na selva 

serao percorridos por P+P/3 passos. 

Essa margem de seguran~. P/3, compensartl os erros provenientes de incidentes comuns 

nos deslocamentos atrav~s da selva como quedas, desequillbrios, passagens sobre troncos, 

pequenos desvios, terrenos alagados e uma ~rie de outros. 

Desta forma, ao final do dia voce terti uma id~ia da quilometragem percorrida. 
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CAPlTULO 15 
CAMINHADA NA SELVA 

15.1 RECOMENDA96ES 

a) Somente abandone a aeronave, quando tiver certeza de que conhece a sua posi~o 

geogrMica e que poderjj alcam;ar ponto de abrigo, alimenta~o e socorro em geral, 

com os recursos de que disp6e. 

b) Deixe junto da aeronave uma nota indicando o caminho que pretende seguir, e 

procure nao se afastar deste plano durante a caminhada. 

c) 0 indivlduo au grupo de indivlduos, ao ver-se isolado na selva e tendo necessidade de 

sobreviver, tenderjj naturalmente a movimentar-se em qualquer dire<;iio, buscando 

salva~o. 

Sern normal esta precipita~o, mas totalmente errada, pais muitos jjj perderam a vida 

par terem se deixado dominar pela ansia de salvar-se, andando a esmo e entrando, 

fatalmente, em phico. 

Serjj aconselhjjvel, em tal emerg~ncia, observar rigorosamente as seguintes regras: 

- ESTACIONE; 

- FIQUE PARADO, NAO ANDE A TOA; 

- SENTE-SE PARA DESCANSAR E PENSAR; 

- ALIMENTE-SE. SACIANDO A FOME E A SEDE, QUALQUER UM TERA 
MELHORES CONDI<;:OES PARA RACIOCINAR; 

- ORIENTE-SE. PROCURE SABER ONDE ESTA, DE ONDE VEIO, POR ONDE 

VEIO OU PARA ONDE QUER IR 
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15.2 PLANEJAMENTO 

Antes de iniciar a caminhada, planeje-a cuidadosamente. Nao se sobrecarregue: um saco 

ou mochila, pesando de 12 a 15 quilos, devera ser o suficiente para carregar tudo que 

voc~ precisa. 

Procure Ievac conaigo o .eguinte : 

Palitos de f6sforos ou isqueiro, velas, b6ssola (caso niio tenha retire a do aviiio), mapas, 

estojo de primeiros socorros, cademo de notas. (Todo estes materiais deverao ser 

acondicionados dentro de um saco plastico). 

Leve tam~m sua faca de ca~ (se possuir machado, leve-o), agua, alimento, espelho para 

similizar, pequena garrafa contendo gasolina, fios ou cordas para armar abrigos; procure 

fazer uma ZAGAIA e tenha-a sempre ll mao. 

Caso nao tenha saco ou mochila, use a imagina~o e fa~ uma com restos de dest~os. 

Posicione as al9lS de forma que este saco de viagem fique em posi~o relativamente alta, 

de modo que niio venha a golpear seus quadris e os seus rins, a cada passo que der. 

Uma faiKa, passando pela testa servir1 de apoio abarcando a bagagem, e aliviara parte da 

carga que repousa sobre os ombros. (FIG.32) 

Caso tenha perdido seu cal~do, improvise um. Nao se preocupe com sua apa~ncia, mas 

tao somente o conforto e com a prote~o que podera oferecer aos seus p~s. (FlG.32) 

Lembre-se de que voc~ depende inteiramente de seus ~s para achar o caminho da 

salva~o. 

15.3 SINALIZA<;AO DA PICADA 

Fa9i um mapa rudimentar de suas caminhadas, as dis!Ancias percorridas, a dire~o 

seguida. Este mapa, eibora rudimentar, o ajudara a manter uma rota direta e permitira 

que volte alms nos seus passos, sem que fique desnorteado. 

