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NOTA DE ABERTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. A presente Nota de Aula – Vida na Selva e Técnicas Especiais (Vida Sl Tec Esp) 

– tem por finalidade apresentar conceitos, definições e termos que constam dos Manuais 
de Campanha, Instruções Provisórias e Cadernos de Instrução em vigor no Exército 
Brasileiro, bem como, técnicas que foram executadas na prática, fruto de esforços de 
militares que necessitaram empregá-las para o perfeito cumprimento de suas missões, 
tanto em situações reais como de instrução. 

 
2. Aos futuros Comandantes de Pelotão da Força Terrestre do Brasil e de frações 

de diferentes naturezas com o mesmo valor, espera-se que esta fonte de orientação e 
consulta sirva de estímulo e de alicerce de conhecimentos para o cumprimento das 
possíveis missões com características especiais. 

 
3. Esta é uma publicação da Seção de Instrução Especial (SIEsp), do Corpo de 

Cadetes (CC), da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), escola de formação dos 
oficiais combatentes do Exército Brasileiro, não sendo permitida a sua reprodução, total ou 
parcial. Os interessados em adquiri-la, deverão entrar em contato com a SIEsp cujos 
telefones são (24) 3358 4830 (Tel / Fax) ou 3358 4831 (Tel). É também possível a ligação 
pelo PABX da AMAN, RITEX ou radiograma. 
 

4. A Seção de Instrução Especial solicita sugestões pertinentes, no sentido de 
melhorar e atualizar esta publicação, tornando-a mais útil aos seus usuários. 
 
 
 
 
 
 
 

BRASIL ACIMA DE TUDO! 
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O DISTINTIVO da SIEsp 
 

 

1. DESCRIÇÃO 

a. Escudo triangular metálico com friso dourado em campo azul, representando a 
nobreza da missão do educador de formar oficiais combatentes para a defesa da Pátria. 

b. Figura lendária do saci nas cores preta e vermelha, simbolizando o estagiário 
camuflado que, a exemplo do personagem da lenda, desenvolve suas atividades 
diuturnamente pelas matas, campos e florestas, com a característica de surgir e 
desaparecer de surpresa, levando o medo, a insegurança e a inquietação aos seus 
inimigos. 

c. Sigla da AMAN com as 04 (quatro) letras com frisos dourados, simbolizando a 
nobreza do sacrifício e o grau de exigência a ser enfrentado pelo cadete nos 4 (quatro) 
Estágios de Instrução Especial. 

d. Sigla formada com as iniciais das palavras “Seção” e “Instrução”, definindo 
respectivamente o grau hierárquico e a missão ligada à atividade fim da instituição; e 
abreviatura da palavra “Especial” que define a peculiaridade da instrução da instrução 
ministrada. 
 

2. CORES DO FUNDO 

    a. As cores do fundo de feltro correspondem aos estágios de instrução especial 
ministrados aos diversos anos. 

 1) Cinza:  Estágio Básico do Combatente de Montanha 

 

 2) Verde:  Estágio de Vida na Selva e Técnicas Especiais 

 

 3) Marrom:  Estágio de Patrulhas de Longo Alcance com Características Especiais 

 

 4) Preta:  Estágio de Operações de Garantia da Lei e da Ordem. 

 
 
 
 

22000077  ––  jjuubbiilleeuu  ddee  4400  aannooss  ddaa  SSIIEEsspp  //  AAMMAANN  
FFoorrttaalleecceennddoo  ccoorraaççõõeess  ee  mmeenntteess  ddooss  ooffiicciiaaiiss  ccoommbbaatteenntteess  ddoo  

EExxéérrcciittoo  

  
((iinníícciioo  ddaass  ooppeerraaççõõeess  ddaa  SSIIEEsspp  //  EEssSSAA))
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FIZEMOS ONTEM... 

Desbravamento da Amazônia no começo deste 
século: Marechal Rondon e equipe numa de 
suas expedições que levaram o telégrafo à 
região, permitindo sua integração ao restante do 
País. 

COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 
 

A Amazônia Brasileira compreende vastíssima extensão de terras e a 
maior bacia hidrográfica do mundo - a bacia do Amazonas. Além da Região 
Norte, dela fazem parte os estados do Mato Grosso e fração do Estado do 
Maranhão. É o que chamamos de Amazônia Legal. 

Pedro Teixeira, desbravador e explorador português, foi o responsável, há mais de 
três séculos, pela posse da Amazônia para Portugal. Deve-se a ele a exploração de mais 
de 10.000 km de rios e trilhas, em toda a bacia Amazônica, partindo de Belém do Pará e 
chegando até Quito, no Equador. 

A presença militar brasileira nessa região vem do início do século XVII, quando os 
portugueses efetivamente passaram a desbravá-la e a consolidar sua posse. 

O embrião do Comando Militar da 
Amazônia (CMA) remonta ao ano de 
1956, com o então Grupamento de 
Elementos de Fronteira, em Belém do 
Pará, porta de entrada para a conquista 
da Amazônia e, hoje, ponto de partida 
para o seu desenvolvimento. Mudou-se 
para Manaus em 1969, sede atual. Com o 
passar dos anos, o CMA cresceu de 
importância no cenário nacional e, hoje, 
engloba organizações militares de todas 
as armas e todos os serviços, 
participando do processo de consolidação 
da defesa do território nacional, haja vista 
guarnecer mais de 11 mil km de fronteiras 
com sete países sul-americanos, fator que 
impõe ao CMA preocupação constante 
com o adestramento de seu contingente. 

O CMA está organizado com cinco 
brigadas de infantaria de selva: 

- 1ª Bda Inf Sl - Boa Vista – RR 
- 2ª Bda Inf Sl - São Gabriel da 

Cachoeira - AM 
- 16ª Bda Inf Sl - Tefé – AM 
- 17ª Bda Inf Sl - Porto Velho – RO 
- 23ª Bda Inf Sl - Marabá – PA 

Além dessas grandes unidades operacionais, dispõe, ainda, da 8ª Região Militar / 8ª 
Divisão de Exército, sediada em Belém – PA, que é um Grande Comando logístico-
administrativo-operacional, cuja área de responsabilidade abrange os Estados do Pará e 
de Amapá; da 12ª Região Militar, sediada em Manaus - AM, que é um Grande Comando 
logístico-administrativo, cuja área de responsabilidade são os Estados do Amazonas, do 
Acre, de Rondônia e de Roraima; além do 2º Grupamento de Engenharia de Construção, 
Grande Comando encarregado da construção de aquartelamentos e suas infra-estruturas 
e, principalmente, construção e manutenção de estradas e obras de arte.  

Conta, também, com organizações militares diretamente subordinadas que 
completam os meios necessários para o apoio ao Comando, incluindo hospitais, o 4º 
Batalhão de Aviação do Exército (4º BAvEx) e o Centro de Embarcações do CMA 
(CECMA). Tudo isso, além dos Tiros de Guerra. Possui ainda o Centro de Instrução de 
Guerra na Selva (CIGS), grande responsável pela especialização de oficiais e sargentos 
de carreira e pelo desenvolvimento da doutrina da guerra na selva. Pode operar em 
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FAREMOS SEMPRE! SELVA! 

Tudo Pela Amazônia 
Quartel General do Comando Militar da Amazônia (Manaus) 

FAZEMOS HOJE. 

Hasteamento do Pavilhão Nacional em uma 
das bases de instrução na selva amazônica 

conjunto com a Marinha, por meio do Comando Naval da Amazônia Ocidental (Manaus – 
AM) e do 4º Distrito Naval (Belém – PA), e com a Força Aérea, por intermédio do I (Belém 
– PA) e VII (Manaus – AM) Comandos Aéreos Regionais. Com esses meios, o CMA pode 
projetar o poder militar em toda a área amazônica, em curtíssimo espaço de tempo, e 
sustentar o apoio logístico a grandes distâncias indefinidamente. 

Por conseguinte, está em condições 
de oferecer pronta resposta às possíveis 
ameaças de quaisquer procedências, 
fazendo da trilogia VIDA, COMBATE e 
TRABALHO, o esteio do pensamento e 
das atividades diuturnas nos quartéis.  

O CMA é, na região amazônica, o 
mais importante vetor de colonização, 
ocupação dos grandes espaços e vazios 
demográficos ainda existentes. Cumprindo 
seu papel social, coopera na modernização 
e no progresso de todas as comunidades 
da área, não só com componente militar, 
mas, também, na saúde, educação, nos 
estudos e nas pesquisas científicas e em 
muitos outros campos. Presta inestimável 
ajuda às populações indígenas ribeirinhas, 
principalmente pelo atendimento médico 
nos hospitais militares. É importante 
coadjuvante no Projeto Calha Norte de 
revitalização e vivificação da fronteira e 
desfruta excelentes relações com as Forças 
Armadas dos países lindeiros. 

O CMA conhece as dificuldades presentes e, por isso não se afasta do legado de 
luta de seus predecessores e antepassados, para conquistar e manter esse imenso 
território amazônico para o Brasil, não medindo esforços para colaborar no seu 
desenvolvimento e na sua preservação. Todos os seus integrantes estão conscientes de 
que a missão de defender e preservar a Amazônia é árdua, porém dignificante.  

Por tudo isso, o 
Exército Brasileiro está pre-
sente e permanecerá usando 
braço forte e oferecendo a 
mão amiga àqueles que, 
irmanados aos ideais de 
Pedro Teixeira, queiram 
transformar este chão em 
pólo de desenvolvimento e 
modernidade. 

Hoje, o Comando 
Militar da Amazônia enqua-
dra um efetivo aproximado 
de 20 mil homens, numa 
área de responsabilidade 
que se estende pelos 
Estados do Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, de 
Rondônia, Roraima e partes 
do Tocantins e Maranhão.  
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A Força Terrestre está presente em 62 localidades da Amazônia Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Árdua é a missão de defender a Amazônia, muito 
mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em 
conquistá-la e mantê-la” 
 

(Gen RODRIGO OTÁVIO) 

 
 

 

“A Selva nos une! 

A Amazônia nos pertence!” 
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HISTÓRICO DO CIGS 
 

Com o Decreto Presidencial 53.649, de 02 de março de 1964, foi criado o Centro de 
Instrução de Guerra na Selva, subordinado ao Grupamento de Elementos de Fronteira. 

O Brasil vivia momentos de inquietação, marcados por tensões sociais e graves 
perturbações da ordem interna. Naquela época, o Exército ressentia-se da falta de uma 
unidade capaz de especializar militares no combate na selva e de constituir pólo irradiador 
de doutrina de emprego de tropa nesse complexo ambiente operacional amazônico. Tais 
fatores, sem dúvida, inspiraram a criação do CIGS, que veio preencher uma lacuna 
existente no Exército que ainda ocupava de maneira muito modesta esta parte do 
território nacional de inestimável valor estratégico. 

Foi um começo marcado por dificuldades: falta de experiência na constituição, 
consolidação e condução de um Centro de Instrução; instalações físicas improvisadas no 
antigo Quartel-General do 1º Grupamento de Elementos de Fronteira, na ilha de São Vicente; 
a falta de material de todas as classes. Entretanto, tais dificuldades não desanimaram 
aqueles que, premiados pelo destino, tiveram o privilégio de compor a primeira equipe, a 
"Equipe Pioneira", responsável por dar início às atividades de instrução no CIGS. 

Na condução dessa equipe, o então Major Jorge Teixeira de Oliveira, o saudoso 
"Teixeirão", homem caracterizado por qualidades pessoais e profissionais que o 
habilitaram como verdadeiro líder, admirado por todos quantos tiveram a oportunidade de 
conhecê-lo. 

Sob a orientação de Jorge Teixeira, "os pioneiros" superaram todos os obstáculos e 
deram ao CIGS as melhores condições para um início de atividades marcado por êxitos e 
realizações. 

Em 10 de outubro de 1966, mercê dos esforços dessa equipe de "pioneiros", foi iniciado 
o primeiro Curso de Guerra na Selva do nosso Exército e a primeira turma foi brevetada no 
dia 19 de novembro de 1966, em solenidade realizada no atual estádio do Colégio Militar de 
Manaus. Era a primeira grande contribuição do CIGS ao Exército e ao Brasil! 

Os continuados êxitos alcançados, frutos do desprendimento, da disciplina, da 
dedicação, do sentimento de cumprimento do dever e de amor ao Exército, à Amazônia e 
ao Brasil, por parte dos integrantes das diversas equipes que sucederam a equipe 
pioneira, fizeram com que, paulatinamente, o CIGS fosse obtendo o reconhecimento, em 
âmbitos nacional e internacional, como referência na atividade que desenvolve: a 
formação dos guerreiros de selva brasileiros. 

Necessidade sentida pela Força de alterar o perfil dos militares aqui especializados 
levou a estudos que culminaram por ampliar e alterar a vocação do CIGS, que passou, no 
período de 1970 a 1978, a designar-se Centro de Operações na Selva e Ações de 
Comandos - COSAC. 

Em 11 de janeiro de 1978, a Unidade retornou a sua antiga denominação - CIGS -, 
deixando de especializar os comandos brasileiros, sendo este encargo --retornado à 
Brigada Pára-quedista, no Rio de Janeiro. Em 17 de dezembro de 1999, recebeu a 
denominação histórica "Centro Coronel Jorge Teixeira", em justa homenagem ao seu 
mais insigne integrante. 

Atualmente, o CIGS contribui para a formação de recursos humanos, ministrando os 
Cursos de Operações na Selva (COS) Categoria “A” – para oficiais superiores, Categoria 
“B” – para oficiais intermediários e subalternos e Categoria “C” para subtenentes e 
sargentos. Ministra também diversos estágios de vida na selva para organizações 
militares do Exército, de forças Auxiliares e até mesmo instituições civis. 

patrono.htm
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A PREPARAÇÃO PARA O CURSO DE OPERAÇÕES NA SELVA 
(COS) 

 

a. Durante o curso será testada sua vontade de ser um GUERRA NA SELVA. 

b. Todos os GUERRA NA SELVA passaram pelas mesmas situações que você irá 
enfrentar. Lembre-se disto. 

c. Viva dia após dia. Estabeleça faróis curtos. Supere os obstáculos diariamente. 

d. “Ousar, lutar, crer, vencer” é o lema dos GUERRA NA SELVA. Tenha isto 

sempre em mente para conquistar a sua onça e cumprir todas as missões.   

e. Você não é pior, nem melhor, que qualquer outro que está realizando o curso. 

f. Não se auto-avalie. A equipe de instrução é responsável por isso. Ela realiza 
avaliações verticais (instrutor – aluno) e horizontais (entre alunos). No curso, o aluno pode 
estar em 3 situações: “normalidade”, “em observação” e “em cheque”. Para um aluno ser 
desligado, normalmente, ele passa por observação, cheque e seu caso é levado para a 
Divisão de Ensino. Quando um aluno está em uma situação especial (observação ou 
cheque), ele deve reagir positivamente para voltar à normalidade. Nunca atente contra a 
segurança e sempre siga as diretrizes da Equipe de Instrução. 

g. Querer é poder. 

Os instrutores de hoje são os alunos de ontem. 

h. As Operações na Selva só têm êxito se for feito um bom trabalho em Equipe. 

Durante o COS, isto deve ser internalizado pelos alunos e deve existir a união entre eles. 
Havendo a sinergia, resultante da soma dos esforços de todos, as dificuldades serão 
atenuadas e o grupo estará coeso. 

i. O Curso de Operações na Selva é um curso combatente difícil do Exército 
Brasileiro. Prepare-se mentalmente, intelectualmente e fisicamente para enfrentá-lo e 
superar as dificuldades impostas. 

“...pra ser Guerra na Selva tem que ter fé em Deus, tem que ter muita moral e um 
bom preparo, pois quando a selva cobra, você paga muito caro...”, “...limpe o seu fuzil e 
amole o seu facão, cuide dos seus pés, senão você fica na mão, tenha um bom preparo e 
saiba a oração, pra ser Guerra na Selva tem que ter disposição!...” 

“Seja um dos nossos!” 
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LEIS DA GUERRA NA SELVA 
 

- Tenha a iniciativa, pois não receberá ordens para todas as situações. 
Tenha em vista o objetivo final. 

- Procure a surpresa por todos os modos. 

- Mantenha seu corpo, armamento e equipamento em boas condições. 

- Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se e seja 
moderado em suas necessidades. 

- Pense e haja como caçador, não como caça. 

- Combata sempre com inteligência e seja o mais ardiloso. 

 

SELVA! 
 

 

 

ORAÇÃO DO GUERREIRO DE SELVA 
 

 
 

Autor: Cel Inf Guerreiro de Selva HUMBERTO BATISTA LEAL 

 
Senhor, Tu que ordenaste ao Guerreiro da Selva, 

Sobrepujai todos os vossos oponentes, 

Dai-nos hoje da floresta: 

A sobriedade para persistir, 

A paciência para emboscar, 

A perseverança para sobreviver, 

A astúcia para dissimular, 

A fé para resistir e vencer, 

E dai-nos, também, Senhor, 

A esperança e a certeza do retorno. 

Mas, se defendendo esta Brasileira Amazônia, 

Tivermos que perecer, ó Deus, 

Que o façamos com dignidade 

E mereçamos a vitória. 

SELVA! 
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CANÇÃO DO CIGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempestade, chavascais, charcos e espinhos 

Perigo a espreita na mata tão voraz 

Sombra e silêncio pelas trilhas e caminhos 

Guerra na selva um teste eficaz, 

A fraterna convivência nos ensina 

O valor de uma sã camaradagem 

Com justiça, liberdade e com estima 

Sempre alerta com bravura e coragem. 

 

Nós somos uma tropa de vanguarda 

Para quem o perigo não existe 

Com orgulho usamos esta farda 

Investindo com as armas sempre em riste. 

 

A Amazônia inconquistável é o nosso preito, 

A nossa vida por sua integridade 

A nossa luta pela força do direito 

Com o direito da força em validade 

Se a selva não pertence ao mais forte 

Mas ao sóbrio, habilidoso e resistente 

Temos tudo pra lutar até com a morte, 

No perigo nossa força está presente. 

 

Nós somos uma tropa de vanguarda 

Para quem o perigo não existe 

Com orgulho usamos esta farda 

Investindo com as armas sempre em riste. 
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CANÇÃO DO SOLDADO DA AMAZÔNIA 
 
 

Autor: Cel Inf OSWALDO DO PASSO MATOSO MAIA 

 

Nossa origem se prende às glórias 

Da bravura sem par das bandeiras, 

Pois de pedro teixeira as vitórias 

Demarcaram as nossas fronteiras 

 

Estes feitos heróicos da história 

e o povo ancestral denodado 

Estão sempre presentes à memória 

Nas ações de seu forte soldado  

 

Vamos, companheiros avante 

Com desassombro total 

Para vermos, triunfantes 

Na pátria o nosso ideal 

 

Valorosos vigias tenazes, 

De presença altiva e valor 

Sentinelas da selva audazes, 

Ao brasil dedicamos amor 

 

Destemidos e bravos soldados 

Esta terra juramos guardar 

E cumprir os deveres sagrados 

Da gloriosa missão militar 

 

Vamos, companheiros avante 

Com desassombro total 

Para vermos, triunfantes 

Na pátria o nosso ideal 

 
 

SELVA! 
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CAPÍTULO 1 

REGIÕES COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

 
1.1. SELVA 
 

a. Generalidades 

Para o combatente de selva, torna-se imprescindível o conhecimento de seu 
ambiente operacional, para que, uma vez conhecendo seus detalhes, características e 
particularidades, ele torne a selva hostil numa aliada fundamental no combate, bem como 
em sua própria sobrevivência. 

Em virtude de suas grandes dimensões, diversidade biológica, existência de 
riquezas minerais e água doce em abundância, a Amazônia Brasileira é cobiçada 
internacionalmente e apresenta uma série de problemas no âmbito nacional, conforme se 
segue: 

1) Tentativas de intervenção de organismos estrangeiros na Amazônia 

* 1949: Tentativa de criação do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica. 
* 1967: Tentativa de implantação do ―Sistema de Grandes Lagos 

Amazônicos‖ pelo Hudson Institute. 
* 1981: Tentativa de atuação do Conselho Mundial de Igrejas Cristãs. 
* 1989: Tentativa da Comunidade Econômica Européia de irromper o Projeto 

―Grande Carajás‖. 
 

2) Temas relativos à cobiça internacional em relação à Amazônia 

- criação de reservas indígenas multinacionais; 
- teoria do ―Pulmão da Humanidade‖ (de duvidosa sustentação científica); 
- tese da ―Defesa Compartilhada‖ com direito à intervenção; 
- perdão da dívida externa X preservação da Floresta Amazônica; 
- teoria do ―Patrimônio da Humanidade‖; 
- ecologia X desenvolvimento sustentável; 
- controle e segurança do arco fronteiriço (pistas de pouso, radares 

potentes, manobras militares etc.); e 
- internacionalização da área. 

 
3) Principais problemas da área 

a) Garimpo 

- cria problemas internacionais (invasão de áreas nacionais por 
garimpeiros de países vizinhos, clandestinos); 

- cria problemas sociais (aumento populacional não-planejado, sem 
condições de infra-estrutura social e econômica, inflação regional e outros); 

- estimula a ação das Organizações Não-Governamentais (ONG) 
(disfarçando interesses internacionais escusos, em causas humanitárias e/ou ambientais);  

- favorece a ocorrência de atividades ilícitas. 
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b) Demarcação de Áreas Indígenas e Áreas de Preservação Ambiental 
- restringe as atividades produtivas; 
- causa embaraço às Forças Armadas na vigilância e na defesa das 

fronteiras; 
- propicia a ação das ONG. 
 

c) Narcotráfico 
- estimula atos / crimes transnacionais; 
- cria novas áreas de consumo; 
- caracteriza novas rotas para centros consumidores;  
- estimula a atuação de forças militares internacionais, regulares ou não, 

em áreas fronteiriças. 
 

d) Movimentos Rurais 
Disputa por terras entre latifundiários, grileiros, posseiros e indígenas. 
 

e) Movimento Religioso 

- influência de seitas e movimentos religiosos radicais; 
- existência de missões religiosas estrangeiras financiadas por 

Organismos Internacionais;  
- a ação do Clero Progressista da Igreja Católica, que se antagoniza com 

grande parte das medidas adotadas com a participação direta ou indireta das Forças Armadas. 
 

f) Situação em Grandes Centros Regionais 
- corrupção policial; 
- narcotráfico; 
- banditismo;  
- incompetência e corrupção de segmentos do poder público, dos órgãos 

de repressão ao tráfico e à comercialização de drogas, ao garimpo, à biopirataria, ao 
desmatamento etc., nas esferas municipal, estadual e federal. 

 
g) A Iminência de Crise por Falta de Combustível Fóssil e Água Potável 

 
h) Todos estes itens são justificativas para o Dever de Ingerência, 

caracterizado por uma intervenção militar na Amazônia mascarada com cunho ecológico-
preservacionista e / ou de combate ao narcotráfico. 

Há que se lembrar que, desde 1988, existe uma intenção bastante clara 
das forças militares do 1º mundo em dominarem as técnicas do combate em área de 
selva (Ex: alguns Centros de Instrução estrangeiros no continente: Francês – Guiana 
Francesa; e Norte-Americano – Peru e Colômbia) e a realização de manobras militares 
com tal finalidade em territórios de países vizinhos. 

 
b. Caracterização da Área 

As áreas geográficas com características de selva situam-se, em sua quase 
totalidade, na zona tropical, limitada pelos paralelos de Câncer e de Capricórnio. No 
continente americano encontra-se a selva Amazônica, a mais vasta do mundo, abrangendo 
porções territoriais do Brasil, da Guiana Francesa, do Suriname, da Guiana, da Venezuela, 
da Colômbia, do Peru, do Equador e da Bolívia, e a selva da América Central. Na África, 
encontram-se as grandes florestas das bacias dos rios Níger, Congo e Zambeze, a da costa 
oriental e a da ilha Madagascar. Na Ásia, encontram-se as florestas do sul da Índia e do 
sudeste daquele continente. Na Oceania, as ilhas em geral são cobertas por vegetação com 
características de selva. 
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1) Selvas Tropicais 

Não há tipo de selva que se possa definir como de um padrão comum. A sua 
vegetação depende do clima e, até certo ponto, da influência ação exercida pelo homem 
através dos séculos. 

As árvores tropicais levam mais de 100 anos para atingir a sua maturidade e 
somente as florestas primitivas e virgens (não tocadas pelo homem) se encontram em 
completo crescimento. 

Essa selva primitiva, por sua abundância de árvores gigantescas, torna-se 
facilmente identificável. Apresenta uma cobertura densa formada pelas copas de árvores 
que, por vezes, atingem mais de 30 metros de altura, sob as quais há muito pouca luz que 
atinja o solo e uma vegetação que não impede a sua progressão. 

A vegetação, nas florestas primitivas, tem sido destruída para permitir o cultivo 
em algumas áreas. Estas áreas, mais tarde, deixando de serem cultivadas, propiciam o 
crescimento de uma outra vegetação, mais densa, cheia de enredadeiras, constituindo a 
selva secundária, de reduzida permeabilidade, se comparada à selva primitiva. 

Em qualquer desses tipos de selva, são encontrados diversos tipos de plantas e 
frutas nativas, pássaros, animais e abundante variedade de insetos. 

 
2) Áreas de Selva no Brasil 

No Brasil, encontram-se áreas cobertas com vegetação característica das 
grandes florestas. A principal e a maior do mundo é a Floresta Amazônica ou Selva 
Amazônica, como já é conhecida internacionalmente. As outras, bastante limitadas pelas 
extensões que ocupam, pelas condições de povoamento e conseqüente existência de 
núcleos populacionais e de estradas, ou ainda pelas diferentes condições climáticas, 
topográficas e de vegetação, são encontradas formando os conjuntos florestais que se 
desenvolvem a sudoeste do Estado do Paraná, a noroeste do Estado de Santa Catarina e 
próximo ao litoral, sendo conhecida como Mata Atlântica. 

Existem outras áreas de florestas no País, embora possam ser consideradas 
pequeninas manchas se comparadas com aquelas já mencionadas. Entretanto, dentro da 
finalidade a que se propõe esta nota de aula, estas não serão consideradas, pois não 
justificam apreciações especiais relacionadas com sobrevivência ou com operações militares 
na selva. 
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As próprias áreas florestais do Paraná e Santa Catarina, bem como a Mata 
Atlântica, não serão apreciadas particularmente, uma vez que aquilo que for dito relativo à 
Selva Amazônica lhes será aplicável, feitos os devidos ajustamentos. Entretanto, sobreviver e 
combater nestas áreas será menos difícil do que na Selva Amazônica, não só porque as 
condições de clima, de topografia e de vegetação são diferentes, mas também pelos efeitos 
do progresso decorrente da ação do homem sobre estas áreas. 

 
3) Características Gerais 

A região da Selva Amazônica apresenta as seguintes características gerais: 
- períodos de cheias e secas; 
- vegetação caracterizada pela Floresta Equatorial; 
- clima quente e úmido; 
- presença de índios e regiões inexploradas, em virtude da sua imensidão; 
- grande variação de volume de água dos rios e existência de áreas 

inundáveis; 
- terreno ondulado (existência de socavões) sob a cobertura vegetal; e 
- grande presença de vetores transmissores de doenças tropicais. 

 
c. Localização Geral 

1) Superfície 

a) A Região Amazônica é uma área que se caracteriza como pan-
nacional, por abranger territórios de nove países da América do Sul. 

Sua magnitude pode ser observada por meio dos seguintes dados 
numéricos, em relação ao contexto internacional: 

- área total igual a 7 milhões de km²; 
- compreende a 20ª parte da superfície terrestre; 
- abrange 4/10 da América do Sul; 
- possui 1/5 da disponibilidade de água doce do mundo (maior bacia 

hidrográfica do mundo, sendo o rio Solimões-Amazonas, o maior do mundo e, talvez, o 
mais marcante); e 

- detém 1/3 das reservas mundiais de florestas. 
 

b) Particularmente, em relação ao Brasil: 

- totaliza 5 milhões de km² (o Comando Militar da Amazônia compreende 
3.911.000 km²); 

- corresponde a 56% do território brasileiro; 
- abrange 3 fusos horários; 
- distâncias máximas: NS = 2.000 km e EW = 3.000 km; 
- as fronteiras terrestres totalizam 11.248 km; 
- o subsolo contém riquezas incalculáveis; 
- os regimes de cheias e vazantes garantem ampla navegação durante o 

ano todo; 
- existem 23.000 km navegáveis (na Amazônia os rios são as estradas); 
- detém 2/3 do potencial hidrelétrico do país; e 
- sua população é extremamente pequena, com cerca de 2,7 hab/km². 

 

2) Delimitação 

A Selva Amazônica cobre os Estados do Amazonas, do Pará, do Acre, de 
Rondônia, do Amapá, de Roraima e do Tocantins e penetra ainda nos Estados do 
Maranhão e do Mato Grosso, perfazendo uma área aproximada de 5 milhões de 
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quilômetros quadrados, o que representa cerca de 56% da superfície do Brasil. 
Entretanto, nesta imensidão, a densidade populacional não atinge a 4 (quatro) habitantes 
por quilômetro quadrado. Nestes dados não estão computadas as porções florestais que 
se estendem pelos países vizinhos, quer ao norte, quer a oeste, onde predominam 
também as mesmas características de vegetação. 

 
d. Aspectos Fisiográficos 

1) Relevo 

Em linhas gerais, o relevo brasileiro pode ser caracterizado pelo amplo 
predomínio de superfícies onduladas. Naturalmente, estas formas de relevo estão 
situadas em alturas variáveis e possuem estruturas geológicas que as diferenciam umas 
das outras. No território brasileiro, cerca de 5/8 são de terras altas, isto é, planaltos, 
enquanto 3/8 são de planícies. 

A região Amazônica é caracterizada, do ponto de vista topográfico, por um 
imenso baixo-platô – abrangendo as áreas das terras firmes; por uma planície –
englobando as áreas das terras alagadiças de várzeas; e pelas encostas de dois planaltos 
– o Brasileiro ao sul e o Guianense ao norte. 

A planície prolonga-se para o oeste, além das fronteiras do País, até atingir o 
sopé da Cordilheira dos Andes. Desde sua penetração no território brasileiro, na direção 
geral oeste - leste, essa planície alcança o Atlântico com fraca declividade, uma vez que a 
mais de mil quilômetros do litoral, em Tabatinga/AM, a altitude média é de apenas 65 
metros. 

A densa cobertura vegetal amazônica não permite que se tenha a noção 
exata do seu relevo. Entretanto, pode-se afirmar que, com base nos levantamentos 
topográficos e em operações militares realizadas, particularmente, por pessoal do 
Exército Brasileiro, não se percorre 500 metros sem que se encontre uma subida ou uma 
descida no interior da selva, muitas vezes íngremes. A impressão que dá a quem se 
desloca através da selva é que o relevo é totalmente ondulado 

 
 

Somando-se a essa topografia as restrições impostas pela vegetação e pelas 
condições climáticas, pode-se ter uma idéia da dificuldade de um deslocamento sob tais 
condições. 

Didaticamente, podem-se fazer as seguintes apreciações sobre a topografia 
da área amazônica: 
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a) Baixo Platô 
São as áreas de terras firmes que, na direção do norte, vão ligar-se às 

garupas meridionais do sistema guiano, e, na direção do sul, confinam-se com os bordos 
setentrionais do Planalto Brasileiro. Dentro da monótona paisagem, aparentemente plana, 
distinguem-se vários níveis de terraço, entre os quais se sobressaem: os de Belém, 
Icoraci e Gurupá, entre 6 e 8 metros de altitude; as terras mais altas de Marajó, das 
vizinhanças de Belém, da ilha Caviana, o terraço de Santarém e a região de Ponta 
Pelada, onde se encontra a base aérea de Manaus, todos onde o nível é de 15 a 20 
metros; o platô de Manaus, as terras firmes entre o baixo rio Negro e o baixo Solimões e a 
maior parte dos platôs entre o Tocantins e o Madeira, onde o nível está entre 35 e 40 
metros; e, finalmente, encontram-se as áreas de Parintins, Humaitá, Belterra e o platô de 
Santarém, onde o nível é mais elevado, cerca de 110 metros. 

 
b) Planície de Inundação 

Formada em decorrência das águas do rio Amazonas - Solimões, bem 
como pelos cursos inferiores de seus afluentes, a Planície de Inundação constitui a menor 
porção da Amazônia. As principais áreas aluviais são as do Solimões, do Javari, do 
Purus, do Madeira, do Amazonas, dos furos de Breves, das partes oeste e sul da ilha de 
Marajó e do vale do Tocantins. Nelas se encontram as várzeas - terreno alcançado pelas 
águas apenas na época das cheias; os igapós - terreno inundável durante grande parte 
do ano; os lagos - reservatórios naturais que recebem o excesso das águas dos rios 
durante as enchentes; e os tesos - pequenas elevações não atingidas pelas águas das 
cheias. 

 

 

 

 

 

 

 

Igapó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Encosta Guianense 

A delimitação entre o baixo platô e as encostas meridionais do sistema 
Guianense é feita usualmente pelas primeiras corredeiras que aparecem no leito dos 
afluentes do Amazonas - Solimões. Essas encostas pertencem às duas grandes massas 
orográficas que constituem o sistema: serras ocidentais e serras orientais, que são 
separadas pela depressão do rio Branco e que também servem de divisores de águas 
entre os rios que vertem para a bacia Amazônica e os que correm para o litoral norte da 
América do Sul. A leste da localidade de Cucuí, encontra-se o ponto culminante do Brasil, 
o pico da Neblina, com 3.014 metros de altitude. No Estado de Roraima, a grande área 
que constitui os campos situa-se em uma planície. 
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d) Encosta Setentrional do Planalto Central Brasileiro 
Seu relevo sobe gradativamente na direção do sul, até chegar ao nível dos 

chapadões que constituem o relevo típico do planalto central. As cotas de 500 metros dão a 
essas encostas algum vulto e são comuns. Os leitos dos rios sofrem desníveis que são 
responsáveis pelas inúmeras cachoeiras encontradas nos tributários do Amazonas - 
Solimões, como o Tapajós, o Xingu, o Madeira e outros. As massas orográficas são 
representadas pela serra do Cachimbo, no sudoeste do Pará, pela serra do Norte, a 
noroeste de Mato Grosso, e pelas chapadas dos Parecis e Pacaás Novos, as quais 
penetram no Estado de Rondônia. 

 
2) Hidrografia 

 

a) Cursos d’Água 

A bacia Amazônica possui área que ultrapassa os 6 milhões de quilômetros 
quadrados, dos quais cerca de 70% encontram-se em solo brasileiro e os restantes estão 
distribuídos pelos solos peruano, boliviano, equatoriano, colombiano, venezuelano e guiano. 

O rio Amazonas é seu principal representante. Seus tributários da margem 
sul são bem mais extensos que os da margem norte. Ela se interliga com a bacia do 
Orinoco, pelo canal Cassiquiare e há condições de unir-se com as bacias do Madalena e do 
Prata, além de outras. 

(1) Na terminologia regional, alguns rios, em função da coloração de 
suas águas, são conhecidos como rios brancos, rios negros e rios de águas claras. 

(a) Os rios brancos (ou barrentos) transportam sedimentos em 

grande quantidade, o que dá as suas águas um tom amarelado, conseqüência da 
existência de argila em suspensão. Outra de suas características é a instabilidade dos 
seus leitos, decorrente da erosão marginal que, na época das cheias, provoca o incidente 
das terras caídas, uma das fontes de material argiloso em suspensão nas águas. São rios 
deste tipo o próprio Amazonas, o Madeira, o Trombetas, o Purus, o Branco e outros. 
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(b) Os rios negros, pretos ou de águas pretas, como também são 
chamados, justificam plenamente tal denominação. Suas águas, em grande massa, são 
realmente muito escuras, o que decorre da forte dissolução do ácido oriundo da 
decomposição da matéria orgânica vegetal (húmus) que recobre o chão das florestas 
situadas nas planícies de inundação de suas margens e de seus afluentes. Típico exemplo é 
o rio Negro. Fenômeno interessante é o chamado encontro das águas, nas proximidades de 

Manaus, quando as águas brancas do rio Solimões recebem as águas negras do rio Negro. 

 

(c) Os rios de águas claras são aqueles cujos leitos são de areias 
brancas, estas constituindo o principal material de sedimentação, razão da existência de 
praias e baixios arenosos, com águas apresentando um tom verde-oliva nos trechos 
profundos e verde-esmeralda nas partes rasas. São representantes deste tipo o Tapajós, 
famoso por suas praias de areia branca, o Juruena, o Teles Pires, o Verde, o Xingu e outros. 

(2) Ainda, de acordo com a terminologia regional, alguns elementos 
hídricos, responsáveis pela diversificada drenagem da bacia, são conhecidos por furos, 
paranás e igarapés. 
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(a) O Furo é um canal, geralmente estreito, que interliga um lago 
com um rio ou que estabelece ligação entre dois rios. É digna de menção, pela sua 
grande área geográfica, a extensa rede de furos existente a oeste da ilha de Marajó, que 
estabelece a comunicação entre os Estados do Amazonas e do Pará, e na qual sobressai 
o chamado furo de Breves, inclusive navegável. 

(b) O Paraná é um extenso braço de um rio, largo e caudaloso, 

como se formasse uma grande ilha, isto é, sai e retorna ao mesmo rio. Geralmente é 
navegável. 

(c) O Igarapé (ou "caminho da água" na linguagem Tupi) é um 

estreito e sinuoso curso d’água que se intromete sob a copa das árvores das matas de 
várzea. Com esta denominação, também são conhecidos aqueles cursos d’água que, 
pelo seu porte relativamente menor, não merecem o designativo de rio, reservado, na 
região, àqueles realmente grandes. Corresponde ao chamado ribeirão, do sul do 

BRASIL. 

 
b) Lagos 

Distinguem-se dois tipos principais de Lagos: os de várzea e os de terra 
firme. 

(1) Os lagos de várzea ocupam as depressões da planície aluvial, isto é, 

as áreas ainda não preenchidas pelo limo das enchentes. São geralmente rasos, alguns 
mesmo temporários, transformando-se em brejos na época da vazante. Suas margens são 
baixas, planas e, às vezes, prestam-se a campos e pastagens. São bons pesqueiros, pois 
grande parte dos peixes, neles refugiados por ocasião das cheias, não conseguem retornar 
aos rios de onde vieram. São, por excelência, o "habitat" do tucunaré e do pirarucu. 

(2) Os lagos de terra firme são as massas d’água encontradas nas 

depressões conseqüentes da erosão, nas terras altas. Suas margens são mais elevadas 
e matosas e suas praias são de areia branca. Neles vão desaguar, geralmente, vários 
pequenos rios. 
 

c) Pororoca 
É um fenômeno peculiar na região Amazônica, mas não exclusivo, pois 

ocorre também na França, no rio Sena ("mascaret"), e na Índia, no rio Ganges ("bore"). A 
denominação "pororoca" refere-se ao estrondeante e repetido ruído que acompanha o 
fenômeno e que o aborígene batizou de "poroc-poroc", para significar "arrebentar 
seguidamente". É um fenômeno de maré e não é restrito ao estuário do grande rio. Tem 
lugar também nos rios que deságuam na costa amapaense e em outros já no interior da 
bacia Amazônica. Suas conseqüências, antes de tudo destruidoras, são prejudiciais à 
navegação, impossibilitando, inclusive, a precisão dos levantamentos hidrográficos, uma 
vez que acarretam modificações constantes no fundo dos rios onde tem lugar o fenômeno. 
 

 

3) Vegetação 

Do ponto de vista dos tipos de vegetação, a região Amazônica pode ser 
caracterizada, em linhas gerais, como uma área constituída, em quase toda a sua 
extensão, pela Floresta Equatorial, com árvores de grande porte, folhas perenes e 
considerável densidade. Em pequenas proporções, encontram-se ainda a Floresta de 
Palmeiras, a faixa costeira de vegetação hidrófila (mangues), as manchas campestres 
disseminadas no âmbito da floresta e da vegetação secundária. 
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Mapa de Vegetação do Brasil 

 
a) Floresta Equatorial 

Conhecida também por hiléia, constitui, sem dúvida, a característica 
dominante da área, tornando-a uma das grandes regiões fitogeográficas do mundo. 
Entretanto, essa floresta não apresenta um aspecto uniforme. Assim, poderá ser comumente 
dividida em dois tipos principais: a floresta de terra firme e a floresta de terras inundáveis. 

 
(1) Floresta de Terra Firme 

Também conhecida por floresta das terras altas, ocupa as áreas que 
se acham fora do alcance das águas das cheias e constitui a Floresta Amazônica típica, 
com árvores de grande porte, lianas – trepadeira lenhosa semelhante ao cipó –, cipós e 
epífitas, onde as copas se entrelaçam, impedindo a penetração dos raios solares e 
permitindo o aparecimento de outros estratos de vegetação, densos e que recobrem solos 
humosos. Abaixo desse maciço vegetal, o ambiente é úmido e sombrio, o que favorece o 
desenvolvimento da intensa vida microbiana que deteriora rapidamente todos os detritos 
vegetais e animais continuamente lançados ao solo. 

Essa floresta se estende pelos Estados do Amapá, do Pará, do 
Amazonas e do Acre, noroeste do Maranhão, norte do Mato Grosso, norte de Rondônia e 
sul de Roraima. Reveste aproximadamente 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados da 
área amazônica. As espécies predominantes nas camadas superiores são o castanheiro, 
o acapu, a macaúba, a andiroba, a sapucaia, a tatajuba etc. 
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As variações das condições do solo, do relevo e mesmo do clima 
nessa imensa área, não permitem generalizar, caracterizando, em função de uma espécie 
principal, a vegetação da floresta de terra firme, mesmo porque a maior parte da área é 
desconhecida em seu interior. Pode-se, entretanto, citar como características gerais 
desse tipo de floresta: 

- a existência de vários estratos – vegetação de porte 
variado, a partir do solo, sendo constituída por cobertura de gramíneas mais ou menos 
rarefeitas, por elementos de porte subarbustivo, de porte arbustivo e, por fim, de aspecto 
arbóreo; 

- o alto porte das árvores que compõem o estrato superior; e 
- a diversificação das espécies. 

 
 

(2) Floresta de Terras Inundáveis 

Também conhecida por floresta de várzea alagadiça ou floresta 
pantanosa, caracteriza a vegetação que se desenvolve nas imediações das margens do rio 
Amazonas e seus principais afluentes, alcançando, por vezes, 100 (cem) quilômetros de 
largura. É, basicamente, a vegetação arbórea dos vales dos principais rios da planície 
Amazônica. 

Nela, a denominação catival ou carrascal aplica-se à vegetação 

onde predominam árvores de grande porte, que crescem em detrimento de espécies 
menores. Em seu interior, o terreno é relativamente limpo, não restringindo muito o 
movimento a pé. Ela se desenvolve, normalmente, nas partes mais altas dos terrenos 
sujeitos a alagamentos e se constitui no que vulgarmente se chama mata de várzea e 
mata de igapó. 

Na primeira, a seringueira e o pau-mulato formam o estrato mais 
alto. São abundantes o número e espécies de palmáceas e lianas, enquanto no chão 
desenvolvem-se plantas herbáceas. Por vezes, acompanhando os cursos dos rios, 
estreitas faixas mais elevadas de aluvião, raramente invadidas pelas águas – as 
chamadas restingas – apresentam desenvolvimento vegetal semelhante ao da terra 

firme, no que tange às espécies encontradas. 
Na mata de igapó, a vegetação apresenta-se mais densa e bastante 

variada em espécies, porém o porte das árvores é menor que o porte das árvores de terra 
firme e de várzea. 
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A distinção entre esses dois tipos de mata, de várzea e de igapó, 
não é fácil, inclusive para os próprios habitantes regionais. Para eles, mata de várzea é a 
que ocupa os terrenos periodicamente recobertos pela água, enquanto que, a de igapó, é 
aquela que recobre terreno lodoso (em decorrência do acúmulo de matéria orgânica). 
Contudo, a mata de igapó é o trecho da floresta onde a água, após a enchente dos rios, 
fica por algum tempo estagnada, enquanto a mata de várzea deixa a descoberto o solo 
tão logo ocorra a vazante dos rios. 

É justificável, até o momento, a existência dessas diferentes 
concepções, pois a gigantesca floresta ainda não foi palmilhada em seu âmago. Muito há 
que se ver e estudar sobre a Selva Amazônica. Até aqui, porém, pode-se generalizar: é 
na terra firme, na várzea e / ou no igapó que se constata a pujança da floresta. 