Poupe suas fo~s contomando os obstaculos. Tam~m nllo tente andar em brejos e 

atoleiros, quando houver possibilidade de contorna-los. 

Procure controlar o afobamento ! 
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Fig. 32 • EQUIPAMENTO PARA CAMINHADA 

Mochila alto, com 
peso mdximo de 
t5 qulios 

- Correia no cobec;a 

-Manter os pes sempre 
bem prote9ldos 

SAPATO IMPROVISADO 

ou grama 
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NAo caminhe muito pr6lcimo dos outros, fonnando um bolo. Na trilha, mantenham entre si 

uma distAncia de meio metro; ao mesmo tempo evitem se distanciar demasiadamente uns 

dos outros. 

Quando parar para descansar, fa~-o com a frente voltada na dire~o que caminha, ou 

entAo anne no chAo uma seta com pedras, gravetos ou simples riscas, apontando o 

caminho a percorrer. 

As correntes de 'aua e as picadas abertas pelos animais e pelas criaturas humanas sAo as 

estradas da selva. 

Quando estiver fazendo sua picada nlio esque~ de sinalid-la visualmente, da seguinte 

forma: 

Localize pontos de apoio visual, tal como uma Arvore, no rumo que v~ est' seguindo e 

retire uma Iasca de 15 a 20 centfmetros da casca da 'rvore no lado do tronco, oposto ao 

sentido da picada, na altura da cabe~ de um homem, a espa~ de 10 em 10 metros, de 

forma tal que baste o homem girar no sentido de retorno, para que ele possa ver as 

marcas sinalizando o caminho de volta. (F10.33) 

Lembre-se sempre que nas matas o entardecer ~ mais r4pido que em campo aberto. 

Portanto, procure parar entre 16:00 ou 16:30 horas e comece a preparar seu abrigo para 

passar a noite e descansar, ficando assim, apto para seguir em sua caminhada no dia 

seguinte, bern cedo. 
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Fig . 33 - SINALIZACAO DA p ICADA 
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CAPITULO 16 
JORNADA PELOS RIOS 

16.1 RECOMENDA90ES PARA TRAVESSIA DE RIOS 

Em Area de selva, ~ comum serem encontrados nos caminhos obstAculos constitufdos por 

cursos de Agua. Normalmente niio apresentam larguras que impe~am a travessia 

utilizando-se material que a pr6pria selva ou o equipamento proporciona. 

a) Ponte lmoroviaada : 

Quando o curso de Agua tiver pequenas propor~6es (igarap~s niio vadeAveis), com 

largura de at~ 30 metros, poderA ser abatida uma Arvore em sua margem, de tal 

forma que, quando caia, cruze o igarapt na sua largura. Se possfvel, fa~ urn corrimiio 

com cip6s, galhos ou cordas. · 

b) Cabo aubmeno : 

Urn dos elementos do grupo, bom nadador, atravessa o igarap~ e amarra o cabo ou 

cip6 na outra margem. 

0 cabo submerso apresenta a vantagem de rapidez no lan~amento e na ultrapassagem, 

altm de poupar energias do grupo. 

16.2 TIPOS DE B6IAS 

a) B6ia de taloe de Buriti : 

Permite excelente Outua~o e ~ material fartamente encontrado na selva . Os talos 

secos s.iio cortados na quantidade que permita envolver o tronco de urn homem. 