 

  
Catival ou carrascal     Mata de várzea 

 

 
Mata de igapó 
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Restinga 

 

b) Floresta de Palmeiras 

A mais caracterizada no Brasil é aquela que é conhecida como Mata dos 
Cocais e situa-se na parte oriental da região Norte, prolongando-se para leste em direção 
às caatingas nordestinas. Por isso mesmo, constitui uma região de transição entre aquela 
que é úmida e florestal - a Amazônica - e aquela semi-árida das caatingas - a nordestina. 
Para o sudoeste, atinge a ilha do Bananal, no Estado de Tocantins. 

A palmeira de maior porte e valor econômico é o babaçu. Além desta, 
existem a carnaúba, o açaí, o patauá e outras, todas servindo para caracterizar 
individualmente o palmeiral. 

 
Um palmeiral, apesar da natural mesclagem com outros tipos de 

vegetação, não constitui obstáculo de vulto à transitabilidade. 
É interessante lembrar que palmeiras de inúmeras espécies são 

encontradas também nas matas de terra firme, de várzea ou de igapó, não constituindo 
um aglomerado individualizado e distinto; sua existência é, pois, dispersa naqueles 
conjuntos florestais e tem grande significado em se tratando de sobrevivência, uma vez 
que fornecem palmitos, frutos, folhagens para cobertura, fibras, madeira e, não raro, 
indicam a existência de água nas proximidades. 

 
c) Mangues 

Também denominados mangais, os mangues são encontrados 
margeando os litorais amapaense, paraense e maranhense, realizando incursões 
variáveis para o interior, particularmente ao longo das margens de alguns rios que sofrem 
influência da água salgada das marés. 

Sua vegetação é inconfundível e apresenta características muito 
especiais: vive em ambiente salgado ou salobro, tem grande capacidade de reprodução e 
invade zonas lodosas, concorrendo para sua consolidação. 

As três variações, vermelho, branco e preto, sucedem-se nesta ordem, 
geralmente a partir da linha da baixa-mar para o interior, ocupando as duas primeiras a 
frente e a terceira a retaguarda. As vegetações do mangue vermelho - o mangueiro - e do 
mangue preto - a siriúba - alcançam alturas de até 20 metros e algumas vezes 
apresentam um emaranhado denso e bastante largo. É mais comum, entretanto, 
constituírem uma faixa de cerca de 20 metros de largura, ao longo dos cursos d’água ou 
da beira-mar. O mangueiro é caracterizado pela massa compacta de raízes aéreas que 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 14) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

partem dos galhos em direção à água e, em conjunto, constitui obstáculo a vencer; já a 
siriúba, com seu tronco mais ereto, não apresenta esse aspecto. 

É freqüente encontrar-se, misturada à vegetação de mangue, uma outra, 
denominada matagal litorâneo, onde podem sobressair diversas espécies de plantas, 
entre elas as palmeiras ou coqueiros esparsos, como o meriti, o açaí, o jupati, a aninga, a 
samaúma etc. 

 
Mangue 

 
d) Manchas Campestres 

As ocorrências campestres na região apresentam desenvolvimento 
espacial reduzido em comparação com a área ocupada pela floresta. Não ocorrem em 
grandes extensões contínuas, mas sim constituindo verdadeiras manchas isoladas na 
vastidão da selva, com contornos geralmente bem definidos. São também provocadas 
pela retirada da vegetação, pelo crescimento de localidades, abertura de estradas, 
queimadas, derrubadas de árvores para formação de pasto ou qualquer outro tipo de 
atividade econômica. Abrangem campos limpos, campos cerrados, campos de várzeas, 
campinaranas, campos artificiais e caatingas. 

 
(1) Campos Limpos e Cerrados 

Os campos limpos são compostos por gramíneas e outras ervas 
altas, muitas vezes com algumas árvores esparsas. Os cerrados existentes não se 
diferenciam muito daqueles das demais regiões brasileiras. Nota-se apenas que há uma 
redução no número de espécies que os compõem, naturalmente em decorrência das 
características do solo. O capim barba-de-bode, chamado pelos locais de rabo-de-burro, é 
a gramínea que reveste a maior parte do solo atapetado, encontrando-se, esparsamente, 
árvores de galhos retorcidos e folhagens pouco desenvolvidas. 

Esses campos são encontrados no Estado do Amapá, em uma faixa 
que ocorre paralelamente à costa e após a faixa de vegetação litorânea dos mangues, no 
Estado de Roraima, onde ocupam toda a porção nordeste, no Estado de Rondônia, no 
Estado de Tocantins e em parte do sudoeste maranhense, como prolongamento dos 
cerrados do Centro-Oeste, que buscam um contato com a Floresta Amazônica e com a 
Mata dos Cocais. Outras manchas bem menores são encontradas entre as localidades de 
Humaitá e Lábrea, no Estado do Amazonas, e ao norte da linha das localidades de Monte 
Alegre – Alenque – Óbidos, no Estado do Pará. De um modo geral, os campos limpos e 
os cerrados apresentam-se associados. 
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Campos limpos 

 

 
Cerrados 

 
(2) Campinaranas 

São, basicamente, os campos limpos e os cerrados que se 
encontram nos limites da sua transição para a vegetação de matas. Apresentam maior 
número de árvores do que as campinas. 

 
(3) Campos de Várzea 

São os que surgem ao longo dos rios, geralmente como faixas 
paralelas estreitas, não raramente múltiplas, separadas por elevações ou tesos revestidos 
de mata. São, portanto, manchas perdidas na vastidão da floresta de várzea, sujeitas ao 
alagamento, o que os diferenciam dos demais tipos de campos, além de serem de 
duração efêmera e gerados a partir da sedimentação resultante da ação das águas das 
cheias. 
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Vasta área desses campos é encontrada na parte leste da Ilha de 
Marajó, onde são conhecidas como campos inundáveis e, ao contrário da regra geral, 
permanentes. Tal fato se deve, possivelmente, à formação sedimentar permanente e 
antiga e ao resultado da conjugação de três fatores: a topografia plana e baixa, a grande 
quantidade de argila, que torna o solo impermeável à pequena profundidade, e a intensa 
precipitação local que, encontrando solo de difícil drenagem, encharca-o durante vários 
meses no ano. 

 
Campos de várzea 

 
(4) Campos Artificiais 

São aqueles que resultam da ação do homem que, visando a 
exploração agropecuária, desmatam e substituem a floresta por outro tipo de vegetação. 
Ocorrem, com maior freqüência, nas lavouras e pastos dos Estados de Rondônia, do 
Mato Grosso, do Tocantins, do sul do Estado do Pará e do oeste do Maranhão. 

 
Campos artificiais 
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(5) Caatingas 
As caatingas amazônicas são semelhantes às do Nordeste e 

ocorrem em terras altas, de terrenos silicosos recobertos por uma camada de humo preto 
ácido. São variáveis em estrutura, aparecendo ora com árvores baixas e arbustos, ora 
com árvores altas de permeio, ora com arbustos e árvores anãs, de altura relativamente 
uniforme. As plantas lenhosas geralmente possuem folhas persistentes. 

 
Caatinga 

 
Entretanto, ao contrário do que ocorre com a caatinga nordestina, a 

amazônica situa-se em áreas de intensa pluviosidade, onde as chuvas são bem 
distribuídas durante o ano inteiro, razão pela qual sua ecologia difere daquela. Há, pois, 
semelhança, mas não igualdade. Situam-se em algumas áreas da bacia do rio Negro e 
nas proximidades da localidade de São Paulo de Olivença, às margens do rio Solimões, 
no Estado do Amazonas. 

 
e) Vegetação Secundária 

É a vegetação decorrente do impacto da ação humana sobre a selva. Em 
conseqüência, é encontrada nos arredores das localidades, nas margens das rodovias e 
ferrovias e nas adjacências de clareiras indígenas, onde a luz solar atinge o solo. 
Entretanto, não é só a ação humana, a responsável por ela. Os cursos d’água, as quedas 
de árvores gigantes, os lagos ou as lagoas também contribuem para a existência de 
grandes vazios, ao redor dos quais e em conseqüência da penetração dos raios solares, 
desenvolve-se a vegetação secundária. 

Em se tratando de sobrevivência ou operações militares, essa vegetação 
tem grande significado, pois o homem, ao se defrontar com ela - identificada pela 
coloração verde-clara de suas folhagens, em comparação com a verde-escura da selva - 
terá sempre a esperança ou expectativa de encontrar, a seguir, uma localidade, uma 
estrada, clareiras, rios ou lagos. É claro que o encontro de uma localidade ou de uma 
estrada numa situação de sobrevivência, significa, na quase totalidade dos casos, a 
salvação. Porém, clareiras, rios ou lagos, muitas vezes são acidentes perdidos na 
imensidão da selva, os quais, à primeira vista, poderão parecer sem significado para 
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quem procura livrar-se da floresta. Entretanto, o encontro com um acidente desses pode 
ser considerado também como uma salvação, pois dele é mais fácil a ligação terra-ar. Daí 
a importância da vegetação secundária, sem esquecer, contudo, que a Selva Amazônica 
é imensa e que o seu desconhecimento ainda é bastante expressivo, razão pela qual as 
surpresas poderão apresentar-se a cada passo, de modo a confundir ou mesmo anular as 
esperanças de um sobrevivente ou de um grupo operacional militar. 

 
e. Climatologia 

 
1) Ventos 

Os ventos dominantes na região são os alísios de SE e NE, que se fazem 
sentir mais na foz e no trecho inferior do Baixo Amazonas. Penetrando pelo NE carregados 
de umidade, os alísios são responsáveis pelas chuvas da região litorânea guianense e 
atingem o Baixo Amazonas já transformados em ventos secos e quentes. Vindos do SE, 
porém, eles agem, já em território brasileiro, trocando calor por umidade e chuva. 

Na região da foz, durante parte do ano, sopram ventos N ou NE que 
refrescam o litoral belenense. No Baixo Amazonas, com bom tempo, é comum soprar de 
terra, perpendicularmente ao grande rio, um vento noturno que torna agradável a 
temperatura ambiente. 

A penetração de massas frias faz-se no extremo oeste da planície, 
avançando para o norte, entre os Andes e o maciço brasileiro, através da depressão 
Mato-grossense e até o Alto Amazonas. Isso provoca, em grande intensidade, o chamado 
fenômeno das friagens, que praticamente ultrapassa o Equador e atinge a Colômbia. 

Essas massas frias atingem ainda a Amazônia a leste e, na sua trajetória 
marítima, vão juntar-se aos alísios de SE, que elas resfriam e saturam, indo provocar 
grandes chuvas e trovoadas em todo o litoral norte-oriental, até Belém. Se, entretanto, os 
alísios de SE resistem à invasão, as massas frias permanecem ao sul. 

 

2) Chuvas 

A quantidade média anual de chuvas apresenta, na região, um índice muito 
elevado e sua distribuição geográfica está intimamente ligada à ação das massas de ar, 
principalmente à Equatorial Continental, que ocupa grande parte do território durante largo 
período do ano, provocando precipitações abundantes. 

A pluviosidade média varia de 1.097 mm (barra do Corda, no Maranhão) a 
3.496 mm (alto vale do rio Negro). Igualmente elevado é o índice apresentado em 
Clevelândia, no Amapá. 

Resumidamente, existem dois núcleos chuvosos bem distintos: um, onde 
predomina a massa Equatorial Continental, que abrange quase a totalidade dos Estados 
do Amazonas e de Rondônia, o SW do Pará e o N do Mato Grosso; e outro, na zona do 
litoral, abrangendo o Estado do Amapá, a zona de Marajó e ilhas, e o L paraense, onde 
há predomínio da massa equatorial norte e das calmarias, com chuvas quase diárias. 
Estes núcleos se separam por uma faixa de menor pluviosidade, que se estende do 
Estado de Roraima aos campos do Pará, na direção geral NW - SE. 

As conseqüências, além de outras, fazem-se sentir sobre as proteções 
utilizadas pelo homem, à base de lonas impermeabilizadas, que, após certo tempo, se 
tornam imprestáveis, aconselhando, em substituição, a utilização de plásticos, inclusive 
para proteção de materiais e víveres. Calçados de couro não resistem e deverão ser 
substituídos por outros confeccionados com lona, solado de borracha e cordões de 
"nylon". O mofo e a ferrugem atacam, em curto espaço de tempo, qualquer tipo de 
material, particularmente se em contato com o solo permanentemente úmido. 
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A própria navegação apresenta problemas aos transportes na fase de 
estiagem, pois o regime dos rios depende em grande parte da pluviosidade. É fácil 
navegar nas enchentes, mas pode haver dificuldade e até mesmo impossibilidade, nas 
estiagens, devido aos obstáculos que estão fixados no fundo dos cursos de água. 

 

3) Temperatura 

A temperatura média na região é de 27º C e a variação da amplitude é 
mínima, apesar da continentalidade, constituindo-se na característica essencial do regime 
térmico. 

A média diária varia no decorrer do ano do seguinte modo: no verão, ela 
cresce de 26,9º C para 31,0º C e, no inverno, varia entre 24,5º C e 29,4º C. Aliás, a 
variação da temperatura se faz mais em função do regime de chuvas do que das 
estações do ano, sendo o máximo térmico correspondente ao mês de novembro (um dos 
de menor precipitação), particularmente no clima superúmido do Alto Amazonas e em 
Belém; e, ao fim do período seco (variando de agosto a dezembro), nas áreas de chuvas 
de verão e outono. 

Mais para o sul, nas zonas de influência da massa Equatorial Atlântica, a 
temperatura já sofre a influência da altitude, diminuindo os valores térmicos à proporção 
que aumentam as cotas altimétricas em direção ao Planalto Central. Aí, o mês mais 
quente ocorre na primavera, variando de setembro a novembro, sendo a média mais 
elevada a que corresponde ao mês de outubro, quando já é grande o aquecimento, em 
conseqüência das chuvas já não tão abundantes. 

As médias mais baixas de temperatura ocorrem no inverno, no período de 
junho a julho, em toda a Amazônia, exceção feita ao vale do grande rio, em que o mês 
mais frio corresponde a fevereiro e o mais quente, ao final da primavera. 

Da apreciação e comparação desses dados com aqueles que se registram no 
Nordeste, chega-se à conclusão de que aí, e não na Amazônia, é que ocorrem as 
temperaturas médias mais elevadas no Brasil, ao contrário do que pode parecer à 
primeira vista. 

Todavia, foi na estação meteorológica de Tefé que se registrou a maior 
"máxima absoluta" de todo o país: 44,2 º C, em 30 de janeiro de 1930. As "mínimas 
absolutas" atingem valores muito baixos a W da grande região, aonde chegam os ventos 
frios da massa polar Atlântica Sul, que investem durante o inverno, indo causar quedas 
bruscas da temperatura, ou seja, o fenômeno da friagem. 

Há um fato característico das áreas equatoriais que, como tal, não deixa de 
ocorrer na Amazônia: a variação significativa entre as temperaturas do dia e da noite. 
Assim, a título de ilustração, em Sena Madureira, a amplitude da variação chega a 13,5º 
C, em Belém a 9,6º C e em Manaus a 8,7º C. 

À medida que se vai afastando da margem do rio-mar, subindo o curso de um 
dos seus afluentes e chegando a terrenos mais elevados, menos distantes ao norte do rio 
do que ao sul, o calor geralmente diminui e, sobretudo, aumenta a diferença de 
temperatura entre o dia e a noite. 

 

4) Umidade 

A Amazônia é a região brasileira que apresenta a maior porcentagem anual 
de umidade relativa: seus valores variam de 73% a 94%. A quase totalidade da região 
possui índice superior a 80%. 

Existem dois núcleos de maior índice de umidade relativa que se localizam: o 
primeiro, no litoral, aonde chegam os alísios de NE carregados da umidade do oceano; e 
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o segundo, no interior, no oeste, abrangendo todo o Estado do Acre e a quase totalidade 
do Amazonas, onde predomina a massa Equatorial Continental. 

O maior índice registrado foi o de Sena Madureira, 94%, o que indica um 
estado de quase precipitação, fato que contribui em alto grau para agravar a friagem que 
aí ocorre no período do inverno. 

É interessante ressaltar que, em contraposição às conseqüências 
deteriorantes da umidade sobre materiais e víveres, há uma benéfica sobre o ser 
humano: a umidade, absorvendo parte das radiações solares, reduz a possibilidade de 
insolação. 

 

5) Efeitos dos Fatores Meteorológicos sobre o Clima da Amazônia 

a) Estações do Ano 
São duas, reguladas mais pela distribuição das chuvas do que por outros 

motivos. O período de maior precipitação pluvial corresponde ao verão boreal, para a área 
acima da linha do Equador e, ao sul desta, o verão austral (23 Dez a 22 Mar) e parte do 
outono (23 Mar a 22 Jun), pois, até o mês de abril, as descargas pluviais são intensas. Na 
região, esse período chuvoso é denominado "inverno", correspondendo ao período de 
novembro a abril, quando as chuvas são violentas e caracterizam os aguaceiros. O 
período mais seco é chamado de ―verão‖. 

 
b) Tipo e Subtipos Climáticos 

O tipo de clima da região é o "Úmido Tropical‖, sem estação fria, e com 
temperatura média do mês mais amena, acima de 18º C, sendo quente e úmido. 

 
01  com inexistência de estação seca verdadeira; 
02  com precipitações muito elevadas e estação seca; e 
03  com estação seca acentuada no período do inverno austral. 

 
Dentro do território amazônico, com cerca de 5 milhões de quilômetros 

quadrados de área, não seria possível a uniformidade climática, o que é fácil de 
compreender caso se atente para as variações que apresentam os fatores meteorológicos 
constitutivos do clima, ainda mais numa região que se estende por 18 graus de latitude e 28 
graus de longitude. Considere-se ainda o diminuto e precário número de estações 
meteorológicas existentes, as quais, a despeito da insuficiência de dados, permitiram 
distinguir uma distribuição climática à base de subtipos, na grande região. 

 

01 

02 

03 

03 
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Sendo assim, encontram-se 3 (três) subtipos de clima quente e úmido: 
 
(1) Caracterizado pela inexistência de estação seca verdadeira e 

delimitado por um mínimo de pluviosidade no mês mais seco 

É próprio das regiões equatoriais. Corresponde ao tipo de florestas 
tropicais e ocorre no Alto Amazonas, na área que se estende do limite do Estado do 
Amazonas com o de Roraima, até 6º de latitude S. Seu limite à leste não atinge a cidade 
de Manaus. 

Nele, são dominantes durante o ano, os ventos fracos e as 
calmarias causadoras de abundantes e constantes chuvas. Estas e as temperaturas 
sofrem pequena variação anual, mantendo-se sempre em nível bem elevado. Embora não 
haja estação seca verdadeira há uma época menos úmida, correspondente aos meses de 
inverno, e um longo período muito chuvoso, que se estende da primavera ao outono, com 
uma ligeira diminuição da pluviosidade em fevereiro. 

Pode-se dizer, devido a isso, que no Alto Amazonas predomina uma 
dupla época de chuvas, isto é, aparecem duas estações chuvosas no ano, devido às 
quais o nível do grande rio sobe e baixa duas vezes. A grande enchente começa em 
março e dura até junho, e a segunda, denominada repiquete, menor que a primeira, vai 
de outubro a janeiro. 

Na Amazônia, a palavra repiquete é também usada no caso do 
crescimento repentino do nível das águas, ocasionado pelas chuvas em uma região 
específica, mesmo que em pouco tempo retorne ao estado anterior. A porcentagem dos 
dias chuvosos nos meses de "inverno" é de 70% ao mês e nos de "verão" é de 40%. No 
inverno tem lugar a friagem, com quedas baixas e violentas de temperatura, que não 
perduram por mais de 4 dias, em média. O mês mais quente ocorre em outubro ou 
novembro, neste último mais freqüentemente, e o mais frio, em junho ou julho. 

 
(2) Caracterizado por precipitações muito elevadas, cujo total anual 

compensa a ocorrência de uma estação seca 

Permite a existência da Floresta Tropical. Quanto ao regime de 
temperaturas, é semelhante ao subtipo anterior, mas o volume de chuvas no mês mais 
seco é inferior. Abrange uma enorme área que se estende do Estado do Acre ao do 
Maranhão, e do extremo norte do Estado do Amapá ao de Mato Grosso, sendo seu limite 
S uma linha que segue aproximadamente a direção geral SW-NE, acompanhando a 
encosta setentrional do Planalto Brasileiro no Estado de Rondônia e norte de Mato 
Grosso, e ainda passando a SE do Pará e a W do Maranhão. 

Nessa área predominam, na maior parte do ano, as massas 
equatoriais continental e norte que, sob o regime dos alísios de NE e das grandes 
calmarias, são responsáveis por abundantes chuvas. A porcentagem dos dias chuvosos 
nos meses de "inverno" é de cerca de 60% ao mês, e no período de "verão", 25%. A 
umidade relativa varia de 81 a 94%, sendo este último o valor extremo na Amazônia, 
registrado em Sena Madureira. O mês mais quente corresponde sempre ao fim do 
período seco, variando de agosto a outubro, nas áreas de seca de inverno, de novembro 
a dezembro, nas áreas de seca de primavera, e de setembro a novembro, nas áreas de 
seca de inverno-primavera. O mês mais frio ocorre em junho-julho, nas áreas de seca de 
inverno (sub-região do Solimões e zonas do Alto Madeira, Aripuanã e rio Madeira), aonde 
chegam os ventos frios da massa polar atlântica sul que acarretam nestas regiões uma 
extraordinária queda de temperatura. No extremo ocidental da enorme área tem lugar 
também a friagem, nos meses de maio, junho, julho e agosto, quando o sol está no 

hemisfério norte, tornando assim, mais fácil a queda de temperatura à noite, sob o menor 
aquecimento diurno. 
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(3) Caracterizado por uma estação seca bem acentuada no período 
do inverno 

Tendo pelo menos um mês com um volume de chuvas ainda inferior 
à do primeiro subtipo, este tem sua média anual de temperaturas sempre elevada. Ocorre 
no extremo meridional da área amazônica, numa faixa contínua, desde a fronteira Brasil-
Bolívia, no Estado de Mato Grosso, até o extremo leste da área, e também nos campos 
do Estado de Roraima. As chuvas abundantes ocorrem de outubro a março, com o 
máximo em janeiro, fevereiro ou março. 

Mais de 80% da precipitação anual corresponde a este período, 
sendo comuns, no verão, as chuvas de trovoadas e os fortes aguaceiros. Na estação 
seca, a estiagem é muito rigorosa, sendo pequena ou nula a precipitação nos meses de 
junho e julho. A distribuição do número de dias do ano dá uma média de 16 dias de chuva 
para cada um dos meses compreendidos entre outubro e março. Entretanto, no Maranhão 
o regime de chuvas sofre ligeira modificação: as chuvas iniciam em dezembro ou janeiro, 
atingindo o máximo no outono, sendo o mês de março o mais chuvoso. 

A umidade relativa oscila mensalmente, em virtude da estação seca 
muito rigorosa (a média anual é inferior a 80%). É essa estação seca pronunciada, 
associada à variação da temperatura em função do relevo, a principal responsável pelo 
aparecimento da cobertura florística de transição entre a floresta e os cerrados, nos 
Estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, e entre a floresta e os campos, em 
Roraima. 

 
f. Presença Militar Brasileira na Amazônia 

A Força Terrestre está presente em 62 localidades da Amazônia Brasileira. 
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1-Belém – PA 
2- Macapá – AP 
3- Santarém – PA 
4- Altamira – PA 
5- Itaituba – PA 
6- Marabá – PA 
7- Oiapoque – AP 
8- Boa Vista – RR 
9- Bonfim -  
10- Normandia  
11- Pacaraima  
12- Surucucu  
13- Auaris  
14- Maturacá  
15- Cucuí  
16- S. Gabriel da Cachoeira - AM 
17- Tefé – AM 
18- Manaus – AM 
19- São Joaquim  
20- Querari  
21- Yauretê  
22- V. Bittencourt  
23- Ipiranga  
24- Tabatinga – AM  
25- Estirão do Equador  
26- Palmeiras do Javari 
27- Cruzeiro do Sul – AC 
28- Rio Branco – AC 
29- Assis Brasi – AC 
30- Brasiléia – AC 
31- Plácido de Castro – AC 

32- Porto Velho – RO 
33- Guajará-Mirim - RO 
34- Alto Alegre -RR  
35- Mucajaí - RR  
36- Caracaraí-RR  
37- Presidente Figueiredo -AM  
38- Manacapuru - AM  
39- Irandiba - AM  
40- Itacoatiara - AM  
41- Parintins - AM  
42- Manicoré - AM  
43- Maués -AM  
44- Carauarí - AM  
45- Eirunepé - AM  
46- Lábrea - AM  
47- Boca do Acre - AM  
48- Ariquemes - RO  
49- Ji-Paraná-RO  
50- Cacoal - RO  
51- Pimenta Bueno - RO  
52- Rolim de Moura - RO  
53- Vilhena - RO  
54- Colorado do Oeste - RO  
55- Sena Madureira - AC  
56- Tarauacá - AC57- Camatá - PA  
58- Bragança - PA  
59- Abaetetuba - PA  
60- Breves - PA  
61- Castanhal - PA  
62- Capanema - PA  

 
 
1.2. CAATINGA 
 

a. Generalidades 

O conhecimento das características da área de operações de caatinga é 
importantíssimo para o militar que irá operar naquele ambiente, pois o mesmo é altamente 
hostil e os meios de sobrevivência parcos e de difícil obtenção. 

Acontecimentos históricos, tais como a Guerra de Canudos e o combate ao 
banditismo (―cangaço‖) nos anos de 1920 e 1930, mostraram que é necessário um bom e 
adequado preparo da tropa que opera neste ambiente especial, estando este fator 
diretamente ligado ao êxito ou ao fracasso de uma operação. 

 
b. Caracterização da Área 

A caatinga é o tipo de vegetação que caracteriza o Nordeste semi-árido do 
Brasil. Dos grandes tipos de vegetação do País, a caatinga é o mais heterogêneo, sendo 
muito variável a densidade e a altura de suas árvores. Há, na caatinga, sempre um 
aspecto novo, seja de um local para outro, seja na mesma região, comparando-se 
estações diferentes. 
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Apesar da variação que apresenta de um local para outro, a caatinga possui 
características peculiares que a identificam como uma vegetação típica, facilmente 
reconhecível. 

Sob o ponto de vista botânico, a caatinga é extremamente rica em espécies. As 
mesmas espécies são encontradas em todas as formações. A riqueza botânica diminui à 
medida que aumenta o grau de aridez. 

A caatinga é constituída, essencialmente, de árvores e arbustos espinhentos 
(que perdem suas folhas na estação seca), de plantas suculentas espinhosas e de 
plantas herbáceas que se desenvolvem com bastante vigor depois das chuvas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao contrário das plantas do cerrado, que parecem adaptadas às queimadas 

anuais e em sua maioria não são xerófilas, as plantas da caatinga são xerófilas 
verdadeiras, não sendo excessivamente afetadas pelo fogo. A depredação que parece 
atingir grandes extensões da caatinga é proveniente de pastoreio intensivo e de outras 
ações do homem, sem emprego do fogo. 

Na caatinga, o fogo pode destruir os recursos forrageiros por toda a estação 
seca, não podendo estes se renovar após a ocorrência do incêndio. Além disso, o fogo 
não permite substituir as espécies que não tenham cascas espessas e suberosas. 

O fenômeno mais generalizado, que por isto mesmo é destacado em primeiro 
plano sempre que se faz uma descrição da caatinga, é a sua completa perda de folhas, 
na quase totalidade das espécies, durante a estação seca. Soma-se a isto a quase 
inexistência de folhas longas, predominando as folhas compostas e móveis, a profusa 
ramificação das árvores e arbustos e a existência freqüente de plantas espinhentas. Essa 
última vegetação é resistente sobretudo para suportar os longos períodos de seca, graças 
às reservas de substâncias nutritivas e hídricas que mantêm sua estrutura. 

 
1) Características Gerais 

As áreas de caatinga possuem as seguintes características gerais: 
- baixa pluviosidade; 
- pouca umidade; 
- altas temperaturas; 
- grande diferença de temperatura entre o dia e a noite; e 
- rápida recuperação à chegada de chuvas. 
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c. Localização Geral 

1) Superfície 

A caatinga ocupa aproximadamente 910.000 km² no Nordeste e cerca de 
90.000 km² nas áreas marginais de Minas Gerais e Espírito Santo. Esta área equivale à 
cerca de 11% do território nacional. 

 
2) Delimitação 

Abrange maciçamente o 
Nordeste e vai terminar em Minas 
Gerais e numa pequena porção do 
Espírito Santo. Ao norte, finaliza-se no 
Maranhão, próximo ao Piauí. No Ceará 
e Rio Grande do Norte, a caatinga 
chega perto do litoral. 

A área de caatinga é 
constituída de planícies sucessivas e de 
chapadas baixas, em sua maior parte 
localizadas sobre terreno do complexo 
cristalino, mas podendo ocupar, 
também, formações sedimentares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Variações da Caatinga e suas Localizações 

1) Variações 

A caatinga apresenta as seguintes variações: 
- caatinga seca e agrupada; 
- caatinga seca e esparsa; 
- caatinga arbustiva densa; 
- caatinga das serras; e 
- caatinga da chapada do Moxotó. 
 

2) Caatinga Seca e Agrupada 

Caatinga raquítica, com acentuado xerofitismo, dado pela abundante 
ocorrência de cactáceas. Esse xerofitismo é conseqüência de um clima extremamente 
rigoroso, de baixa pluviosidade, com média anual inferior a 500 mm, grande número de 
meses sem chuva e acentuada irregularidade na estação chuvosa. 

A vegetação é constituída por árvores e arbustos de porte médio, de 2,50 a 
3,00 m de altura, profusamente ramificados. As plantas, geralmente, se agrupam em 
formas de pequenas ilhas ou capões miniatura, deixando entre si espaços sem qualquer 
vegetação. Geralmente bosquetes ou grupos de plantas são emoldurados por um 
amontoado de cactáceas. São comuns as ilhotas formadas por um único xique-xique ou 
por grupo de macambiras. 
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No estrato superior arbustivo, são observados, principalmente: umbuzeiros, 
umburanas, faveleiras, juremas, marmeleiros e mandacarus. No estrato inferior, composto 
de poucas espécies de cactáceas, com grande número de aglomerados, salientam-se o 
xique-xique, a palmatória de espinho e o quipá. 

É característica das margens do rio São Francisco, ao sul de Pernambuco, 
onde o relevo é pouco acidentado, esculpido em rochas de cristalino, em quase toda a 
extensão, com suaves ondulações e com altitudes em torno de 300 m. 

Área idêntica é encontrada na Paraíba e no Rio Grande do Norte, atingindo 
alguma parte do Seridó, neste último Estado. 

 
3) Caatinga Seca e Esparsa 

Constituída de arbustos e algumas árvores com altura média de 2,0 m que, 
em lugar de formarem ilhotas ou pequenos capões, ficam isoladas no terreno. Não 
existem as cactáceas e a cobertura herbácea. O solo desnudo é pedregoso e lavado, sem 
o menor vestígio de húmus. Nestas condições, é quase impossível a germinação de 
plantas herbáceas. 

Há dois estratos, sendo o mais alto formado de raras umburanas com capas 
acima de 2,0 m de altura. O estrato mais baixo, com menos de 2,0 m de altura, é formado 
de pereiros, faveleiras, catingueiros, marmeleiros e outros vegetais. 

Ocorre ainda às margens do rio São Francisco, tendo como centro a cidade 
de Belém de São Francisco - PE. Também é encontrada entre a Paraíba e o interior do 
Rio Grande do Norte, no Seridó. 

 
4) Caatinga Arbustiva Densa 

Este tipo de caatinga é caracterizado pelo adensamento do estrato arbustivo 
e pelo aparecimento de um maior número de árvores. O adensamento faz-se também de 
forma contínua, homogênea. Somente em locais em que há afloramento de rochas não-
decompostas, é que a vegetação se mostra rarefeita e baixa. É comum em quase toda 
área o caroá, planta de muito valor econômico, fornecedora de boa fibra. Mesmo nas 
partes mais densas da caatinga, o sol penetra livremente até o solo. 

Quanto à estrutura, são reconhecidos três estratos: o arbóreo, o arbustivo 

de 1,5 a 3 metros e outro arbustivo, menor, de 0,50 a 1,50 m. 
a) O arbóreo é formado de baraúnas, aroeiras, angicos e outros vegetais. 

Possui troncos de forma irregular e capas planas com altura acima de 4,0 m. A folhagem 
deste estrato se mantém por mais tempo do que a do estrato arbustivo. 

b) O segundo estrato é mais contínuo, formado de arbustos profundamente 
esgalhados, com muitos espinhos e grande variedade de espécies. São espécies mais 
comuns: a jurema, a catingueira, a faveleira, o pinhão-bravo e o marmeleiro. 

c) O terceiro estrato, por vezes bastante denso, compõe-se principalmente 

de cactáceas (como o xique-xique e a palma de espinho) e de bromeliáceas (como a 
macambira e o caroá). 

Recobre a maior parte do Nordeste semi-árido. Ocorre no sertão central e em 
parte do agreste. 

 
5) Caatinga nas Serras 

Este tipo de caatinga se faz notar pelo aparecimento de maior número de 
árvores e maior densidade da cobertura herbácea, de tal modo que o solo é quase 
recoberto por um manto vegetal. A umidade é maior devido à maior altitude, o que também 
propicia um maior desenvolvimento das árvores da caatinga. No período mais crítico da 
seca, como acontece nas outras áreas de caatinga, as espécies perdem as folhas. 

Faz-se presente em toda a extensão das serras, do sopé ao topo. 
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6) Caatinga da Chapada de Moxotó 

Seus solos arenosos e muito profundos, em forma de areia solta, de coloração 
levemente avermelhada, são responsáveis pela vegetação baixa, arbustiva. Além dessa 
vegetação, em que há abundância de ouricuri, destaca-se um estrato mais ou menos 
esparso, constituído exclusivamente de facheiros que chegam a atingir 5,0 m de altura. 

Tem ocorrência na chapada de mesmo nome, no Centro-Sul do Estado de 
Pernambuco. 

 
e. Aspectos Fisiográficos 

1) Relevo 

O relevo da região de caatinga é relativamente plano, com ocorrência de 
alguns serrotes e a presença de maiores elevações, como o planalto da Borborema e as 
chapadas do Araripe e Ibiapaba, com vegetação semelhante à existente na Zona da Mata. 

As serras têm grande valor como modificadores do clima, seja orientando as 
correntes aéreas, seja pela limitação de chuvas. 

 

2) Hidrografia 

A rede hidrográfica da região é pobre, não abrangendo todas as partes da 
área e com predominância de cursos d’água temporários, sujeitos às variações 
pluviométricas. Destaque especial para o rio São Francisco, principal rio da região, e para 
os rios Parnaíba e Açu. 

A reduzida pluviosidade, a impermeabilidade do solo e sobretudo a má 
distribuição das chuvas, ocasionam rios de regime irregular, sejam torrenciais sejam, em 
grande número, temporários. Como rios temporários, os rios Jaguaribe e Apodi devem ser 
salientados em face da sua importância regional. 

Açudes e barragens constituem relevantes acidentes na fisiografia regional, 
particularmente na época das secas, quando assumem importante papel na região. 
Destaque para os açudes Araras, Orós, Banabuiú e Açu. 

 

3) Vegetação 

A vegetação nas zonas semi-áridas é muito diversificada, com inúmeras 
famílias de gêneros e espécies distintas. A divisão dessas espécies em arbóreas e 
herbáceas serve para uma melhor visualização dos vegetais e estratificação vertical, 
embora a distinção destas categorias não assuma parâmetro fixo, a exemplo da altura 
das espécies, muito condicionada pelo meio ambiental, pela umidade, solo, altitude ou 
pela própria ação do homem. 

 

f. Climatologia 

1) Ventos 

A climatologia da região da caatinga está fundamentalmente ligada à sua 
posição geográfica em relação aos diversos sistemas de circulação atmosférica atuantes 
no Nordeste brasileiro. 

Os ventos alíseos do Atlântico Sul diminuem bruscamente para oeste, 
raramente ultrapassando as escarpas da Borborema e da Diamantina, pouco 
influenciando a área da caatinga. 

A área sofre maior influência dos ventos oriundos do Norte, que atingem a 
região do sertão até o Norte da Bahia. Esses ventos, de temperatura elevada durante o 
dia, refrescam o ambiente durante a noite. As zonas mais secas são aquelas em que os 
ventos só as percorrem quando já descarregaram toda a sua umidade sobre o hemiciclo 
montanhoso. 
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2) Chuvas 

Na maior parte da caatinga, encontram-se índices pluviométricos totais 
anuais inferiores a 500 mm, como no raso da Catarina (na divisa Bahia / Pernambuco) e 
da depressão de Patos (na Paraíba). 

Com relação à seca, o principal fator responsável pela sua ocorrência não é a 
escassez de chuvas, mas sim a sua má distribuição no decorrer do ano, uma vez que elas 
caem exclusivamente durante os meses do verão (janeiro a abril), desaparecendo por 
completo no restante do ano. 

A irregularidade das chuvas, a grande evaporação, o calor intenso e a falta 
d’água tornam a vida humana difícil, obrigando a construção de grandes obras de 
açudagem e irrigação, para a transformação do solo semi-árido em solo agricultável. 

 
3) Temperatura 

A ausência de vegetação em certas áreas determina temperaturas elevadas, 
com médias superiores a 20º C, particularmente nos meses de novembro a maio. Neste 
longo período quente, destacam-se, por suas temperaturas mais elevadas, os meses de 
novembro e dezembro, quando somente as superfícies elevadas do maciço da 
Borborema, das chapadas da Diamantina, do Araripe e da Ibiapaba e da serra de Baturité 
possuem temperatura inferior a 24º C. 

 

4) Umidade 

A altura, direção e força dos ventos, a distribuição das chuvas e o índice 
pluviométrico, bem como a evaporação, são elementos meteorológicos que provocam o 
fenômeno das secas. Apesar da dominância do semi-árido, ocorre nitidamente, em 
trechos isolados, a influência de fatores tais como relevo e solo, que possibilitam 
condições climáticas mais amenas, conforme se verifica nas chapadas do Araripe, do 
Apodi e da Ibiapaba e nas serras do Baturité e da Uruburetama. 
 
 
1.3. PANTANAL 
 

a. Generalidades 

Áreas inundáveis, com características de pântanos, são encontradas em várias 
partes do mundo. Na América do Sul existe uma vasta área sujeita a inundações, 
denominada ―Gran Chaco‖, que engloba parte dos territórios brasileiro, boliviano e 
paraguaio. No Brasil, essa região é conhecida por ―Pantanal Mato-Grossense‖.  

Assim como na Selva e na Caatinga, o conhecimento do ambiente operacional 
do Pantanal é de vital importância para o militar que for operar naquela Região. Pois o 
terreno pantanoso, além de se constituir em um dos fatores da decisão, influenciará 
sobremaneira na execução das operações militares. 

 
b. Caracterização da Área 

Embora a sua denominação transmita a idéia de uma homogênea planície 
alagada, a vegetação diversificada, a variação do relevo e um regime ímpar de cheias e 
vazantes fazem do Pantanal um ambiente operacional bastante específico e complexo. 

A declividade, quase nula, de 6 a 12 cm / km no sentido leste-oeste e de 1 a 2 
cm/ km no sentido norte-sul, favorece as inundações que propagam-se de norte para o sul 
e de leste para o oeste, ao longo do rio Paraguai, único escoadouro do Pantanal. Os 
ecossistemas são caracterizados por cerrados e cerradões sem alagamento periódico, 
campos inundáveis e ambientes aquáticos, como lagoas de água doce ou salobra, rios, 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 29) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

vazantes e corixos (canais que ligam as águas de baías, lagoas, alagados etc. com os 
rios próximos). A maior parte dos solos do Pantanal são arenosos e suportam pastagens 
nativas utilizadas pelos herbívoros nativos e pelo gado bovino, introduzido pelos 
colonizadores da região 

Sua constituição, única no planeta, é resultado da separação do oceano há 
milhões de anos, formando o que se pode chamar de mar interior. É cortada por grande 
quantidade de rios dos mais variados portes, todos pertencentes à Bacia do Rio Paraguai.  

O Pantanal vive sob o desígnio das águas: ali, a chuva divide a vida em dois 
períodos bem distintos. Durante os meses da seca — de maio a outubro, 
aproximadamente —, a paisagem sofre mudanças radicais: no baixar das águas, são 
descobertos campos, bancos de areia, ilhas e os rios retomam seus leitos naturais, mas 
nem sempre seguindo o curso do período anterior. As águas escorrem pelas depressões 
do terreno, formando os corixos. Nos campos extensos cobertos predominantemente por 
gramíneas e vegetação de cerrado, a água de superfície chega a escassear, restringindo-
se aos rios perenes, com leito definido; às grandes lagoas próximas a esses rios, 
chamadas de baías; e a algumas lagoas menores e banhados em áreas mais baixas da 
planície. Em muitos locais, torna-se necessário recorrer a águas subterrâneas, do lençol 
freático ou aqüíferos, utilizando-se bombas manuais e / ou tocadas por moinhos de vento 
para garantir o fornecimento às moradias e bebedouros de animais domésticos. 

De novembro a abril, as chuvas caem torrenciais nas cabeceiras dos rios da 
Bacia do Paraguai, ao norte. Com o constante umedecimento da terra, a planície 
rapidamente se torna verde devido à rebrotação de inúmeras espécies resistentes à falta 
d'água dos meses precedentes. Esse grande aumento periódico da rede hídrica no 
Pantanal, a baixa declividade da planície e a dificuldade de escoamento das águas pelo 
alagamento do solo, são responsáveis por inundações nas áreas mais baixas, formando 
baías de centenas de quilômetros quadrados, o que confere à região um aspecto de 
imenso mar interior. 

Por causa dessa alternância entre períodos secos e úmidos, a paisagem 
pantaneira nunca é a mesma, mudando todos os anos: leitos dos rios mudam seus 
traçados; as grandes baías alteram seus desenhos. 

 
1) Características Gerais 

A região do Pantanal apresenta as seguintes características gerais: 
- períodos de cheias e secas; 
- mudança constante e anual de sua paisagem; 
- grande planície pontilhada por morros isolados; 
- variação da vegetação conforme a altitude; 
- grande período diário de iluminação (ICMN antecipado e FCVN retardado) 

em virtude da escassez de elevações; e 
- grande variação de temperatura (clima tropical com presença de frentes 

frias). 
 

c. Localização Geral 

1) Superfície 

O Pantanal é uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta e 
está localizado no centro da América do Sul, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. Sua 
área é de 138.183 km², com 65% de seu território no estado de Mato Grosso do Sul e 
35% no Mato Grosso. 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar_interior&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outubro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_de_areia&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corixo&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Len%C3%A7ol_fre%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Len%C3%A7ol_fre%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Len%C3%A7ol_fre%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aq%C3%BC%C3%ADfero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
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2) Delimitação 

Está localizado no sul de Mato Grosso (MT) e no noroeste de Mato Grosso do 
Sul (MS), além de também englobar o norte do Paraguai e leste da Bolívia (que é 
chamado de chaco boliviano). 
 

d. Variações do Pantanal e suas Localizações 

 

1) Variações 

O Pantanal apresenta as seguintes variações: 
- Pantanal de Cáceres, no noroeste;  
- Pantanal do Poconé, no norte;  
- Pantanal de Barão de Melgaço, no nordeste;  
- Pantanal do Paraguai, no oeste;  
- Pantanal do Paiaguás, no centro; 
- Pantanal de Nhecolândia, também no centro;  
- Pantanal do Abobral, no centro-sul;  
- Pantanal de Aquidauana, no leste;  
- Pantanal de Nabileque, no sudoeste; 
- Pantanal de Miranda, no sudeste; e 
- Pantanal de Porto Murtinho, no sul. 
 

2) Pantanal de Cáceres 

- Vegetação predominante: cerrado e campo. Encontram-se exemplares da 
Amazônia, tendo em vista a sua proximidade. 

- Solos arenosos. 
- Bacia do alto rio Paraguai. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chaco
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3) Pantanal do Poconé 

- Vegetação predominante: cerrado e campo. Encontram-se exemplares da 
Amazônia em menor quantidade do que no pantanal de Cáceres. 

- Solos argilosos. 
- Calha do rio Poconé (zona entre os rios Paraguai e Cuiabá). 

 
4) Pantanal de Barão de Melgaço 

- Vegetação predominante de cerrado sobre o campo em extensão, similar 
ao pantanal de Paiaguás. Presença de campos baixos inundáveis. 

- Solos argilosos. O rio Piquiri separa este pantanal do pantanal de Paiaguás 
- Calha do rio São Lourenço (zona entre os rios Cuiabá e Correntes). 

 
5) Pantanal do Paraguai 

- Presença de baías e corixos. Vegetação de cerrado nas cordilheiras e 
cerradão nas morrarias. 

- Solos argilosos e presença das morrarias. 
- Extensa planície de inundação do rio Paraguai (do pantanal de Cáceres ao 

norte até as bordas do maciço do Urucum ao sul de Corumbá). 
 

6) Pantanal do Paiaguás 

- Vegetação predominante de cerrado sobre o campo em extensão. 
Presença de corixos e corixões. 

- Solos argilosos, sem a presença de baías e salinas. 
- Calha do rio Paiaguás (zona entre os rios Correntes e Taquari). 

 

7) Pantanal de Nhecolândia 

- Vegetação predominante de cerrado (capões) e campos (capins mimoso e 
mimosinho). Presença de baías e salinas. 

- Solos arenosos. 
- Zona limitada pelos rios Taquari e Negro. 

 

8) Pantanal do Abobral 

- Um dos pantanais mais baixos. Vegetação tipo cerrado e campos. 
- Solos arenosos com trechos argilosos. 
- Calha do rio Abobral (zona entre os rios Negro e Aquidauana). 

 

9) Pantanal de Aquidauana 

- Pantanal bastante alto, ficando menos afetado pelas enchentes. 
- Prolongamento da Nhecolândia, logo a vegetação predominante é de 

cerrado (capões) e campos. Ocorre também a presença de baías e salinas. 
- Solos arenosos. 
- Calhas dos rios Negro e Aquidauana. 

 

10) Pantanal de Nabileque 

- Pantanal baixo, sendo bastante afetado pelas enchentes. Muito similar com 
a fisionomia do chaco, sendo uma extensão do chaco paraguaio-boliviano. 

- Vegetação predominante de cerrado. Grande presença de carandá e 
outras palmeiras, com espécies forrageiras nesses espaços. 

- Solos argilosos. 
- Calha do rio Paraguai. 
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11) Pantanal de Miranda 

- Pantanal alto, também é pouco afetado pelas enchentes. 
- Vegetação predominante de cerrado e campos. Presença de carandá e do 

paratudo. Maior quantidade de espécies forrageiras que o pantanal de aquidauana. 
- Solos limo-argilosos (predominante) e arenosos. 
- Calha do rio Miranda. 

 
12) Pantanal de Porto Murtinho 

- Extremidade meridional do Paraguai - fecho dos morros. 
- Solos hidromórficos, devido à deficiência de drenagem, com inundações 

periódicas e prolongadas. 
- Posiciona-se ao longo do rio Paraguai (do no trecho compreendido entre 

os rios Miranda ao norte e Apa ao sul). 
 

e. Aspectos Fisiográficos 

1) Relevo 

O Pantanal é uma das maiores planícies de sedimentação do mundo. Sua 
planície, levemente ondulada, pontilhada por raros morros isolados e rica em depressões 
rasas, tem seus limites marcados por variados sistemas de elevações, como chapadas, 
serras e maciços. 

O relevo pantaneiro é composto basicamente de terrenos planos e baixos. A 
maioria das elevações atinge cerca de 100 metros de altura. Há, porém, a existência de 
alguns conjuntos de elevações (morrarias, cordilheiras). Ex: serra Amolar, Castelo, 
Urucum e Bodoquena. O Pantanal é circundado, do lado brasileiro (norte, leste e 
sudeste), por terrenos de altitude entre 600 e 700 metros; estende-se a oeste até os 
contrafortes da cordilheira dos Andes e se prolonga, ao sul, pelas planícies pampeanas 
centrais. 

As partes mais elevadas, que não sofrem inundações, recebem o nome de 
"Cordilheiras", as partes mais baixas, sujeitas à inundações, recebem nome de "Baías ou 
Largos" (onde são encontradas as Lagoas Xaraiés). 

 
2) Hidrografia 

Quanto à hidrografia, os rios formadores do Pantanal são o Paraguai, Cuiabá, 
São Lourenço, Piquiri, Taquari, Aquidauana, Miranda e Apa. 

Hidrograficamente, todo o Pantanal faz parte da Bacia do Rio Paraguai. Com 
1.400 km de extensão em território brasileiro, esse rio e seus afluentes: São Lourenço 
(670 km), Cuiabá (650 km) - ao norte, Miranda (490 km), Taquari (480 km), Coxim (280 
km), Aquidauana (565 km) ao sul, assim como rios de menores extensões, Nabileque, 
Apa e Negro, formam a trama hidrográfica de todo complexo pantaneiro. 

Devido à pequena declividade dos seus leitos, os rios da bacia do Paraguai 
extrapolam rotineiramente a sua calha natural e criam imensas áreas alagadas - grandes 
lagoas (Uberaba, Gaíba, Mandioré, Jacadigo). É importante salientar que, embora sua 
região seja alagadiça, as suas águas estão em movimento e, apesar do nome 
(Pantanal), não deve ser confundido com um grande Pântano. A água que cai nas 
cabeceiras do rio Paraguai, chega a gastar quatro meses ou mais para atravessar todo o 
Pantanal. 

 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cordilheira_dos_Andes
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3) Vegetação 

A vegetação do Pantanal é um mosaico de matas, cerradões, savanas - com 
espécies como cambará-lixeira, canjiqueira, carandá etc., campos inundáveis de diversos 
tipos, brejos e lagoas com plantas típicas como camalotes. São encontrados quase 
todos os tipos de cobertura vegetal existentes no país. Matas densas comuns à 
floresta amazônica, espinheiros típicos do nordeste, arbusto dos cerrados, e palmeiras de 
diferentes espécies. 

Há um padrão diferente de flora de acordo com a altitude. Nas partes 
mais baixas, predominam as gramíneas, que são áreas de pastagens naturais para o 
gado. A vegetação de cerrado, com árvores de porte médio entremeadas de arbustos e 
plantas rasteiras, aparece nas alturas intermediárias. A poucos metros acima das áreas 
inundáveis, ficam os capões de mato, com árvores maiores como o angico, ipê e aroeira. 
Nas altitudes maiores, o clima árido e seco torna a paisagem parecida com a da caatinga, 
apresentando espécies típicas como o mandacaru, plantas aquáticas, piúvas (da família 
dos ipês com flores róseas e amarelas), palmeiras, orquídeas, figueiras e aroeiras. 

No Pantanal, é comum a ocorrência de formações vegetais. Entre elas, estão 
os carandazais, nos quais o elemento predominante é a palmeira carandá; os buritizais, 
onde domina a palmeira buriti; e os paratudais, formados por um tipo de ipê, o paratudo. 
Nas beiras dos rios, há uma mata-de-galeria ou mata ciliar, com espécies vegetais como 
o tucum, o jenipapo, o cambará e o pau-de-novato. 

 
f. Climatologia 

O clima tem influência decisiva na distribuição e abundância das espécies 
vegetais e animais no Pantanal. O clima é quente e úmido, no verão, e frio e seco, no 
inverno. A escassez de elevações faz com que a luminosidade seja marcante. Os efeitos 
do início do crepúsculo se antecipam e ao final se prolongam. 

 
1) Ventos 

O vento sul é predominante na região. Quando associado às frentes frias, 
atinge grandes velocidades e provoca sensação térmica comparável às temperaturas 
negativas. 

 
2) Chuvas 

No Pantanal, o clima, predominantemente tropical, apresenta características 
de continentalidade, com diferenças bem marcantes entre as estações seca e chuvosa. 
Localizada na porção centro-sul do continente Sul-Americano, a região não sofre 
influências oceânicas, mas está exposta à invasão de massas frias provenientes das 
porções mais meridionais, com penetração rápida pelas planícies dos pampas e do 
chaco. 

A precipitação pluviométrica anual está entre 1.000 e 1.400 mm, sendo 
dezembro e janeiro os meses mais chuvosos. No verão, entre outubro e maio, época das 
chuvas, as terras são literalmente inundadas. Pode-se dividir o clima na região também 
em quatro estações distintas: seca (de junho a setembro), enchente (de outubro a 
dezembro), cheia (de janeiro a março) e vazante (abril e maio). 

http://www.ambientebrasil.com.br/especies/index.php3?action=imprimir_item&item_id=2525
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3) Temperatura 

A Nos meses de setembro e dezembro, os termômetros chegam a 
ultrapassar os 40º C. Entre maio e junho, com a entrada das frentes frias, podem ser 
registradas temperaturas próximas a 0º C. Pode haver ocorrências de geadas ocasionais, 
geralmente nos meses de julho e agosto. As médias anuais registradas, em torno de 25º 
C, têm como mínima 15º C e máxima 34º C. 

 
4) Umidade 

Na bacia do alto Paraguai, onde o pantanal encontra-se inserido, os valores 
de umidade relativa do ar oscilam entre 65 e 83%. Em Corumbá, os valores estão acima 
de 76% nos meses de dezembro a junho, sendo outubro o mês mais seco. Em Cáceres, a 
umidade chega a 80% de novembro a junho, sendo setembro o mês mais seco. 
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CAPÍTULO 2 

NOÇÕES GERAIS DE SOBREVIVÊNCIA 

 
2.1. DEFINIÇÃO 

 
Sobrevivência é a busca de recursos naturais de uma região para suprir o 

organismo de suas necessidades em água e alimento, permitindo assim a manutenção da 
saúde do corpo, da mente e, consequentemente, a viabilidade dos objetivos almejados. 

O conhecimento das técnicas empregadas na sobrevivência é um fator previsto e 
importantíssimo para todos que estejam atuando em áreas hostis, de baixa densidade 
demográfica e com parcos recursos destinados ao resgate, às evacuações e ao socorro 
médico especializado.  

Como sobreviver significa RESISTIR, ESCAPAR, a sobrevivência em plena selva 
estará em íntima ligação com o tempo em que nela se permanecer. Para tanto o homem 
deverá estar altamente capacitado para dosar suas energias e lançar mão de todos os 
meios ao seu alcance, a fim de não pôr em risco a sua vida. Esta capacidade envolve 
conhecimentos especializados, invulgares ao homem comum, onde o uso da imaginação, 
o empenho, o bom senso e o moral elevado, além do intrínseco instinto de conservação, 
são fatores preponderantes. Quem pensar que é tarefa fácil sobreviver em plena selva, à 
custa exclusiva dos recursos naturais, equivoca-se. Pequenos grupos, quando 
devidamente preparados, poderão, entretanto, fazê-lo. Boa comida e água são 
encontradas, desde que o homem esteja apto a saber onde, como e quando procurá-las. 
Assim, em qualquer situação, deverá considerar como condições primordiais para uma 
sobrevivência as necessidades de: ÁGUA - FOGO - ALIMENTOS. 
 
2.2. REGRA BÁSICA 

 
Uma das primeiras regras a ser aplicada em sobrevivência é a seguinte: 

“ E - S - A - O - N ” 
E = Estacione, evite deslocamentos desnecessários. 

S = Sente-se, evite o cansaço, cuide de sua saúde. 

A = Alimente-se, procure nutrir o organismo. 

O = Oriente-se, determine o Norte e o Sul ou uma direção a seguir. 

N = Navegue, siga a direção determinada. 

 
 

2.3. ASPECTOS DE UMA SOBREVIVÊNCIA 
 
Pode-se analisar a sobrevivência sob dois aspectos: social e situacional. 

 
a. Aspecto Social 

1) A Sobrevivência Individual 

O indivíduo, quando percebe que está isolado e perdido, entra em pânico. Por 
isso, torna-se primordial a manutenção da calma, que pode ser obtida aplicando-se a 
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regra básica “ESAON”. Outro fator importante é a solidão, que às vezes leva o indivíduo 
ao desespero. Uma boa maneira de se evitar os efeitos da solidão é a prática de alguma 
atividade, por mais banal que ela pareça. Caso o sobrevivente esteja sozinho, não não 
deve perder as esperanças, deve ser paciente e ter fé nos seus conhecimentos. 

 
2) A Sobrevivência em Grupo 

O sobrevivência em grupo atenua em grande parte os problemas da solidão e 
do desespero. Mas existem algumas regras que devem ser tomadas de imediato: 

a) Mantenha a calma do grupo. 

b) Aplique a regra básica “ESAON”. 

c) Planeje as atividades e divida as equipes. Algumas equipes, dependendo 
do efetivo ou da situação, poderão ou não acumular funções, bem como se incumbir de 
novas tarefas que venham a surgir. Exemplos: 

(1) Equipe da água, fogo e preparação de alimentos. 
(2) Equipe de caça e pesca. 
(3) Equipe de primeiros socorros. 
(4) Equipe de navegação, segurança e construção de abrigos. 
(5) Equipe de sinalização etc. 

d) Mantenha a liderança do grupo. Evite a indecisão e sempre que possível 
aprecie as sugestões de seus integrantes ou do mais experiente. 

e) O moral, bem como a idéia firme de se alcançar o objetivo desejado, 
devem ser mantidos. 

 
b. Aspecto Situacional 

Suponhamos que um grupo se encontre realizando uma sobrevivência, seja por 
exercício, numa situação de evasão / operação ou por ter sido vítima de um desastre 
aéreo. Para cada situação, existem particularidades: 

 
1) Em exercício 

O moral deve estar sempre elevado, pois o indivíduo tem a certeza de que 
não haverá a desnutrição do corpo. Normalmente, a sobrevivência é realizada sem 
deslocamentos. Em tal situação, o combatente deve se conscientizar do valor do exercício 
e aproveitar ao máximo seus ensinamentos, bem como a aplicação do mesmo. 

 
2) Em evasão / operação 

A sua particularidade está no fato de os grupos serem reduzidos e estarem, 
constantemente, em situação (sobressalto e tensão). Torna-se difícil manter a calma. A 
maioria dos deslocamentos são noturnos, exceção feita no caso do ambiente de selva. 

Caso o inimigo realize um policiamento ou uma perseguição eficazes, deve-se 
evitar rios, vias férreas, estradas etc. Deve-se conservar consigo o uniforme e procurar se 
identificar com a população local quanto aos seus hábitos e costumes. Deve-se 
considerar que o inimigo sempre usa cães rastreadores. Pode-se despistá-los vadeando 
um rio e / ou usando alho, pimenta do reino ou substância de cheiro muito ativo, que torne 
o cão anosmático por algum tempo. 

 
3) Em acidentes (aéreos) 

a) Na terra 

Deve-se aproveitar todo equipamento existente na aeronave, bem como a 
própria aeronave como abrigo. 
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Tão logo haja o impacto com o solo, o pessoal se retira de imediato do 
avião com todos os feridos e tudo que lhe possa ser útil, mantendo-se afastado num raio 
de segurança, pois poderá ocorrer a explosão da aeronave. Decorridos os perigos de 
explosão e incêndio, retorna-se à aeronave, lá permanecendo até ser socorrido. 

Lembrete: é mais fácil encontrar um avião destroçado do que grupos de 
sobreviventes se deslocando. Para facilitar a busca e o salvamento, utilizam-se os 
códigos terra - avião ou sinais de fumaça. 

 
b) No mar 

Utilizam-se os kits de sobrevivência existentes nas aeronaves, bem como 
os coletes salva-vidas. Para proteção do sol, utilizam-se toldos, pomadas contra 
queimaduras e chapéus. 

Os sobreviventes devem alimentar-se com o que o meio oferece. 
Improvisa-se anzóis (se não dispuser desse material) com grampos dos seus distintivos e 
iscas com panos coloridos. Aplaca-se a sede colhendo água da chuva e provocando a 
salivação (pode ser feita chupando um botão do uniforme). 

Segue-se a direção geral leste - oeste, que é o azimute de fuga para o 
litoral brasileiro (SFC). Para sinalizar, utilizam-se lanternas, espelhos, painéis ou 
substâncias coloridas existentes nos kits de sobrevivência. 
 
 
2.4. REGRA BÁSICA DA SOBREVIVÊNCIA E SUA APLICABILIDADE 

 
Tendo conhecimento dos aspectos da sobrevivência, passa-se a analisar a regra 

básica E-S-A-O-N e sua aplicação. É importante salientar que os assuntos a seguir serão 
tratados detalhadamente em capítulos específicos: 

- Abrigos 
- Cuidados com a Saúde (e primeiros socorros) 
- Obtenção e Confecção da Alimentação e do Sal 
- Obtenção da Água e do Fogo 
- Orientação e Navegação 
 
a. Abrigos 

São construções preparadas pelo combatente, com meios naturais ou artificiais, 
visando à sua proteção quanto às intempéries e aos animais. 

Sua construção é sempre uma das primeiras providências. 
Em princípio, deverá ser localizado em terreno elevado (evitando, em parte, os 

mosquitos e as enchentes), em local próximo de água e de lenha (madeira). 
Não deve ser construído em terreno de inclinação acentuada, debaixo de 

árvores velhas e coqueiros ou em charcos, pântanos ou rios periódicos. 
Devem-se melhorar as condições do abrigo construído, utilizando peças do seu 

equipamento ou do próprio meio. 
Exemplos mais comuns de tipos de abrigo: 

- tapiri para 1, 2, 3 a 12 homens; 
- rabo de jacu; 
- rabo de mutum; 
- rede de selva ou rede comum com cobertura; e 
- abrigos improvisados com o equipamento do combatente. 
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b. Cuidados com a Saúde 

É importante que o indivíduo dispense determinados cuidados com a saúde 
durante a sua sobrevivência, observando os conselhos que se seguem: 

- conservar a saúde em bom estado; 
- economizar as energias descansando regularmente, mas não se entregando 

ao descanso exagerado; 
- escolher a hora apropriada para se deslocar; 
- ter cuidado com os pés; 
- evitar doenças intestinais purificando a água e fazendo a cocção dos 

alimentos; 
- observar as regras de higiene; 
- prevenir-se contra infecções cutâneas; 
- proteger-se do frio ou do calor intenso; e 
- não dormir em contato direto com o solo. 
 

c. Alimentação 

Existem duas regras básicas no que se refere à alimentação: 
- comer a cauda dos animais desconhecidos; e 
- comer o broto das plantas que não sejam cabeludas, amargas e/ou leitosas. 

 
1) Onde obter os alimentos 

O alimento vegetal pode ser encontrado em abundância no Brasil, onde há 
mais de 250 frutos naturais. Seja na Amazônia, na Caatinga, na Mata Atlântica, no 
Pantanal ou no Pampa, há facilidade na obtenção do alimento vegetal. 

O alimento animal, por sua vez, pode ser encontrado na copa das florestas, 
nos campos de cultivo abandonado, nas encostas protegidas das montanhas, próximo 
aos rios e lagos e na faixa da costa. Outros são encontrados na areia da praia, nos recifes 
de coral, na lama, no lodo, no mangue etc. Somente a prática dará ao homem os 
conhecimentos complementares para a obtenção do alimento animal. Deve-se saber 
empregar as armadilhas e ser paciente ao pescar ou caçar. 

 
2) Alimentos de Origem Animal 

Tudo que se arrasta, anda sobre patas, nada ou voa, constitui-se numa possível 
fonte de alimento, desde que tenha sido abatido recentemente. O animal constitui-se na mais 
importante fonte de alimentação, pelo seu valor protéico. Exceções: sapo e baiacu. 

Exemplos: Gafanhotos, larvas, lagartas sem pelo, tanajuras, cupins, piolhos, 
todos por possuírem alto teor de gordura são úteis na sobrevivência. 
 

3) Alimentos de Origem Vegetal 

Existem no mundo cerca de 300.000 espécies de plantas silvestres. Interessa-
nos, porém, distinguir as comestíveis das não comestíveis e saber como utilizá-las. 

Regra Geral: Pode-se comer qualquer fruto ou planta que seja alimento de 
pássaros, mamíferos ou roedores. Quando houver dúvida sobre um fruto, deve-se cozinhá-lo. 

Evita-se comer plantas e frutos leitosos (exceção: sapoti, mamão, figo, abiú, 
leite da sorva e do amapá), plantas amargosas e as que possuem pelos do tipo urtiga, 
que irritam a pele. 

O que se pode comer das plantas: a raiz, o talo, as hastes, a seiva, os frutos, 
as sementes, as nozes, os bulbos etc. 
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4) Obtenção de Sal 
Além da água do mar e das cinzas das árvores, pode-se obter o sal também a 

partir do sangue dos animais e da moela das aves. 
Embora de sabor levemente adocicado, o sangue, por meio de um dos seus 

compostos, o plasma, componente do sangue que contém água, sais minerais, vitaminas 
e outros que poderão ser usados como tempero. Não se espera que tenha gosto salgado 
semelhante ao cloreto de sódio. Ele é importante como alimento, para repor os sais 
minerais gastos pelo indivíduo numa sobrevivência. 

A moela das aves, depois de lavada, cortada em pequenos pedaços e posta a 
ferver repetidas vezes até secar, transforma-se em uma espécie de pasta com um leve 
sabor de sal, podendo ser utilizada para tempero de alimentos. 

Vale a pena lembrar que um sobrevivente necessita de sal, não só para 
temperar e conservar os seus alimentos, mas, principalmente, para repor ao seu 
organismo. Após um dia de jornada na selva, observa-se o uniforme que, assim que secar 
mostrará nas mangas, costas e logo abaixo dos joelhos, grandes manchas brancas de sal, 
oriundo do suor de seu corpo. Em sobrevivência, faz-se uma reabsorção desta substância. 

Cuidado! A ingestão de sal em demasia é prejudicial e poderá causar 

inchaço nos membros. 
 

5) Preparação de Alimentos 
Já se sabe que todo alimento vegetal desconhecido deverá ser cozido. O 

alimento animal, por sua vez, deve antes ser preparado para, a seguir, ser levado ao fogo. 
Não se come carne crua. As aves deverão ser despenadas e extraídas as suas vísceras. 
Os animais de pequeno e médio portes deverão ter o couro extraído e, após eviscerá-los 
e carneá-los, aproveitam-se as sobras para as jornadas futuras, moqueando-as. Os 
peixes deverão ser escamados e extirpados. Aproveita-se tudo o que puder da caça e 
deve-se ser paciente. È importante saber empregar as peças do equipamento individual 
ou da aeronave como utensílios de cozinha. 

 
6) Conselhos sobre a Ingestão de Alimentos 

Aproveita-se tudo do animal, porém evita-se comer as vísceras e beber o 
sangue dos roedores. 

Para conservar o fruto ou a carne, basta cortá-los em fatias, moqueá-los e 
expô-los ao sol. 

Não se põe a carne em contato direto com o fogo, pois isso não acelera sua 
preparação. Se possível faz-se a cocção (ação de cozinhar). 

Prova-se um fruto desconhecido pondo um pedaço na boca e mastigando. Se 
tiver gosto amargo não se come. Em caso de dúvidas, deve-se cozinhá-lo. 

Quando comer, deve-se fazê-lo normalmente, ao invés de beliscar. Deve-se 
fazer uma boa refeição, pelo menos, uma vez ao dia. 

 
d. Obtenção da Água 

A água constitui uma das necessidades mais importantes para os seres vivos. 
Pode-se viver até semanas sem alimentos, mas sem água vive-se muito pouco. Mesmo 
nos climas frios, o corpo necessita, normalmente, de dois litros de água por dia, para 
manter sua eficiência. 

 
1) Onde se Obter a Água 

A água pode ser obtida: 
- no fundo dos vales; 
- próximo a vegetações viçosas ou que tenham seu habitat natural próximo 

à água (patauá, buriti etc.); 
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- na praia, acima da marca da maré alta ou entre dunas e na base das 
mesmas; 

- escavando-se a 30 cm da margem de lagos lamacentos, em leitos secos 
de rios e lagos; 

- em algumas plantas e frutos: coqueiros, cipós, cactos etc.; 
- recolhendo o orvalho das plantas e/ou objetos; e 
- destilando a água do mar. 

Observação: Urina e água do mar não servem para beber. O seu alto teor de 
sal agrava a situação do sobrevivente. 

 
2) Como Purificar a Água 

Para purificar a água, pode-se: 
- utilizar purificadores comuns que acompanham as rações operacionais; 
- adicionar oito gotas de iodo em um litro ou cantil de água para consumo 

após 30 minutos; ou 
- usar o destilador solar. 
 

e. Obtenção do Fogo 

Na sobrevivência, o fogo possui várias utilidades, tais como: 
- aquecimento, secagem, sinalização e segurança; 
- cocção de alimentos; 
- purificação da água. 

Obtém-se melhor efeito do fogo para aquecimento quando se constrói um 
anteparo com pedras ou madeira, ou ainda, um círculo de pequenas fogueiras. 

 
1) Preparação de uma Fogueira 

Para se preparar uma fogueira, é necessário: 
- limpar a área para evitar incêndios; 
- empregar uma boa isca (pólvora, papel, folhas secas, resinas etc.); 
- colocar gravetos secos e finos sobre a isca; 
- dar início à fogueira; e 
- alimentar o fogo com madeira seca. 

Observação: Para se passar a noite, utiliza-se troncos grossos e madeira 

verde, o que diminui o consumo da lenha. Usam-se folhas verdes na fogueira para 
espantar os mosquitos. Se possível, constrói-se um abrigo para o fogo. Os fósforos 
devem ser conservados envoltos em plásticos ou parafina. 

 
2) Meios improvisados para se obter o fogo 

Outros materiais também podem ser empregados para se obter o fogo: 
- Pilhas e bombril 
- Lentes de óculos 
- Processos indígenas 

 
f. Orientação e Navegação 

1) Orientar-se em uma área é saber qual a melhor direção a seguir. 
Normalmente, a situação do sobrevivente se agrava por ele estar desorientado. Procura-
se conhecer a região para onde irá se deslocar, seja por intermédio de cartas, fotografias 
aéreas ou mesmo informações de terceiros. O fato de o indivíduo portar consigo uma 
bússola não significa que ele estará orientado. Vale a pena recordar alguns meios de 
fortuna que auxiliarão o sobrevivente na orientação e na navegação: 

- pelo sol; 
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- pela lua e estrelas; 
- pelo relevo (se conhecido); e 
- pelos cursos d’água. 
O sol nasce no leste e se põe no oeste. A lua, do mesmo modo, nasce no 

leste e se põe no oeste, com exceção da lua nova, não vista à noite. O Cruzeiro do Sul 
indica, pelo seu braço maior, uma direção aproximada do sul. O relevo local, quando 
conhecido do sobrevivente, poderá auxiliar em uma navegação, particularmente quando 
uma grande massa de terra se destaca no horizonte. Os cursos d’água de uma mesma 
vertente correm numa só direção para um rio maior ou para o mar. Constituem uma 
excelente rota de evasão para se retornar à civilização. 

 
2) Navegar em uma região é optar por uma determinada direção e segui-la, 

utilizando-se de uma bússola ou quaisquer dos meios de fortuna citados. Aconselha-se a 
um sobrevivente que balize o seu itinerário de deslocamento, seja por meio de marcas 
nos troncos das árvores, seja pela quebra de pequenos galhos ou, ainda, utilizando-se de 
folhas de palmeiras ou de árvores características, largando-as em intervalos não maiores 
que 10 (dez) metros. 

Durante a navegação deve-se atentar para o terreno que cruzar e se 
possível avaliar a todo momento a distância percorrida. Cabe lembrar que um indivíduo de 
estatura mediana, em marcha normal, percorre 100 metros com 130 passos, 
aproximadamente. 

Qualquer que seja o percurso a realizar, deve-se estar preparado física e 
psicologicamente, além de preparar o material a ser utilizado. Evita-se andar olhando para 
o chão, pois este hábito dificultará a ambientação na área onde se está sobrevivendo. 
Deve-se acostumar a olhar para frente e para os lados. 

 
3) Tendo observado as particularidades de cada caso, será abordado o 

problema da orientação e navegação em algumas regiões: 

a) Caatinga 

Não oferece grandes obstáculos ao deslocamento, visto que sua 
extensão normalmente é reduzida. Proporciona orientação pelo sol e estrelas e, às vezes, 
bons campos de visão. 

b) Regiões Áridas e Desérticas 

Têm o deslocamento dificultado apenas pela canícula (grande calor 
atmosférico) e pela escassez de pontos de referência. Proporcionam boa orientação pelo 
sol e estrelas. O melhor horário para se deslocar é durante a noite. 

c) Selva 

Oferece dificuldades em se orientar pelo sol e estrelas. Os rios oferecem 
boa orientação e facilitam o deslocamento. As sinalizações para o resgate são dificultadas 
se não forem feitas de uma clareira de consideráveis dimensões. Durante a noite, quando 
a situação não exigir, deve-se evitar andar na selva. 

 
 

2.5. TRATO COM INDÍGENAS 
 
O sobrevivente ou grupo de sobreviventes na selva não estará livre de um encontro 

com indígenas que vivem na Região AMAZÔNICA. Este contato, via de regra, 
representará a salvação, desde que se esteja familiarizado com os seus hábitos ou se 
tenha conhecimento de certas regras de conduta a serem observadas durante o 
tratamento recíproco a manter. São algumas características dos silvícolas: 
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a. Os indígenas da Amazônia, em sua maioria, já mantiveram contato com o dito 
"homem branco", o que os fizeram assimilar costumes da civilização e aproximar-se das 
vilas e cidades. Muitos índios vêm, inclusive, prestando o Serviço Militar, o que se pode 
observar nos Pelotões de Fronteira situados nas reservas indígenas ou próximos destas. 
 

b. A estrutura familiar é muito considerada pelos índios. No trabalho, pode-se 
observar o seguinte: 

- Ao homem cabe combater, caçar, pescar, manufaturar instrumentos de 
madeira e preparar o terreno para a roça. 

- À mulher cabe o suprimento d'água, os encargos da mãe (normalmente até 
que os filhos completem sete anos), o transporte de fardos, o preparo dos alimentos, a 
manufatura de utensílios de cerâmica, a tecelagem, os trabalhos na roça e a colheita. 

- Os homens tomam banho separados das mulheres. 
- O namoro é respeitoso (só há beijos na testa). 
- Há casamentos endogâmicos (dentro da aldeia) e exogâmicos (fora da 

aldeia). Casamentos de viúvo(a) com cunhada(o) são freqüentes. 
- Entre os ianomâmis, o infanticídio é consentido pela mãe, quando esta não 

possui condições para criar o filho. É comum o uso de ervas abortivas entre as mulheres 
ianomâmis. 

- Aos doze anos a criança é considerada adulta. 
 

c. Em termos de habitação, o que mais se observa: 
- geralmente os índios vivem em malocas construídas à base de barro, madeira 

e palha; 
- as condições de higiene são precárias; 
- essas malocas normalmente englobam várias famílias; 
- como curiosidade: os ianomâmis vivem em malocas de até trezentos índios, 

denominadas "XABONÔ". 
 

d. O índio, para subsistir, dedica-se à agricultura, à caça, à pesca, à coleta (frutas, 
raízes, ovos etc..) e ao escambo (troca, por exemplo, de artesanato por comida e objetos 
gerais do dito homem branco - especialmente roupas e aparelhos eletrônicos). 
 

e. O idioma português é conhecido pela maioria das tribos, como decorrência da 
televisão, da ação dos missionários e da própria miscigenação. Algumas famílias 
possuem escolas com professores bilíngües que praticam o ensino inclusive com cartilhas 
da língua nativa. Já há famílias, como as das tribos macuxi e wapixaras, que possuem até 
mesmo título de eleitor. 
 

f. Os ianomâmis, por sua vez, contrariamente a outras tribos que já aceitaram a 
aculturação, apresentam um considerável grau de subdesenvolvimento. Eles ignoram os 
trabalhos em metais e as técnicas modernas de obtenção de fogo. Outros, como os 
piranãs, têm péssimos hábitos de higiene: costumam comer piolhos e micuins. 
 

g. Numa tribo, a figura mais destacada é o tuxaua, responsável pela solução de 
todas as pendências. O índio, individualmente, não assume os problemas. A iniciativa 
para a resolução destes é do tuxaua. 
 

h. O processo sucessório, na maioria das tribos, é hereditário. Em algumas 
comunidades mais avançadas, há um processo de eleição entre os chefes das famílias. 
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i. Outra figura importante é o pajé, o responsável pela assistência médico-
espiritual da tribo. 
 

j. Os principais conflitos existentes entre os índios geralmente envolvem questões 
de terra e mulher. Normalmente, as desavenças intertribais são facilmente esquecidas. 
 

l. É preciso perspicácia e, se possível, contar com assessoramento de um 
elemento da FUNAI ou de um habitante da região, para identificar-se os indícios de que 
uma tribo está se preparando para a guerra, os quais costumam variar muito. Alguns 
deles: pintura do corpo com tinta de urucu (vermelha) e tinta de jenipapo (preta); 
aproximação de pequenos grupos em ações de reconhecimento; ficar arredios; entre 
outros. 

 
 

2.6. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Alguns procedimentos podem e devem ser adotados antes de uma viagem, com 
vistas a minimizar as dificuldades decorrentes de uma situação de sobrevivência. 

 
a. Ao Viajar de Avião 

- estudar no mapa a distância a ser percorrida, o tempo de vôo da aeronave e 
quais as escalas que fará; 

- verificar o(s) tipo(s) de terreno que cruzará, os principais rios da região e 
quais os recursos que ela poderá oferecer, levando consigo um mapa; e 

- manter-se informado sobre saídas de emergência, kits de primeiros 
socorros, salva-vidas, balsas, kits de sobrevivência, tipos de rádios existentes na 
aeronave e onde se localiza o depósito de alimentos (refeições/lanches). 

 
b. Ao Viajar de Carro 

- preparar um kit de sobrevivência e de primeiros socorros; 
- planejar a viagem e conservar um mapa consigo; 
- levar alimentos não-perecíveis e água para os ocupantes do veículo, para 

um período de, no mínimo, 24 horas; e 
- caso seja radioamador ou PX, não esquecer o equipamento rádio. 
 

c. Ao viajar de Navio ou Embarcações Menores 
- fazer as adaptações necessárias dos itens anteriores para essa situação; e 
- manter junto de si o seu salva-vidas. 
 

d. O Kit de Sobrevivência 
- deve ser simples e eficiente; 
- muitas vezes, torna-se a única fonte de recursos; 
- na seleção do material, prioriza-se a utilidade e a portabilidade; 
- conduzi-lo sempre em situações que envolvam riscos: vôos, resgates, 

marchas etc.; e 
- um exemplo de kit: fósforos, “fire - stater magnesium”, isca para fogo, vela, 

reservatórios para água, agulhas, sal, lanterna, bússola, purificador de água, material de 
pesca, gilete, cordões diversos, espelho de sinalização, outros (cartuchos de caça etc.). 
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CAPÍTULO 3 

ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL 

 
3.1. GENERALIDADES 

 
Existem aproximadamente 300.000 espécies de vegetais silvestres catalogados no 

mundo inteiro. Considerando as áreas de selva existentes no mundo e que a selva 
amazônica é a maior delas, cobrindo 57% do território brasileiro, pode-se dizer que uma 
grande parte desses vegetais são encontrados em solo brasileiro. 

É muito importante que o militar conheça, pelo menos, os vegetais mais comuns da 
área usados pelos nativos para a sua subsistência. Dessa forma, quando em uma 
situação real de sobrevivência, terá mais uma opção para nutrir seu organismo e manter 
um bom estado psicológico, para suportar a adversidade dessa situação. 

Por outro lado, deve-se levar em consideração que a alimentação animal nem 
sempre será uma fonte de alimentação fácil de ser obtida. Os animais de sangue quente 
são astutos, ardilosos e sagazes, não se deixando abater com facilidade, dificultando ao 
sobrevivente nutrir-se com esse tipo de alimentação. 

 
 

3.2. REGRAS GERAIS DE SOBREVIVÊNCIA 
 

a. CAL 
Em princípio, os vegetais cabeludos, amargos ou leitosos, devem ser motivos de 

uma melhor investigação para depois serem ingeridos. 
Deve-se lembrar que CAL é a sigla utilizada para a memorização dessa regra 

geral; todavia, como toda regra, essa também tem suas exceções. Ex: abiú, sapoti, 
maçaranduba, mamão etc. 

Alguns vegetais apresentam uma defesa química ou uma defesa mecânica, de 
forma a inibir a ação dos seus predadores. Exemplos: 

- Defesa química: mandioca brava, abiú e mamão. 
- Defesa mecânica: castanha-do-pará, piquiá e tucumã. 

 
b. Cozimento dos Vegetais 

O processo mais simples utilizado para suprimir a nocividade ou a legalidade do 
vegetal é o seu cozimento. Desta forma, cozinhe-o durante 5 (cinco) minutos, realizando a 
troca da água duas ou três vezes nesse período. Após isso, o vegetal poderá ser 
consumido. Excetuam-se os cogumelos, que têm efeito alucinógeno. 

 
c. Uso do Paladar 

Em caso de encontrar alimento estranho e não dispondo de fogo, deve-se 
proceder da seguinte forma: 

- Retirar uma pequena quantidade do fruto e mantê-lo por um período de 5 a 10 
minutos na boca. Se passado esse tempo o paladar não estranhar o gosto da porção, o 
restante poderá ser consumido. 

 
 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 45) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

 

d. Vegetais Consumidos pelos Animais 
Os vegetais e frutos consumidos pelos animais poderão ser consumidos pelo 

homem, em pequena quantidade. 
Os animais considerados generalistas, tais como cutia, paca, anta ou veado, 

geralmente contornam a toxidez, ingerindo pequenas quantidades de espécies diferentes.  
Seus metabolismos são capazes de lidar com pequenas doses de substância 

tóxica, talvez por apresentarem uma variada flora bacteriana no intestino. 
 
 
3.3. REGRAS ESPECÍFICAS DE SOBREVIVÊNCIA 

 
a. Hábitos Alimentares 

O combatente oriundo das regiões urbanas, naturalmente tendo que consumir 
vegetais, irá mudar de forma brusca seus hábitos alimentares. Assim sendo, quando da 
ingestão de alimentos de origem vegetal, deverá fazê-lo de forma moderada, para que 
seu organismo se acostume à nova dieta. Essa conduta é muito importante para que 
sejam evitados os distúrbios estomacais ou intestinais. Preservar sua saúde é uma das 
preocupações constantes do combatente em situação de sobrevivência. 

 
b. Cursos dos Igarapés 

Nos cursos dos igarapés são encontrados os mais variados tipos de palmeiras. 
Das palmeiras, pode-se retirar o fruto e o palmito. Todos os frutos de palmeiras são 
comestíveis. 

 
c. Distribuição Geográfica 

Os alimentos vegetais dependem da área geográfica. Apresentam restrições 
quanto à sua frutificação ou até mesmo sua existência. Assim sendo, quando em 
determinadas regiões ou áreas se encontra determinados vegetais, poderá ocorrer 
desses mesmos vegetais não existirem em outras áreas. 

 
d. Época da ano 

Influi diretamente na frutificação dos vegetais. Desta forma, não se deve partir da 
idéia falsa de que os vegetais são encontrados com facilidade em todos os meses do ano. 

 
 

3.4. VEGETAIS SILVESTRES CONSUMÍVEIS 
 

a. Açaí (juçara no Estado do Maranhão) 
1) Apresentação 

O fruto é uma baga arredondada de cor atroviolácea (escura). Quando 
madura e retirada a casca, a polpa se apresenta em uma camada muito fina de cor 
escura. Seu valor calórico é superior ao do leite, sendo rico em cálcio, ferro e fósforo, 
além de apresentar um elevado teor de vitamina "A". 
 

2) Preparação 
Por processos manuais, pode-se obter o vinho do açaí. Para isso, retira-se do 

cacho a quantidade necessária para satisfazer as necessidades diárias. Coloca-se água 
no fogo para amornar e, nesta condição, coloca-se os frutos do açaí, de forma a amolecer 
a casca. O tempo de permanência do fruto na água morna é de aproximadamente quinze 
minutos. Após isso, joga-se a água fora e, com auxílio de um porrete de madeira, macera-
se o açaí, separando a polpa e casca do caroço. Coloca-se água na quantidade 
necessária para o consumo imediato e obtém-se o vinho do açaí. A cor do vinho é 
semelhante à do vinho da uva. 
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Açaizal 
 
 

 
 
 

                          Grãos de açaí 
3) Consumo 

Muito apreciado pelo nativo, o vinho do açaí pode ser consumido das 
seguintes formas: 

- Com farinha de mandioca ou de tapioca e açúcar; 
- Com farinha de mandioca e peixe assado; 
- Como mingau (cozido com farinha de mandioca),. 
Obs: O palmito do açaí, que é retirado do tronco, próximo à palheira, pode ser 

consumido, embora não apresente grandes valores nutritivos. O chá da raiz do açaí é 
usado para tratamento de hepatite, reumatismo e inflamação. 

 

4) Conservação 

O cacho do açaí, depois de colhido, dura no máximo quatro dias. Após isso, o 
fruto se seca e não produz mais o vinho. A confecção do vinho deverá ser feita para 
consumo imediato.  

 
b. Bacaba 

1) Apresentação 

Frutifica em cachos com frutos 
arredondados ou elipsóides, na cor violeta escura com 
uma leve camada cinza. Sua polpa se apresenta na cor 
branco-amarela. É um alimento rico em vitamina "A" e 
com 25% de gordura. 

 

2) Preparação 

Tendo em vista a dureza da casca há 
necessidade de se colocar em água morna para 
amolecer, por um tempo de quinze minutos, 
aproximadamente. Após o amolecimento, joga-se o 
líquido fora e, com auxilio de um porrete, macera-se o 
fruto, separando-se a polpa e a casca do caroço. 
Adiciona-se água fria ao fruto macerado, obtendo-se o 
vinho na cor creme leitosa, muito semelhante ao leite 
com Nescau. 

 

3) Consumo 
Sob a forma de vinho é também muito apreciado, particularmente quando 

adicionado açúcar.  
 

4) Conservação 

Para a conservação do fruto, deve ser retirado do cacho apenas o necessário 
para o consumo do dia. O cacho, depois de retirado da palmeira, tem uma duração de 
quatro dias. Após isso, secam os frutos. 
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c. Bacabinha 

1) Apresentação 

Semelhante à bacaba, havendo diferença no fruto (arredondado) e no 
tamanho do cacho (menor). 

 

2) Preparação / Consumo / Conservação 

Semelhantes à bacaba. 
 

d. Buriti 

1) Apresentação 

Frutifica em longos cachos, com frutos na 
forma oval e na cor vermelha escura. Retirada a casca, 
apresenta-se na cor amarela. 

 

2) Preparação 
A casca é dura e resistente. É necessário 

cozinhar em água morna para amolecimento da casca, 
por cerca de 15 minutos. Identificado o amolecimento da 
casca, joga-se fora a água morna para, em seguida, 
macerar-se o fruto, separando a polpa e a casca do 
caroço. Adicionando-se água, obtém-se o vinho do 
buriti. Pode-se obter desse fruto o doce, também muito 
apreciado. 

 

3) Consumo 

Consome-se o buriti ao natural ou como doce. É rico em vitamina "A". 
 

4) Conservação 
Esse fruto deve ser consumido quando caído no chão. 
Caso haja necessidade de retirar o fruto da palmeira, deve-se ter a 

preocupação de cobri-lo com folhas para sua maturação. 
 

e. Patauá 
1) Apresentação 

Fruto de forma alongada, apresenta-se na cor violáceo-púrpura, recoberto 
com uma leve camada de pó esbranquiçado. É rico em vitamina "A". 

 

2) Preparação 

Coloca-se o fruto em água morna por um tempo 15 minutos para amolecer a 
casca. Retira-se a água morna e macera-se o fruto com um porrete. Em seguida, 
adiciona-se água fria, obtendo-se dessa forma o vinho. 

 

3) Consumo 
Pode ser consumido sob a forma de vinho, que adquire a cor creme leitosa. 

Quando deixado de um dia para o outro, forma-se, na superfície, uma camada de gordura 
que pode ser consumida com peixe. Recomenda-se moderação no consumo do vinho de 
patauá, pelo forte teor de gordura.  

 

4) Conservação 

Tanto o fruto quanto o vinho duram até oito dias, sem qualquer deterioração. 
 

f. Inajá 

Dessa palmeira extrai-se apenas o óleo do babaçu. 
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g. Babaçu 

Do fruto dessa palmeira extrai-
se a larva de um besouro, muito rico em 
gordura e com gosto semelhante ao 
coco. 