(Fl0.34) 

b) B<>!a lmorovisada de Calcas ; 

Cumpre a finalidade de ajudar urn elemento, completamente desequipado, na travessia 

de urn percurso de att 300 metros. 0 procedimento t o seguinte: amarre as bocas das 

pemas da cal~, vire a cal~a pelo aves.~o; para entrada na Agua, proceda de acordo 

com o desenho anexo. (Fl0.3S) 

106 



Flo. 34 - DE BURITI , A COM TALOS .. DE BOI IMPROVISA<;AO 
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Flo . 35 - IMPROVISACAO DE BOlA COM CA_LCAS PARA 
TRAVESSIA DE RIOS E IGARAPES 
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16.3 CONSTRUc;Ao DE JANGADAS 

Embora de constru~o demorada e trabalhosa, ~ o llnico processo para se eretuar longos 

percursos com recursos improvisados. Jangadas de pita, bambu ou madeira, poderlo ser 

construfdas com 10 toros de 3 a 4 metros de comprimento e uns 30 centfmetros de 

diAmetro. Ugue os toros por meio de rio met~lico, cip6, casca de ~rvores ou capim em 

pequenos reixes tran~dos. (F10.36) 

Tam~m podem ser ligados por meio de pinos de madeira. Fa~ urn teste de flutua~o 

antes de derrubar ~rvores, retirando pequenos peda~ da mesma e jogando no rio: se 

flutuarem se~ sinal de que o tronco tam~m boia~. 

Nao perca tempo nem trabalho arranjando toros de grande diAmetro, silo pesados e 

diffcies de manejar, e as jangadas com eles silo verdadeiros trambolhos, ruins de 

manobrar. As ~rvores mais novas, que tern diAmetro adequado, crescem na orla das 

florestas ou nas margens dos rios. 

16.4 TRANSPOSic;Ao DE CORREDEIRAS OU QUEDAS DE AGUA 

Quando estiver viajando em rio, desembarque e organize o acampamento antes de cair a 

noite. Acampe sempre em terreno elevado, amarre a sua embarcac;ao, remova todo o 

equipamento da embarca~o. 

NAO TENTE PASSAR POR CORREDEIRAS OU QUEDAS DE AGUA EMBARCADO 

Mantenha-se sempre junto a margem, de modo a poder desembarcar com rapidez, caso 

isso se tome nece~rio. Vigie os trechos de corrente r~pida, pois anunciam corredeiras 

ou quedas de 'gua, locais onde ~ nece~rio encostar a embarca~o, descarreg,·la, 

amarrar uma corda e pux~-1a flutuando pela beirada do rio. Nao sendo isso possfvel, 

desmonte-a e transporte-a por terra at~ o ponto onde o rio orere~ seguran~. 

Antes de iniciar o transporte do equipamento por terra, veja se localiza uma picada ou 

passagem qualquer, que racilite 0 deslocamento. 
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Fi 9 . 36 - J A N G A D A 
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CAPITULO 17 
CONTATO COM INDIOS 

17.1 PROCEDIMENTOS 

0 sobrevivente ou grupo de sobreviventes na selva podeni encontrar os indfgenas que 

vivem na regilo AmazOnica. Este contato, no entanto, representani a salva!f8o. E'xistem 

hoje poucos grupos indfgenas isolados, pois a maioria j~ foi contactada pela FUNAI, 

mesmo assim ~ nece5Urio que se saiba como proceder. 

a) Pebce que os fndios se aprnsjmem olio tome a iniciativa. Geralmente, eles vao 

mostrar-se amig~veis. SAo conhecedores da ~rea em que vivem, portanto poderao 

indicar trilhas, curses de Agua ou algum povoado pltllcimo. 

b) Procure entrar em entendjmento com o chefe da tribo ou com quem, no memento do 

encontro parecer tal, a fim de pleitear o que deseja. 
't' 

c) Nlo demonstre receio. Aprnsime-se desarmado e nao amea~ de modo algum. Nao se 

deve fazer movimentos bruscos de modo a assust~-los, pois tal fato podeni tom~-los 

hostis. 

d) 0 sorriso seni uma demonstracao gye muito oode@ auxiliar no primejro comato. 

e) Ao aprgsjmar-se de uma aldcja de fndios ou de um grupo deles. deye-se faz!-lo 

~ com calma e, antes de iniciar o contato verbal ou por mfmica, deve-se parar 

e sentar. 

f) Nlo deve@ haver precipitacaa pois normalmente mostram-se acanhados e inacessfveis 

no prindpio e chegam mesmo a fugir ll aprnsima!f8o. 

g) Nao se 0ceocupe pensando que eles se Coram de vez. oojs estarjo vigjando. &ta 

demonstraclo facilita@ a amjzade fytura. 