Para extração da larva (tapuru 
ou gongo), utiliza-se o terçado batendo 
no coco até abri-lo. 

 
 
 
 
 
 

h. Pupunha 

1) Apresentação 
O fruto da pupunheira se apresenta sob a 

forma ovóide, cônico - globosa ou arredondada. 
Apresenta-se nas seguintes cores: vermelha, amarela 
ou verde. 
 

2) Preparação 

Retira-se do cacho os frutos necessários ao 
consumo e cozinha-se até amolecer o fruto. 

 

3) Consumo 

Cozinha-se com sal (descascada). Rica em 
vitamina "A". Os regionais consomem-na com mel no 
café da manhã. 

 

4) Conservação 

Depois de colhidos os frutos e estando amadurecidos, podem durar até dez 
dias sem se deteriorar. 

 
i. Tucumã 

1) Apresentação 
Fruto com caroço globoso ou 

elipsóide, de cor verde, amarelo ou 
alaranjado. 

 

2) Preparação 

Retira-se a casca com objeto 
cortante, macera-se a polpa e o caroço até 
obter o líquido (vinho) rico em vitamina “A", 
noventa vezes superior à polpa do abacate e 
três vezes à cenoura. 

Regionalmente é consumido, 
também, retirando-se a casca e roendo-se a 
polpa do caroço com os próprios dentes. 

 

3) Conservação 
Deve ser consumido em até dois dias. Após isso, a polpa irá secando. 
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j. Bacuri 

Muito comum em estado silvestre. Come-se a polpa. A resina da casca é usada 
como remédio para inchaço. 

 
l. Bacuripari 

Contém no interior do fruto até quatro sementes cobertas por uma polpa branca 
e de sabor acidulado. 

 
m. Cupuí (forma silvestre do cupuaçu) 

Fruto elipsóide, de 7 a 11 cm de comprimento e 5 a 6 cm de diâmetro. É 
encontrado na mata de terras altas e consumido ao natural 

 
n. Pajurá 

O fruto é uma drupa ovóide de até 
quinze cm de comprimento. É espécie nativa da 
bacia amazônica, ocorrendo até Santarém 
(Baixo Amazonas). Consumido ao natural, tem 
o sabor doce e agradável. 

 
 
 
 

o. Piquiá 

Deve ser consumido cozido, tendo cuidado com os espinhos existentes no 
caroço. 

 
p. Sorva / Amapá 

Possibilitam a preparação de um leite vegetal, que deve ser consumido em uma 
mistura, na proporção de duas partes de água para uma de leite. Usado como na região. 

- Sorva - Identificação: branca, utilizada na indústria do chiclete. 
- Amapá - Identificação: rosado, usado contra a tuberculose. 

 
q. Goiaba de Anta 

Assim chamada por ser um dos vegetais apreciados pela anta. Tem cor amarela, 
de forma arredondada de diâmetro aproximado 3 cm. É achada principalmente em beira 
de estradas e orla de clareiras. 

 
r. Maracujá do Mato 

Possui propriedades semelhantes às do maracujá comum. O chá de sua folha é 
regulador de pressão arterial e combate a insônia. 

 
s. Cubiú 

Fruto amarelado. É consumido ao natural. 
 

t. Cajuí 

Fruto semelhante ao caju, mas de menor dimensão. O chá de sua folha é 
indicado para infecções e úlceras. 
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u. Maçaranduba 

Fruto arredondado, com cerca de 3,5 cm de diâmetro, casca lisa, amarelo 
esverdeada, com látex branco, de sabor doce, parecido com o do sapoti. Encontrado em 
mata pluvial de grande porte, de fevereiro a abril. 

 
v. Taperebá 

Fruto semelhante ao cajá. O chá de sua folha é indicado para doenças nos rins. 
 
 

3.5. VEGETAIS CULTIVADOS PARA CONSUMO 
 

Diversos vegetais podem ser cultivados 
para o consumo. Alguns deles podem também 
ser encontrados na forma silvestre (*). 

a. Abacate 
b. Abacaxi 
c. Abricó (*) 
d. Abiú (*) 
e. Biribá (*) 
f. Castanha do Pará (*) 
g. Cupuaçu (*) 
h. Graviola 
i. Ingá Cipó / Açu e Titica 
j. Jenipapo 
l. Murici (*) 

Outros 

 
 

Cupuaçu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graviola Ingá-açu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jenipapo Murici 
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3.6. NOZES 
 

a. Castanha de caju 

1) Apresentação 

O caju é o seu pseudofruto e ambos caem juntos do cajueiro. 
2) Preparo / Consumo 

Assar a castanha na brasa ou dentro de uma fogueira. Quando houver a 
liberação de óleos e gases, e estando a mesma enegrecida, retira-se a castanha da 
fogueira. Após isso, quebra-se a parte enegrecida e se consome a polpa. 

3) Conservação 
Antes de assar e mantida em lugar arejado, permanecerá em condições para 

o preparo e consumo pelo prazo de seis meses ou mais. 
Estando assada, deve-se mantê-la em lugar arejado, o que proporcionará o 

consumo por um prazo de seis meses ou mais. 
 

b. Castanha do Pará (Brasil) e de Sapucaia 

1) Apresentação 

Ouriço (de 10 a 20 castanhas dentro). 
2) Preparo / Consumo 

Quebrando-se o tampão do ouriço 
com o terçado, as castanhas encontram-se já em 
estado para o consumo, bastando quebrar ou 
retirar a sua casca. 

3) Observação 
O chá da semente (umbigo do ouriço) 

é indicado para Inflamação no ovário, cólicas 
intestinais e hepatite. 

 
 

3.7. CHÁS 
 

a. Casca da Carapanaúba 
1) Apresentação 

Lasca de carapanaúba. 
2) Preparo 

Catar lascas pequenas, colocá-las em uma vasilha com água fresca ou morna 
e deixá-las imersas durante quinze a vinte minutos. 

3) Consumo 

Tomar ao natural (poderá ser filtrado). 
4) Indicações 

Usado como antiinflamatório, segundo pesquisa realizada pelo INPA. 
Utilizado na região contra febre, infecção no fígado e também malária. 

 

b. Caule da Preciosa 
1) Apresentação 

Pedaços de lascas da preciosa. 
2) Preparo 

Idem a carapanaúba, podendo-se ferver a água e acrescentar açúcar. 
3) Consumo 

Beber ao natural ou com açúcar. 
4) Indicações 

Excitante e antiespasmódico. 
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c. Cipós 

1) Cravo 
a) Apresentação 

Cipós que, cortados transversalmente, mostram a "Cruz de Malta" na seção. 
b) Preparo 

Corta-se o cipó descascando-o em lascas. Coloca-se em uma vasilha 
(panela) com água morna, deixando-as imersas de quinze a vinte minutos. Quanto mais 
lascas, mais forte ficará o chá, proporcionando gosto semelhante ao cravo da Índia. 

c) Conservação 

Mantê-lo em lugar fresco; quando secar, não servirá mais para fazer o chá. 
d) Consumo 

Ao natural ou acrescentando açúcar. 
e) Indicações 

Utilizado na região como diurético e antidiarréico. 
 

2) Xexuá 
a) Apresentação 

Cipó estriado com nervuras e esverdeado; quando raspado, sua casca 
apresentará uma cor amarela. Secionado, aparecerão círculos vermelhos concêntricos. 

b) Preparo 
Idem ao cipó cravo. 

c) Conservação 
duas a três semanas, quando, a partir daí, começará a secar. 

d) Consumo 
Idem ao cipó cravo. 

e) Indicações 
Utilizado pelos regionais para anemia, que também imergem lascas em 

aguardente e guardam quinze dias para o consumo. É considerado afrodisíaco. 
 

d. Raízes da Saracura-muirá (cerveja-do-índio) 

1) Apresentação 

Apresenta-se na forma de arbustos. 
2) Preparo 

Limpa-se a raiz (parte vermelha que fica soterrada), raspa-se esta parte em 
um recipiente com água fresca; bate-se com um pedaço de graveto ou a própria raiz, até 
espumar, quando a bebida estará pronta. 

3) Consumo 

Tomar ao natural. 
4) Conservação 

Retirar o vegetal somente quando for consumir. 
5) Indicações 

É eficaz contra febre e contra a malária (segundo estudos realizados pelo 
INPA). Tomar no máximo um caneco, pois, em excesso, causa efeito narcótico. 

 
 

3.8. ASPECTOS DO AMBIENTE OPERACIONAL DE CAATINGA 
 

a. Generalidades 

A importância do conhecimento da área de caatinga pelo combatente tem em 
vista o seu tamanho (1.000.000 de quilômetros quadrados), ocupando cerca de 12% do 
país, e a relevância histórica da Região do Sertão Nordestino. 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 53) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

 

O fracasso das primeiras expedições contra Canudos ocorreu fundamentalmente 
de uma não adaptação da tropa a Área de Operações e de um apoio logístico inadequado 
às características da região. 

O Estado-Maior do Exército determinou à 10ª Bda Inf Mtz, especificamente ao 
72º BIMtz, localizado em pleno Sertão Pernambucano e próximo ao norte da Bahia, que 
desenvolvessem a Instrução Individual de seus quadros e de suas praças, bem como o 
seu Adestramento Anual em área de caatinga. 

 

b. Alimentos de Origem Vegetal 

1) Cactáceos 
a) Mandacaru 

Cacto de forma colunar de tronco ramificado, arbóreo. Os seus artículos 
novos, depois de queimados os espinhos, servem como forragem para o gado. Do tronco 
se extrai tábuas e ripas para a fabricação de portas e janelas. Obtém-se água descascando 
seus pedaços verdes e mastigando seus miolos. O seu fruto também pode ser consumido. 

b) Xique-Xique 

Planta característica dos sertões mais secos do Nordeste, arbustiva. 
Depois de queimado, seu caule e seus galhos servem como ração para o gado em épocas 
mais secas. Suas hastes mais novas apresentam a medula muito suculenta, que atenua a 
sede do sertanejo durante os longos períodos de estiagem. Obtém-se um fruto comestível 
semelhante ao da macaxeira (mandioca). Fornece água semelhante ao mandacaru. 

c) Facheiro 

Também é arbóreo. Cresce por toda a zona semi-árida nordestina, 
caracterizando os trechos mais secos e agrestes. Apresenta bagas comestíveis. Quando 
novos e sem espinhos, são forrageiros e, quando lenhificado, chega a produzir tábuas 
leves. As raízes são aproveitadas na confecção de colheres de pau. Além da obtenção de 
água ser semelhante a do mandacaru, pode ser utilizado também para obtenção de fogo.  

d) Cardeiro 

Possui as mesmas propriedades do facheiro, diferindo do mesmo apenas 
pelo dispositivo dos seus espinhos, bem mais entrelaçados, semelhante a pêlos. 

e) Coroa de Frade 
Cacto globoso com acúleos curvos, muito freqüente nos terrenos argilosos 

secos e pedregosos. O miolo serve como alimento e possibilita se fazer um ótimo doce. 
Sua parte externa, sem o miolo, é utilizada como panela para cozinhar os alimentos. 

f) Palma 
Planta xerófila, pouco exigente quanto à fertilidade do solo, desenvolve-se 

bem na caatinga alta, no agreste e nas serras, com diminuição de rendimento nas áreas 
com elevada temperatura e baixa umidade relativa do ar. Pode ser cultivada. Possui 
espinhos invisíveis e é muito suculenta. Apresenta-se nas variedades de palma gigante, 
palminha (com espinhos visíveis) e o quipá, de formato redondo, que ocorre em lugares 
ensolarados ou não. 

De todas as cactáceas, o grupo das palmas é o mais importante, em 
decorrência da rapidez do crescimento e da facilidade de propagação. Elas têm baixo 
valor nutritivo e seu uso abusivo pode trazer complicações intestinais. O fruto do quipá 
tem cor amarelo avermelhada com muitos espinhos invisíveis, podendo ser consumido ao 
se retirar os espinhos. 

 

2) Herbáceas 
a) Caroá 

Erva perene muito comum, de folha estreita e espinhosa, usada para 
fabricação de cordas. Possui nas proximidades de sua raiz um palmito de gosto 
apreciável. Somente a fibra do caroá é aproveitada, desprezando-se a casca. 
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b) Macambira de flecha e de cachorro 
Erva perene com folhas muito espinhosas, na forma de um pé de abacaxi. 

Cresce freqüentemente em solo de pouca profundidade. Seu miolo, depois de assado, 
apresenta sabor agradável e adocicado. 

 

3) Frutos 
a) Juá 

Fruto do juazeiro, de cor amarelada. O juazeiro é uma árvore de porte 
mediano, cuja folhagem, que se mantém verde clara, ainda que na seca, é excelente 
forragem para o gado. Os frutos são comestíveis e ricos em vitamina C. As folhas prestam-
se às infusões estomacais. As raspas da entrecasca servem de sabão, dentifrício, através 
da substância chamada saponina e, em infusão, dão excelente tônico capilar. Consumir o 
juá, por mais de dois dias, provoca perturbações intestinais e hepáticas. 

b) Umbu 

Fruto do umbuzeiro ou do imbuzeiro, rico em vitamina C, bastante 
apreciado pelas comunidades sertanejas. É uma árvore de média estatura (cerca de 3 a 4 
metros), que na maior parte do ano encontra-se esverdeada, graças as suas raízes que 
armazenam água. 

c) Ouricuri 
Fruto de arbusto de tipo coqueiro- anão, fornecendo como alimentação a 

polpa e o coco. 
d) Pequi 

Fruto do pequizeiro, árvore de porte relativamente elevado, muito 
abundante na Chapada do Arararipe e nas caatingas e cerrados do Piauí. Fruto grande, 
rico em substâncias oleaginosas, com alto teor de vitamina. O sertanejo o usa na feijoada. 

 

4) Raízes 
a) Mamãozinho de veado 

Planta que fornece uma batata de porte, capaz de acumular água para 
atender a grupo de homens. Seu caule chega a ser insignificante, em relação a sua raiz, 
que chega a pesar mais de 100 kg. Após se extrair a água, todo o bagaço é utilizado 
como alimento, que minora a sede. Pode apresentar-se sob três formas diferentes: caule 
fino com galhos pequenos e minúsculos frutos com forma de mamão; caule fino com 
galhos pequenos, apresentando pequenas folhas à semelhança do mamão; e caule mais 
roliço com galhos maiores, apresentando um fruto parecido com o quiabo. O sertanejo 
ainda aprecia um doce feito com este mamãozinho. 

b) Cuca de umbuzeiro 
Raízes onde o umbuzeiro armazena água como batatas. Por vezes, estas 

batatas são facilmente visíveis e o sertanejo também aprecia um doce feito desta batata. 
 

5) Cipó Mucunã 

Espécie de cipó d’água, que se hospeda em outros vegetais. Para identificá-
lo, deve-se procurar suas vagens e caroços conhecidos como “olho-de-boi”. 

 

6) Outras Espécies 
a) Favela de Galinha 

Planta que apresenta folhas armadas de acúleos cáusticos que, em 
contato com a pele do homem, provocam inflamações dolorosas. 

b) Braúna 

Árvore de grande porte que se mantém verde durante a seca e cuja 
madeira serve para vigamentos, postes, moirões e dormentes. 

c) Moringa (Lírio Branco) 
Planta cuja vagem possui uma semente que, quando transformada em 

pó, consegue purificar até água de barreiro. Não é nativa da caatinga, e sim da Índia. 
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d) Algaroba 
Árvore de grande porte, originária do México, que se adaptou muito bem 

ao clima semi-árido, e que produz uma vagem adocicada bem apreciada pelo gado; 
também utilizada pelo sertanejo na sua culinária. 

 

7) Cuidados a Observar no Consumo de Vegetais da Caatinga 

- Comer qualquer vegetal que seja alimento de pássaros, mamíferos ou 
roedores; 

- Evitar vegetais que tenham sabor amargo; 
- Evitar plantas que tenham seiva leitosa, grossa e pastosa; 
- Não se alimentar de cogumelos; 
- Não ingerir plantas que irritem a pele; 
- Não se alimentar de raízes cruas; 
- Em caso de dúvidas, não consumir. 

 
c. Mel de Abelha 

Especial atenção deve ser dada ao mel de abelha, por vezes abundantemente 
encontrado. As abelhas do tipo munduri, mandaçaia, europa (italiana) e africana são 
encontradas na caatinga. Ressalta de importância a informação que pode ser prestada 
pelo sertanejo para a localização e utilização correta da fonte, particularmente quando nas 
proximidades existirem macegas de avelós. 

 
d. Aplicação Medicinal de Chás da Caatinga 

Vários chás, que podem ser confeccionados com cascas e raízes de vegetais 
encontrados na caatinga, têm aplicação medicinal. Deve-se evitar o consumo de chá que 
não esteja cozido. 

- Alecrim: Sinusite 
- Angico: Resfriado e Sinusite 
- Ameixa: Anti Inflamatório 
- Aroeira: Anti Inflamatório e Infecções Intestinais 
- Boldo: Mal Estar (Dor de Barriga) 
- Cajueiro: Cicatrizante 
- Carrapicho de Boi: Controla a Menstruação (Aborto) / Gripe 
- Catuaba: Afrodisíaco 
- Coronha: Coluna 
- Gengibre: Garganta Inflamada 
- Imbiriba: Febre e Dor de Cabeça 
- Jarrinha: Tuberculose 
- Junco: Febre 
- Jurema Preta: Cicatrizante (Lavar Ferimento) 
- Macela: Mal Estar / Cólicas Intestinais (em grande quantidade pode provocar 

aborto) 
- Pau Ferro: Gripe, Tosse Sinusite e Dores na Coluna 
- Pepaconha: Vermes e Gripe 
- Pimenta de Macaco: Dores nos Ossos 
- Purga: Purgante 
- Quebra Faca: Dor de Barriga 
- Quina-Quina: Febre e Sinusite 
- Sucupira: Mordida de Cobra 
- Raizada (Cachaça) 
- Umburana de Cheiro: Infecções Intestinais 
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CAPÍTULO 4 

ARMADILHAS DE CAÇA E PESCA 

 
4.1. GENERALIDADES 
 

O ressuprimento na selva é muito difícil. A utilização de estradas e calhas 
navegáveis se torna difícil e pouco segura, devido à possibilidade de emboscadas pelo 
inimigo. Há necessidade de superioridade aérea para o ressuprimento aéreo, que se 
restringe às áreas de clareiras ou pistas para o pouso de aeronaves ou lançamento de 
fardos. O desgaste provocado por deslocamentos com pesos excessivos, associado às 
condições climáticas, inviabiliza que se carregue o suprimento por vários dias. 

Por essas razões, todo combatente precisa assimilar algumas técnicas de caça e 
pesca, pois alimentos de origem animal tais como peixes, aves, ofídios, quelônios, 
jacarés, tatus etc. constituem grande fonte de proteínas, necessárias à manutenção da 
vida, pela da energia que proporcionam. 

Associando astúcia, habilidade, aplicação de algumas técnicas para construção de 
armadilhas e conhecimento dos hábitos diurnos e noturnos, do habitat, dos rastros e dos 
locais de comedia dos animais, o combatente estará capacitado a obter alimentos de 
origem animal através da caça e da pesca. 

 
 

4.2. ARMADILHAS DE CAÇA 
 

a. Definição de Armadilhas 

São artifícios empregados pelo homem para caçar, abater ou capturar animais, 
utilizando os meios disponíveis, naturais ou artificiais. 
 

b. Técnicas de Caça 

1) Método da Espera 

A maior parte dos 
animais de sangue quente e 
com pêlos é muito cautelosa e 
difícil de se deixar apanhar. 

Para apanhá-los, 
serão necessárias habilidade e 
paciência, características 
importantes do caçador. 

O método que 
apresenta melhores resultados é 
a espera, cujo tipo, altura e 
comodidade ficarão a critério do 
caçador. 

2) Local 

Os caçadores deverão escolher locais para a caça, próximo ao local de 
comedia e bebedouro do animal ou uma trilha utilizada pelo mesmo. 
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3) Direção do Vento 
O vento sempre deverá estar no sentido da caça para o caçador, uma vez 

que o olfato dos animais é bastante apurado. Não se deve usar repelente, urinar próximo 
ao local e nem fumar. 

4) Silêncio 
É de fundamental importância para a caçada, já que os animais têm a 

audição bastante apurada.  

5) Período 
As horas mais recomendáveis para caçar são entre 04:00 h e 06:00 h e 

entre 18:00 h e 21:00 h. O uso de lanternas facilita a captura dos diversos animais. 

 

c. Regras para Construção de Armadilhas 

Algumas regras deverão ser obedecidas pelo caçador, a fim de que sua caçada 
obtenha resultado: 

- Armar antes do anoitecer. 

- Utilizar a parte estreita da trilha. 

- Procurar canalizar a caça para o interior da armadilha. 

- Armar as armadilhas em locais de passagem ou permanência de caça. 

- Depois de armada a armadilha, deve-se manter o terreno com seu aspecto 
natural (camuflagem). 

 

1) Fatores para o funcionamento da armadilha 
Na construção de uma armadilha, devem-se levar em consideração os 

fatores abaixo relacionados, a fim de que a armadilha cumpra sua finalidade: 

- Gatilho sensível (doce). 

- Isca de acordo com o animal. 

- Tamanho da armadilha em relação ao tipo de animal a capturar ou abater. 

- Consistência da armadilha. 

- Tipo de caça. 

 

2) Tipos de gatilho 

Na construção de uma armadilha, o combatente deverá definir qual o tipo de 
gatilho que melhor se adapta a armadilha e ao local da construção. São utilizados: 

- Gatilho de encaixe 

- Gatilho de pressão 

- Gatilho de tração ou tropeço 
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3) Tipos de Armadilha para Caça 
a) Chiqueiro 

- Finalidade: apanhar onça, jaguatirica e gato-maracajá. 
- Isca: animal vivo para onça e carne, vísceras e peixe para jaguatirica. 
- Construção: há necessidade de assoalho para o gato-maracajá, não 

sendo necessário para onça.      
usa-se madeira resistente e amarrações fortes. 

- Acionamento: gatilho de pressão ou tração. 
 
 

Obs: para manter qualquer felino 
no seu interior, os troncos 
deverão estar unidos uns aos 
outros, assim a armadilha deverá 
ter firmeza e solidez. 
 
No detalhe há um gatilho de 
pressão. 
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b) Mundéu 
- Finalidade: apanhar tatu. 
- Construção: utiliza-se um tronco pesado. 
- Local: trilhas e tocas. 
- Acionamento: gatilho de pressão ou tração. 
 

 
 
 

No detalhe há um gatilho de 
encaixe. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mundéu associado a um laço. 
 
No detalhe há um gatilho de tração 

 
 
 
 
 
 

c) Quebra-cabeça 
- Finalidade: apanhar animais diversos. 
- Construção: galho forte e flexível envergado. 
- Local: trilhas. 
-Acionamento: gatilho de tração ou pressão. 
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d) Fojo 
- Finalidade: apanhar qualquer animal. 
- Local: trilhas, atrair a caça mediante colocação de iscas. 
- Construção: de madeira ou na terra, (dependendo do animal, devem-se 

forrar paredes e chão). 
- Acionamento: automático. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e) Alçapão 

- Finalidade: apanhar animais terrestres diversos. 
- Construção: cava-se ou se utiliza de um buraco fundo, cuja boca será 

coberta de varas finas (gravetos) e folhagem, a fim de camuflá-la. 
- Acionamento: automático; quando o animal passar sobre a cobertura, 

cairá no alçapão e ficará preso no buraco. 
- Isca: poderá ou não ser colocada; se for o caso, terá a vantagem de 

atrair pelo cheiro. 
 

f) Jiqui 

- Finalidade: apanhar tatu. 
- Local: na boca da toca. 
- Construção: com a base do cone enterrado no chão, bem camuflado. 

utiliza-se bambu ou madeiras flexíveis. 
- Acionamento: ao entrar no Jiqui, o tatu não conseguirá retornar à toca. 
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g) Arapuca 
- Finalidade: apanhar aves. 
- Isca: sementes e frutas. 
- Construção: madeira fina e resistente. 
- Acionamento: gatilho de pressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

h) Tarranga 
- Finalidade: apanhar aves de pequeno porte. 
- Iscas: larvas, arroz, frutas etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Laço 

- Finalidade: apanhar animais pequenos. 
- Isca: sementes, frutas ou somente coloca-lo na trilha. 
- Construção: para enforcar e suspender (diversas variedades). 
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Laços com dois tipos de gatilho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outro tipo de laço 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

j) Arco e Flecha 
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l) Armadilha com arma de fogo 
- Finalidade: apanhar animais terrestres. 
- Acionamento: gatilho de pressão ou tração. 
- Construção: A arma empregada poderá ser uma pistola, um revólver, 

uma espingarda de caça etc. A pontaria deverá ser amarrada de acordo com a altura 
provável da caça e sobre a trilha, seguindo as alturas conforme as medidas auxiliares. O 
gatilho (não o da arma) será acionado quando o animal topar com uma das patas no 
cordel de tropeço distendido sobre a trilha. 

 
- veado de pequeno porte: 

medida auxiliar = 
distância do cotovelo 
à ponta do dedo 
médio distendido. 

- paca ou tatu: medida 
auxiliar = palmo 

 
 

 
 

 
 
 

 
- veado grande ou anta adulta: medida auxiliar = na posição de pé, 

colocando-se a mão colada à coxa, a distância da ponta do 
dedo médio ao solo (linha de terra). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Armadilha com 
pistola. 
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4) Recomendações Finais Sobre Armadilhas de Caça 
a) As armadilhas deverão ser montadas antes do cair da noite e nas partes 

mais estreitas das trilhas; quando se quiser canalizar o animal em direção a uma delas, 
bastará construir um “túnel”. 

b) Os laços deverão ter suas aberturas calculadas para deixar passar a 
cabeça do animal, e não o seu corpo. Os de enforcar e suspender terão duas vantagens: 
matar rapidamente e colocar a caça fora do alcance de outros animais. 

c) É conveniente macerar folhas de árvores, misturar com água e aplicar a 
solução no local da armadilha, visando não permitir que odores estranhos à região 
afastem o animal. 

d) Tudo o que se construir durante a montagem de uma armadilha deverá 
ser muito bem camuflado, para não despertar suspeitas. 

e) Os locais em que forem carneadas as caças poderão atrair outros 
animais. Neles, será, portanto, aconselhável e vantajoso colocar armadilhas. 

f) Toda a equipe na sobrevivência deverá conhecer a localização e não 
poderá andar nas trilhas dos animais e, por motivo de segurança, as “áreas de matar” 
devem ser evitadas. 
 
 
4.3. ARMADILHAS DE PESCA 

 
a. Generalidades 

Não existem normas para distinguir os peixes desejáveis dos indesejáveis para 
alimentação. O certo é que o cozimento os tornará todos iguais, em termos de 
alimentação. Apenas as vísceras, quando se tratar de peixes desconhecidos, não deverão 
ser aproveitadas para alimentação, apenas para isca. 

 
b. Fundamentos 

1) Materiais para pesca 

Os materiais mais práticos para se usar em pescaria são a linha, 
(preferencialmente de nylon, mas substituível por outras), e o anzol (que também pode 
ser improvisado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insetos, minhocas, carnes e vísceras de quaisquer animais poderão ser 

usados como iscas. Iscas artificiais poderão ser confeccionadas com pedaços de panos 
coloridos, penas de cores vivas, fragmentos de algum metal brilhante ou pequenos 
objetos. 
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2) Reconhecimento do Local Piscoso 
a) Vegetação 

Serve de abrigo para pequenos peixes e fonte de alimentos para os 
herbívoros. Lagos e lagoas cobertos de gramíneos ou vegetação ciliar possuem mais vida 
que as outras desprovidas desta proteção. 

b) Terreno 
Rios e lagos que correm por terrenos argilosos possuem maior 

quantidade de matéria orgânica, possibilitando maior alimentação aos peixes. 

c) Profundidade 
Os peixes carnívoros e herbívoros, peixes de escamas, normalmente 

habitam a superfície dos cursos d’água, não sendo encontrados em profundidades 
superiores a cinco metros. 

d) Temperatura 
A temperatura ideal é de 25º a 30º C. 

e) Lagos Abertos e Fechados 
Os que possuem comunicação com o mar são mais piscosos dos que os 

que se comunicam com rios. Os fechados oferecem uma variedade e quantidade menor 
de peixes. 

 
3) Fatores que influenciam no peixe / pescaria 

a) Alimento 
Pode ser animal ou vegetal. Seu tamanho, forma, cor, brilho e odor são 

decisivos para o êxito. Deve-se, sempre que possível, “cevar o local”. 

b) Ruídos 
Os peixes são sensíveis às vibrações na massa aquática. 

c) Luz 
Luz artificial sensibiliza os peixes a grandes profundidades, prejudicando 

o sucesso da pescaria. Não se devem projetar sombras na água. 

d) Cheiro ou odor 
Não se deve segurar a isca com as mãos impregnadas com derivados do 

petróleo, principalmente repelentes. 

e) Vento 
Quando intenso, influencia negativamente o resultado da pescaria, pois o 

peixe procura abrigo nestas situações. 

 
4) Tipos de pescaria 

a) Com linha de mão. 
b) Com caniço. 
c) Com pinauca (caniço cuja isca é um pedaço de pano vermelho ou pena 

de pássaro). 
d) Com espinhel (linha comprida na qual se prendem, de espaço em espaço, 

linhas armadas de anzóis). É colocada de margem a margem. 
e) Com anzol de gatilho (armadilha com anzol e vara). O gatilho mais 

adequado é o tipo de forquilha. 
f) Pescaria com arma de fogo (atrair o peixe e disparar com arma de caça). 
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c. Armadilhas para Pesca 

1) Armadilha com caniço 

Utiliza uma vara de pescar, com linha e anzol, além de um gatilho, que é 
acionado quando o peixe belisca a isca no anzol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Armadilhas tipo “CURRAL” 
São bastante vantajosas, pois nelas os peixes entrarão e permanecerão, às 

vezes, em grande quantidade e variedade. 
A correnteza do curso d’água é aproveitada e mantém os peixes 

aprisionados no curral. 
A construção de um curral dependerá de um estudo do local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correnteza 

entrada dos peixes 
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correnteza 

correnteza 

entrada  

o “verdadeiro 
curral” 
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correnteza 

3) Armadilha do Munzuá ou Covo 
Trata-se de um cilindro de bambu com entrada, e saída na parte superior 

para a retirada dos peixes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Uso da Zagaia ou Facheio 

É um processo utilizado à noite, quando os cardumes deixam os leitos dos 
rios e igarapés e encostam às margens para pernoitar. 

É necessária uma fonte luminosa como uma lanterna ou uma tocha (facho), 
além da zagaia ou de um terçado (facão) para se fachear. 

É normalmente utilizada a uma profundidade média de 80 cm. 
 

5) Uso do Arco e Flecha 
Utilizado pelos índios. 
Processo em que um elemento se situa na proa de uma canoa e, ao avistar 

um cardume, realiza o disparo. 
 

6) Uso de Tóxicos Naturais 

É realizada principalmente com o uso do timbó, uma planta nativa da região 
Amazônica, cujo princípio ativo é a rotenona, que age no sistema de oxigenação dos 
peixes (sendo assim tóxico para esses animais). É o método de pesca mais utilizado 
pelos índios na captura do pescado. Além do timbó, existem outras plantas com 
propriedades ictiotóxicas que podem ser utilizadas (como as dos gêneros: Derris, 
Lanchacarpos, Mundeles, Tephosia e Milletis), porém em menor escala. 

Para o emprego do timbó, é necessário fazer um macerado de certa 
quantidade da planta e colocá-lo num lago ou poço com pouca correnteza, para que o 
princípio ativo não se dilua rapidamente e, devido à concentração, tenha uma melhor 
ação na área atingida.  

 
d. Pesca Predatória 

Embora este processo seja proibido por lei - Código de Caça e Pesca - a pesca 
com uso de explosivos é utilizada em grande escala em todo Brasil, ocasionando 
desperdícios e prejuízos consideráveis à fauna aquática, principalmente na renovação 
dos estoques populacionais e no ciclo de vida dos peixes e outros animais aquáticos, pela 
morte indiscriminada de adultos, filhotes e alevinos. 
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O explosivo mais largamente empregado é a dinamite, com espoleta e estopim. 
A ação da explosão é proporcional à pressão produzida pelo peso da massa fluvial, sendo 
por essa circunstância, escolhidos os poços mais profundos dos rios ou lagos, para se 
colocar a dinamite. 

A ação no peixe, causando sua morte, se faz pelo deslocamento da massa 
líquida, com uma mudança rápida da pressão hidrostática, que provoca o 
comprometimento da pressão interna – corpórea e afeta a bexiga natatória, destruindo-a e 
causando desequilíbrio e morte do animal. 

Assim, após a explosão, a maioria dos peixes bóia na superfície d’água, sendo 

coletados. Outros deles são arrastados pelas correntes fluviais, vindo à superfície 
centenas de metros do local onde se verificou a ação do explosivo. 
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CAPÍTULO 5 

ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 
5.1. GENERALIDADES 

 
Normalmente, obter-se-á carne por meio da caça e da pesca. A carne tem valor 

nutritivo e calórico muito maior que os vegetais, por ser a melhor fonte de proteínas 
completas e pela quantidade de calorias que possui. Entretanto, é mais difícil de ser 
conseguida na selva, devendo o homem, para isso, estar altamente capacitado, 
conhecendo os hábitos diurnos e noturnos dos animais, seu “habitat”, seus rastros e 
locais de comedia, onde possa ser feita uma espera ou colocada uma armadilha para 
caça. 

 
 

5.2. PREPARAÇÃO DA CAÇA 
 

a. Tipos de Animais (quanto ao preparo) 

Para efeito do abate, preparo, utilização e conservação, convenciona-se dividir 
a caça em: 

1) Animais de grande porte 
Antas, onças, veados, macacos, pacas, cutias, cutiaras, capivaras etc. 

2) Aves 
Mutuns, jacus, nhambus-galinha, jacamins, papagaios, ciganas, socós, 

garças etc. 

3) Peixes 

Tucunarés, tambaqui, aracu, sarapó, pirarucu, pintado etc. 

4) Animais de terra 

Enquadram toda a variedade de quelônios, ofídios, lacertídeos e jacarés. 

 
b. Abate 

Existem varias formas de se abater um animal. A seguir serão apresentados os 
procedimentos mais comuns com relação aos tipos de animais. 

1) Animais de grande porte 

- Com o uso de arma de fogo. 
- Dando uma pancada na cabeça. 
- Pendurando e sangrando após atingir o coração. 

2) Aves 

Péla-se o pescoço, dão-se algumas batidas para estufar a veia e o sangue 
descer mais rápido após o corte. Corta-se o pescoço da ave com uma faca, segurando 
bem o animal e recolhe-se o sangue. 

3) Peixes 

Retirá-los da água. 
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4) Animais de terra 
a) Quelônios 

Dá-se uma pancada na cabeça. Caso o animal a esconda, deve-se enfiar 
o dedo no orifício do casco oposto ao da cabeça. 

b) Ofídios 
Apóia-se a cabeça num tronco e com um porrete bate-se energicamente. 

 
c. Preparo da Caça 

1) Animais de grande porte 

a) Processos de retirada ou limpeza da pele 

(1) Esfolamento ou descamisamento 

Uma vez abatido o animal, 
pendura-se o mesmo pelos membros posteriores, 
abrindo suas patas para facilitar o trabalho.  

1 - Faz-se uma incisão transver-

sal na parte mais alta dos mesmos, abaixo dos 
joelhos e outra longitudinal até a virilha. 

2 - Desce-se esse corte longitu-

dinal pela “linha branca” do ventre do animal. Com a 
ponta da faca inicia-se o esfolamento, liberando a 
pele dos músculos pelo corte de uma fina camada 
de gordura ali existente. 

3 - Procede-se com os membros 
anteriores e o pescoço da mesma forma. 

Em alguns animais (como o 
macaco) é possível realizar o descamisamento. Assim, 
tão logo se tenha apoio para tracionar com as mãos, o 
descamisamento poderá ser iniciado, destacando-se o 
couro do músculo pela simples tração. 

(2) Sapecar 

Do mesmo modo que na ave, o animal é chamuscado no fogo para se 
fazer em seguida a raspagem do pêlo com uma faca ou objeto cortante, até a pele ficar 
esbranquiçada. É o processo mais usado em macacos pelos índios e caboclos. 

(3) Fervura 

Processo muito utilizado em paca, cutia e cutiara, que têm a pele 
muito saborosa. Joga-se água quente em cima do animal e simultaneamente faz-se a 
raspagem do pelo até a pele ficar branca. Deve-se tomar cuidado para evitar que o couro 
venha a “encruar”; para tal, deve-se jogar água somente nas partes (quartos) que serão 
imediatamente raspadas. 

b) Evisceração 

(1) Após utilizar qualquer dos processos vistos acima, o animal seja 
grande ou pequeno, será aberto pelo peito para a evisceração. 

(2) Cuidados a serem observados 
Nessa operação dever-se-á ter cuidado com a vesícula biliar (fel) e a 

bexiga (urina), que poderão comprometer a carne obtida. Para isso coloca-se a ponta da 
faca protegida pelo indicador e, tracionando-se para frente e para baixo, o animal será 
aberto sem se correr o risco de perfurar a bexiga ou bolsa biliar. 
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Existem alguns tipos de animais que possuem, além da vesícula biliar 
e bexiga, glândulas subaxilares que, se não forem retiradas corretamente, também 
poderão comprometer a carne obtida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descamisamento e 
evisceração de um 

macaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Observações 

Eviscerado e lavado, o animal estará pronto para a cocção (cozimento) 
para consumo imediato ou para ser moqueado para consumo posterior. 

Por medida de segurança, as vísceras e o sangue dos animais de grande 
porte não devem ser consumidos, tendo em vista serem prováveis focos de doenças. 

Deve-se assar ou cozinhar muito bem a carne para se evitar contrair a 
toxoplasmose (doença provocada pelo protozoário toxoplasma gondhi), que pode causar 
a cegueira, o aborto nas mulheres e até a morte. 

A carne não deve ser colocada em contato direto com o fogo, pois, além 
de queimá-la, isso não acelera a sua preparação. 

A pele dos animais poderá ser aproveitada para abrigar, para colher água 
ou para simples adorno. Para isso deverá ser estaqueada, bem esticada e posta para 
secar ao sol ou fogo. 

 

2) Aves 
Considerar-se-á as aves basicamente em duas situações: com o corpo 

quente (quando recém abatidas) ou com o corpo frio. 

a) Processos de retirada ou limpeza da pele 

(1) Aves com o corpo quente (as penas se soltam facilmente) 
- Aproveita-se o corpo ainda quente da ave recém abatida para retirar 

as penas através de puxões. 

- Realiza-se o Descamisamento 
Após se pendurar a aves pelos pés, faz-se uma incisão na coxa 

(entre a pata e o couro) ou no pescoço, cortando-se apenas a pele. Por este pequeno furo 
coloca-se um tubo oco, soprando-se energicamente até separar a pele com as penas, da 
carne da ave. O animal ficará inchado como um balão. Em seguida, faz-se um corte maior 
e traciona-se toda a pele juntamente com as penas. 

A grande desvantagem desse processo é a perda por completo da 
pele do animal (que possui grande quantidade de gordura) como alimento. 
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(2) Aves com o corpo frio (as penas não saem facilmente) 

- Fervura 
É um processo caseiro, quando se utiliza água quente. Esse 

processo é mais moroso e difícil de ser empregado em plena selva e, principalmente, em 
uma situação de sobrevivência. 

- Envolta em tabatinga 
É um processo eficiente, porém demorado. É usado principalmente 

para aves pequenas. Envolve-se a aves em tabatinga (barro) e coloca-se diretamente na 
brasa. Quando o barro secar e quebrar, as penas estarão grudadas e serão retiradas 
junto com ele. 

- Há também o processo de “sapecar” o animal, que nada mais é do 
que chamuscar a ave no fogo e ao mesmo tempo retirar as penas já queimadas com a 
mão ou pela raspagem. É utilizado pelo índio e pelo caboclo. 

b) Evisceração 
Após a utilização de qualquer dos processos descritos, procede-se a 

evisceração através de um corte longitudinal no ventre da ave. Poderão ser aproveitados 
para o consumo: o coração, a moela (obtenção do sal), o fígado e os ovos. 

c) Observações 
Eviscerado e lavado, o animal estará pronto para a cocção (cozimento) 

para consumo imediato ou para ser moqueado para consumo posterior. 
Para se retirar o sal da moela, pica-se esta bastante e a coloca para 

ferver com água. Com a evaporação, ao secar, restará uma pequena quantidade de sal 
no depósito. A quantidade obtida, embora insuficiente para salgar a ave, servirá para dar 
um paladar melhor à carne. 

O sangue das aves também pode ser consumido ou utilizado para se 
obter sal. 

Caso a ave abatida seja pequena, como o tucano, é preferível fazer um 
ensopado do que assá-la, pois renderá mais. 

 
3) Peixes 

a) Processos de retirada ou limpeza da pele 

Podem ser escamados, sempre da cauda para a cabeça, no sentido 
inverso das escamas. Cortam-se as barbatanas, as guelras e as nadadeiras. Nos peixes 
que possuem escamas grandes, poderá ser feita a escamação cortando-se finas fatias ao 
nível das escamas, sem atingir a carne. É o caso, por exemplo, do tambaqui. 

Alguns tipos de peixes não possuem escamas, sendo dotados de couro. 
Estes logicamente não serão escamados, mas podem ser descamisados. Após a retirada 
das barbatanas, nadadeiras e guelras, e feita a evisceração, serão levados ao fogo a fim de 
preparar o alimento para o consumo. Como exemplo de peixe de couro, pode-se citar o 
surubim, o piramutaba, o dourado etc. Quando o peixe é pequeno, pode-se ainda fazer sua 
preparação da seguinte forma: coloca-se o peixe envolto em folhas de sororoca e tabatinga, 
diretamente no braseiro. Quando a tabatinga endurecer e partir, o peixe estará pronto para 
o consumo. Neste processo, o peixe pode ser eviscerado antes ou após a cocção. 

b) Evisceração 

Após a utilização de qualquer um dos processos acima, faz-se a 
evisceração pelo ventre, aproveitando-se as ovas, quando for o caso. 

c) Observações 
Eviscerado e limpo, o peixe estará pronto para a cocção (cozimento) para 

consumo imediato ou para ser moqueado para consumo posterior. 
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Se o peixe for de tamanho médio para pequeno, pode-se assá-lo sem 
descamisar, escamar ou mesmo eviscerar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparo do peixe Conservação dos alimentos 

 
 

4) Animais de Terra 

a) Quelônios 

(1) Podem ser levados inteiros ao fogo utilizando-se o casco como 
panela. 

(2) Após isso, é feita a separação das vísceras. Não é um processo 
higiênico. 

- Apóia-se o quelônio no chão com o ventre para cima. Bate-se com o 
facão nas laterais, para separar as duas carapaças. 

- Ainda com o quelônio na mesma posição, retira-se a carapaça 
ventral, utilizando-se a mão puxando por cima e o facão com estocadas por baixo. O 
mesmo procedimento é feito com o casco dorsal. Após ser liberado, o corpo do quelônio é 
retirado como um todo de dentro do casco. 

- Num local com mais visibilidade e apoio, é realizada a evisceração. 
Isso porque nesses animais, o fel e a bexiga ficam bem camuflados junto ao fígado.  

(3) Após a evisceração, só restarão praticamente os músculos dos 

membros locomotores. Podem-se encontrar ainda ovos, que devem ser aproveitados. 
Não se deve assar a carne do jabuti, pois ela fica muito dura. 

 
b) Ofídios 

(1) Para se abater o ofídio, depois de capturado, utiliza-se de um porrete 
e dão-se pancadas na sua cabeça. 

- Podem-se comer tanto as cobras venenosas como as não venenosas. 
- No abate do ofídio, deve-se ter o cuidado de quebrar o “osso 

quadrado” da cabeça do animal. Esse procedimento faz com que se interrompa o fluxo de 
peçonha das glândulas existentes na cabeça dos ofídios. 

(2) Retirada da Pele 
- Faz-se uma amarração logo abaixo da cabeça do ofídio, sem cortar 

o animal e o pendura numa trave horizontal. 
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- Enquanto um combatente traciona a cobra pela cauda, o outro faz 
um leve corte transversal em toda a circunferência do ofídio, logo abaixo da cabeça, 
atingindo-se apenas o couro. Em seguida, é feito outro corte longitudinal, dessa vez mais 
profundo que o primeiro, em todo o ventre da cobra, até a ponta da cauda. Esse segundo 
corte é feito com auxílio da outra mão esticando o couro do ofídio. 

- Em seguida é feito o descamisamento, ou seja, a retirada do couro 
sem auxílio da faca, apenas tracionando-o até o final. Pode ser feita a esfola, que se 
caracteriza pela ação da faca separando o couro da carne do animal. 

(3) Para a evisceração, faz-se um corte no ventre do animal de cima para 

baixo. Localiza-se abaixo da cabeça uma espécie de tubo azulado (víscera) que deve ser 
puxado para baixo, com isso as vísceras sairão como um todo.  

(4) Por fim faz-se a separação da cabeça e da cauda na altura da cloaca. 
Entretanto, deve-se ter o cuidado de, no momento de se cortar a cabeça do ofídio, colocá-
lo de cabeça para baixo, a fim de se evitar uma possível contaminação pela peçonha do 
animal, caso seja um ofídio peçonhento. 

(5) Observações 
- Concluída a preparação e a respectiva limpeza, o ofídio estará 

pronto para ser preparado para o consumo. 

- Não se deve assar a carne da cobra, pois fica muito dura. 

- O couro pode ser utilizado como utensílio, bastando para isso secá-
lo ao sol, após retirar a gordura existente no mesmo. 

 
c) Jacarés e Lacertídeos 

(1) Deve-se tomar alguns cuidados na preparação do jacaré: 

- Amarrar a boca, mesmo estando morto. Se a morte foi recente, um 
auxiliar deverá imobilizar a cauda do animal para evitar surpresas desagradáveis. 

- No jacaré, só é possível fazer a retirada do couro pelo esfolamento. 
Isso é feito colocando-se o animal estirado com o ventre para cima, já que o couro nesta 
parte não é tão duro quanto no dorso. Poderá, também, ser feita semelhante aos animais 
de grande porte. A evisceração é realizada pelo ventre. 

(2) Não devem ser consumidos lacertídeos que se deixem apanhar com 

facilidade ou que estejam doentes. 

 
d) Tatu 

(1) Limpeza da pele 

- Fervura 

Da mesma maneira que é feito com a cutia e a paca, joga-se água 
quente por sobre a sua carapaça e no ventre, realizando simultaneamente a raspagem 
até ficar esbranquiçado. 

- Sapecar 

Semelhante ao processo anterior, coloca-se o animal diretamente 
no fogo, procurando queimar seus pêlos. Simultaneamente é feita a raspagem. 

(2) Após ter seguido um dos processos anteriormente descritos, será feita 

a evisceração do animal pelo ventre. Em seguida, será esquartejado e colocado numa 
panela para cozinhar. 
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d. Temperos 

1) Quando do preparo de alimentos, a falta de temperos, na selva, constituirá 
um outro problema, embora alguns vegetais apresentem pequena salinidade. 

2) Na selva, o sal poderá ser encontrado de diversas maneiras. 
- Nas cinzas, que possuem pequeno teor salino na sua parte mais branca. 
- No caruru, planta flutuante que, secada ao sol, picada, queimada e 

lavada, fornecerá como resíduo um sal grosseiro. 
- Na moela das aves, que após picada e fervida até a evaporação da água, 

por várias vezes, deixará um pequeno depósito com certo teor de sal. 
- No sangue, que posto a ferver até secar, também fornecerá sal. 

 
 

5.3. CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS 

 
a. Para a conservação da carne por um período de vários dias, esta deverá ser 

cortada em fatias, de no máximo dois dedos de espessura, e submetida a uma 
desidratação, pela defumação, salga ou moquém. 

b. Para conservar a carne por um período de um dia ou mais, bastará salgá-la e 
envolvê-la em folha, papel ou pano. Caso acumule mofo, será necessário apenas raspá-lo 
antes do preparo para consumo. 

c. Para a conservação por um período de até oito horas, as carnes que não forem 
desidratadas, defumadas, salgadas ou moqueadas, poderão ser conservadas, deixando-
as amarradas e protegidas no interior de igarapés, cujas águas são normalmente frias. 

d. Após a desidratação as carnes poderão ser enroladas em folhas e enterradas. 
Isso facilitará a conservação. Caso acumule mofo, será necessário apenas raspá-lo antes 
do preparo para consumo. O moquém é o calor, a defumação é calor de fumaça. 

e. - Os ovos, tanto os de aves como os de quelônios, podem ser conservados até 
30 dias, quando cozidos em água e guardados em salmoura, ou então, após cozidos, 
esfarelados e postos ao sal para uma melhor desidratação. Outra maneira de conservar 
ovos é enterrá-los em local úmido, ou mesmo no leito de um igarapé. 

f. Os amazônicos conservam os alimentos, normalmente peixes, por meio do 
processo conhecido por “michira”. Este consiste em derreter banha do animal em um 
recipiente, retirar o torresmo e, com ela ainda quente (em estado líqüido), mergulhar 
totalmente a carne cozida ou frita (anteriormente). No caso de pedaços espessos, a carne 
deverá ser cozida. Após a banha solidificar-se, o alimento continuará em condições de ser 
consumido durante um período de até 12 meses. Exemplo: carne de anta. 

 
 

5.4. CONSUMO 

 
Depois de utilizados quaisquer dos processos de preparação e devidamente 

temperados, os alimentos deverão ser levados à cocção. 

O modo de fazer a cocção dependerá dos meios existentes e do fogão construído. 
Porém, em caso de maior necessidade, a opção deverá ser pelo cozimento, em forma de 
sopa, seja qual for o animal. 

Este processo reterá maior quantidade de proteínas, algo que os vegetais da 
Amazônia não conseguem repor na mesma proporção. 
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5.5. CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS ANIMAIS SELVAGENS 
 

Classe Ordem Animal Hábito Habitat Comedia Obs 
M

A
M

ÍF
E

R
O

S
 

D
e
s
d

e
n

ta
d

o
s
 

Tatu Noturno Buraco na terra Uixi, piquiá, buriti  Sai 
durante o 

dia quando 
com cria 

Tamanduá Diuturno Qualquer lugar 
Cupim, Formiga e 

ovos de aves 

Tamanduaí Noturno Embaúba 
Idem anterior e 

insetos 
Preguiça Diurno Árvores Folhas (embaúba) 

R
o
e

d
o

re
s
 

Capivara Noturno 
Moitas, Igarapés, 
lagos e banhados 

Canarana 
(capim) 

 

Cutia Diurno 
Oco e raiz de 

árvores 
Buriti, aixi e piquiá 

Cutiara Diurno Idem Frutos 

Paca Diuturno 

Buraco na terra 
embaixo das 
árvores ocos, 

raízes 

Frutos 

Guandu Noturno Oco de pau Frutos 

Quatipuru Diurno Árvores Frutos 

Rato-coró Diuturno 
Oco de pau e moita 

à beira d’água 
Ovos de aves 

Anta Diuturno Qualquer lugar 
Buriti piquiá, uixi e 

maçaranduba 

U
n
g

u
la

d
o

s
 Veado Diuturno 

Local seco e 
cerrado 

Flor de piquiá e 
flor sapucaia, 

frutos O veado 
galheiro é 

encontrado 
em regiões 
de banhado 

Caititu Diuturno Terra firme, baixios 
Uixi, piquiá, buriti, 

patauá 

Queixada Diuturno Lugares úmidos 
Uixi, piquiá, buriti, 

patauá 

Lontra Noturno Barranco de rios 
Peixe e aves 

aquáticas 

C
a
rn

ív
o

ro
s
 

Irara Noturno Matas 
Aves, ovos 

pequeno mamífero 
Papa mel 

Gato-
maracajá 

Noturno Galhos da árvores 
Nhambu, paca, 

cutia 
 

Onça 
pintada 

Diuturno Qualquer lugar 
Veado, paca, cutia 

porco, capivara 

Suçuarana Diuturno Qualquer lugar 
Veado, paca, cutia 

porco, capivara 
A parda é 
o puma 

Cachorro 
do mato 

Diuturno Buraco na terra Nhambu e paca 
 

Jupará Noturno Oco de árvores 
Frutas, pássaros e 

pequenos 
roedores 

 

Quati Diurno 
Alto das árvores 

oco das árvores e 
buraco na terra 

Fruta, nhambu, 
cobra e aves 

 

P
ri

m
a

ta
 

Macaco Diurno 
Copas das 

árvores 
Todas as frutas 
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Classe Ordem Animal Hábito Habitat Comedia Obs 

M
A

M
ÍF

E
R

O
S

 

M
a

rs
u

p
ia

is
 

Mucura Noturno Oco de pau 
Ovos de aves, 

frutas, vermes e 
larvas 

 

Gambá Noturno Buraco na terra Rã, frutas e aves 

A
V

E
S

 

R
a
p

a
c
e

s
 

Gavião Diurno Árvores 
Pequenos animais 

e peixes 

 

T
re

p
a
d

o
re

s
 

Coruja Noturno Árvores 
Ratos, morcegos, 
sapos e insetos 

Arara Diurno Árvores 
Frutas de casca 

grossa 

G
a

lin
á

c
e

a
s
 Tucano Diurno 

Ninho em oco de 
pau 

Frutos 

Papagaio Diurno 
Ninho em oco de 

pau 
Todas as frutas 

Mutum Diurno 
Ninho na copa das 

árvores 
Patauá, bacaba e 

açaí 

Dorme 
também 

em poleiro 

P
e

rn
a

lt
a

s
 

Jacu Diurno 
Ninho na copa das 

árvores 
Patauá, bacaba e 

açaí 

 

Nhambu Diurno Ninho no chão 
Frutas pequenas e 

açaí 

Jacamim Diurno 
Empoleirada nas 

árvores 
Besouro, formigas, 

frutas e buriti 

Garça Diurno 
Empoleirada nas 

árvores 
Peixes, 

batráquios, insetos 
 

P
a

lm
íp

e
d

e
s
 

Socó Diurno 
Empoleirada à 
beira d’água 

Peixes, 
batráquios, insetos 

Biguá Diurno 
Na terra, próximo a 

água 
Peixes 

R
É

P
T

E
IS

 

Q
u

e
lô

n
io

s
 

Marreco Diurno 
Na terra, próximo a 

água 
Peixes 

 

Tracajá Diurno Água Peixes 

Jabuti Diurno Terra firme 
Frutas moles e 

carniças 

S
á

u
ri

o
s
 

Lagartos Diurno Buraco na terra 
Vermes e insetos, 

ovos 

Ofídios Diurno Qualquer lugar Diversos 
Ver animal 
peçonhento 

C
ro

c
o

d
ili

a
d

o
s
 

Jacaré Diuturno 
Rios, lagos e 

banhados 
Animais 
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CAPÍTULO 6 

OBTENÇÃO DA ÁGUA E DO FOGO 

 
6.1. GENERALIDADES 
 

a. A água 

Apesar do enorme caudal hidrográfico, representado pela abundância de cursos 
de água e do alto índice pluviométrico da AMAZÔNIA, haverá situações em que não será  
fácil a obtenção de água. Sendo a primeira das necessidades para a sobrevivência do 
homem, abastecer-se dela deve constituir uma preocupação constante. 

O ser humano pode resistir vários dias sem alimento, estando, entretanto, com 
menores possibilidades de sobreviver se lhe faltar a água. Esta resistência estará 
condicionada à capacidade orgânica e às condições físicas do indivíduo, as quais, na 
selva, estarão quase sempre aquém das possibilidades normais deste mesmo indivíduo. 
É o tributo cobrado pela própria selva. 

Na selva equatorial, o que mais ressalta de importância é a necessidade 
constante da água, por sofrer o organismo sudação excessiva, o que, quando demasiada 
e constante, poderá acarretar a exaustão. Torna-se vital a manutenção do equilíbrio 
hídrico do organismo. 

De modo algum deverá o sobrevivente lançar mão de outros líquidos, como 
álcool, gasolina ou urina, à falta absoluta da água. Tal procedimento, além de trazer 
conseqüências funestas, diminuirá as possibilidades de sobreviver, revelando indícios da 
proximidade do pânico, que pode ser fatal.  Portanto, saber onde há água e estar sempre 
abastecido dela, é importantíssimo e fundamental. 

 
b. O Fogo 

O fogo é muito importante para o combatente, pois pode lhe auxiliar em diversas 
atividades, como purificar a água, cozinhar, secar a roupa, aquecer o corpo, sinalizar, 
iluminar e fazer segurança contra animais selvagens. 
 
 
6.2. OBTENÇÃO DA ÁGUA 
 

a. Fontes de Água 

1) Águas correntes 

São as águas dos rios e igarapés. É importante colher a água do fundo, pois 
na superfície normalmente se encontram sujeiras. Deve-se evitar desmoronamento ou 
remover os leitos para que a água não fique barrenta e imprópria para consumo. 

2) Águas paradas 

São águas de igapós, lagos e pântanos. O seu consumo deve ser feito após 
a sua purificação (retirada de um fosso feito à cerca de 5 m do espelho d’água). 

3) Água da chuva e do orvalho 
Fazendo-se uso de um recipiente de grande área, como um poncho, lona plástica 

ou um telheiro de folhas de bananeira, deve-se colher a água da chuva ou do orvalho. 
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4) Água nas partes baixas do terreno 
No fundo dos socavões, normalmente encontramos água. Quando for 

acumulada da chuva em poças, basta purificá-la. 

5) Vegetais 

Algumas palmeiras como o buriti, a umbaúba e o patauá são indicadores de 
água, pois se localizam nas partes baixas do terreno, próximo aos igarapés. 

Pode-se obter água de certos cactos do tipo bojudo, como o cabeça de frade 
e o xique-xique. 

Nas regiões tropicais há gravatás e bromélias, cujas folhas resistentes e 
chegadas umas às outras, sobrepondo-se como escamas, costumam conter apreciável 
quantidade de água de chuva. Basta purificá-la para beber. 

Vários são os vegetais que poderão fornecer água ou indicar a sua 
presença. Os principais são: 

a) Cipó d'água 
Parasita de cerca de 10 

centímetros de diâmetro, cor marrom-arroxeada 
e casca lenhosa, estando pendurado entre a 
galharia e o solo, em grandes árvores. Bastará 
cortá-lo, primeiro em cima, ou onde mais alto se 
possa alcançar, e depois em baixo, de modo a 
ter, no mínimo, um metro de cipó. Deixa-se que 
pela parte inferior escorra a água. Pela 
quantidade que fluir e pela facilidade com que o 
cipó é encontrado na selva, poder-se-á sempre 
estar suprido de água. 

Nunca se deve beber água de 
um cipó que produza líquido leitoso ou amargo. 

O melhor cipó é o de casca grossa, cuja água é cristalina. O primeiro corte deve ser feito 
na parte de cima. 

b) Bambu 
 
Às vezes, poderá ser 

encontrada água no interior dos gomos do 
bambu, principalmente do velho e amarelado. 
Pelo barulho, ao ser sacudido, sabe-se da 
presença ou não de água e, para sua 
utilização, bastará fazer um furo junto à base 
dos nós. Na Selva Amazônica, os bambus 
somente são encontrados em locais que já 
foram ocupados pelo homem. 

 

 

c) Coco 

Produto de algumas palmeiras, onde no seu interior encontra-se água. 
Os meio-verdes serão os que maior quantidade de água apresentarão. Os coqueiros da 
Amazônia somente são encontrados em locais onde foram plantados pelo homem. 

d) Buriti 

Palmácea que se desenvolve somente onde há água. A presença do 
buritizal na área será indicativa da presença de água. Caso não haja igarapé próximo ao 
buritizal, basta cavar junto ao mesmo, que, a pouca profundidade, obter-se-á água. 
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e) Plantas Escamosas 
Algumas plantas de folhas resistentes, que se sobrepõem como 

escamas, poderão conter apreciada quantidade de água das chuvas. Bastará eliminar 
possíveis impurezas, por meio de filtragem e purificação, e utilizá-la. 

f) Umbaúba 
Poderá ser encontrada pequena quantidade de água junto às suas 

raízes ou dentro de seus gomos, conforme a época do ano. 

6) Trilhas de Animais 
Seguindo as trilhas de animais, quando identificadas, estas invariavelmente 

conduzirão a fontes de água. 

 

b. Purificação da Água 

A água colhida diretamente da chuva ou cipós d’água não necessita ser 
purificada para o consumo. 

Entretanto, se for o caso, conforme seja proveniente de igarapés ou de outras 
fontes, pode sofrer um dos vários processos de purificação que se seguem: 

1) Pela fervura durante cinco minutos, no mínimo. 

2) Pelo comprimido de hipoclorito de sódio, na dose de um por cantil (um litro), 
aguardando-se 30 minutos para bebê-la. 

3) Pelo adicionamento de 8 a 10 gotas de tintura de iodo ou de 3 gotas de 
Hidrostéril (ou similar) em cantil (um litro), aguardando-se 30 minutos para o consumo. 
 
 
6.3. OBTENÇÃO DO FOGO 
 

a. Preparação do Local 

Antes de se acender qualquer fogo tem-se que preparar o local, limpando a área 
de folhas, gravetos, ramos, musgos, capim seco e outros, a fim de evitar um incêndio 
indesejável. Se o solo estiver molhado, faz-se o fogo sobre uma plataforma ou estrado de 
madeira ou pedras chatas. 

Caso a permanência no local seja prolongada ou haja prenúncio de chuva, deve-
se construir um rabo de jacu para proteger o fogo. 

O fogo para cozinhar deve ser protegido por troncos ou pedras, para concentrar 
o calor e apoiar as panelas. 

 
b. Acendimento do Fogo 

Para iniciar um fogo, é necessário que se faça com um material facilmente 
inflamável, o qual chamamos de isca. 

Convenciona-se denominar de isca ao amontoado inicial de folhas secas, 
papéis, palhas, plásticos, combustíveis, gravetos finos, cascas de árvores, sobre os quais 
operamos para a obtenção inicial do fogo. Na selva, há árvores como a mombaca ou o 
marajá e outras palmáceas que, mesmo verdes ou molhadas, pela raspagem de seus 

caules dão uma espécie de maravalha que facilita a obtenção inicial do fogo. Outro auxílio 
para a isca é o emprego do breu vegetal, resina extraída da árvore do breu, que, além de 
aceitar facilmente o fogo, ainda o conserva por muito tempo; além disso, é aromático e 
espanta os mosquitos. Sempre que se dispuser de querosene, gasolina, fluido para 
isqueiro e pólvora, serão eles úteis na tentativa de obter fogo, desde que utilizados com o 
devido cuidado. 
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Para lenha, deve-se usar árvores mortas e secas. Na madeira caída no solo, um 
tronco por exemplo, o seu cerne ou miolo será uma excelente lenha, mesmo que a parte 
de fora esteja molhada. 

Existem algumas maneiras de se iniciar (acender ou atear) o fogo, podendo-se 
citar o processo convencional, o com uso de equipamentos especiais e com uso meios de 
fortuna. 

1) Processo de Acendimento Convencional 
Prepara-se o local do fogo conforme já foi dito. Reúnem-se todos os 

materiais e se certifica de que a isca e o combustível se encontram secos. Faz-se uma 
pequena pirâmide com o material miúdo (papel, gravetos etc.) deixando uma abertura 
para acender a pirâmide, que deve ser composta o suficiente para iniciar o fogo, afim de 
não abafá-lo. 

2) Processos de Acendimento com Equipamentos Especiais 
a) Com Cartucho Pirotécnico 

Se dispuser de um cartucho pirotécnico de sinalização, acenda-o. 

b) Com Pedra de Magnésio 
A pedra de magnésio, encontrada em algumas facas de campanha, 

deve ser utilizada fazendo a pederneira com a lâmina da própria faca. 

c) Com Cartucho de Caça 

Prepare a bucha com cartucho de caça e execute um disparo para o 
alto. Pegue rapidamente a bucha ainda incandescente e leve-a até a isca para iniciar a 
fogueira. 

3) Processo de Acendimento com Meios de Fortuna 

Prepara-se algumas iscas como breu vegetal, resina de jatobá, maravalhas, 
fios de linha de pano desfiado, algodão, gaze etc. Caso haja disponibilidade, deve-se 
utilizar isca de óleo, querosene e gasolina. 

Uma vez preparada a isca, acende-se o fogo em um local protegido do vento 
usando um dos seguintes métodos: pederneira e aço, lente de vidro, taquara de bambu, 
correia de couro, arco e pau e faísca elétrica, dentre outros. 

a) Com Pederneira e Aço 
Com lâmina de uma faca ou um pedaço 

de aço (use o lado da faca) fere-se a pederneira com um 
movimento rápido de cima para baixo, de modo que as 
faíscas produzidas caiam bem no centro da isca. 
Adiciona-se um pouco de gasolina à isca e toma-se o 
cuidado de desviar a cabeça para o lado ao ferir a 
pederneira. 

 

b) Com Lente de Vidro 

Qualquer lente de 5 cm ou mais de 
diâmetro pode ser usada com o sol brilhante, para 
concentrar seus raios sobre a isca e acendê-la. 

 
c) Com Taquara de Bambu 

Pode-se obter fogo utilizando uma taquara de bambu e uma madeira 
macia. Para isto, faz-se uma cava na madeira (que servirá de batente) e produz-se com a 
parte lisa do bambu um movimento rápido de quem esta serrando. Imprime-se 
continuidade ao movimento e alimenta-se a proximidade da cava com a isca até a 
obtenção do fogo. 
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d) Com Correia de Couro 
Pode-se obter fogo com uma 

correia de fibra seca forte, esfregando-a com 
um movimento contínuo que deverá ser 
aumentado em ritmo progressivo. O calor 
provocado pelo atrito será suficiente para 
acender o fogo, empregando-se uma isca. 

 

 

 

 

e) Com Garrote de Aço 
Um garrote de aço (com cabos de madeira) pode ser empregado para 

fazer um atrito sobre uma madeira macia e seca, esfregando-a com um movimento 
contínuo que deverá ser aumentado em ritmo progressivo, próximo a uma isca. O calor 
provocado pelo atrito será suficiente para acender o fogo. 

 

f) Com Arco e pau 
Roda-se o pau em uma alça 

feita no cordão do arco, sobre uma superfície 
de madeira preparada com isca (pólvora do 
cartucho) e fazendo-se uma pressão para baixo 
em uma área onde rodará o pau para provocar 
calor e iniciar a ignição. 

 

g) Com Pilha e Faísca Elétrica 
Produzem-se faíscas provocando um curto-circuito pelo atrito das 

extremidades dos fios da bateria e, deste modo, acende-se a isca. Um fio condutor ou a 
própria isca poderá ser utilizada para provocar o curto-circuito. A isca poderá ser uma lã 
de aço tipo Bombril. 

 

c. Conselhos Úteis e Práticos na Conservação do Fogo 

- Para passar a noite, utiliza-se troncos grossos e madeira verde, o que diminui o 
consumo da lenha. Usa-se folhas verdes na fogueira para espantar os mosquitos. Não se 
deve esquecer de armazenar lenha, podendo aproximá-la do fogo aceso para que seque 
e acenda com maior facilidade. 

- Não se deve desperdiçar fósforos nem isqueiros tentando acender uma 
fogueira com a isca mal preparada. 

- O material para a isca deve ser guardado bem protegido. Os isqueiros e os 
fósforos devem ser guardados dentro de sacos plásticos. 

- Não se esbanja os meios para acender cigarros. 
- Boa lenha poderá ser conseguida de árvores de pé e secas. 
- Para manter o braseiro em condições de futura utilização, basta cobri-lo com 

cinzas e, sobre estas, com uma camada de terra seca. 
- Para transportar fogo de um local para outro, bastará levar um tição ou brasas 

de bom tamanho e colocá-los na nova fogueira, atiçando o fogo. 
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d. Tipos de Fogões 

A escolha estará condicionada à quantidade de alimentos a preparar, ao tempo 
disponível para construí-lo e até à situação tática. Existem os seguintes tipos: 

1) Fogão de espeto 

é feito unicamente com um espeto, tendo de preferência uma forquilha na 
extremidade. No próprio espeto coloca-se a caça a ser assada. 

2) Fogão de assar 
Duas forquilhas colocadas uma de cada lado do fogo sustentam  o espeto 

com a caça. 

3) Fogão de moquém ou de moquear 
Sobre três ou quatro 

forquilhas dispostas em triângulo 
ou quadrado envolvendo o fogo 
forma-se um estrado, sobre o qual 
a caça será moqueada. É o 
processo ideal para assar peixes, 
devendo-se forrar o estrado com 
folhas largas. Para se obter um 
moqueado mais uniforme e 
rápido, as postas de carne não 
deverão ter mais de dois dedos 
de espessura. Se a caça for 
abundante e dispuser de sal em 
quantidade suficiente, deve-se 
salgar as postas antes de 
moqueá-las. 

 

 

 

4) Fogão móvel 
Com três varas de aproximadamente 1,20 

m, amarradas no alto formando um vértice, enquanto 
suas pontas formam no solo um triângulo equilátero. A 
1/3 de sua altura, as três estacas são amarradas 
horizontalmente com um cipó, a fim de fixar o conjunto e 
permitir ainda a amarração de uma grelha. Com este 
tipo de fogão poderá o fogo ser deslocado para 
diferentes locais, estando ele sempre pronto e, 
inclusive, com a grelha podendo ser utilizada para 
moquear. 

 

 

5) Fogão de Fosso 

Esse tipo de fogão é feito numa depressão do terreno ou num fosso cavado, 
onde, como melhoria, podem ser colocados lateralmente dois tocos de lenha no sentido 
longitudinal. Obtém-se, assim, uma maior profundidade, evitando-se a ação do vento. 
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CAPÍTULO 7 

ABRIGOS 

 
7.1. GENERALIDADES 

 
Um homem na selva, em situação de sobrevivência, necessita de algum conforto, 

de condições psicológicas e de saúde o mais favoráveis possíveis e de proteção contra o 
meio adverso. Ele necessita de um abrigo eficiente, limpo e de bom aspecto.  

As operações na selva podem ser conceituadas sinteticamente como sendo o 
emprego da inteligência, do vigor físico e da adaptabilidade do combatente à selva. O 
combate em ambiente de selva exige homens com ótimas condições físicas e 
psicológicas, de forma a poderem suportar, com o mínimo desgaste, as influências do 
meio e, assim, apresentar um rendimento máximo nas ações. Um dos meios de alcançar 
este intento é construir um bom abrigo, sempre que possível. 

 
 

7.2. FUNDAMENTOS 
 

a. Conceito 

Abrigos são construções preparadas pelo combatente, com os meios que a 
selva e o próprio equipamento lhe oferecem, para a proteção contra as intempéries e os 
animais selvagens. 

 
b. Classificação 

Os abrigos são classificados em permanentes; semi-permanentes; e 
temporários. 

1) Abrigos Permanentes 

São aqueles construídos com ou sem material da região e destinados à 
permanência continuada e por tempo indeterminado. 

2) Abrigos Semi-permanentes 
São aqueles construídos com material da região e destinados a dar condições 

à permanência na selva por um longo período de tempo. 
3) Abrigos Temporários 

São aqueles construídos com material da região, utilizando também, se 
necessário, partes do próprio equipamento, e destinados à permanência do combatente 
na selva por curto período de tempo. 

 
c. Seleção do Abrigo 

Se, durante a sua permanência na selva, o militar tiver que construir um abrigo, 
deverá antes fazer o seu estudo de situação, levando em consideração as seguintes 
condicionantes: 

1) Situação tática 
2) Tempo disponível para construção 
3) Tempo de permanência no local 
4) Material disponível (equipamento e material nativo) 
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d. Local para Construção 

Para a construção do abrigo, além da situação tática, deverão ser considerados 
os seguintes aspectos na escolha do local: 

- um lugar alto (com menos umidade); 
- em terreno ligeiramente inclinado (que possibilite o escoamento da água da 

chuva, sem alagar); 
- uma área relativamente limpa (a fim de possibilitar a observação de cobras, 

aranhas etc.); 
- afastado de chavascais (onde proliferam mosquitos e outros animais que 

podem ser nocivos ao homem); 
- sempre que possível, próximo de água potável (para facilitar as atividades 

da sobrevivência); e 
- preferencialmente, protegido da exposição ao vento. 

Ao iniciar a construção do abrigo, deverá ser verificado se as árvores onde serão 
feitas as amarrações estão firmes (sem estarem secas, podres ou mantidas por cipós) e se 
seus galhos estão nas mesmas condições, a fim de evitar que venham a cair, provocando 
acidentes. O abrigo não deve estar próximo ou embaixo deste tipo de árvores. 

 
e. Material Nativo para Construção 

Depois de selecionado o local e definido o tipo de abrigo a ser construído, deve-
se reunir todo o material nativo a ser utilizado. Para este trabalho, o Cmt de fração deverá 
definir equipes para as diversas atividades e apanha do material que irão utilizar. 

1) Tipos de Material Nativo 

a) Madeiras 

São utilizadas na construção da estrutura e dos assoalhos. 
 

b) Material para a cobertura dos abrigos 
Genericamente chamados de palhas, vários materiais podem ser usados: 

- palha (branca e preta de babaçu, braba, ubim em "V" e inajá); 
- folhas de palmeiras (açaí, bacaba, bacabinha, buriti e patauá); 
- sororoca (semelhante à folha da bananeira); 
- caranaí; e 
- sapê. 

As palhas, sem seus talos, ou as folhas de sororoca podem ser usadas 
para a confecção de tarimbas (espécie de colchão que fica sobre as “varas” de madeira 
da cama), devendo ser antes passadas ao fogo para retirada de insetos indesejáveis. 

 
c) Material para a amarração dos abrigos 

Podem ser empregados os cipós e enviras. 

(1) Cipós 

Diferentes tipos de cipó podem ser empregados. Há que se ter o 
cuidado de não empregar cipós totalmente secos, que se tornam quebradiços. 
Normalmente, esses cipós devem ser torcidos, para aumentar a flexibilidade das fibras. 
Entre outros, destacam-se os cipós ambé, titica e escada de jabuti. 

- Cipó Ambé: encontrado na mata de terra firme e à margem dos 
igarapés. Resistente e flexível, é muito utilizado nas amarrações. Quando cortado, 
apresenta cheiro de goiaba. 

- Cipó Titica: comum na mata de terra firme. Resistente e flexível, 

é muito usado nas amarrações e na confecção de cestos e cadeiras pelos regionais. 
- Cipó Escada de Jabuti. 
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(2) Enviras 
São retiradas da segunda camada da casca de certas árvores que 

se caracterizam por possuir fibras longas. Podem ser branca ou preta: 
- Envira Branca: retirada da árvore matá-matá. Possui cheiro de 

óleo de linhaça. 
- Envira. Preta: retirada da árvore envireira. 

 
f. Preparação do Material Nativo 

Após coletado o material, haverá necessidade de prepará-lo para empregá-lo. 

1) Processos de Preparação de Palhas 
Um mesmo tipo de palha poderá sofrer diferentes processos de preparação. 

Inicialmente deve-se escolher e cortar a palha. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Escolhendo e cortando a palha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abrindo a palha... 
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... até dividi-la em duas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colocando um pedaço sobre 
o outro, coincidindo o talo de 
um com a ponta do outro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma palha pronta para cobrir 
o telhado. 
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a) Palha Aberta 

Processo utilizado na preparação ("abrir" a palha) da palha branca. Neste 
processo, a palha será agitada até se desprender, abrindo-se, para em seguida ser usada. 

b) Palha Partida 

Processo utilizado na preparação da palha preta, patauá, bacaba, 
bacabinha e açaí. Deve-se achar o olho da palha, ou seja, a extremidade exata da ponta 
da palha, e, com bastante cuidado, segurando nas pontas das duas metades da palha, 
iniciar a separação. Após partir a palha, deve-se inverter os talos e colocá-los no teto com 
a calha voltada para baixo. 

c) Palha Riscada 

Processo utilizado na preparação da palha preta e patauá. Deve-se ter 
cuidado ao riscar a palha (cortar a palha até próximo à sua calha). Esse trabalho deve ser 
feito na parte interna da folha, rente ao talo principal e sem cortar completamente as 
folhas. A parte riscada deverá ficar voltada para baixo no teto do abrigo. 

d) Palha Torcida 

Processo utilizado na preparação da palha de bacaba e inajá. Deve-se 
torcer os grupamentos de folhas e girar por cima do talo para o lado contrário. Nesse 
processo, necessita-se de muita palha, devido ao intervalo entre as folhas. 

e) Palha Dividida e Presa ao Talo 

Processo utilizado na preparação da palha de buriti. Deve-se separar o 
talo do buriti e dividi-lo em dois, fazendo uma ponta na extremidade. O mesmo é feito com 
a palha que será dividida em grupamentos e colocados no talo. 

f) Palha Trançada 

Processo utilizado na preparação da palha branca, palha preta, patauá, 
bacabinha, bacaba e inajá. Pode ser utilizado como assoalho e cumieira. 

 
2) Processos de Preparação de Cipós 

Deve-se evitar dar nós em cipós. Caso seja necessário, deve-se sovar (bater) 
e / ou torcer o cipó até ficar flexível. 

a) Cipó Ambé 

- Descascá-lo; 
- Raspá-lo; e 
- Parti-lo, de preferência em fatias paralelas, podendo fazê-lo em cruz. 

b) Cipó Titica 

- Descascá-lo; e 
- Parti-lo, evitando os cortes em cruz a partir dos nós. 

c) Cipó Escada de Jabuti 

- Sová-lo até ficar flexível; 
- Parti-lo até obter o tamanho desejado; e 
- Torcer os seus pedaços. 
 

3) Processo de Preparação de Enviras 

As enviras requerem um processo específico de preparação. 

a) Retirar uma grande lasca da casca da árvore da envira. 

b) Colocar a lasca da árvore no solo, com a casca voltada para cima. 
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c) Fazer uma incisão (corte) pouco profunda na casca da árvore, a 10 cm de 
uma das pontas, de modo que não haja separação total da casca e da envira e que se 
possa colocar a prancha do facão neste entalhe. 

d) Inverter a lasca de árvore, colocando-a com a casca voltada para o solo, 
de modo que o corte fique voltado para baixo. 

e) Colocar o facão de mato transversalmente na incisão feita entre a casca e 
a envira propriamente dita, paralelo ao corte e prendê-lo ao solo com os pés. 

f) Em seguida, puxar para cima e para trás a ponta de 10 cm que sobrou 
após o corte. Com isso, a envira separar-se-á da casca. 

g) Sovar (bater ou surrar) a envira, em uma madeira ou tronco de árvore e 
separar as fatias do tamanho desejado. 

 
g. Técnicas de Construção 

1) Material necessário 

Além do material nativo, o facão ou terçado é básico e suficiente. 

 
2) Amarração 

- Deve ser firme; 

- O ideal é que sejam utilizados cordéis para amarração, havendo 
disponibilidade destes; 

- Não se deve dar nó em cipó (exceção feita ao nó de porco). As pontas 
devem ser enroladas em volta; e 

- Pode-se utilizar também enviras para amarração. 
 

3) Assoalho 

- As madeiras do assoalho devem ser da mesma bitola e estarem alinhadas; 

- Deve haver um afastamento do chão; e 

- Deve ser firme. 
 

4) Telheiro ou Cobertura 

a) Palhas 

- Deve-se inicialmente passar as palhas no fogo (para eliminar os 
carrapatos e outros insetos); 

- Deve-se dividir a palha ao meio e colocar o talo de uma metade junto 
com a ponta da outra metade; 

- Na colocação das palhas no teto do abrigo, deve-se respeitar os quatro 
dedos de distâncias entre os talos; e 

- Deve-se amarrar as palhas de baixo para cima. 
 

b) Sapê 

- Deve-se lascar o bambu ao meio; 

- Na colocação dos bambus no teto do abrigo, devepse respeitar o espaço 
de 4 a 5 dedos entre os bambus; e 

- Deve-se espalhar uniformemente o sapé entre as partes do bambu. 
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Detalhe da cobertura em um tapiri simples de moradia 

 
5)  Bom Aspecto Geral 

- Não se deve deixar pontas irregulares, por motivo de segurança, firmeza e 
até mesmo estética. e 

- Deve-se aparar as palhas 
 

6) Outras Providências 

- Abrigo para fogueira, lenha e alimentos (rabo de jacu); 
- Abrigo para alimentos; 
- Fogo próximo e não embaixo do abrigo; 
- Fossa de detritos; 
- Latrina (uso obrigatório); 
- Pontos de apanha d’água, banho e lavagem de material; 
- Local para preparo de caça; 
- Mesa, bancos, cabides etc. 
Obs: Todas as instalações deverão ser balizadas, em virtude do 

deslocamento noturno na área de estacionamento.O Cmt deverá determinar e fiscalizar a 
limpeza da área, a fim de não provocar a aproximação de animais. 

 
 
7.3. APRESENTAÇÃO DOS ABRIGOS 
 

a. Abrigos Semi-permanentes 

1) Tapiri Simples 
Abrigo construído para alojar o pessoal. O modelo e as dimensões dependem 

do efetivo que se vai alojar no tapiri. 
 

 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 92) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

 

 

 
 

2) Tapiri Uma Água 
Utilizado para descanso da tropa. 
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3) Tapiri Cozinha 
Abrigo construído para ser utilizado como cozinha nos estacionamentos da 

tropa. Possui em seu interior um balcão, construído com material nativo, para ser utilizado 
como mesa, para guardar utensílios e gêneros alimentícios. 

 
 
 
 

4) Tapiri Nativo do Cabloco 

É um abrigo muito utilizado como moradia pelos caboclos da Amazônia.  É 
construído com assoalho de toras de madeira. 
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5) Tapiri Duas Águas 
É um abrigo muito utilizado pelos regionais para moradia. O abrigo não possui 

assoalho, porém o homem constrói no seu interior camas improvisadas para dormir 
afastado do solo. 
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b.  Abrigos Temporários 

1) Rabo de Jacu 

Abrigo de fácil construção, muito utilizado para a proteção do fogo e do 
material. Quando construído para proteger o combatente, deve possuir um assoalho, feito 
com madeira, palhas ou folhas de palmeira, passadas na chama da fogueira, como 
medida preventiva para insetos. 
 
 

 

 
 

2) Rabo de Mutum 
Abrigo muito utilizado como cobertura da rede de "arataca”. 
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3) Japá 
Abrigo tipo túnel utilizado como cobertura de canoas pelos nativos da região. 

 
 
 
 
 

4) Abrigos com Poncho 

a) Saco de dormir improvisado com poncho 
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b) Abrigo improvisado com poncho preso em estacas e suspenso do 
solo por corda 

 
 
 
 
 

c) Abrigo improvisado utilizando um poncho e uma corda central 
suspendendo-o do solo e preso por estacas 
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d) Abrigo improvisado para dois homens, utilizando dois ponchos 

 
 

 

 

e) Abrigo improvisado utilizando dois ponchos presos em estacas e 
suspensos do solo 
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f) Abrigo improvisado para um homem utilizando uma rede e um 
poncho 

 
 

7.4. RECOMENDAÇÕES FINAIS 
 

Têm ainda grande utilidade na selva: 

a. Uma rede de nylon, tipo "malha de camarão". É leve, resistente, pouco volumosa 
para transporte e não encharca, embora não ofereça proteção contra os mosquitos. 

b. Vinte metros de corda de nylon (ou de perlon) de dez milímetros de diâmetro, 
para amarrar as duas alças da rede, ao mesmo tempo em que, esticada entre essas 
duas, servirá para suportar o plástico (ou lona plástica) do telheiro. 

c. Um plástico (ou lona plástica), de 3 a 4 metros de comprimento, para ser usado 
como cobertura ou telheiro da rede, apoiado sobre a corda de nylon. O plástico servirá 
também de cobertor contra o frio. 

d. Todo esse equipamento representará um volume pequeno e leve. A chamada 
rede de selva (nacional) engloba todo esse conjunto. 
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CAPÍTULO 8 

PECONHA 

 

8.1. GENERALIDADES 
 
Peconha é uma técnica utilizada pelo combatente de selva para subir em árvores e 

que pode ser utilizada em diferentes situações, em sobrevivência ou em operações. 
a. Em Sobrevivência 

Pode ser utilizada para apanhar frutos e ovos; para construir armadilhas para 
caça, um mutá e abrigos; para proteger-se durante um pernoite; para observar a partir de 
um PO; para orientar-se em melhores condições; etc. 

 
b. Em Operações 

Pode ser utilizada para possibilitar a entrada em posição de um caçador (atirador 
de emboscada) isolado ou não; para a instalação de antenas improvisadas; para resgatar 
suprimentos lançados e presos nas copas das árvores; para observar nas proximidades 
dos leitos de rios, das clareiras, dos socavões, das localidades etc; para livrar a antena 
(embutida) do GPS da copa das árvores, que eventualmente impedem seu bom 
funcionamento (triangulação dos satélites); etc. 
 
 
8.2. UTILIZAÇÃO 

 
Em árvores cujo diâmetro permita seu envolvimento pelas pernas de um homem. 

 
a. Preparação e Subida 

A peconha poderá ser executada com um cabo solteiro, com a folha da 
bacabinha ou com outros materiais artificiais ou naturais, como cinto, envira etc. 

1) Com Cabo Solteiro 

- permear o Cabo Solteiro; 
- medir o tamanho do anel conforme o diâmetro da árvore; 
- formar um anel com o cabo permeado, unindo as extremidades com um nó 

direito; 
- colocar o anel nos pés com o nó para baixo, ficando ECD abordar a árvore; 
- tomar posição junto à árvore (o anel deve envolver pouco mais da metade 

da circunferência da árvore); e 
- iniciar a subida, forçando os joelhos para fora e a planta dos pés para 

dentro, de encontro ao tronco da árvore. 
 

2) Com a Folha da Bacabinha 
- bater o talo da folha de bacabinha com um pedaço de madeira utilizando 

outro como apoio, de maneira que o mesmo se torne flexível (sovado); 
- torcer o talo da bacabinha; e 
- em seguida, confeccionar o anel e adotar os demais procedimentos, do 

mesmo modo que com o cabo solteiro. 
 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 101) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

 
 
 
 
 

Mantendo o corpo 
afastado do tronco da 

árvore 

Posição das 
mãos e dos 

braços 

posição dos pés 
e utilização do 

cabo solteiro 
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CAPÍTULO 9 

ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS 

 
9.1. GENERALIDADES 

 
Na selva, há inúmeros animais que poderão atuar como inimigos do homem, se 

este não estiver capacitado a evitá-los ou a debelar os malefícios que poderão decorrer 
da sua peçonha ou do seu veneno. 

 
a. Animal Peçonhento 

É aquele que segrega substâncias tóxicas com o fim especial de serem 
utilizadas como arma de caça ou de defesa. Apresenta um órgão especial para a sua 
inoculação. Portanto, para que haja uma vítima de animal peçonhento, é necessário que a 
peçonha seja introduzida por este órgão especial dentro do organismo da vítima. 

 
b. Animal Venenoso 

É aquele que, para produzir efeitos prejudiciais ou letais, exige contato físico 
externo com o homem ou que seja por este digerido. Como exemplos de animais 
venenosos existem o sapo-cururu, os sapinhos venenosos e o peixe baiacu. 

 

   
Peixe Baiacu Sapo Cururu 

 
 
9.2. FUNÇÃO DA PEÇONHA 

 
Possui uma dupla ação: paralisante e digestiva. Em virtude da reduzida mobilidade 

das serpentes, elas necessitam de um meio para deter os movimentos da sua vítima, de 
modo a poder ingeri-la. Daí a função paralisante da peçonha. A digestão nos ofídios, 
como nos demais animais, faz-se por decomposição dos alimentos, que é facilitada pela 
inoculação da peçonha, anterior à ingestão da vítima. 
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9.3. AÇÃO PATOGÊNICA DA PEÇONHA 
 
Vários fatores interferem na ação patogênica da peçonha. Será de acordo com 

estes fatores que haverá maior ou menor gravidade para uma vítima de 
empeçonhamento. 

 
a. Local da Picada 

No caso dos gêneros “Crotalus” (cascavel) e “Micrurus” (coral), cujas peçonhas 
têm ação neurotóxica, quanto mais próxima dos centros nervosos a picada, maior a 
gravidade para a vítima. E, também, no caso da picada de qualquer animal peçonhento, 
se a região atingida for muito vascularizada, maior será a velocidade de absorção e os 
efeitos serão mais precoces. 