Caso o grupo tenha conseguido aprnsimar-se sem ser percebido, o que ser~ diffcil, dever~ 

bater palmas ou chamar em voz alta para atrair a aten!f8o, deixando ll iniciativa das 

atitudes para eles. 

Um born recurso para iniciar uma amizade seni realizar qualquer habilidade (truques, 

cantos, jogos), fazer trocas, oferecendo moedas, anz6is, Hnhas, faciio, latas etc. 
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E. importante dar a id~ia de que, tAo logo se consiga o que quer, prctende-se lr embora, 

pois os fndios nAo gostam de intrusos. 

E. necewrio que se cumpra o que foi prometido, rcspeitando oa costumes e usoa locals, 

mesmo que possam parecer incomprcensfveis ou absurdos. 

NAo se deve fazer perguntas que possam ser rcspondidas com simples slm. 

Perguntando-se "Esta trilha leva ao rio", o indfgena pensar6 que se quer realmente que a 

trilha conduza at~ o rio e responderA, para ser agradAvel, que slm. 

h perauntaa deverlo aer, por exemplo : 

Qual o caminho mais curto para chegar ao rio? 

Como ~ que se vai ao rio? 

Procedlmeot01 Otela : 

0 convfvio com os indfgenas deverA sempre ser norteado pelo respeito. Portanto, sO se 

deve penetrar nas suas moradias e lugares fntimoa quando convidado. Construir abrigo 

em separado. 

PoderAo haver llreas consideradas sagradas ou religiosas. 

NAo sacrificar nenhum animal antes de saber se o mesmo nAo ~ considerado sagrado 

pelos indfgenas. 

Aja sempre com delicadeza e bom-senso. 
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CAPITuLO 18 
KITS INDIVIDUAlS 

18.1 RELAC}..O DE MATERIAL PARA COMPOR UM KIT MIDICO 
INDIVIDUAL 

AIJOdlo 2.5 ar 

Aau• aciaenada 10 vol 

Merthiolate 80 ml 

Eaparadrapo m6dio 

Comprellll de a•ze 

Atadura de aaze 8 em 

Atadura de crepon 12 em 

Band-Aid 

Cotonetea 

Antiat~raico 

Antlt~rmico e anala~sico 

Medlca~o para irriti~O dl llfllnll 

Anti6cido 

Medica~o para Diamiu 

Medica~o para dorea de ouvido 

Medica~o para irrita~lo doa olhoa 
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Medica~o para entorses e dores musculares 

Medica~o para c61icas e dores alx:lominais 

OBS: Oa medicamentoa acima dcverlo ser adquiridoa ap61 orientay!o do seu m~dico. 

18.2 KIT DE UTILIDADES DIVERSAS 

- Jogo de anz6is 

- Faca de ca~ 

- Linhas e agulhas de costura 

- Jogo de talher portatil 

- Peda~JO de plastico (1,00 1,00 m) 

- Carretel de linha de pesca 

- Lantema 

- Espelho 

- Fio de nylon de 3 mm 

- Caixa de f6sforo ou isqueiro (protegidos em um saco plastico) 

- Outros objetos poderiio ser incluldos a critl:rio de cada um. 
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OBRAS CONSULTADAS 

FORc;;A AEREA BRASILEIRA, Manual de Sobrevivencia 

EXERCITO BRASILEIRO, Manual do Centro de lnstru~o de Guerra na Selva 

U.S AIR FORCE, Manual de SobreviYencia 

SILVA R.G., AmazOnia Parafso e Inferno 

PONTES C.P., Manual de Primeiros Socorros aos Acidentados com Animais Pe~nhentos. 
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