 
 

b. Agressividade 

As serpentes surucucu-pico-de-jaca e urutu, além do grande porte e, 
conseqüentemente, glândula da peçonha também avantajada, são as mais agressivas, 
trazendo maior perigo para a vítima. 
 

c. Quantidade Inoculada 

Estará na dependência do intervalo entre uma picada e outra, realizada por um 
animal peçonhento em diferentes vítimas, bem como da primeira e das subseqüentes 
picadas, quando realizadas numa mesma vítima. No caso das serpentes, as glândulas da 
peçonha levam cerca de 15 dias para se completarem. 
 

d. Toxidez da Peçonha 

A peçonha crotálica (Cascavel) é mais tóxica do que a botrópica (Jararaca) e 
ambas, menos tóxicas que a elapídica (Coral). 

 
e. Peso do Animal Picado 

A gravidade do caso será proporcional a uma maior ou menor diluição da 
peçonha no sangue. Quanto maior o animal, mais diluída estará a peçonha e menos 
grave será a sua ação. 
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f. Receptividade do Animal Picado 

A receptividade à peçonha ofídica depende do animal haver sido picado 
anteriormente, desenvolvendo imunidade, ou não. Estudos recentes comprovaram que o 
gambá não é exceção à regra, existindo dúvidas com relação ao urubu. Contudo, os 
animais que foram tratados com soro antiofídico, ao receberem nova dosagem, possuem 
maior probabilidade de apresentar uma reação anafilática, que pode levar ao choque, pois 
o organismo conta com uma memória imunológica contra a proteína eqüina contida no 
medicamento. 
 
 

9.4. OFÍDIOS 
 

Entre os animais peçonhentos, são os ofídios aqueles que mais chamam a 
atenção, quer pelas dimensões avantajadas que podem alcançar, quer pela quantidade 
de peçonha que podem inocular e, consequentemente, pelo grande número de acidentes 
fatais que a sua picada pode motivar. 

 

a.  Conceito e Caracterização dos Ofídios 

A cobra é um animal vertebrado. No mundo dos animais, ela tem parentesco 
com os lagartos, jacarés, tartarugas e jabutis. 

As cobras apresentam como características: 
- corpo alongado e coberto por escamas; 
- ausência de membros locomotores (patas), o que faz com que se arrastem 

pelo chão. Daí serem chamadas de répteis; 
- ausência de ouvido, pois as cobras não escutam, apenas sentem as 

vibrações do solo através do próprio esqueleto; 
- língua bífida, ou seja, dividida em duas partes na ponta (essa língua serve 

para explorar o ambiente e pegar pequenas substâncias que se encontram suspensas no 
ar, encaminhando-as a um órgão localizado dentro da boca – órgão de Jacobson – e que 
desempenha a função equivalente ao olfato); 

 

- olhos sem pálpebras, sempre abertos; 
- sangue “frio” (pecilotérmico), isto é, sua temperatura varia de acordo com o 

ambiente; e 
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- órgãos internos como os demais vertebrados, tais como: pulmão, fígado, 
coração, rins, testículos, ovários etc. (estes órgãos são alongados, acompanhando o 
formato do corpo; a cobra possui bexiga e elimina a urina junto com as fezes, do mesmo 
modo que as aves). 

As cobras são animais adaptados à vida em diversos ambientes: na superfície 
ou embaixo da terra, na água e nas árvores. 

 
b. Diferença entre Cobras Peçonhentas e Não-peçonhentas 

As definições de peçonhento e não-peçonhento dependem dos seguintes 
conceitos: 

- as cobras têm várias glândulas na cabeça e na boca, que produzem 
substâncias que podem ser tóxicas, variando em quantidade e qualidade entre as 
espécies; 

- as cobras chamadas venenosas para o ser humano são aquelas em que as 
glândulas da cabeça se modificaram e se tornaram produtoras de substâncias muito 
tóxicas. Essas glândulas se comunicam com dentes ocos, por onde o veneno passa e é 
injetado nas pessoas e nos animais no momento da picada. As cobras com essa 
capacidade são chamadas, também, de peçonhentas. Portanto, peçonhentos são os 
animais que injetam veneno com facilidade e de maneira ativa. Assim, também entre 
outros estão as aranhas, os escorpiões, as vespas, os marimbondos, as arraias e o 
famoso “Monstro de Gila” - único lagarto peçonhento do mundo - existente só no México e 
nos Estados Unidos. 

Porém, existem animais que produzem veneno, mas não têm um aparelho que 
injete essas substâncias de maneira ativa, provocando envenenamento passivo por 
contato simples (sapo, taturana), por compressão (sapo) ou por ingestão (peixes baiacus). 

 

Distinção entre serpentes peçonhentas e não-peçonhentas 
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c. Classificação Quanto à Dentição 

Para um conhecimento mais exato da função venenosa nos ofídios, é 
imprescindível ter noções sobre a sua dentição em relação à capacidade inoculadora de 
veneno. Sob tal aspecto, as serpentes podem ser divididas em quatro grupos de 
características diferentes: áglifas, opistóglifas, proteróglifas e solenóglifas. 

 

Detalhes da Fosseta Loreal 
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1) Áglifas 
Os ofídios desse grupo apresentam dentes maciços, sem canal central e sem 

sulco externo. Não dispõem, portanto, de presas para inoculação de veneno. Entre essas, 
estão as famílias Boidae (Sucuri, Jibóia etc.) e algumas da Colubridae (Jararacuçu do 
brejo etc.). 

 
 
 

2) Opistóglifas 
São as que apresentam um ou mais pares dos dentes posteriores do maxilar 

superior diferenciados, com sulco externo por onde escorre o veneno. Entretanto, como 
essas presas inoculadoras são posteriores, excepcionalmente causam acidente. Entre 
elas estão algumas da família colubridae (falsa coral, muçurana etc.). 
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3) Proteróglifa 
São as que dispõem de presas anteriores funcionalmente caniculares, 

capazes de inocular o veneno com maior facilidade. Estão representadas pelas famílias 
Flapida (corais verdadeiras) e Hydrophida (serpentes marinhas). 

 
 

4) Solenóglifa 

As serpentes desse grupo têm grandes presas anteriores, dotadas de canal 
central por onde passa o veneno. Inclui os gêneros Crotalus (cascavel), Bothrops 
(Jararaca, Urutu etc.) e Lachesis (Surucucu). 
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d. Classificação Quanto às Famílias 

Sistemática Animal - No Brasil, existe a classificação como principais, dentro da 
sistemática animal, as seguintes famílias e gêneros de serpentes venenosas: 
 

FAMÍLIA GÊNERO NOME VULGAR 

Crotalidae 

Crotalus Cascavel 

Bothrops Jararaca 

Lachesis Surucucu 

Elapidae Micrurus Corais 

Boidae 
Boa Constrictor Jibóia 

Eunectes Marinus Sucuri 

 
e. Como Reconhecer Cobras Venenosas (MÉTODO PRÁTICO) 

O reconhecimento das cobras venenosas, segundo o gênero a que pertencem, 
pode tornar-se mais simples para a população, utilizando-se o esquema abaixo: 

 
1) 1ª Pergunta 

A cobra tem anéis [vermelho, preto (cinza) e branco (amarelo),] em 
qualquer combinação de cores? 

 
a) SIM Conclusão: Pode ser uma coral verdadeira e deve ser considerada 

como animal peçonhento. Não precisa perguntar mais. 

b) NÃO Conclusão: Pode ser outra cobra peçonhenta. Prosseguir indagando. 

Obs: Na Amazônia, algumas corais venenosas não têm anéis e são marrons 
e / ou pretas. 

 
2) 2ª Pergunta 

A cobra tem fosseta loreal? 
 
a) NÃO Conclusão: Não é venenosa. Não precisa perguntar mais. 

b) SIM Conclusão: É venenosa. Falta averiguar a que gênero ela pertence. 

Obs: Exceto corais. 
 

3) 3ª Pergunta 
A cobra tem chocalho na ponta do rabo, além de ter fosseta? 
 
a) SIM Conclusão: É cascavel. Não precisa perguntar mais. 

b) NÃO Conclusão: É outro gênero de cobra venenosa. 

Obs: Há situações em que o chocalho pode estar quebrado; deve-se atentar 
para desenho do losango no dorso. 

 
4) 4ª Pergunta 

A cobra tem rabo com escamas arrepiadas e ponta de osso, além de 
fosseta? 

 

a) SIM Conclusão: É surucucu-pico-de-jaca. Não precisa perguntar mais. 

b) NÃO Conclusão: Só pode ser jararaca, pois ela é a única cobra venenosa 

que tem fosseta loreal e rabo sem detalhes importantes, ou seja ela não tem chocalho 
nem escamas arrepiadas no final do rabo. 
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Caudas de diferentes ofídios 

 
 

f. Principais Serpentes Venenosas do Brasil 

1) Jararaca 
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a) Reconhecimento 
- Possui fosseta loreal ou lacrimal. 
- Extremidade da cauda com escamas em disposição normal. 
- Nomes populares: Caiçaca, Jararacuçu, Urutu, Jararaca do Rabo Branco, 

Cotiara, Cruzeira e outros. 
- Acidentes mais comuns no Brasil. 
- Ambiente: locais úmidos. 
- Comprimento máximo: 1,50 m. 
 

b) Sintomas 
- Precoces (até 3 horas após o acidente). 
- Dor. 
- Inchaço (edema). 
- Manchas roxas (equimose). 
- Hemorragia. 
- Complicações: gangrena (necrose). 
            abscesso. 
            morte. 
 

c) Tratamento 
- Soro: - Soro antiofídico ou soro antibotrópico. 
- Dose média: 5 a 10 ampolas. 

 
2) Cascavel 

 
 

a) Reconhecimento 

- Possui fosseta loreal ou lacrimal. 
- A extremidade da cauda apresenta guizo ou chocalho. 
- Nomes populares: Cascavel, Boicininga, Maracambóia e outros. 
- Acidentes pouco freqüentes. 
- Ambientes: locais secos. 
- Comprimento máximo: 1,50 m. 
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b) Sintomas 
- Precoces (até 3 horas após o acidente). 
- Dificuldade em abrir os olhos. 
- Visão dupla. 
- Cara de bêbado 
- Após 6 a 12 horas, escurecimento da urina. 
- Sem reação importante no local da picada. 
- Complicações: insuficiência renal aguda. 
            morte. 

c) Tratamento 
- Soro: Soro antiofídico ou soro anticrotálico. 
- Dose média: 10 ampolas (dose mínima). 

 
3) Surucucu 

 
 

a) Reconhecimento 
- Possui fosseta loreal ou lacrimal. 
- Extremidade da cauda com escamas eriçadas. 
- Nomes populares: Pico de Jaca, Surucutinga, Surucucu Pico de Jaca. 
- Acidentes freqüentes. 
- Ambientes: regiões de florestas tropicais (Amazônia e Mata Atlântica – 

ao norte do Rio de Janeiro). 
- Comprimento máximo: 4,50 m. 
 

b) Sintomas 

- Se assemelham aos picados por Jararaca, apresentando inchaço no 
local da picada e hemorragia. 

- Morte. 
 

c) Tratamento 
- Soro: Soro antilaquético ou soro antibotrópico-laquético. 
- Dose média: 15 a 30 ampolas. 
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4) Coral Verdadeira 

 
 

a) Reconhecimento 
- Não possui fosseta loreal ou lacrimal. 
- Coloração em anéis brancos (ou amarelos), pretos e vermelhos 

(algumas espécies não apresentam o vermelho). 
- Nomes populares: Coral, Coral Verdadeira, Ibiboboca e outros. 
- Acidentes raros. 
- Ambiente: entocadas em locais úmidos. 
- Comprimento máximo: 1,50 m. 
 

b) Sintomas 

- Precoce (até 3 horas após o acidente). 
- Dificuldade em abrir os olhos. 
- Cara de bêbado. 
- Falta de ar. 
- Morte. 
- Sem reação importante no local da picada. 
 

c) Tratamento 

- Soro antielapídico. 
- Dose média: 10 ampolas. 
 

 
g. Manuseio de Ofícios 

Ao se deparar com um ofídio, se possível, não se mata o animal. Ele será útil 
para estudiosos e como meio de instrução do assunto. Alguns quartéis possuem ofidário e 
o Instituto Butantã permuta ofídios por soro. Os ofídios também podem ser enviados ao 
Instituto Biológico do Exército (IBEx), para estudo e produção de soro. 

Ao presenciar um acidente ofídico, procura-se capturar ou matar o ofídio para 
futura identificação e conseqüente tratamento. Para capturá-lo, é importante que o militar 
saiba como fazê-lo, utilizando para tal uma forquilha, um gancho ou um laço, e que haja 
disponibilidade de um recipiente para transportá-lo vivo. 
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9.5. ESCORPIÕES 
 

Os escorpiões são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos, 
como grilos ou baratas. Apresentam hábitos noturnos, escondendo-se durante o dia sob 
pedras, troncos, dormentes de linha de trem, em entulhos, telhas ou tijolos. Muitas 
espécies vivem em áreas urbanas, onde encontram abrigo dentro e próximo das casas, 
bem como alimentação farta. Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem 
alimento e mesmo sem água, o que torna seu combate muito difícil. 

Os casos de picada por escorpião são tratados pela administração de soro 
Antiaracnídico polivalente ou Antiescorpiônico (suas doses se equivalem). Nos casos 
benignos, dor intensa, mas controlável, pode-se dispensar a aplicação do soro, bastando 
usar analgésicos ou outros recursos capazes de combater as manifestações dolorosas. A 
imersão em água quente pode ser útil em tais situações. 

Os escorpiões ou lacraus apresentam o corpo formado pelo tronco (prosoma e 
mesosoma) e pela cauda (metasoma). O prosoma é dorsalmente coberto por uma carapaça 
indivisa, o cefalotórax, e nele se articulam os quatro pares de pernas, um par de quelíceras e 
um par de pedipalpos. O mesosoma apresenta sete segmentos dorsais, ostergitos, e cinco 
ventrais, os esternitos. A cauda é formada por cinco segmentos e no final da mesma se situa 
o telso, composto de vesícula e ferrão (aguilhão). A vesícula contém duas glândulas de 
veneno. Estas glândulas produzem o veneno que é inoculado pelo ferrão. 

 
Morfologia externa do escorpião 
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Em virtude de acidentes ocorridos, os escorpiões de maior importância médica no 
Brasil são: 

 

a. Tityus Serrulatus (Amarelo) 

Possui o tronco amarelo claro com 
manchas escuras sobre o mesmo e na parte 
inferior do fim da cauda, apresentando uma serrilha 
dorsal nos dois últimos segmentos desta.  

Distribuição Geográfica: Bahia, Espírito 
Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro 
e São Paulo.  

 
 

 

 
b. Tityus Bahiensis (Marrom) 

Possui o tronco marrom avermelhado 
escuro. 

Distribuição Geográfica: Goiás, Minas 
Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 
Catarina, Mato Gross do Sul e São Paulo. 

 
 

 
 

 
 

c. Tityus Cambridget (Negro) 

Possui o tronco e as pernas escuras, 
quase negros, e o comprimento de cerca de 8,5 cm. 

Distribuição Geográfica: Região Amazônica. 

 
 
 
 

 

Os acidentes de maior incidência e gravidade ocorrem com a espécie Tityus 
Serrulatus, pois esta se faz mais presente no território nacional. O veneno do Tityus 
Serrulatus pode não ser mais tóxico, mas este escorpião injeta, em cada picada, o dobro 
de peçonha injetada pelo Tityus Bahiensis. 

Nos casos mais graves, com dor muito intensa e repercussões gerais significativas, 
deve-se injetar no mínimo 05 a 10 ampolas de soro por via subcutânea. Em situações 
mais severas ainda, especialmente em crianças de baixa idade, pode ser necessária uma 
dose maior, inclusive por via endovenosa. 
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9.6. ARANHAS 
 
As aranhas são animais carnívoros, alimentando-se principalmente de insetos, 

como grilos e baratas. Muitas têm hábitos domiciliares e peridomiciliares. Apresentam o 
corpo dividido em cefalotórax e abdome. No cefalotórax articulam-se os quatro pares de 
pernas, um par de pedipalpos e um par de quelíceras. Nas quelíceras estão os ferrões 
utilizados para inoculação do veneno. 

 

 
Morfologia externa das aranhas 

 
Nos casos benignos de acidentes, em que ocorre apenas discreta reação local, 

com dor controlável, não há necessidade de soro, bastando usar (analgésicos). Outras 
manifestações são: edema, eritema, parestesia e sudorese no local da picada, onde 
podem ser visualizadas as marcas de dois pontos de inoculação. 

Os acidentes mais graves exigem aplicações de soro, de acordo com o gênero a 
que pertence a aranha causadora do acidente.  

No Brasil, as aranhas venenosas de maior interesse médico são: 
 
a. Armadeira (Phoneutria) 

De cor cinza ou castanho escuro, corpo e 
pernas com pêlos curtos e vermelhos perto dos 
ferrões. Pode atingir de 3 a 4 cm de corpo e até 15 
cm de envergadura de pernas. Ao assumir 
comportamento de defesa, apóia-se nas pernas 
traseiras, ergue as dianteiras e os palpos, abre as 
quelíceras, tornando bem visíveis os ferrões, e 
procura picar. Não constrói teia geométrica, sendo 
animal errante que caça principalmente à noite. Os 
acidentes ocorrem freqüentemente dentro das 
residências e nas suas proximidades, ao se 
manusearem material de construção, entulhos, 
lenha ou calçando sapatos. 
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b. Aranha-Marrom (Loxosceles) 

De cor marrom amarelada, sem manchas, 
com abdome em forma de caroço de azeitona. 
Pode atingir 1 cm de corpo e até 3 cm de 
envergadura de pernas. Constrói teias irregulares 
em fendas de barrancos, sob cascas de árvores, 
telhas e tijolos empilhados, atrás de quadros e 
móveis e cantos de parede, sempre ao abrigo da 
luz direta. Não é uma aranha agressiva, picando 
apenas quando comprimida contra o corpo. No 
interior de domicílios, ao se refugiar em 
vestimentas, acaba provocando acidentes. 

 

 

 
c. Viúva-Negra (Latrodectus) 

De cor preta, com manchas vermelhas no 
abdome. As fêmeas são pequenas e de abdome 
globular, apresentando no ventre um desenho 
característico em forma de ampulheta. Constrói 
teias irregulares entre vegetações arbustivas e 
gramíneas, podendo também apresentar hábitos 
domiciliares. Os acidentes ocorrem normalmente 
quando é comprimida contra o corpo. 

As fêmeas apresentam o corpo com 
aproximadamente 1 cm, de comprimento e 3 cm de 
envergadura de pernas. Os machos são muito 
menores, tendo em média 3 mm de comprimento, 
não sendo causadores de acidentes. 

No Brasil, é registrada a ocorrência das 
espécies Latrodectus Curacaviensis e Latrodectus 
Gemetricus principalmente na região Nordeste. 

 
 
 
 
 

d. Caranguejeira (Mygalomorphae) 

Aranha de porte geralmente grande, na 
cor marrom escuro, com pêlos compridos nas 
pernas e no abdome. Apresenta uma grande 
variedade de colorido e de tamanho, desde alguns 
milímetros até 20 cm de envergadura de pernas. 
Algumas são muito pilosas. Os acidentes são 
destituídos de importância médica, sendo 
conhecida a irritação ocasionada na pele e 
mucosas por causa dos pêlos urticantes que 
algumas espécies liberam como forma de defesa. 
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e. Aranha de Grama ou de Jardim (Lycosidae) 

De cor acinzentada ou marrom, com pêlos 
vermelhos perto dos ferrões e uma mancha escura 
em forma de flecha sobre o corpo. É uma aranha 
errante. Não constrói teia e freqüentemente é 
encontrada em gramados e jardins. Pode variar de 
tamanho, sendo que as maiores atingem até 3 cm 
de corpo por 5 cm de envergadura de pernas. Há 
um grande número de espécies descritas para todo 
o Brasil. Os acidentes, apesar de freqüentes, não 
constituem problema de saúde pública. 

 
 
9.7. PRIMEIROS SOCORROS 
 

Independentemente da disponibilidade ou viabilidade da utilização de soroterapia, 
devem-se seguir os seguintes cuidados com a vítima de animal peçonhento: 

- lavar o local da picada com água e sabão; 
- manter o paciente deitado; 
- manter o paciente hidratado; 
- usar compressas mornas ajuda no alívio da dor, no caso de acidentes com 

aracnídeos; 
- se possível, capturar e conduzir o animal; 
- manter o membro afetado para cima; e 
- não romper lesões bolhosas, não garrotear o membro afetado, não sugar o 

ferimento, nem fazer sangria. 
 
 

9.8. SOROTERAPIA 
 

A soroterapia específica é o único tratamento eficiente para os acidentes 
provocados por animais peçonhentos. O Instituto Butantã prepara para esse fim os soros 
antivenenosos seguintes: 

- Soro Antiofídico: neutraliza o veneno do gênero Bothrops (Jararaca, Urutu) e 
Crotalus (Cascavel). 

- Soro Antibotrópico: neutraliza o veneno do gênero Bothrops (Jararaca, Urutu, 
Caiçara, Cotiara etc.). 

- Soro Anticrotálico: neutraliza o veneno do gênero Crotalus (cascavel) 
- Soro Antielapídico: neutraliza o veneno do gênero Micrurus (Coral verdadeira) 
- Soro Antilaquético: neutraliza o veneno do gênero Lachesis (Surucucu) 
- Soro Antibotrópico-Laquético: neutraliza o veneno dos gêneros Bothrops e 

Lachesis. 
- Soro Antiaracnídico: neutraliza o veneno dos escorpiões e das aranhas não 

identificados. 
- Soro Antiescorpiônico: neutraliza o veneno dos escorpiões do gênero Tityus. 
- Soro Antiloxoscélico: neutraliza o veneno das aranhas do gênero Loxosceles. 
 

Esses soros têm concentrações que variam com a partida de fabricação e, quando 
guardados em geladeira, conservam sua potência por muitos anos. Em casos de 
emergência, podem ser aplicados mesmo quando seu prazo de validade tiver expirado, 
utilizando-se, porém, doses maiores do que as indicadas (geralmente o dobro). 
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9.9. PRINCÍPIOS DA SOROTERAPIA 
 

Para que o tratamento pelo soro ofereça melhores resultados, devem-se observar 
os princípios que se seguem. 

 
a. Especificidade 

Usar, sempre que possível, o soro específico, para que haja neutralização mais 
eficaz do veneno. 

 
b. Presteza no Tratamento 

Administrar o soro específico o mais rápido possível, de modo a impedir quanto 
antes a ação do veneno. Nos casos mais graves recomenda-se até mesmo a via 
endovenosa. 

 
c. Suficiência da Dose 

Aplicar quantidade de soro. Para tal, deve-se considerar que a dose de soro 
precisa ser equivalente à quantidade de veneno inoculado, sendo, portanto, igual para 
adultos e crianças. Além disso, deve-se considerar apenas a capacidade neutralizante do 
soro (expressa em miligramas - mg - no rótulo das ampolas) e não o número de ampolas. 

Assim, se é necessária uma dose capaz de neutralizar 150 mg de veneno e 
cada ampola contêm substância que neutraliza somente 10 mg, serão necessárias 15 
ampolas de soro. Esse cálculo é válido para os soros específicos (Antibotrópico, 
Anticrotálico etc.) e também o será para o soro antiofídico, pois variam apenas as 
concentrações de substâncias neutralizantes. Cada unidade é suficiente para neutralizar 1 
mg de veneno. 

Os soros utilizados nos acidentes de picadas por escorpiões e aranhas são 
indicados por número de ampolas, segundo a gravidade do caso. 

 
d. Dose Inicial Única 

Deve-se administrar toda a dose de uma só vez, pois o veneno é inoculado pela 
picada do animal peçonhento também de uma só vez. Neste aspecto, é importante 
lembrar que os soros agem neutralizando quantitativamente as ações tóxicas do veneno. 
Por isso, eles não curam, mas previnem as lesões que poderiam ser causadas pelas 
toxinas do veneno. Significa, portanto, que quanto mais demorar o tratamento pelo soro, 
mais graves serão as conseqüências e as seqüelas para o acidentado. 

 
 

9.10. REAÇÕES INERENTES À SOROTERAPIA 
 
Além das seqüelas do acidente peçonhento, é normal a ocorrência de reações 

imediatas e tardias após a soroterapia. 
 

a. Reações Imediatas 

O choque anafilático é muito raro, porém deve ser considerado devido a sua 
gravidade. 

As reações do tipo anafilactóide, que podem ser definidas como choque 
sistêmico, ocorrem secundariamente à introdução de substância estranha ao organismo, 
quando uma reação antígeno - anticorpo não pode ser demonstrada. São observadas, 
sobretudo, nos indivíduos, que anteriormente receberam soro de cavalo ou que 
apresentam antecedentes alérgicos. 
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Do ponto de vista clínico, pode-se observar exantema, reação urticariforme, 
espasmo brônquico, edema de glote, choque periférico etc. 

As drogas de escolha no tratamento dessa emergência são: adrenalina aquosa 
1/1000 e corticosteróide (hidrocortisona), por via endovenosa. 

 
b. Reações Tardias 

A doença do soro é outra reação que pode aparecer 6 a 10 dias após a injeção 
de soro e se caracteriza por febre, erupção urticariforme, dores articulares e musculares. 
É relativamente rara, em virtude da purificação a que são submetidos os soros 
terapêuticos. Deve ser tratada com anti-histamínicos e corticosteróides. 

Previne-se a doença do soro com administração de anti-histamínicos por 10 dias 
após a soroterapia. 
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CAPÍTULO 10 

ORIENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO 

 

10.1. ORIENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO TERRESTRE DIURNA E NOTURNA EM 
AMBIENTE DE SELVA 

 
a. Generalidades 

A densidade da vegetação torna a selva "toda igual". Nela não há pontos de 
referência nítidos. Mesmo aqueles que já possuem alguma experiência não confiam 
muito em possíveis referências, porque tudo se confunde devido à repetição contínua e 
monótona da floresta fechada. Incontáveis obstáculos constantemente causam 
desequilíbrio e quedas, tornando difícil a visada permanente sobre determinado ponto. 
Existe ainda a necessidade de se saber onde pisar ou colocar as mãos, desviando, por 
certo, a direção do raio visual. Finalmente, a própria densidade da vegetação só permite 
que se veja entre a distância de 10 a 30 metros à frente, quando muito. 

À noite nada se vê; nem a própria mão a um palmo dos olhos. O luar, quando 
houver, poderá atenuar um pouco essa escuridão, sem contudo entusiasmar o 
deslocamento noturno. 

O copado fechado das árvores não permite que se observe o sol ou o céu, a 
não ser que se esteja em uma clareira, o que, ainda assim, não significa que se possa 
efetivamente observá-los, de dia ou de noite, para efeito de orientação, pois haverá 
constantemente a possibilidade do céu nublado. 

Por tudo isso, os processos de orientação na selva sofrerão severas restrições 
e, por já constarem de outros manuais, serão aqui apresentados de modo muito geral. 
Serão, também, feitas referências ao hemisfério norte tendo em vista que parte da Selva 
Amazônica pertence àquela parte do globo terrestre. 

 
b. Processos de Orientação 

1) Orientação pelo Sol 

Nascendo o sol a leste e pondo-se a oeste, a perpendicular mostrará a 
direção norte-sul. Devido à inclinação variável do globo terrestre nas várias estações do 
ano, este processo deverá ser utilizado somente para se obter uma “direção geral” de 
deslocamento. 

 
2) Orientação pelo Processo do Relógio 

Colocando-se a linha 6-12 horas voltada para o sol, a direção norte será 
obtida com a bissetriz do ângulo formado pela linha 6-12 horas e o ponteiro das horas, 
utilizando o menor ângulo formado com a direção 12 horas. No caso do hemisfério norte, 
a linha a ser voltada para o sol será a do ponteiro das horas, e a bissetriz do ângulo desta 
linha com a linha 6-12 horas dará a direção sul. 
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Trata-se de um processo que apresenta consideráveis alterações nas estações 
do verão e inverno austrais, devido à inclinação do globo terrestre e à direção em que o sol 
incide sobre ele; e também nas regiões próximas ao Equador, que é o caso da maior parte 
da Amazônia Brasileira. Porém, pode ser utilizado, sem maiores restrições, nas estações da 
primavera e outono, se o indivíduo ou grupo souber em qual hemisfério se encontra. 

 
 
 

3) Orientação pelas Estrelas 

a) Cruzeiro do Sul 

No hemisfério sul, prolongando-se 4 vezes e meia o braço maior da cruz, 
ter-se-á o sul no pé da perpendicular baixada, desta extremidade, sobre o horizonte. 

 
 
 
 

b) Estrela Polar 

No hemisfério norte, o alinhamento observador-estrela Polar dará a 
direção N-S. Esta estrela poderá ser identificada pelas duas mais afastadas da 
constelação Ursa Maior, chamadas indicadoras. 
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4) Observação dos Fenômenos Naturais 

A observação de vários fenômenos naturais também permite o 
conhecimento, a grosso modo, da direção N-S. Assim, os caules das árvores, a superfície 
das pedras, os moirões das cercas etc. são mais úmidos na parte voltada para o sul. 
Entretanto, pela dificuldade de penetração da luz solar, não será comum na selva a 
observação desses fenômenos. 

 

5) Construção de Abrigos pelos Animais 

Os animais, de modo geral, procuram construir seus abrigos com a entrada 
voltada para o norte, protegendo-se dos ventos frios do sul e recebendo diretamente o 
calor e a luz do sol. No interior da selva Amazônica, devido à proteção que ela proporciona 
barrando os ventos frios, este processo de orientação não apresenta grande confiabilidade. 

 

6) Orientação pela Carta 

As cartas do interior da selva são produzidas a partir de fotografias aéreas 
que, ao basear-se nas copas das árvores, não apresentam a mesma fidelidade obtida em 
outras regiões. Porém, é possível ao indivíduo ou grupos se orientarem por cartas com 
escala igual ou inferior a 1/50.000. Especial atenção deve ser dada na observação das 
depressões do terreno, porém, para longos deslocamentos, é conveniente utilizar este 
processo aliado à orientação pela bússola. 

 

7) Orientação pela Bússola 

É o único processo que se mostra eficaz, mesmo à noite. Daí a 
recomendação: "quando se penetra em área de selva, por via terrestre ou aérea, não se 
deve esquecer de incluir no equipamento uma bússola protegida por plástico". Ela pode vir 
a ser a salvação do sobrevivente, e talvez a única. Por ela, de dia ou de noite, saber-se-á 
sempre onde fica o norte. Se em seu limbo houver luminosidade, inclusive a navegação 
noturna será possível, porém o deslocamento será penoso e, geralmente, pouco 
compensador. A técnica de emprego é a conhecida. Entretanto, quando houver mais de 
um homem, um deles se desloca à frente e substitui o ponto de referência (homem-ponto), 
enquanto o outro se desloca à retaguarda manejando a bússola (homem-bússola). 
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8) Orientação pelo “Global Position Sistem” (GPS) 

A orientação pelo GPS depende da potência do sinal recebido dos satélites. 
No interior da selva a recepção deste sinal é prejudicada pela cobertura vegetal, ficando 
a utilização do GPS restrita às áreas de céu aberto. O GPS pode ser utilizado para 
auxiliar na orientação e navegação na Amazônia, principalmente quando em rios, 
igarapés e regiões descampadas. O GPS além de fornecer coordenadas geográficas do 
local, uma vez registrado um azimute, também possibilita navegar seguindo aquela 
direção, pois ao afastar-se da mesma, pode emitir um aviso visual e / ou sonoro. 
 

c. Técnica de Orientação e Navegação Diurna e Noturna 

Navegação” é o termo que se emprega para designar qualquer movimento ou 
deslocamento orientado, terrestre ou fluvial, sendo ele diurno ou noturno. 

Da definição acima, pode-se concluir que qualquer combatente tem, por si só, 
capacidade para navegar sozinho. No entanto, a experiência tem demonstrado que esta 
prática não obtém bons resultados. 

Surge, então, como resultado dessa experiência, a constituição da equipe de 
navegação, com homem-ponto, homem-bússola, homem-passo e homem-carta. 

 

1) Equipe de Navegação 

a) Homem-Ponto 

Diurno: É aquele lançado à frente para servir de ponto de referência e 
deve portar um facão para abrir a picada. 

Noturno: Deve portar um bastão de 2 m de comprimento no qual é 
afixada uma tira luminosa, ou qualquer outro artifício, que auxilie o homem-bússola a 
determinar a direção do azimute. 

 
b) Homem-Bússola 

Diurno: responsável pela tirada dos azimutes e, portanto, deve deslocar-
se atrás do homem-ponto. 

Noturno: deve estar, assim como os demais, familiarizado com o tipo de 
bússola a ser utilizada. Deve também portar material para iluminação (lanterna velada). A 
bússola adequada é a que possui pontos luminosos. 

O homem-bússola será o portador da bússola e deslocar-se-á 
imediatamente à retaguarda do homem-ponto. Deverá manter a bússola ancorada 
(amarrada) ao corpo para não perdê-la (quando não estiver sendo utilizada, deverá estar 
fechada, para evitar que se quebre). 

Fazendo uso da bússola no interior da selva, observa-se que os homens 
tendem a apresentar um desvio diferente para uma mesma distância e azimutes 
percorridos. O motivo ainda não foi comprovado, mas um dos fatores é a “paralaxe” que 

ocorre devido ao ângulo que o indivíduo realiza a visada na bússola; sendo então 
conveniente que cada homem conheça seu desvio quando utilizar este instrumento. 

Para se verificar o desvio de cada homem são necessárias duas fileiras 
de placas paralelas, separadas por uma distância de 1.000 metros e intervaladas de 25 
metros cada uma, conforme a figura que se segue. 
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Construção de uma pista do desvio 

 
Procedimento: 

- “Lançar” uma dupla da placa 4 para atingir a placa D seguindo o 
azimute pré-determinado. Um será o homem-bússola e, também, homem-passo e o outro 
será o homem-ponto. 

- Supondo-se que, após percorridos os 1.000 metros, a dupla abordou 
a placa B, conclui-se que o desvio do homem-bússola é de 50 metros para a esquerda. 

- Será necessário, a partir de então, que este homem-bússola, a cada 
1.000 metros percorridos na selva, realize uma correção de 50 metros para a direita. 

- Se o desvio for superior a 150 metros o homem poderá estar fazendo 
uso incorreto da bússola. 

Observação: Para fixar as placas deve ser utilizado o teodolito, que 
fornecerá maior precisão nos azimutes. 

 
c) Homem-Passo 

Diurno: desloca-se à retaguarda do homem-bússola com a missão de 
contar os passos e transformá-los em distância percorrida. 

Noturno: desloca-se nas mesmas condições, porém cresce a sua 
importância. Portará também referências luminosas. 

Será aquele que se deslocará atrás do homem-bússola, com a missão de 
contar os passos percorridos e transformá-los em metros. 

É interessante que se empregue um passômetro ou outro meio de fortuna 
para registrar as distâncias percorridas. 

Para desempenhar esta função, deverá ter passo aferido com 
antecedência, o que deve ser feito do seguinte modo: 

- Em terreno de selva, medir e marcar, aleatoriamente, a distância de 
300 metros, sendo 100 metros em terreno plano, 100 metros em descida e 100 metros 
em subida. 

- Percorrer esta distância contando o número de passos simples para 
cada trecho de 100 metros. 

- Obter a média e concluir: 100 metros são percorridos em P passos 
simples. 

Observação: 
- A utilização do passo simples é mais conveniente do que a do passo 

duplo, pois, nos deslocamentos, haverá necessidade de parar, visando a escolher 
caminhos. Sendo assim, é desejável ter sido obtido um número inteiro até então. 
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d) Homem-Carta 

Diurno: se houver, auxiliará na identificação de pontos de referência, ao 
mesmo tempo em que na carta lançará outros pontos que mereçam ser locados. 

Noturno: nada enxergando, não funcionará, limitando-se ao rodízio de 
funções, o que é importante na navegação noturna (eventualmente, poderá determinar 
previamente direções e distâncias a serem percorridas, bem como, linhas d’água, aclives, 
declives e outras linhas de controle pelo itinerário). 

 
2) Navegação 

a) Seqüência 

O homem-bússola registra o azimute e determina a direção; 
O homem-ponto se desloca na direção determinada o máximo possível, 

seguindo a orientação do homem-bússola, depois pára; 
Os homens-passo se deslocam do homem-bússola até o homem-ponto, 

a fim de medir a distância percorrida; 
A partir deste ponto reinicia-se o processo. 
Observações: 

- caso haja possibilidade de o homem-bússola fazer uma visada num 
ponto nítido do terreno, deve-se fazê-lo para ganhar tempo; e 

- caso não exista o homem-ponto, o homem-bússola deve deslocar-se 
com a bússola na palma da mão. 

 

b) Em ambiente de selva duas situações distintas poderão apresentar-
se ao combatente, com relação à navegação: 

(1) O azimute é desconhecido 

É o caso em que o grupo se encontra perdido. Deve-se, nesta 
situação, após realizar o ESAON, navegar em uma direção para se evitar andar em 
círculos, situação normal neste terreno. 

Facilita o retorno ao mesmo ponto, caso seja necessário. 
 

(2) O azimute e distância são conhecidos 

Neste caso, após percorrer a distância aproximada, a equipe deve 
partir para a busca e localização do objetivo (vasculhamento). 

 
3) Vasculhameto 

Para realizá-lo, a equipe de navegação poderá valer-se de alguns processos, 
entre outros o do quadrado crescente, o retangular, o do desvio angular e o do leque. 

 

a) Quadrado Crescente 

Chegado ao ponto A (ponto inicial), escolhe-se um azimute segundo o 
qual 100 metros (medidos a passo), por exemplo, serão percorridos, chegando-se ao 
ponto B. Deste ponto B, outros 100 metros serão percorridos segundo um azimute tal, 
que o ângulo B’ seja igual a 90° (reto), e chega-se ao ponto C. Deste novo ponto C, mais 
200 metros serão vencidos segundo um outro azimute + tal, que o ângulo C’ seja reto, e 
chega-se ao ponto D. De D, mais 200 metros, ângulo D’ reto, e chega-se ao ponto E. De 
E, agora, 300 metros, ângulo E’ reto, e chega-se ao ponto F. De F, outros 300 metros até 
G, sendo o ângulo F’ reto. E assim se prosseguirá, aumentando as distâncias de 100 em 
100 metros. Este processo, simples de guardar e fácil de executar, deverá ser aquele que 
todo sobrevivente, ou grupo, deverá adotar, porque, fatalmente, pelo menos um igarapé 
deverá ser encontrado. 
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Processo do quadrado crescente 

 
b) Retangular 

Chegado ao ponto A (ponto inicial), escolhe-se um azimute segundo o qual 
serão percorridos, por exemplo, 200 metros (medidos a passo), até o ponto B; em seguida, 
progredir apenas 100 metros, segundo um azimute tal que o ângulo B’ seja igual a 90° 
(reto), e chega-se ao ponto C. Deste ponto C, mais 200 metros, segundo o contra-azimute 
daquele com que se marchou de A para B, e chega-se ao ponto D. De D, mais 100 metros, 
usando-se o mesmo azimute que se marchou de B para C (azimute paralelo), e chega-se 
ao ponto E. De E, mais 200 metros, segundo o mesmo azimute que se marchou de A para 
B (azimute paralelo), e chega-se ao ponto F. E assim se prosseguirá até encontrar o 
objetivo, ficando-se sempre em condições de retornar, se necessário, ao ponto inicial A, 
pois poderá ser preciso tentar uma outra direção inicial, que não a de A para B, segundo 
outro azimute e outra distância a percorrer. Este processo terá grande aplicação se partir 
de uma linha base [A-D-E-H-I-M] coincidente com um curso d’ água, uma estrada ou uma 
picada, mesmo que não sejam retos, o que será normal na selva. 

 
Processo retangular 

 
c) Desvio Angular ou "Off-Set" 

Este processo é muito usado pelos pilotos de aeronaves e terá aplicação, 
também, na navegação terrestre em área de selva. Apenas é um pouco particular, pois 
deve ser empregado em qualquer situação. Assim sendo, o quadro inicial para sua 
execução deve ser o seguinte: 
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- a equipe de busca se encontra no ponto A e deseja deslocar-se para o 
ponto P, conhecendo o azimute da direção AP, bem como a distância D entre eles; o 
ponto P, sabe-se, está localizado à margem de um curso d’ água ou estrada; 

- se a equipe marchar diretamente de A para P segundo o azimute 
conhecido, poderá acontecer que se desvie, o que será comum, e vá chegar ao curso d’ 
água ou estrada, à direita ou à esquerda do ponto P. Tal fato obrigará a uma busca, sem 
se saber por onde começá-la, se pela direita ou pela esquerda. O conhecimento da 
distância D também é necessário, porquanto, durante o deslocamento, poderão ser 
encontrados cursos d’ água ou estradas que não sejam os que passam por P, isto é, 
estarão aquém do ponto buscado; então, tendo-se noção da distância, a dúvida não 
ocorrerá; 

- para evitar esses inconvenientes, a equipe aplicará a seguinte técnica: 
partirá de A, não com o azimute conhecido, mas acrescido ou diminuído de 2, 3, 5 ou 6 
graus (um estudo detalhado aconselhará qual o ângulo a adotar); conforme tenha sido 
adotado acréscimo ou a diminuição, atingir-se-á a margem do curso d’ água ou estrada à 
direita ou esquerda do ponto P, em B ou C; 

- restará, deslocar-se para P, acompanhando aquele acidente do terreno. 

 
Processo do desvio angular 

 
d) Leque 

Este processo poderá ser empregado quando se presumir que o objetivo 
que se busca está próximo de um ponto já atingido pelo grupo. Assim, tendo chegado no 
ponto A e verificado que, segundo o azimute seguido e a distância percorrida, aí deveria 
localizar-se o objetivo, mas que tal não aconteceu, aplica-se o processo para localizá-lo. 
O procedimento será o seguinte: 

- parte-se de A segundo um azimute escolhido e percorre-se uma 
distância determinada AB; sai-se de B, fazendo um pequeno percurso curvilíneo 
(conforme a figura), procurando retornar à direção original de marcha, em C, e daí até o 
ponto inicial A; 

- realizando as mesmas operações anteriores, faz-se o percurso A-D-
E-A, A-F-G-A e outros mais. É necessário, porém, lembrar que essas distâncias a 
percorrer deverão ser pequenas, pois serão feitas mais por intuição, particularmente na 
marcha em curva e na retomada da picada para se retornar ao ponto inicial. 

É recomendável que, no mínimo, 2 homens sejam deixados no ponto inicial 
(em A) para, por meio da voz, de apito ou de outro processo qualquer, fazer ligação com 
aqueles que realizam os percursos de busca do objetivo, orientando-os ao mesmo tempo. 
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Processo do leque 

 
4) Desvio de um obstáculo 

Muitas vezes, e porque não dizer sempre, a equipe terá que desviar de 
obstáculos. Portanto deverá utilizar um dos seguintes processos: 

 

a) Compensação com Passos e Ângulos Retos 

Marcha-se na direção amarrada pelo azimute de marcha até o ponto em 
frente ao obstáculo. De A vai-se a B, deslocando-se segundo um novo azimute, de modo 
que este forme com o de marcha um ângulo reto em A; neste deslocamento, contam-se 
os passos dados entre A e B (P passos). De B vai-se a C, deslocando-se segundo o 
mesmo azimute de marcha (será o azimute paralelo); também neste deslocamento 
contam-se os passos dados entre B e C (Q passos), para que não se perca a noção da 
distância geral do percurso realizado ou ainda a realizar. De C vai-se a D, deslocando-se 
segundo o contra-azimute da direção AB, e percorrendo a mesma distância que se 
percorreu entre A e B, isto é, os mesmos P passos. Chegado em D, reinicia-se o 
deslocamento na direção dada pelo azimute de marcha original. Serão normais 
ocorrerem pequenas diferenças em direção e em distância, quando se realizarem 
deslocamentos desse tipo, por causa dos acidentes e incidentes em terreno de selva; daí 
a necessidade de designar, no mínimo, 2 homens para lidar com a bússola e outros 2 
para contarem os passos, quando possível, para minimizar os erros. 

 
Compensação com passos e ângulos retos 
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b) Ponto de Referência Nítido 
Chegado ao obstáculo, escolhe-se um ponto bem nítido no lado oposto, 

para servir como referência. Efetua-se o desvio necessário, chega-se ao ponto e a 
marcha é reiniciada. Entretanto, o processo raramente terá aplicação prática quando se 
tratar de obstáculos de grandes dimensões, pois o mais difícil na selva será encontrar 
aquele ponto nítido. Por isso, quando se sair de um ponto em busca de outro, não 
esquecer de, antes, deixar o ponto muito bem marcado, para facilitar o retorno em caso 
de insucesso. 
 
 

10.2. ORIENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO FLUVIAL DIURNA E NOTURNA 
 

a. Generalidades 

Em áreas ribeirinhas, onde as operações se desenvolvem sobre o leito dos rios, 
a orientação fluvial tem um papel muito importante. Suas peculiaridades, que a 
diferenciam de uma orientação terrestre, devem ser de conhecimento da tropa que atua 
na área, sobretudo do oficial comandante de pelotão. 

A técnica de orientação fluvial é semelhante à técnica de orientação terrestre. A 
diferença está no emprego da embarcação e nas referências para comparação carta - 
terreno que são ricas em detalhes fluviais (enseadas, remansos, paranás, ilhas, furos, 
igarapés, afluentes etc.). 

 
Exemplos de paraná, furo e igarapé 

 

b. Técnica de Orientação e Navegação 

A equipe de navegação fluvial funciona exatamente como a equipe de 
navegação terrestre, com o seu Cmt, homem-bússola, homem-carta e homem-ponto. Só 
não há, naturalmente, o homem passo, que passa a ser substituído por um homem que 
cronometre o tempo de deslocamento das embarcações, tendo assim uma noção de 
distância percorrida. 

Para esse controle do tempo de deslocamento, sugere-se o seguinte: 

- inicialmente, calcular a velocidade média das embarcações a serem 
utilizadas; 
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- traçar, na carta, linhas de controle materializadas por pontos nítidos no 
terreno situado nas margens; 

- determinar a distância entre as linhas de controle a fim de se obter, em função 
da velocidade média, o tempo de deslocamento entre uma linha de controle e outra; e 

- por fim, observado o tempo de deslocamento (já calculado), confirmar a 
linha de controle correspondente pela identificação dos pontos nítidos no terreno. 

Quando a visibilidade for limitada, impedindo a equipe de buscar referências 
nas margens, faz-se uso do bote ponto, onde navega o homem ponto. Este bote poderá 
utilizar um artifício luminoso escurecido (SFC). 

É conveniente, também, o emprego de equipamento rádio para que a equipe 
coordene os procedimentos do bote ponto à distância. 

 
c. Procedimentos Diversos 

A equipe se orienta / navega utilizando-se de azimutes ao longo do itinerário até 
o objetivo, cruzando o rio ou ao longo de uma das margens, contando e identificando 
enseadas, igarapés, penínsulas, ilhas etc. 

Convém lembrar que estes detalhes são apenas detalhes planimétricos e o 
militar não deve se ater apenas a eles. Uma enseada, um igarapé, uma ilha, pode 
aparecer e desaparecer com uma simples mudança do nível das águas. A altimetria 
continua sendo a mais importante e segura referência do trabalho de orientação. Não se 
deve esquecer de buscar os detalhes altimétricos ao longo das margens. 

Outra consideração importante é a existência ou não de correnteza. O chefe da 
equipe deve atentar para os possíveis erros que ela poderá causar. Como em um Off-
Set, ele deve ter a certeza de para qual lado este erro ocorrerá. 

Ao se navegar pelos rios da Amazônia, pode-se constatar dificuldade originada 
do ciclo de enchentes e vazantes. É comum deixar-se de encontrar determinados 
acidentes do terreno contidos na carta ou mesmo achar outros inexistentes nesta. Por 
exemplo: se na vazante, um igarapé se mostra perfeitamente delineado, na cheia, as 
águas podem subir tanto que se apague todo o contorno deste, o que o confunde com um 
igapó. 

 
d. Navegação 

1) Diurna 

Para navegar, durante o dia, é preciso: 
- orientar a carta 

- fazer um estudo comparativo da carta com os acidentes do terreno à 
volta (rios, lagos, ilhas etc.): 

 contando o Nr de igarapés e/ou afluentes à direita e à esquerda; e 

 comparando a carta com os acidentes comuns de uma área 
ribeirinha 

- havendo disponibilidade de GPS, ecobatímetro e radar, utilizá-los o 
máximo possível. 

 

 

 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 132) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

2) Noturna 

À noite, os mesmos procedimentos adotados para navegação diurna são 
utilizados, com algumas ressalvas, a saber: 

- cuidado com troncos e vegetação diversa que podem danificar a hélice e 
a estrutura da embarcação; 

- na época da cheia, é preciso ter cuidado com a “canarana”, um cupim 
flutuante que acompanha a correnteza e se espalha pela superfície do rio, dando a 
impressão de ser terreno firme; 

- mais difícil visualizar-se os igarapés à direita e à esquerda da aquavia 
principal; tal dificuldade é minorada quando há luar; 

- é aconselhável navegar o mais próximo possível às margens da aquavia 
principal, por facilitar a observação dos acidentes do terreno ao redor; 

- utilizar sempre um poncho para encobrir carta e lanterna, nos casos de 
iminência de contato com o inimigo; e 

- havendo disponibilidade de óculos de visão noturna, utilizá-los o máximo 
possível. 

 

3) Com o Auxílio de um Guia 

Entende-se por guia qualquer pessoa, civil ou militar, que, conhecedor de 
uma região ribeirinha, especialmente os seus rios, igarapés e lagos, pode conduzir a 
tropa ao local desejado. 

Na Amazônia, pode-se utilizar como guia, mais comumente o “prático” e o 
habitante ribeirinho. 

O “prático” é o profundo conhecedor do leito dos rios, sabendo a localização 
exata das pedras, bancos de areia, furos etc. Também conhece muito bem a área onde 
atua. 

Embora possa desconhecer os detalhes sobre o leito dos rios, não se 
comparando a um ”prático”, o habitante ribeirinho conhece, por outro lado, a região onde 
atua. É valioso para guiar a tropa. 

 
4) Pela Comparação Carta-Terreno 

- orientar a carta, determinar o ponto-estação e observar o terreno; 
- comparar os acidentes do terreno com os existentes na carta. Exemplo: 

contar o Nr de igarapés à direita e a esquerda, as ilhas, as pequenas elevações e os demais 
pontos nítidos; e 

- realizar o deslocamento fluvial permanentemente orientado. 
 

5) Pelo Emprego de Azimutes 

- marcar na carta os pontos do terreno de fácil identificação; 
- registrar na carta os azimutes magnéticos para estes pontos, a partir do 

ponto anterior; 
- confirmar os pontos no terreno com a bússola e / ou GPS; 
- navegar, em seguida; 
- à noite, convém utilizar um “bote-ponto”, munido de lanterna velada 

(escurecida), equipamento rádio, bússola e carta (a lanterna é utilizada na direção da 
embarcação principal, a fim de que o “bote-ponto” venha a ser orientado por via rádio); e 

- ao chegar ao local desejado, os homens do “bote-ponto” fazem um 
reconhecimento para confirmar o ponto e, após isso, informam à embarcação principal. 
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CAPÍTULO 11 

ARMADILHAS ANTIPESSOAL 

 
11.1. GENERALIDADES 
 

Desde tempos remotos até os dias atuais, apesar do desenvolvimento tecnológico, 
dos conflitos bélicos de hoje e dos mais sofisticados armamentos e equipamentos de 
guerra, os combatentes modernos, nos variados tipos de terrenos e em diferentes 
modalidades de guerra, muitas vezes empregam armadilhas improvisadas para eliminar 
ou ferir o inimigo. Exemplos de emprego deste tipo de artefato se arrastam ao longo da 
história: foram largamente empregados em Canudos, Guerra da Coréia, no Vietnam e nos 
conflitos atuais da guerra de guerrilha existente na América e na África. 

A selva é o lugar ideal para construção de armadilhas antipessoal, uma vez que o 
combate no seu interior é um dos mais versáteis e difíceis que se encontra na atualidade. 
Não só porque a vegetação facilita consideravelmente a camuflagem, como o material a 
ser empregado é encontrado em abundância em qualquer parte. 

Pode-se valer da imaginação e engenhosidade para improvisar verdadeiros 
obstáculos a progressão do inimigo, abatendo sua moral e criando um estado de pânico 
que proporcionará uma vantagem decisiva, facilitando a vitória. 

O emprego judicioso das armadilhas antipessoal é mais um recurso de que dispõe 
o combatente de selva. Torna possível, ainda, substituir pessoal e material necessário ao 
cumprimento das missões, causar baixas e / ou ferimentos, retardar o inimigo e canalizar 
o seu movimento. 

 
a. Conceito de Armadilhas Antipessoal 

São artefatos construídos utilizando-se de meios de fortuna, cuja finalidade é 
causar baixas, retardar, canalizar, desgastar ou inquietar o inimigo. 

 
b. Situações de Emprego de Armadilhas Antipessoal 

As armadilhas improvisadas antipessoal são normalmente empregadas nas 
seguintes situações: 

- em terreno de selva, onde as estradas são precárias ou muitas vezes 
inexistentes, forçando o combatente a transportar nas costas todo o material e suprimento 
de que necessita, dificultando ou mesmo impedindo o transporte de explosivos, 
acionadores e minas anti-pessoais; 

- em operações contra forças irregulares, um inimigo geralmente inferiorizado 
numérica e materialmente, sendo portanto, forçado a improvisar armadilhas; 

- em bases de patrulha. 
 

c. Finalidades das Armadilhas Antipessoal 

Uma armadilha anti-pessoal poderá ser montada para uma ou mais finalidades. 
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1) Causar Baixas e Ferimentos 

Uma armadilha bem montada poderá causar mortes e provocar ferimentos 
numa tropa em deslocamento, o que causará vários transtornos, visto que o atingido terá 
que ser transportado ou deixado no local com ração e munição, para ser evacuado na 
primeira oportunidade. 

 
2) Retardar o Inimigo 

A tropa que se desloca em uma região armadilhada, inevitavelmente terá a 
sua velocidade de progressão reduzida, para que os esclarecedores tenham condições de 
localizar e neutralizar as armadilhas. 

 
3) Canalizar o Inimigo 

Normalmente, uma tropa ao perceber que está se deslocando em uma região 
armadilhada modificará o seu itinerário de progressão, sendo muitas vezes canalizada 
para um terreno impraticável ou para uma emboscada. 

 
4) Desgastar o Inimigo 

O desgaste de uma tropa que é forçada preocupar-se com armadilhas no 
terreno é tanto físico como moral. 

 
5) Inquietar o Inimigo 

Muitas das vezes, o efeito moral de uma armadilha supera o desgaste físico. 
Ao perceber que há perigo iminente de acionar uma armadilha, os integrantes de uma 
patrulha poderão ficar inquietos e amedrontados, principalmente se presenciarem a morte 
ou o ferimento de companheiros. Tal estado de tensão verifica-se notadamente nos 
esclarecedores. 
 
 

11.2. CONFECÇÃO DE ARMADILHAS 
 

Para se construir uma armadilha, além da sua finalidade, deve-se atentar para o 
local de instalação, para os fatores de êxito na sua confecção e emprego, para os 
materiais disponíveis e necessários e para os tipos de gatilho que serão empregados. 
 

a. Local de Instalação das Armadilhas 

As armadilhas são lançadas onde é provável que o inimigo passará ou 
permanecerá. Assim sendo, os locais mais indicados para a instalação de armadilhas são: 
estradas, trilhas, clareiras, campos de pouso, zonas de lançamentos, abrigos etc. 
Especial atenção deve ser dedicada aos pontos de passagens obrigatórias, tais como: 
pontes, pinguelas, desfiladeiros, túneis, vaus etc. Nas trilhas, um bom local é após troncos 
caídos, onde o inimigo estará em posição de desequilíbrio, ao tentar ultrapassá-los. 

Neste capítulo, para fins de visualização, as ilustrações serão apresentadas sem 
camuflagem, que não deve ser esquecida pelo combatente que lançar uma armadilha. 

 
b. Fatores de Êxito na Confecção e no Emprego de uma Armadilha 

Para o funcionamento perfeito de uma armadilha e o êxito na finalidade de seu 
lançamento, deve-se considerar os seguintes fatores: 

1) Consistência 

Deverá haver firmeza em suas amarrações, a fim de ter longo período de 
duração, pois estará sujeita as intempéries e também poderá ser utilizada mais de uma vez. 
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2) Precisão 

A armadilha deverá atingir o inimigo na região do corpo desejada. 
 

3) Sensibilidade 

Ao mínimo toque, o acionamento da armadilha deverá ocorrer de imediato. 
 

4) Camuflagem 

Uma camuflagem perfeita é importante na eficiência de uma armadilha. A 
melhor camuflagem é a executada com o material retirado da natureza. 
 

c. Materiais Utilizados na Confecção de Armadilhas 

A maioria das armadilhas utiliza as estacas punji. A estaca é confeccionada de 
bambu ou do âmago ou cerne de certas madeiras, parte dura do seu interior. Afia-se a 
ponta da estaca, podendo colocar óleo ou gordura animal, leva-se a ponta afiada ao fogo 
para endurecê-la e, finalmente, coloca-se na ponta produtos químicos que matam ou 
fezes, a fim de infectar o ferimento (veneno ofídico, curare etc.). 

 
 

Além das estacas punji, há uma grande quantidade de materiais que poderão 
ser utilizados na confecção de armadilhas improvisadas, como os que serão 
apresentados a seguir: 

- bambus; - galhos de árvore; 

- bandoleiras; - pedaços de pau; 
- cadarços de coturno; - mosquetões; 
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- cipós; - pá modelo infantaria; 
- elásticos; - pedaços de vergalhão; 
- estacas de barraca; - pedras; 
- faca; - picareta modelo infantaria; e 
- facão de mato; - pregos, dentre outros. 
- fio duplo telefônico;  

 

d. Tipos de gatilho 

Os gatilhos podem ser: 

- de tração (de tropeço): 1, 2 e 4; ou 

- de pressão (de pisar): 3. 
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e. Tipos de Armadilha 

Cabe lembrar que a única limitação existente para os tipos de armadilha é a 
criatividade, a engenhosidade e a habilidade de cada um que as monta. 

 
1) Fosso com estacas punji 

Instalado em trilhas, nas proteções de bases e nas emboscadas. A terra 
deverá ser retirada de tal forma que não deixe vestígios da localização do fosso. O 
estrado deverá ser feito com bambu ou varas que não suportem o peso de um homem. 

 
 
 
 

2) Fura-cara 

É normalmente instalado em trilhas. 
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3) Quebra canela 

Instalados em trilhas, as estacas serão colocadas no fundo e nas laterais do 
buraco, sendo voltadas para baixo e para cima, para perfurar o inimigo ao pisar e ao 
retirar o pé do buraco. 

Poderão ser usados, também, troncos de palmeiras com espinhos ou tábuas 
de pregos interligadas por tela de cipós ou similar. 

 
 

 
4) Atirador de Tocaia (Caçador) 

Requer tempo para confecção do túnel, cuja saída deverá ser em uma 
posição desenfiada. A camuflagem do atirador é de fundamental importância. Poderá ter 
estacas punji na posição do atirador para dificultar a entrada no túnel, caso alguém o 
persiga. Poderá ocupar posição em cima de uma árvore, atentando para: campos de tiro, 
itinerários de fuga e um saco plástico amarrado junto à janela de ejeção, para evitar que o 
estojo vazio caia no chão, denunciando a posição. Utilizar arma de caça, se possível. 
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5) Cerca com estacas punji 

Utilizada na proteção de bases de combate e instalações como modo 
eficiente de proporcionar segurança com economia de material ou como complemento 
dos meios existentes na cadeia de suprimento. Serve ainda, quando convenientemente 
construída, para proteção da zona de matar nas emboscadas. Tem larga utilização geral 
em função da capacidade criativa do combatente. 

 
 
 
 

6) Portão malaio 
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7) Teto malaio 
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8) Vôo da morte 

 
 
 

9) Cancela da morte 
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10)  Balanço Baiano 

 
 
 

11) Armadilha com Arma de Fogo ou Explosivo 

Pode ser montada com fuzil, submetralhadora, pistola ou arma de caça, 
além de granadas de mão, minas terrestres e outros explosivos. 

Poderá ser utilizado mais de um armamento. 
O seu funcionamento e manejo do armamento deve ficar livre das 

amarrações, para que a arma possa ser carregada e que não haja incidentes de tiro. 
Quando possível colocar uma Gr M para autodestruição. 
Sempre que possível, usar o Armt do Ini. 
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12) Armadilha com Arco e Flexa 

 
 
 
 

11.3. REGRAS PARA SE EVITAR AS ARMADILHAS 

 

a. Desconfiar dos locais onde a progressão é fácil, tais como: estradas, trilhas, 
clareiras e varadouros. Especial atenção nos locais de passagem obrigatórias, tais como: 
pontes, pinguelas e vaus. 

b. Observar indícios denunciadores, como vegetação pisada ou morta, rastros, 
cortes de árvores, árvores caídas, cipós tensos e material abandonado. 

c. Verificar os locais onde pisa ou toca, principalmente em áreas abandonadas, 
como bases, clareiras ou acampamentos. 

d. Não utilizar abrigos abandonados antes de minuciosa inspeção. 

e. Inteirar-se da técnica usada pelo inimigo para confeccionar e instalar as 
armadilhas. 

f. Adestrar a tropa na instalação e detecção de armadilhas. 
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CAPÍTULO 12 

TÉCNICA FLUVIAL 

 

12.1. GENERALIDADES 
 

A bacia amazônica possui uma área de 6 milhões de quilômetros quadrados dos 
quais cerca de 70% encontram-se em território brasileiro. Devido à imensa área de selva, 
os meios aéreos e terrestres são incipientes e complementam os meios aquáticos. Sem 
dúvida alguma, os rios e igarapés se tornam de grande importância nos campos do poder 
(social e econômico: pesca, vias de acesso e portos; e principalmente militar). 

Pode-se afirmar tranqüilamente que a guerra na Amazônia busca o domínio das 
águas e das áreas terrestres adjacentes. Em conseqüência, é fundamental que os 
combatentes conheçam bem as características do ambiente ribeirinho, as técnicas de 
orientação e principalmente as técnicas fluviais. 

 
 

12.2. CONCEITOS DE NAVEGAÇÃO FLUVIAL 
 

a. Abicar 
Abordar uma praia (área de abicagem) com a proa da embarcação. 

b. Bombordo 

Lado esquerdo de uma embarcação olhando da popa à proa. 

c. Estibordo ou Boreste 
Lado direito de uma embarcação olhando da popa à proa. 

d. Jusante 
É a direção para onde vão as águas de uma corrente fluvial. Rio abaixo. 

e. Leme 

Aparelho usado na parte traseira do barco e que serve para lhe dar direção. 

f. Margem Direita 
É a margem de um curso d’água que fica à direita de quem olha para a jusante. 

g. Margem Esquerda 
É a margem de um curso d’água que fica à esquerda de quem olha para jusante. 

h. Montante 

É a direção de onde vêm as águas de uma corrente fluvial. Rio acima 

i. Popa 
Parte posterior da embarcação. 

j. Proa 
Parte anterior da embarcação. 

l. Quilha 

É a parte inferior que equilibra a embarcação. 

m. Remo 
Instrumento utilizado para conduzir uma embarcação, quando esta não possuir 

motor. Dividi-se em: Pá, haste e punho. 
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12.3. CONCEITOS REGIONAIS 
 
A Amazônia é cortada por rios e igarapés, constituindo-se na maior bacia 

hidrográfica do mundo. Torna-se necessário ao combatente de selva familiarizar-se com 
os conceitos regionais da navegação fluvial. 

 
a. Aquada 

Água potável, boa para consumo. 

b. Banzeiros 

Marolas provocadas por embarcações com velocidade superior a 8 nós (kt). 
Deve-se reduzir bem a velocidade antes para abordá-lo (cortá-lo) perpendicularmente. 

c. Boca 

Foz de pequenos rios, igarapés e paranás que se comunicam com lagos. 

d. Cambão 

Trecho do rio entre duas pontas de praias do mesmo lado. 

e. Canarana 

Capim que cresce nas praias durante a seca e são arrancados nas enchentes e 
descem o rio. Indicio de enchentes somente nos rios da margem direita do amazonas. 

f. Furo 

Canal que une rios e lagos. 

g. Igapó 

Terras baixas, que durante as cheias são alagadas, obtendo diferentes 
profundidades. 

h. Igarapé 

Pequeno rio, geralmente vadeável. 

i. Montaria 

É a canoa, embarcação típica da Amazônia. Quando feita de casca ou esculpida 
no tronco de uma árvore, pode ser chamada de casquilho na Amazônia Oriental. 

j. Paraná 

Liga trechos do mesmo rio e forma ilhas, cortando caminho. Sua profundidade e 
correnteza são menores que as da calha principal. 

l. Rebojos 

Fenômenos que ocorrem em alças do rio muito acentuadas, de maior 
profundidade. São conhecidos como redemoinhos. Deve-se evitá-los com a proa das 
pequenas embarcações. 

m. Remanso 
Inexistência de correnteza que ocorre às voltas rápidas do lago externo, 

chegando a formar enseadas. Bom local para pescar. 

n. Repiquete 

Rápida subida das águas, por degelo retardado ou intenso aguaceiro. 
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12.4. NAVEGAÇÃO A REMO 
 

Em muitas situações, o combatente necessitará impulsionar embarcações (botes, 
voadeiras e montarias) através do remo. Para isso, deverá adestrar-se no emprego 
correto deste acessório. Composta a guarnição, na qual cada militar terá uma missão 
específica, serão emitidos e obedecidos os comandos. 

 
a. Guarnição 

É o conjunto formado pelos remadores e piloto. 
 

b. Missão dos Elementos da Guarnição 
1) Piloto 

É o homem que mantém a direção em que se quer navegar. Posiciona-se na 
popa da embarcação, de onde controla a direção de deslocamento por comandos e por 
um remo. 

- Geralmente, coloca-se sempre de frente para a proa. 
- Comanda a guarnição da embarcação. 
- Faz a manutenção preventiva. 
- Distribui o equipamento na embarcação. 
- Não deve ser o Cmt da tropa. 

 
2) Remadores 

São homens que manejam os remos, impulsionando a embarcação. 
 

3) Voga 

É o remador encarregado de dar o ritmo das remadas. Deve ser o melhor remador. 
 

4) Sota-Voga 
É o remador responsável por segurar a embarcação pela sua amarra (corda 

de ancoragem) quando da abicagem / abordagem ou por realizar a sua amarração 
quando em um porto. É o primeiro a desembarcar e o último a embarcar. 

 
c. Comandos 

1) Ocorrem em duas situações 
a) 1ª Fase  Embarcação em Terra 

O piloto comanda e a guarnição executa em terra. O objetivo é o 
treinamento da guarnição nos comandos que serão executados na água. 

 
b) 2ª Fase  Embarcação na Água 

O piloto conduz a embarcação e a guarnição para água e executa tudo 
que foi feito em terra. 

 
2) Comandos Propriamente Ditos 

a) Em Posição! 
Os remadores ficam de pé junto à embarcação já nos seus lugares 

conforme a numeração, de frente para a proa. 

b) Empunhar! 

A guarnição empunha a embarcação pelas alças de transporte ou abas. 

c) Ao Braço Firme! 

A guarnição levanta a embarcação pelas alças de transporte ou abas, 
mantendo os braços esticados. É adequado para pequenos deslocamentos em terra. 
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d) Ao Ombro Firme! 
No caso de a embarcação não possuir alças ou de se realizar um 

deslocamento maior por terra, leva-se a embarcação para o alto, largando as alças de 
transporte e apoiando-o nos ombros pelo assoalho. É antecedido do comando de “ao 
braço firme”. 

e) Em Frente! 

A guarnição executa o deslocamento necessário. 

f) Baixar! 
A guarnição baixa a embarcação devagar, dentro d’água com a proa 

voltada para margem. 

g) A seus Postos! 

Os homens embarcam, um a um, de cada lado, pela proa da embarcação. 
Primeiro o piloto, seguido dos remadores que se colocam nos seus respectivos postos, 
com as frentes voltadas para a proa. Em seguida, apanham os remos, que são colocados 
na horizontal, com as pás para fora da embarcação. 

O penúltimo remador a embarcar é o voga. O sota-voga é o último 
remador a embarcar (se necessário, ele empurra a embarcação, afastando-a da margem). 
Ambos ficam à frente da embarcação. 

h) Ao Largo! 

Após todos terem embarcado, o sota-voga solta a amarra da embarcação 
e a empurra. Ao mesmo tempo, a guarnição auxilia com os remos, para afastar a 
embarcação até a distância (profundidade) necessária ao manejo dos remos. Em seguida, 
o piloto mantém o bote paralelo à margem. 

i) Avante Remar! 
É o comando dado pelo piloto quando desejar mover o bote para frente; 

os remadores colocam as pás dos remos n’água, movimentando-as da frente para a 
retaguarda, iniciando o movimento da remada. Os remadores devem remar ritmicamente, 
os da popa regulando a velocidade pelos da proa. 

A voga (cadência das remadas) normal é de 30 remadas por minuto. 
O piloto, quando julgar necessário, poderá ordenar que o ritmo seja 

contado pelo voga, para aumentar o rendimento das remadas. Exemplo: rop, rop, rop etc. 
Para não quebrar o sigilo, numa operação noturna, os remadores não 

retiram os remos d’água para uma nova remada. Levam os remos para frente, com as pás 
cortando a água, lentamente, paralelos ao bordo da embarcação. À frente da 
embarcação, são depois virados para nova puxada. A velocidade de navegação imprimida 
à embarcação, com esse tipo de remada, é menor. É conveniente também enrolar as 
hastes com pedaços de panos, para que não façam barulho ao bater na embarcação. 

j) Picar a Voga! Retardar a Voga! 
São comandos dados para aumentar ou diminuir a velocidade da 

embarcação, respectivamente. Ao primeiro comando, os remadores aceleram o 
movimento dos remos, mas continuam a remar ritmicamente. Ao segundo, retornam o 
movimento normal. 

l) Remos n’Água! 

É recomendado para diminuir a velocidade da embarcação. Os 
remadores imergem as pás dos remos n’água, para oferecer maior resistência ao 
movimento. 

m) Ciar! 

É o inverso de avante remar. 
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n) Arvorar (Arvorar Remos)! 
Os remadores levantam as pás dos remos deixando-os a horizontal. 

o) Preparar para Abordar! 
Deve ser dado após o piloto ter direcionado o bote para a margem. 

Próximo ao local de abordagem, o sota-voga deixa seu remo e prepara-se para 
desembarcar com a amarra. 

p) Abordar! 
A este comando, o sota-voga desembarca e mantém o bote junto à 

margem. Ao mesmo tempo, os demais arvoram seus remos e em seguida, colocam-nos 
ao fundo do bote, com as pás voltadas para a popa e encostados aos bordos. 

q) Desembarcar! 

Neste caso, os remadores, seguidos do piloto, desembarcam na ordem 
inversa de embarque, com todo material, prontos para desempenhar suas missões. O 
piloto dará então os comandos de Empunhar! Em Frente! e Baixar! Devem-se sempre 
evitar pedras e outros objetos pontiagudos que possam vir a danificar o fundo ou as 
laterais da embarcação. No caso de o bote encalhar, o desembarque será feito ao 
comando do piloto, dois a dois. 

 
d. Condutas 

1) A guarnição só poderá entrar no bote, quando seus homens estiverem com 
água pelo joelho, evitando-se que a embarcação tenha danos em sua estrutura. 

2) As mochilas e os materiais coletivos devem ser colocados no fundo da 
embarcação e devem ser amarrados à embarcação, permanecendo ancorados à mesma. 

3) As armas dos remadores devem ser postas a tiracolo e apontadas para fora 
do bote. O ideal é que estejam também ancoradas à embarcação por meio de uma 
retinida (corda de pequeno diâmetro  6 mm). 

4) Para se otimizar a ancoragem do material e do armamento, pode-se instalar 
previamente nas embarcações um cabo de aço de pequeno diâmetro (4 ou 5 mm), 
passando pelo centro do seu assoalho, da proa à popa. O armamento e os materiais 
coletivos, ancorados por uma retinida, podem ser conectados a esse cabo de aço por 
mosquetões, mosquetões auxiliares ou por meio de nós. 

5) Os homens, que não estejam previstos para remar, fazem a segurança da 
embarcação. 

6) Os homens são dispostos simetricamente. 

7) Sempre que a guarnição desembarcar, deve-se providenciar a segurança da 
embarcação. 

8) Deve-se respeitar a capacidade da embarcação, evitando o excesso de peso. 

9) Deve-se sempre usar Colete salva-vidas. 

10) Não se deve ficar em pé na embarcação, pois além do risco de queda (pelo 
desequilíbrio), pode-se virar a mesma. 

11) Quando for necessário sigilo no deslocamento, devem ser convencionados 
sinais ou gestos para os comandos da embarcação. 
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12.5. NAVEGAÇÃO A MOTOR 
 

Para a navegação a motor, os mesmos comandos, procedimentos e condutas da 
navegação a remo devem ser adotados. Algumas especificidades se fazem necessárias 
em decorrência do uso do motor. 
 

a. Preparação da Embarcação para Utilização 

Os procedimentos que se seguem devem ser obedecidos antes de se empregar 
uma embarcação. 

1) Montagem e enchimento do bote (verificar a pressão de ar nas células, 
pressionando com os joelhos até sentir uma pequena deflexão). 

2) Rosquear os tampões (bujões) de escoamento d’água. 

3) Colocação da embarcação na água com a proa apontada para a margem. 

4) Colocação do motor e tanque (ancorados). 

5) Verificação dos remos e da amarra. 

6) Verificação dos coletes salva-vidas. 

7) Colocação das mochilas, Eqp, Mat/Armt coletivo e remos organizadamente e 
ancorados no centro do bote. 

8) Amarração de um cabo (solteiro) nas alças das laterais do bote. 

9) Distribuição do pessoal, equilibradamente, na embarcação. 

10) Atentar para o material pontiagudo, como terçados, facas (com bainha de 
lona, que pode ser transfixada), pois estes podem vir a furar ou rasgar o bote. 

11) Manter o armamento ancorado e apontado para fora da embarcação. 

12) Observações: O piloto deve ter sempre à mão um recipiente para a retirada 
de água no caso de alagamento do bote e, ainda neste caso, retirar os bujões (tampões) 
de escoamento d’água e acelerar, aumentando a velocidade da embarcação. No caso de 
um furo, rasgo ou compartimento perfurado, deve-se aliviar o piso próximo ao rasgo, furo 
ou célula furada. 

 
b. Formações 

As seguintes formações poderão ser adotadas durante um deslocamento fluvial: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em Cunha Em Coluna Em Linha 
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c. Sinais e Gestos Diurnos 

 

 
 

Formação  
em Linha 

Formação em  

Coluna 

Formação em 
Cunha 

Formação em 
Colunas 

Justapostas 

Desembarcar 
Embarcar 

Diminuir 
Distância ou 

Avançar 

Aumentar 
Distância ou 

Recuar 

Dobrar à 
Direita 

Dobrar à 
Esquerda 

Ligar 
Motores 

Cortar Motores 
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d. Sinalização Noturna 
 

 
 

e. Medidas de Coordenação e Controle 

Várias medidas de coordenação e controle podem ser adotadas durante um 
deslocamento fluvial a motor, como uso do rádio e / ou de sinais e gestos, definição de 
linhas de controle, obediência à ordem de movimento e realização de rendez-vous. 

1) Prática do “Rendez-Vous” 

A fim de se organizar para iniciar um deslocamento, as embarcações podem 
adotar a formação de rendez-vous, quando todos começam a navegar realizando um 
circuito em círculo, umas atrás das outras, mantendo a ordem de movimento. Essa 
formação também pode ser adotada para que as embarcações possam se reorganizar 
para orientação, após contato com o inimigo, em caso de pane no motor de alguma delas 
ou até mesmo queda de homem na água. 

 
f. Cuidados Durante o Deslocamento Fluvial 

O piloto deve estar postado do lado oposto ao acelerador e: 

1) Verificar se o motor está travado. 

2) Verificar constantemente o jato de água do arrefecimento do motor. 

3) Evitar exceder a velocidade de 2/3 da capacidade do motor. 

4) Evitar navegar em locais de pouca profundidade, que podem ocasionar um 
entupimento do orifício de tomada (entrada) d’água para arrefecimento. 

5) Manter um militar na proa do bote atento à identificação de galhos, troncos, 
bancos de areia, corredeiras ou quaisquer obstáculos que possam danificar a hélice e 
motor ou dificultar a navegação. 

Recuar ou Diminuir a Velocidade 
(piscar) 

Avançar ou Aumentar 
a Velocidade 

Dobrar à Esquerda 

Dobrar à Direita 
Ligar Motores 

Desligar Motores 
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g. Procedimentos de Emergência 

1) Colisões 

Para se evitar colisões, deve-se ter atenção constante, sinalização, 
adestramento e ação de comando. Não sendo possível evitá-la, haverá um choque e as 
medidas abaixo devem ser adotadas. 

- O piloto deve cortar o motor imediatamente. 
- Os tripulantes devem tomar cuidado com partes do corpo e armamento 

expostos: mãos, cano do fuzil etc. 
 

2) Queda de Homem na Água 
O combatente poderá cair da embarcação por se desequilibrar ou em 

conseqüência de uma colisão da mesma. A embarcação também poderá ficar inutilizada 
devido à colisão. 

Assim, o militar terá a necessidade de nadar para uma margem ou flutuar até 
que seja resgatado. Para isso, é importante que o mesmo se desequipe para poder nadar 
ou flutuar com mais facilidade. 

- O piloto deve cortar o motor imediatamente. 
 

3) Bote Furado 

Caso o bote sofra um rasgo, tenha um furo ou haja o esvaziamento de uma 
seção, os tripulantes deverão adotar procedimentos de acordo com a gravidade do problema. 

- Furo pequeno: caso alguma seção do bote se esvazie lentamente, deve-se 
utilizar o fole, mesmo com o bote em movimento (aliviando o peso no local do problema). 

- Furo grande: aliviar o peso da embarcação e deslocar-se rapidamente até 
um lugar seguro para a reparação. 
 

4) Pane do motor 
Em caso de pane do motor de uma embarcação, se não for possível depaná-

lo, esta poderá ser rebocada por outra. 
- Lado a Lado: com o uso de amarras e com a tripulação auxiliando a 

mantê-las agrupadas. 
- Pela Proa: com o uso da amarra (corda de ancoragem) e até mesmo 

outras cordas, tomando cuidado com o motor da embarcação que estiver rebocando. 
 
 
12.6. EMBARCAÇÕES MAIS UTILIZADAS 
 

Serão abordados os botes pneumáticos mais utilizados, uma vez que as 
embarcações de casco rígido (como as voadeiras) são de mais fácil montagem e 
manutenção, tendo como desvantagem uma menor estabilidade quando em 
deslocamentos em aquavias. 
 

a. Bote de Reconhecimento para 3 Homens 

1) Características 
- Opera em correntezas de até 1,5 m/s e pode transportar até três homens 

equipados para o combate. 
- Capacidade: 3 (três) homens equipados com 300 kg. 
- Comprimento: 3m. 
- Largura: 1m. 
- Peso total (com acessórios): 14 kg. 
- Sustenta-se por 4 (quatro) sessões de ar, uma das quais suportará os três 

tripulantes em caso de emergência. 
- É conduzido somente com o remo. 
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- Acessórios: bomba manual, estojo para conserto, 03 remos de alumínio. 
- Fabricação: Norte-Americana. 
 

2) Montagem 
- Retirar o bote da mochila (basta liberar os tirantes que prendem o bote). 
- Desdobrar o bote. 
- Com a bomba manual, encher os compartimentos de ar. Para isso, as 

válvulas deverão ser colocadas na posição “lock” (fechados). Para esvaziar, basta girá-los 
para posição “open” (aberto). A pressão deve ser tal que, mediante ação dos dedos sobre 
os compartimentos, estes não deverão ceder mais de 2 cm. 

- Encher o assoalho do bote. 
- Colocar os remos nos olhais de borracha existente no bote. 
- Colocar o estojo para conserto, no seu alojamento existente na proa do bote. 
 

3) Desmontagem 

A desmontagem do bote se processa de forma inversa, lembrando que o 
barco deve ser enrolado no sentido proa-popa. 

 
b. Bote de Reconhecimento para 04 Homens (Barco M2) 

1) Características 
- Bote Pneumático. 
- Apresenta bom nível de rusticidade. 
- Montagem e desmontagem em curto espaço de tempo. 
- Capacidade: 03 a 05 pessoas ou 430 kg, à meia profundidade de imersão. 
- Peso total: 53 kg. 
- Peso do corpo do bote: 30 kg. 
- Peso do chão de madeira: 10 kg. 
- Peso do equipamento de transporte e acondicionamento: 06 kg. 
- Peso do fole, tipo EV, com mangueiras de conexão: 04 kg. 
- Altura da proa: 50 cm. 
- Nr de compartimentos: 04. 
- Cor: preta. 
- Tempo de montagem (1 homem): 8 minutos (Estimado). 
- Fabricação: Laboratex S/A - Santo André-SP. 
- Acessórios: 01 (uma) bolsa de consertos; 

01 (um) fole de enchimento; 
03 (três) remos curtos (1,20m); 
01 (uma) bolsa de tarugos; e 
01(um) saco de lona para transporte. 

 

2) Montagem 
- Retirar o bote do invólucro (liberar as correias). 
- Desdobrar o bote e retirar os acessórios. 
- Colocar o piso de madeira. 
- Com o fole de enchimento e a mangueira de ligação, encher os 

compartimentos de ar. Para isso, as válvulas deverão estar com seus pinos para cima 
(fechados). Girá-los de ¼ de volta para a esquerda ou direita. 

- Obs: A pressão deve ser tal que, mediante ação dos dedos sobre os 
compartimentos, estes não deverão ceder mais de 2 cm. 

 

3) Desmontagem 
A desmontagem do bote se processa de forma inversa, lembrando que o 

barco deve ser enrolado no sentido proa-popa. 
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c. Bote Inflável Zephyr 404-M 

1) Características 

- Bote pneumático, para emprego nas operações de pequeno escalão. 
- Fácil montagem e desmontagem. 
- Capacidade: 04 a 05 homens ou 950 kg, à meia imersão.  
- Peso total: 87 kg. 
- Peso do assoalho: 34,3 kg. 
- Peso do corpo do bote: 44 kg. 
- Comprimento: 4,10m. 
- Largura; 1,60m. 
- Diâmetro do tubo: 44 cm. 
- Altura da proa: 84 cm. 
- Nr de compartimentos: 04. 
- Cor: Preta. 
- Tempo de montagem (1 homem): 23 minutos (estimado). 
- Motor: até 50 HP. 
- Fabricação: Brasil. 
- Acessórios: 01 (um) fole de enchimento; 

01 (uma) mangueira de ligação; 
01 (um) piso de madeira; 
04 (quatro) tarugos; 
03 (três) remos de madeira; 
01 (uma) bolsa de consertos; e 
01(um) manômetro. 

 

2) Montagem 
a) Descrição das peças 

- Prancha anterior da proa; 
- Prancha de tensão; 
- Prancha posterior da proa; 
- Prancha 4; 
- Prancha 3; 
- Prancha 2; 
- Prancha 1; 
- Orifício para bomba do porão; 
- Dispositivo para fixação do escoramento do metal; 
- Cavalete (trilho) de alumínio; 
- Barra de escoramento de metal; 
- Pino de segurança; e 
- Suporte do tanque. 

b) Desdobrar os compartimentos de ar. A colocação das peças do assoalho 
deve ser feita com o bote desinflado. 

c) Placa do assoalho Nr 1 

- Coloca-se a placa com a numeração para cima e para frente, sobre o chão 
do barco, e empurra-se por baixo da ripa parafusada na prancha de fixação do motor. 

- Colocar as canaletas de alumínio para encaixe do assoalho com as bordas 
oblíquas para cima. Encaixar e empurrar sobre as extremidades da placa do assoalho. 

- Colocar a parte dianteira da canaleta sobre os compartimentos de ar. 

d) Placas do assoalho Nr 2, 3 e 4 

- Placas Nr 2 e 3: colocar com a numeração para cima e para trás. 
- Placa Nr 4: colocar com a numeração para cima e para frente. 
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- As placas deverão encaixar nas canaletas de alumínio e empurrar para trás. 
- Puxar os compartimentos laterais de ar para cima, primeiro de um lado e 

após, ou outro, de tal forma que as laterais do assoalho encaixem nas junções dos 
compartimentos de ar com o chão do barco. Empurrar o assoalho energicamente em 
direção à prancha de fixação do motor. 

e) Prancha anterior da popa 

- Colocar com ripa de reforço para cima. Encaixar de baixo para frente até 
a ponta da popa. 

f) Prancha posterior da popa 

- Colocar com as ripas de reforço para cima. Empurrar para frente até que 
a ponta do parafuso de tensão encaixe no orifício da prancha anterior da proa. Levantar o 
conjunto das pranchas Nr 4, 3, 2 e 1 junto com os trilhos até formar um ângulo com a 
prancha posterior da proa, encostando nos encaixes de ambas. Pressionar para baixo até 
atingir o fundo do bote.  

- O parafuso de tensão deve ser rosqueado de tal forma que a distância 
entre a prancha posterior da proa atinja no mínimo 3 cm. Em botes usados, esta distância 
pode atingir até 5 cm. 

g) Inflar o bote. Antes, porém, verificar se as membranas das válvulas estão 
fechadas. Para fechar as membranas vire o pino existente na válvula até que esta salte 
para cima. Inflar primeiro os compartimentos laterais e depois a quilha. Pressão mínima 
de ar: 250g / cm² (0,25 atm); Pressão máxima de ar: 350 g/cm². Colocar as tampas de 
proteção das válvulas. 

h) As barras de escoramento de metal são montadas de dentro para fora. 
Encaixar a ponta em formato de “S” no suporte existente no assoalho. A ponta em formato 
de gancho é encaixada no sentido de fora para dentro no suporte existente na prancha de 
fixação do motor. As barras devem estar sob tensão, caso contrário, regular o comprimento 
das barrar retirando-se as arruelas de baixo do parafuso suporte, existente na prancha da 
fixação do motor. Não esquecer de colocar os pinos de segurança nas barras. 

 

3) Desmontagem 
A desmontagem do bote se processa de forma inversa, lembrando que o 

barco deve ser enrolado no sentido proa-popa. 
 

d. Bote Inflável Zephyr S-60 ZM 

1) Características 

- Bote pneumático, de assalto, para emprego nas operações de pequeno escalão. 
- Fácil montagem e desmontagem. 
- Capacidade: 12 a 16 homens ou 3.500 kg à meia imersão. 
- Peso: 195 kg. 
- Comprimento: 6,00m. 
- Largura: 2,00m 
- Nr de compartimentos: 09. 
- Cor: Preta. 
- Tempo de montagem (1 homem): 23 minutos (estimado). 
- Motor: até 50 HP. 
- Fabricação: Brasil. 
- Acessórios: 01 (um) fole de enchimento; 

01 (uma) mangueira de ligação; 
01 (um) piso de madeira; 
04 (quatro) tarugos; 
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03 (três) remos de madeira; 
01 (uma) bolsa de consertos; e 
01(um) manômetro. 

 

2) Montagem 

- Desenrolar o bote. 
- Colocar a esteira (estrado de madeira), colocando inicialmente a parte 

dianteira em posição normal. 
- Apertar o cinto da parte traseira, de modo que esta fique por baixo do 

reforço do apoio do motor. 
- Prender a parte dianteira no cinto de fixação. 
- Inflar o barco com exceção da quilha. 
- Colocar os 04 perfis de pinho, dois de cada lado, a partir da esteira em 

direção à popa. 
- Colocar os 02 suportes “U” no ponto de encontro dos dois perfis de pinho. 
- Colocar as 03 travas de ajustagem dobrável, sendo a primeira no suporte 

em “U” e as outras nas extremidades dos perfis de pinho, todas com a mesma pressão. 
- Colocar a tábua de assento nos dispositivos de fixação e amarrar com o 

cordão. 
- Colocar o bote na água. 
- Prender o tanque de gasolina no cinto de nylon fixado na esteira. 
- Inflar a quilha. 
- Colocar o motor de popa. 

 
e. Bote Inflável Bombard Comando-6 

1) Características 
- Bote pneumático, de assalto, para emprego nas operações de pequeno 

escalão. 
- Fácil montagem e desmontagem. 
- Capacidade: 12 a 16 homens ou 2.000 kg à meia imersão.  
- Peso: 190 kg. 
- Comprimento: 6,00 m. 
- Largura: 2,40 m. 
- Nr de compartimentos: 05. 
- Cor: Preta. 
- Motor: até 60 HP. 
- Fabricação: Brasil. 
- Acessórios: 01 (um) fole de enchimento; 

01 (uma) mangueira de ligação; 
01 (um) piso de madeira; 
04 (quatro) tarugos; 
03 (três) remos de madeira; 
01 (uma) bolsa de consertos; e 
01(um) manômetro. 

 

2) Montagem 

a) Desenrolar o bote 

b) Encher cada compartimento com um pouco de ar, usando a bomba de 
inflar, o suficiente para dar forma ao bote  

c) Preparar o piso da seguinte forma: 
- Alinhar os painéis Nr 1, 2 e 3, colocando-os topo a topo. Fixá-los com os 

suportes laterais próprios. 
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- Levantar o conjunto assim formado e colocar o elemento da quilha a ré, 1 
e 2, encaixando as partes macho e fêmea. Alinhar o painel 3 e colocar o elemento 
intermediário da quilha. 

- Já com a quilha no lugar, colocar o bloco obtido no fundo do bote, bem 
chegado à popa, forçando-o para que entre sob a peça de madeira existente no painel da 
popa. 

- Puxar os flutuantes pelos punhos laterais, de modo a encaixar bem o piso 
já obtido no “V” formado pelo flutuador com o fundo do bote. 

- Colocar a quilha articulada no bote, encaixando o pino existente na sua 
parte superior, na ranhura e peça metálica do painel fixo de vante. 

- Suspender a parte a vante do conjunto de piso já obtido, ao mesmo 
tempo em que a quilha articulada. Encaixar as partes macho-fêmea e baixá-las 
simultaneamente, forçando pelo ponto de união das partes da quilha, de forma a esticar 
completamente o fundo. A quilha deverá repousar exatamente sobre o reforço de 
borracha existente na parte superior do fundo do bote. 

- Rever a posição correta das demais peças de madeira. Encaixar o painel 4. 
- Colocar então os painéis 5 e 6 para o C4 e C6 que são articulados. A 

parte a vante do painel deve tocar o painel fixo, enquanto que a parte do painel 5 deve 
tocar a parte anterior do painel 4. 

- Apoiar forte sobre a articulação dos painéis 5 e 6 para o C4e o C6, até 
que eles se rebatam sobre a quilha articulada e completem o piso. 

d) Acabar de encher até a pressão indicada (de 2 a 3,5 lb / pol²), após o que 
colocar as tampas das válvulas de enchimento. 

e) Montar as hastes de força, se o esforço sobre o painel for exagerado, isto 
é, motor de popa acima da capacidade máxima indicada. 

f) Poucos minutos após a colocação do bote na água, rever a pressão dos 
flutuadores. 

g) Colocar o motor de popa. 
 

f. Bote Inflável Bombard Comando-4 

1) Características 

- Bote pneumático, de reconhecimento, para emprego nas operações de 
pequeno escalão. 

- Fácil montagem e desmontagem. 
- Capacidade: 05 homens ou 800 kg à meia imersão.  
- Peso 94 kg. 
- Comprimento: 4,30 m. 
- Largura: 1,70 m. 
- Nr de compartimentos: 03. 
- Cor: Preta. 
- Motor: até 50 HP. 
- Fabricação: Brasil. 
- Acessórios: 01 (um) fole de enchimento; 

01 (uma) mangueira de ligação; 
01 (um) piso de madeira; 
04 (quatro) tarugos; 
03 (três) remos de madeira; 
01 (uma) bolsa de consertos; e 
01(um) manômetro. 
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g. Bote de Fibra para 15 Homens (M3) 

1) Características 

- Bote robusto, podendo ser deslocado por 08 homens com remos. 
- Capacidade: 15 homens equipados ou 1.530 kg. 
- Peso: 132 kg. 
- Comprimento: 5 m. 
- Largura: 1,5 m. 
- Motor: até 40 HP. 
- Desvantagem: Vai ao fundo rapidamente, quando alagado ou virado. 
- É construído de madeira compensada ou fibra de vidro de fundo longo e 

plano, proa ligeiramente estreita e recuada. 
- Por transportar com segurança um grupo de 15 homens com armamento 

individual e equipamento de combate. 
- É transportado invertido próximo ao curso d’água, onde então é desvirado e 

lançado na água. 
- Não possui acessórios. 

 
h. Procedimentos em Caso de Alagamento e / ou Virada do Bote 

É de primordial importância que todos os usuários de pequenas embarcações 
saibam como desvirar e / ou desalagar suas embarcações após um acidente ocasionado 
por mar revolto, por corredeiras em rios ou rasgos / descolamentos das seções. Tais 
acidentes podem, inclusive, abortar a missão de uma fração, sendo necessário que todos 
os integrantes da embarcação saibam exatamente como proceder, para que sejam 
perdidos o mínimo de tempo e material. 

Cabe lembrar que todo o material dentro da embarcação deverá estar ancorado 
com cordas, retinidas ou cabos solteiros (motor, tanques, armamento coletivo, mochilas etc.). 

Do mesmo modo, todos os militares a bordo devem estar utilizando coletes 
salva-vidas ou outro dispositivo que lhes proporcione segurança, como neoprenes ou LPU 
(dispositivo que se infla mediante acionamento de uma ampola de ar comprimido). 

1) Técnicas 
O desalagamento nada mais é do que um procedimento de emergência 

adotado quando, por algum problema, a água invade o interior da embarcação, 
prejudicando o bom andamento da missão, ou quando ocorre um acidente em que vire a 
embarcação, colocando em perigo o pessoal e material embarcados.  

As seguintes técnicas podem ser empregadas: 
a) Esvaziamento da água com o uso de canecos, baldes, mangueiras etc. 
b) Usar os bujões de escoamento, que possibilitarão o esvaziamento do bote 

com o aumento da velocidade. 
c) Balançar de um lado para o outro (no caso de embarcações regionais – 

montarias). 
d) Desvirar a embarcação. 

Para desvirar a embarcação, é desejável que se retire o motor, os tanques 
e os outros materiais que estejam ancorados no seu assoalho. Depois de desvirada, 
deve-se utilizar os outros processos para retirar o excesso de água. 

 
i. Manutenção, Conserto e Armazenagem de Botes Pneumáticos 

1) Manutenção de Botes Pneumáticos 

- Os botes são produzidos com tecido impermeável e borracha sintética, não 
necessitando de uma manutenção especial. 
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- Entretanto, a fim de conservação do bote, recomenda-se lavá-lo bem, com água 
doce, após o uso. Manchas de óleo e outras impurezas na parte de borracha podem ser 
removidas com benzol. Pode-se também passar glicerina com álcool, na proporção de uma parte 
de glicerina para três partes de álcool para conservá-lo melhor. Deve-se secá-lo à sombra. 

- As partes de madeira também devem ser lavadas com água doce e secar à 
sombra. Podem ser retocadas com verniz comum, se for o caso. 

 

2) Conserto 
Para arranhados, rasgos ou furos, usando remendos e cola específicas, 

devem-se seguir os seguintes procedimentos: 
a) Esvaziar o barco. 
b) Escolher o remendo adequado na bolsa de reparos. O remendo deve 

encobrir a parte afetada em pelo menos 30 cm a mais. 
c) Lixar a parte afetada. Remover o pó formado pela lixa. Aplicar uma camada fina 

de cola na superfície lixada. Deixar secá-la até o ponto de a cola não aderir ao toque do dedo. 
d) Colocar o remendo sobre a parte afetada, pressionando-o com os dedos, 

ou deixar algum material efetuando pressão sobre o remendo. Permanecer por 24 horas 
sem utilizá-lo. 

e) Nos casos de ruptura ou danificação maiores, o conserto deverá ser 
efetuado na parte interna, como medida de emergência. Para recuperação perfeita 
recomenda-se enviar o bote ao setor especializado. 

 

3) Transporte e Armazenagem 

- No caso de transportá-lo, o ideal é fazê-lo com o bote cheio. Se por falta de 
espaço, for necessário transportá-lo vazio, apenas dobrá-lo levemente, sem fazer vincos e 
evitando colocar peso ou objetos pontiagudos sobre o mesmo. Deve-se evitar também 
colocá-lo sobre superfícies pontiagudas. 

- Deve-se guardá-lo sempre em ambiente seco, não muito quente, montado e 
semi-inflado (quando for permanecer por muito tempo desativado), na horizontal. Talco 
industrial poderá ser usado nas suas partes internas. Guardá-lo dobrado poderá danificá-
lo, produzindo vincos na borracha e até mesmo fazer com que as paredes internas das 
seções se colem. 
 
 
12.7. MOTORES DE POPA 

 
Em ambientes operacionais onde há predominância do meio aquátil , cresce em 

importância o uso dos motores de popa que têm grande emprego nas ações militares. 
Seria redundante dizer que os rios são importantes, e até mesmo vitais sob o ponto de 
vista operacional (aspectos tático e estratégico), servindo como eixos para transporte de 
tropas e apoio logístico. Devido ao grande emprego de pequenos escalões nas 
Operações Ribeirinhas, torna-se essencial a Navegação a Motor, a qual proporciona 
rapidez e operacionalidade a estas frações. 
 

a. Características 

1) Apresentação 

Em uso no EB, podem ser encontrados os seguintes motores de popa: 
- Motor JONHSON de 25, 35 e 40 HP 
- Motor YAMAHA de 25 HP 
- Motor SUZUKI de 40 HP 

Muito embora existam outros tipos, os aqui apresentados (JONHSON 25/40 
HP) irão atender aos objetivos de conhecê-los, operá-los e depaná-los. 
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Potência 25 e 40 HP 

Ciclo de funcionamento 2 T 

Número de cilindros 02 

Peso Cerca de 58 kg 

Acelerador Comando manual 

Refrigeração A água 

Capacidade do tanque 22,7 Litros 

Peso do tanque cheio Cerca de 25 Kg 

Mistura do tanque 50 partes de gasolina para 01 parte de óleo 
2T (ou ½ litro de óleo 2T por tanque) 

Consumo médio 12 litros / hora (01 tanque pleno para 02 horas 
de operação) 

 
2) Nomenclatura e constituição básica dos motores 

Os motores de popa para fins de estudo apresentam-se em dois grandes 
conjuntos: unidade superior e unidade inferior. 

a) Na unidade superior se encontra o motor (na cabeça de força), constituído 
de cilindro, árvores de manivelas, êmbolos, bielas, magnetos, carburador e silencioso. 

b) Na unidade inferior se encontram a bomba d’água, as tubulações de 
escoamento e o propulsor (seção intermediária). É responsável por transmitir a força do 
motor às engrenagens e hélice (caixa de engrenagens). 

c) Seguem-se algumas partes essenciais do motor: 
- Acelerador com timão; 
- Afogador; 
- Regulador de mistura (ar/combustível); 
- Alavanca de mudança (com três posições: neutro, ré e avante); 
- Punho de partida; 
- Botão para desligar; 
- Tecla de bloqueio de Marcha-ré; 
- Pino de bloqueio de elevação; 
- Vareta do ajuste da inclinação do motor; e 
- Parafusos (borboletas) de fixação do motor à embarcação. 

 
b. Cuidados no Transporte 

1) No manuseio e transporte o bloco do motor deverá estar sempre num nível 
mais elevado que a sessão intermediária e a caixa de engrenagens. 

2) Nunca se transporta o motor pelo punho de comando (acelerador com timão). 

3) Deve-se evitar a ocorrência de choques na caixa de engrenagens e na hélice. 

 
c. Instalação dos Motores nas Embarcações 

1) A embarcação deve estar na água (profundidade de Aprx 60 cm) com a proa 
apontada para a margem. 

2) Um militar permanece dentro da embarcação para receber o motor, enquanto 
outros dois conduzem o motor pela água. 

3) O motor é instalado no espelho da popa, preso pelos parafusos (borboletas) e 
ancorado com um cabo solteiro na embarcação. 

4) Cuidado com a colocação incorreta do motor, que poderá provocar o 
afundamento da proa ou da popa. A colocação correta leva ao máximo rendimento do motor. 
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d. Procedimentos para a Partida 

1) Verificar se o motor está corretamente instalado e ancorado na embarcação. 

2) Não colocar misturas diferentes de combustível e óleo no mesmo tanque. 

3) Depois de fazer a mistura de combustível e óleo 2 tempos, utilizá-la em até 10 
dias. Decorrido este período, a mesma se deteriora e perde cerca de 40% de suas 
características de lubrificação. 

4) Conferir o tanque de combustível, se está fixo, a quantidade e mistura (oleosa 
e avermelhada), a conecção da mangueira ao motor e se seu suspiro está aberto. 

5) Colocar a alavanca de bloqueio do motor na posição “central” (para os 
motores novos), ou seja, trava da marcha-ré na posição “travada” (lock), posição superior. 

6) Colocar a alavanca de câmbio na posição “neutro”. 

7) Apertar o bulbo da mangueira de combustível algumas vezes até sentir 
resistência no mesmo. 

8) Girar o punho do acelerador para a posição “arranque”. 

9) Caso seja a primeira partida do motor (motor frio), puxar duas vezes o botão 
do afogador até o máximo e retorná-lo à posição “aquecimento”. 

10) Caso o motor já tenha sido acionado antes (motor esteja aquecido), não usar 
o afogador. 

11) Verificar se há pessoas à retaguarda. Puxar lentamente o punho de partida 
até seu engate e daí puxá-lo com força para dar partida ao motor. É importante não soltar 
o punho antes que o cabo de partida se rebobine. 

12) Verificar o jato contínuo de água saindo à retaguarda do motor, denotando o 
funcionamento da bomba d’água e arrefecimento do motor. 

13) No caso de partida a frio, após o motor estar aquecido, retornar o botão do 
afogador à posição “marcha”. 

14) Verificar o funcionamento do alívio do escape. 

15) Diminuir a aceleração para slow (devagar) e engrenar a marcha desejada 
(frente ou ré). Ao efetuar a mudança de marcha, sempre desacelerar para a posição slow, 
a fim de se evitar danos no mecanismo do câmbio. Portanto, deve-se evitar passar de 
neutral (neutro) para forward (frente) ou reverse (ré) sem que se desacelere para slow. 
Também não se deve efetuar mudança de marchas quando o motor não estiver 
funcionando, uma vez que isso acarreta danos ao câmbio. 

16) Não operar o motor em ré com a tecla de bloqueio da marcha-ré na posição 
release (livre), que é a posição inferior, pois a rabeta se levantará. A mesma deve estar 
na posição lock (travada). 

17) Deve-se ter cuidado na marcha-ré, pois a hélice fica sem nenhuma proteção. 

18) Observação: Em operação em águas rasas e com obstruções, deve-se 
operar com a tecla de bloqueio da marcha-ré na posição release (livre), para o caso de a 
rabeta bater em alguma coisa. Isto acontecendo, deve-se desacelerar e parar o motor 
imediatamente e examinar o conjunto inferior, pois pode ter ocorrido algum dano. Se o 
motor vibrar excessivamente após atingir um obstáculo qualquer, pode ter ocorrido dano à 
hélice. Operar a baixa velocidade e, logo que possível, substituir a mesma. Caso o motor 
continue girando e a hélice não, pode ter quebrado o seu pino, que deverá ser substituído. 

 
e. Procedimentos em caso de Problemas na Partida 

1) Verificar o combustível (tanque, bulbo, mangueira desconectada e conecção). 

2) Abrir mais o acelerador ou usar o afogador (para aumento da injeção de 
combustível). 
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3) No caso de excesso de combustível (procedimento no caso de motor afogado 
e com forte cheiro de gasolina), desafogá-lo, acelerando várias vezes, ou desconectar a 
mangueira de combustível do motor e acionar o punho de partida várias vezes para 
queimar o combustível em excesso. Quando o motor pegar, conectar a mangueira e 
prosseguir operando normalmente. 

 
f. Partida de Emergência 

Esta partida será utilizada quando não for possível a partida normal, em 
decorrência de quebra ou desconexão do punho de partida ou quebra (rompimento) do 
seu cabo. 

Para que se possa fazer uma partida de emergência, é necessário fazer a 
retirada da tampa do motor. Isto é feito girando-se a alavanca de fechamento em 90º no 
sentido anti-horário, e, a seguir, agindo-se na alça de elevação, puxar a tampa no sentido 
do bote. 

Para se efetuar a partida de emergência, deve-se retirar o automático e utilizar 
uma corda de ¼ pol ou 6 mm com um nó valente, enrolando-a no volante do motor e 
puxando-a como se fosse um punho de partida. 

 
g. Parada do Motor 

Para parar o motor, os seguintes procedimentos devem ser adotados: 

1) Desacelerar. 

2) Colocar a alavanca de mudança na posição “neutro”. 

3) Pressionar o botão de corte de ignição. 

 
h. Retirada do Motor da Embarcação, Manutenção e Armazenamento 

Ao retirar o motor da embarcação, os seguintes procedimentos devem ser 
seguidos para a manutenção e armazenamento (guarda) dos motores: 

1) Fazer a lubrificação da unidade superior com a própria mistura de combustível 
(gasolina + óleo 2T). 

2) Fazer a lubrificação da unidade inferior com graxa anti-óxido a prova d’água. 

3) Antes de guardar, funcionar o motor em água doce. Esgotar completamente o 
combustível do seu interior (carburador) e injetar óleo anti-óxido. 

4) Limpar vela e verificar o nível de óleo da caixa de engrenagens. 

5) Trocar o óleo da rabeta a cada 50 horas de funcionamento. Usar óleo SAE 90. 

6) Guardar o motor na vertical (cavaletes), em lugar seco e ventilado. 
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CAPÍTULO 13 

TÉCNICAS AEROMÓVEIS 

 
13.1. APRESENTAÇÃO DAS AERONAVES ATUALMENTE DISPONÍVEIS PARA 

EMPREGO PELA FORÇA TERRESTRE 
 

As aeronaves (Anv) empregadas no Exército Brasileiro (EB) são classificadas como 
helicópteros de manobra (HM) e helicópteros de reconhecimento e ataque (HA). A sua 
numeração é em ordem crescente, conforme a data de aquisição e início de emprego 
(independente da capacidade ou das características das aeronaves). Possuem diferentes 
nomenclaturas nas outras forças singulares: Marinha do Brasil (MB) e Força Aérea 
Brasileira (FAB). São elas: 

 
a. HM - 1 (Pantera)  EB 

* Capacidade: 07 H 
* Tripulação: 03 H 
* Peso máximo de decolagem: 4100 kg 

(varia com a altitude e a temperatura da 
Área de Operações) 

* Carga máxima no gancho: 1600 kg 
* Carga máxima no guincho: 272 kg 
* Velocidade para planejamento de 

emprego: 125 kt (230 km/h) 
* Autonomia: 3 h 30 min (3 h 00 min de 

planejamento) 
* Alcance: 700 km (350 km de raio de ação) 
* Comprimento total do rotor girando: 13,68 m 

 
 

b. HM - 2 (Black Hawk)  EB e FAB 

* Capacidade: 12 H 
* Tripulação: 04 H 
* Peso máximo de decolagem: 10.000 kg 
* Carga máxima no gancho: 4090 kg 
* Carga máxima no guincho: 272 kg 
* Velocidade para planejamento de 

emprego: 130 kt (260 km/h) 
* Autonomia: 2 h 20 min (2 h 00 min de 

planejamento) e 4h 50 min com tanque de 
translado 

* Alcance: 520 km (260 km de raio de ação) 
* Comprimento total do rotor girando: 19,70 m 

 
 
 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 164) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

c. HM - 3 (Cougar)  EB, MB e FAB (H - 34 – Super Puma) 

 

 

* Capacidade: 22 H 
* Tripulação: 04 H 
* Peso máximo de decolagem: 9.000 kg 
* Carga máxima no gancho: 4.500 kg 
* Carga máxima no guincho: 272 kg 
* Velocidade para planejamento de emprego: 140 kt (260 km/h) 
* Autonomia: 3 h 50 min (3 h 20 min de planejamento) e 7 h 40 min com 

tanque de translado 
* Alcance: 850 km (425 km de raio de ação) 
* Comprimento total do rotor girando: 19,50 m 

 
 

d. HA - 1 (Fennec ou Esquilo)  EB, MB e FAB (H - 55) 

* Capacidade: 03 H 
* Tripulação: 03 H 
* Peso máximo de decolagem: 2.250 (2.200) kg 
* Carga máxima no gancho: 450 kg 
* Carga máxima no guincho: 136 kg 
* Velocidade para planejamento de emprego: 110 

kt (200 km/h) 
* Autonomia: 3 h 20 min (3 h 00 min de 

planejamento) 
* Alcance: 600 km (300 km de raio de ação) 
* Comprimento total do rotor girando: 12,94 m 
 
 

e. H - 1H (Sapão)  FAB 

 
* Capacidade: 10 H 
* Tripulação: 04 H 
* Peso máximo de decolagem: 4.100 kg 
* Velocidade para planejamento de 

emprego: 80 kt (150 km/h) 
* Autonomia: 2 h 20 min (2 h 00 min de 

planejamento) e 4 h 40 min com 
tanque de translado 

* Alcance: 700 km (350 km de raio de ação) 
* Comprimento total do rotor girando: 20,00 m 
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13.2. ZONA DE POUSO DE HELICÓPTEROS (ZPH) 
 

a. Definição 

É uma área, devidamente mobiliada (por operadores de Forças Especiais, Guias 
Aeromóveis, Precursores Aeroterrestres ou por militares da FAB ou MB devidamente 
habilitados para tal), que permite o pouso coordenado de aeronaves. Constitui-se de um 
Ponto de Liberação (P Lib), de um Centro de Controle (CC), e de um ou mais Locais de 
Aterragem (LocAter). Existem ainda o(s) local(is) de reorganização (L Reo) e o ponto de 
referência das comunicações (PRC). 

 

1) Ponto de Liberação (P Lib) 
É um ponto pré-determinado (durante o planejamento do Ass Amv o do 

estabelecimento da ZPH), localizado, de preferência, em local nítido no terreno e de fácil 
identificação para os He, onde se instala a letra código prevista nas IEComElt. 

2) Centro de Controle (CC) 
É o posto de comando e o centro de comunicações, de onde são controladas 

as operações da ZPH, por meio de ligações em fonia com as aeronaves. O CC é ligado 
ao(s) LocAter e ao P Lib por meio rádio e ou fio. 

 

3) Local de Aterragem (LocAter) 

São os locais previstos para permitir o pouso e a decolagem de um número 
máximo de aeronaves, no menor tempo possível. Geralmente, os balizamentos táticos em 
“T” ou “Y” são utilizados para materializar os Loc Ater. O movimento de pessoal e material 
que desembarcar ou embarcar nas Anv deve ser balizado de tal modo que não interfira nas 
operações de pouso e decolagem subseqüentes. Empregam-se meios auxiliares visuais 
diurnos (como fumígenos) e noturnos (como fachos luminosos e lanternas) para guiar as 
Anv para pouso e decolagem, balizar os Loc Ater e obstáculos e dar a direção do vento. 

 

As comunicações de longo alcance entre a ZPH e o escalão superior ou outra 
ZPH são feitas por meio de uma estação de superfície ou utilizando uma Anv como 

ponte, se for possível, após o Dbq da 1ª vaga. 

Não há ligação terra – avião dos locais de aterragem com os helicópteros. 

PRC 

L Reo 
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4) Local de reorganização (L Reo) 
É o local onde a tropa se concentra para se reorganizar. Deve ser coberto, 

abrigado e próximo ao(s) Loc Ater, possibilitando a reorganização da tropa que 
desembarcar. Guias podem conduzir a tropa dos LocAter aos L Reo. 

5) Ponto de Referência das Comunicações (PRC) 
Local de onde é feita a chamada inicial do Esc Rec para o Centro de Controle, 

com a finalidade de receber informações sobre presença inimiga na ZPH, tipo de 
balizamento utilizado, melhor proa de aproximação, condições de vento, obstáculos na 
final, condições de solo e outras específicas da área que venham a interferir na 
aproximação do Escalão de Assalto. Essas informações devem ser retransmitidas assim 
que possível, via canal de comando, até que chegue ao Cmt do Esc Ass. Com a 
finalidade de tornar a fonia mais concisa, deve-se omitir aquelas informações que 
estiverem de acordo com o planejado. 

 
 

b. Seleção das Áreas 

1) Escolha das áreas para ZPH 

a) A escolha das áreas de uma ZPH é realizada pelo Cmt da FT Amv, 
auxiliado pelo Cmt da F Helcp e com base no estudo de cartas, fotografias aéreas e nos 
reconhecimentos terrestres. 

b) Fatores para escolha de uma ZPH 
(1) O tipo de aeronave empregada na missão e o dispositivo de 

formação adotado pela F Helcp. 
(2) O padrão de carga a ser desdobrada na área. 
(3) O grau de limpeza da área para o pouso da Anv. 
(4) O grau de sigilo e surpresa da operação. 
(5) A existência de cobertas e abrigos que facilitem a organização da 

tropa. 
(6) A facilidade de ser alcançada pela FT Amv. 

 
2) Seleção de Zonas de Desembarque (Z Dbq) 

a) Além dos fatores anteriores de escolha de ZPH, deve ser observados o 
tamanho da Z Dbq, a distância da mesma aos objetivos, o seu afastamento em relação à 
tropa inimiga, as possíveis rotas de aproximação para a abordagem da Z Dbq, os 
obstáculos em seu interior e a previsão das condições meteorológicas locais. 

b) A Z Dbq deve estar próxima ao objetivo, mas não tanto que submeta as 
forças de assalto à observação, ao fogo e aos ataques inimigos, imediatamente, após o 
desembarque. O emprego de tropas sobre ou próximo aos objetivos garante, contudo, a 
surpresa e evita o desgaste decorrente da progressão por terra da F Spf. O desembarque 
dos elementos de assalto a uma distância maior, em Z Dbq mais segura, pode ser 
necessário se o terreno ou a situação do inimigo impuserem. Neste caso, haverá o 
movimento da F Spf para a região dos objetivos, após a sua reorganização. 

c) Zonas de desembarque alternativas serão sempre selecionadas. Uma 
mudança de teto ou visibilidade, aliada ao relevo local e a ação inesperada do inimigo, 
pode contra-indicar ou impedir o uso de determinada Z Dbq. 

d) A escolha de Z Dbq única ou múltipla está condicionada aos fatores da 
decisão. 

O PRC deve ser um ponto nítido no terreno, situado a aproximadamente 5 
minutos de vôo da ZPH. 

 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 167) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

e) A Z Dbq não deve estar separada dos objetivos da F Spf por pontos 
fortemente defendidos pelo inimigo e, se possível, deve proporcionar condições que 
facilitem a defesa contra blindados. Deve estar situada em terreno dominante ou próximo 
dele, possuir, se possível, vias de acesso cobertas e abrigadas até a região dos objetivos 
e favorecer o imediato deslocamento do Esc Ass F Spf para a posição de ataque. 

 
3) Seleção de Locais de Aterragem (LocAter) 

Para a escolha dos Loc Ater, devem ser considerados os seguintes fatores: 
a) Tipo e quantidade de He 

Determinam o espaço necessário para o pouso, necessidade de Loc Ater 
adicionais ou o planejamento de vagas sucessivas. 

b) Natureza do solo 
O solo deve ser consistente e firme para o pouso. As condições do solo 

devem evitar o risco de poeira e de objetos serem aspirados pelas turbinas e / ou pelas 
pás dos rotores. Deve haver cuidado especial para não denunciar a área durante e após a 
sua limpeza. 

c) Declividade 

Geralmente, se a declividade (inclinação) for maior que 15%, os 
helicópteros não poderão aterrar com segurança. Os helicópteros médios, devido às suas 
características de construção, operam com uma declividade máxima de 10%. 

As inclinações máximas para pouso dos He são: 
(1) Posição picada – 06º. 
(2) Posição cabrada – 10º. 
(3) Inclinação lateral – 08º. 

d) Obstáculos 

Os obstáculos naturais e artificiais devem ser removidos sempre que 
possível. Na impossibilidade de remoção, deverão ser balizados com painéis vermelhos 
durante o dia e com lâmpadas vermelhas, quando em operação noturna convencional 
(podendo ainda ser empregados fumígenos vermelhos). Devem ser evitados locais 
próximos a fios (de baixa, média ou alta tensão), pela dificuldade de serem percebidos 
pelos pilotos. 

 

e) Cobertas e abrigos 
Na medida do possível, os locais de aterragem devem conter cobertas e 

abrigos que servirão de proteção à tropa que embarca ou desembarca nas aeronaves, 
nos L Reo. As vias de acessos para os L Reo devem ser balizadas para dar um rápido 
escoamento ao pessoal e material durante o desembarque, desimpedindo os locais de 
aterragem no mais curto prazo. 

f) Rota (direção) de aproximação 
O vento é fator determinante na escolha da melhor rota de aproximação e 

aterragem da aeronave. 
Para o cálculo da velocidade do vento, pode-se utilizar um processo 

empírico conforme a Escala de BEAUFORT, quando não se dispõe do instrumento 
apropriado (anemômetro): 

Sempre deverá ser verificado se a intensidade do vento é menor ou maior 
que 06 kt. Baseado nessa condicionante, prioridades devem ser seguidas de forma a 
orientar para a melhor direção de pouso: 

 
 

A operação diurna faculta o balizamento dos obstáculos. 
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(1) Com a intensidade do vento menor ou igual a 06 kt 

(a) Inimigo (sempre prioritário) 

(b) Obstáculos (nas direções de pouso e decolagem) 

(c) Rota de aproximação 

(d) Posição do sol (não estar no nariz da aeronave) 

(e) Declividade (nariz Anv para cima) 

(f) Vento de proa (ou nariz) 
 

(2) Com a intensidade do vento maior que 06 kt 

(a) Inimigo (sempre prioritário) 

(b) Vento de proa (ou nariz) 

(c) Obstáculos (nas direções de pouso e decolagem) 

(d) Rota de aproximação 

(e) Posição do sol (não estar no nariz da aeronave) 

(f) Declividade (nariz Anv para cima) 

 

 
 

 
(3) Observações 

(a) A velocidade máxima do vento para o emprego de Anv é de 40 
kt, aproximadamente. Durante a noite, reduz-se para 23 kt. Ventos superiores a estes irão 
impor ao oficial de operações da Unidade Aérea a escolha das entradas que deverão ser 
executadas. 

(b) Para fins de auxílio ao pouso e a decolagem de Anv, o vento é 
expresso em dois fatores: DIREÇÃO (em graus) e VELOCIDADE (em nós - kt) 
Exemplo: Vento 090 / 04  Lê-se: Vento de “zero nove zero” com quatro 

Indica: Um vento soprando (vindo) do Az 090º com velocidade de 4 nós 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Em relação aos obstáculos, observa-se que, para o desembarque 
(helicóptero pesado para o pouso), a melhor rampa deverá ser a de chegada. 
Consequentemente, para o embarque (helicóptero pesado para a decolagem), a melhor 

rampa deverá ser a de saída.  

Direção 
do vento 

N 

Direção para onde a 
bússola aponta, com 

vento de nariz. 
Tirando o azimute da 

direção de onde o 
vento vem: 90º  
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(4) Escala de BEAUFORT 

 

Número 
da 

escala 

Designação Velocidade 
em 

nós (kt) 

Velocidade 
em 

m.p.s. 

Dados para 
avaliar a 

velocidade 
(em terra) 

Dados para avaliar 
a 

velocidade 
(no mar aberto) 

em terra no mar 

0 Calmo Calmaria 0 a 1 0 a 0,5 

- Não se nota o 
menor deslocamento 

nos mais leves 
objetos. A fumaça 

eleva-se 
verticalmente. 

- Espelhado 

1 
Quase 
calmo 

Baiagem 1 a 3 0,5 a 1,5 

- A direção do vento 
é indicada pelo 

desvio da fumaça 
mas não pelos cata-

ventos. 

-Mar encrespado 
com pequenas 

rugas, com 
aparência de 

escamas. 

2 
Brisa 
leve 

Aragem 4 a 6 2,0 a 3,1 

- Sente-se o vento 
nas faces; as folhas 

das árvores são 
levemente agitadas; 

os cata-ventos 
comuns são 

agitados. 

- Ligeiras 
ondulações de 

30cm com cristas 
mas sem 

arrebentação. 

3 
Vento 
fresco 

Fraco 7 a 10 3,6 a 5,1 

- As folhas e os 
pequenos arbustos 
ficam em agitação 

contínua; as 
bandeiras leves 
começam a se 

estender. 

- Grandes 
ondulações de 60 
cm, com princípio 
de arrebentação. 
Alguns carneiros. 

4 
Vento 
modo 

Moderado 11 a 16 5,6 a 8,2 

- Movem-se os 
pequenos galhos 

das árvores, poeira e 
pedaços de papel 
são levantados. 

- Pequenas vagas, 
mais longas, de 

1,50m com 
freqüentes 
carneiros. 

5 
Vento 
regular 

Fresco 17 a 21 8,7 a 10,8 

- Árvores pequenas 
com folhagem 

começam a oscilar, 
aparecem ondas 
com cristas nas 

superfícies dos rios 
e lagos. 

- Vagas 
moderadas, de 
forma longa e 
2,4m de altura. 

Muitos carneiros; 
possibilidade de 
alguns borrifos. 

6 
Vento 
meio 
forte 

Muito 
fresco 

22 a 29 11,3 a 13,9 

- Galhos maiores 
das árvores 

agitados; ouve-se o 
assobio produzido 

pelo vento ao passar 
pelos fios 

telegráficos; torna-se 
difícil usar o guarda-

chuva. 

- Grandes vagas 
de 3,6m; muitas 

cristas. 
Probabilidade de 

borrifos. 

7 
Vento 
forte 

Forte 29 a 33 14,5 a 17,0 

- Os troncos das 
árvores oscilam, 

torna-se difícil andar 
contra o vento. 

- Mar grosso, 
vagas de 4,8m de 
altura da espuma 

branca da 
arrebentação, o 
vento arranca 

laivos de espuma. 
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13.3. TIPOS DE BALIZAMENTO 
 
Os tipos de balizamentos com painéis utilizados para helicópteros de pequeno e 

médio porte são “T” (tango), “Y” (yankee) e de emergência (ou quadrado). 
 

a. Balizamento em “T” (Tango) 

No balizamento em “T”, o ponto de toque da aeronave no local de aterragem com 
é normalmente 5 m à esquerda e 5 m à retaguarda do primeiro painel da perna do tango. 

Este tipo de balizamento pode comportar mais de uma aeronave, dependendo 
do tamanho da área. Neste caso, é colocado para cada aeronave a mais, um painel 
indicando seu ponto de toque, podendo ficar 25 m à esquerda, à retaguarda, à esquerda e 
à retaguarda, ou até mesmo à direita do ponto de toque da 1ª aeronave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos locais de 

aterragem, as aeronaves 
poderão ocupar dispositivos 
em coluna, em escalão à 
esquerda ou em linha, 
dependendo da área livre 
existente. Os painéis das 
demais Anv devem ficar a 25 
(vinte e cinco) metros do ponto 
de toque anterior. A 1ª Anv 
deverá pousar à esquerda do 
1º painel da perna e as 
demais, 05 (cinco) metros à 
esquerda de cada painel 
colocado a mais. Estes 
dispositivos podem ser 
modificados para melhor 
aproveitamento do terreno. 

Direção do vento 
(acima de 06 kt) 

 

15 m 

15 m 

15 m 

5 m 

15 m 

15 m 

25 m 25 m 25 m 

5 m 

Rota de 

aproximação 
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O balizamento em “T” também pode ser utilizado para operação noturna de 
LocAter, sendo mantidas as mesmas distâncias entre os painéis, que serão substituídos 
por lâmpadas ou latas com fogo (areia, estopa e óleo), semi-enterradas (para não serem 
aspiradas ou derrubadas pelos rotores da aeronave). 

Caso haja necessidade de balizar pontos de toque para outras aeronaves, estes 
estarão distanciados de 50 (cinqüenta) metros, que poderão, como no balizamento diurno, 
ocupar dispositivos em linha, em escalão à esquerda ou em coluna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 m 

5 m 

15 m 

15 m 

15 m 

15 m 15 m 

50 m 

50 m 

50 m 

50 m 

Direção do vento 
(acima de 06 kt) 

 

Rota de 

aproximação 

50 m 50 m 

5 m 

5 m 

15 m 

15 m 

15 m 

15 m 15 m Direção do vento 
(acima de 06 kt) 

 

Rota de 

aproximação 
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b. Balizamento em “Y” (Yankee) 

O balizamento em “Y” é utilizado somente para uma Anv. 
Esse balizamento também pode ser utilizado para operação noturna de LocAter, 

sendo mantidas as mesmas distâncias entre os painéis, que serão substituídos por 
lâmpadas ou latas com fogo (areia, estopa e óleo diesel ou lubrificante), semi-enterradas 
(para não serem aspiradas ou derrubadas pelos rotores da aeronave). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

c. Balizamento de Emergência (Quadrado) 

O balizamento de emergência (ou do quadrado) é utilizado somente para uma 
Anv. É conhecido também como balizamento tático. Neste tipo de balizamento não são 
empregados balizadores. Além disso, podem ser empregados painéis de cor azul, que 
sinalizam emergência. 

A direção de aproximação e pouso será indicada pelo painel que está fora do 
quadrado. Dependendo da intensidade do vento, será indicadora de sua direção. 

O balizamento de emergência também pode ser utilizado para operação noturna 
de LocAter, sendo mantidas as mesmas distâncias entre os painéis, que serão 
substituídos por lâmpadas ou latas com fogo (areia, estopa e óleo), semi-enterradas (para 
não serem aspiradas ou derrubadas pelos rotores da aeronave).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  20 m 

20 m 

20 m 

Direção do vento 

(acima de 06 kt) 

12 m 

12 m 

15 m 

20 m 

  20 m 

20 m 

20 m 

Direção do vento 
(acima de 06 kt) 

 

12 m 

12 m 

15 m 

20 m 

Rota de 

aproximação 

Rota de 

aproximação 

Rota de 

aproximação 

Rota de 

aproximação 
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d. Observações importantes 

O balizador de um LocAter deve ficar a uma distância de aproximadamente 30 m 
do ponto de toque (exceto no balizamento de emergência, onde não haverá balizador).  

Além dos painéis, a mais de 30 (trinta) m do ponto de toque, pode ser utilizada 
uma biruta para indicar as variações da direção e da intensidade do vento, assim como se 
podem empregar fumígenos para, além de indicar o vento, indicar o LocAter designado 
para o pouso em uma ZPH. O emprego de fumígenos requer um cuidado especial quanto 
ao local de seu acionamento e a direção do vento, pois este não poderá impedir a 
observação do LocAter pelo piloto da Anv. 

Os painéis devem estar muito bem fixados ao solo. Se o balizamento for 
noturno, os painéis devem ser substituídos por latas enterradas, contendo óleo diesel e / 
ou óleo queimado, para serem acesas no momento do balizamento. Se as latas, por 
qualquer motivo não puderem ser enterradas, devem estar com peso (pedras) até a 
metade, de tal modo que fiquem fixas ao solo. É proibido o uso de gasolina ou álcool. 

No balizamento noturno pode-se utilizar lâmpadas, desde que o LocAter esteja 
longe da área urbana iluminada. Porém, a experiência mostra que o fogo é o método mais 
eficiente. Este pode ser aceso dentro de latas (de ração, por exemplo) ou dentro de 
buracos cavados pela equipe de montagem do LocAter. 

 
 

13.4. COMUNICAÇÕES 
 

a. Equipamentos 

É importante saber que muitos dos equipamentos rádio da força de superfície 
são compatíveis com os equipamentos rádio e de auxilio à navegação das aeronaves 
empregadas pelo Exército Brasileiro. Para isso, deve-se comparar os rádios existentes 
nas aeronaves e os disponíveis para a Força de Superfície quanto à modulação que 
operam, as faixas de freqüência e o alcance. 

 

b. Equipamentos disponíveis nas aeronaves 

EQUIPAMENTO
RÁDIO 

AERONAVES 
MODULAÇÃO FAIXA DE FREQUÊNCIA 

HA-1 HM-1 HM-2 HM-3 

VHF 20 B X X   VHF/AM 118,000 a 151,97 MHz 

ARC 182 X X   

VHF/FM 30,00 a 87,975 MHz 

VHF/AM 118,00 a 155,975 MHz 

VHF/FM 155,975 a 173,975 MHz 

UHF/AM-FM 225,00 a 399,975 MHz 

HF 230 X X   
HF/SSB 

(USB e LSB) /AM 
2.000,0 a 29.999,9 kHz 

ARC 186   X  
VHF/FM 30,00 a 87,975 MHz 

VHF/AM 
108,00 a 115,975 MHz 

116,00 a 151,975 MHz 

ARC 164   X  UHF/AM 225,000 a 399,975 MHz 

HF 9000   X  
HF/SSB 

(USB e LSB) / AM 
2.000,0 a 29.999,9 kHz 

VHF 22 B    X VHF/AM 118,000 a 151,975 MHz 

ARC 210    X 

VHF/FM 30,000 a 87,9875 MHz 

VHF/AM 118,000 a 135,9975 MHz 

VHF/AM-FM 136,000 a 155,9975 MHz 

VHF/FM 156,000 a 173,9875 MHz 

UHF/AM-FM 225,000 a 399,9875 MHz 

HF 9100    X 
HF/SSB 

(USB e LSB) / AM/CW 
2.000,0 a 29.999,9 kHz 
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c. Equipamentos disponíveis para a Força de Superfície 

Gp 
Nomen-
clatura 

Instala- 
ção 

Tipo de 
 sinal 

Faixa de Freq 
(MHz) 

Alcance 
Nominal 

(km) 

Alc Min 
na Selva 

(km) 

Peso 
kg 

I 
ERC 103 Portátil Fonia FM 

30 a 88 
espaçados 25 

kHz (10 canais) 
1,6 a 2 - - 

ERC 108 Portátil Fonia SSB 11 a 14,990 (1) 2 a 10 3 - 

II 

ERC 107 e 
ERC 107 A 

Portátil Fonia FM 
30 a 50 MHz  
32 canais (2) 

8 a 10 - - 

ERC 110 Portátil Fonia FM 30,00 a 75,95 8 
5 (3) ou 
12 (4) 

11,55 

ERC 201 Veicular Fonia FM 30,00 a 75,95 8 
5 (3) ou 
12 (4) 

- 

III 

ERC 202 Veicular Fonia FM 30,00 a 75,95 20 a 50 (5) 10 - 

ERC 203 Veicular Fonia FM 30,00 a 75,95 20 a 50 (5) 10 - 

ERC 204 Veicular Fonia FM 30,00 a 75,95 20 a 50 (5) 10 - 

IV 

ERC 616 
Portátil 
Veicular 

Fonia (SSB-
AM) Grafia 

2 a 17.9999 Ind (6) Ind (6) 11,65 

ERC 620 Portátil 

Fonia 
AM/SSB 

Dados (FSK) 
Salto de Freq 

2 a 29,999  Ind (6) -  

ERC 190 Portátil 
Fonia (SSB-
AM) Grafia 

1,5 a 29,999 Ind (6) Ind (6) - 

ERC 191 
Portátil 
Veicular 

Fonia (SSB-
AM) Grafia 

1,6 a 29,999 Ind (6) Ind (6) 11,0 

V ERC 617 Veicular 
Fonia (SSB-
AM) Grafia 

2 a 17,9999 Ind (6) Ind (6) - 

VI 
NA/ 

GRC 106 
Fixa ou 
Veicular 

Fonia AM-
SSB grafia 

2 a 29,999 - - 
24 

VCC 

VIII 
ERC 230 

Veicular 
Terra-Avião 

AM 118 a 131,9 
150 a 
200 

150 a 200 - 

TPX 720 Portátil Fonia - FM 118 a 135,975 2 1,5 0,95 

Obs: (1) 399 canais espaçados de 10 KHz. Para cada faixa de MHz existe 

adaptador de antena específico 
 (2) Canais programáveis c/ software específico 
 (3) Utilizando antena dipolo horizontal 
 (4) Utilizando antena rômbica horizontal 
 (5) Alcance dependerá da potência de saída de operação 
 (6) Indeterminado, dependendo do tipo de antena, terreno e potência utilizada 

 

d. Processo de autenticação 

Um processo simples de autenticação é o alfa geométrico, que deverá constar 
das IEComElt. Veremos a seguir um exemplo de autenticação: 

F T R I 

 S G  M A 

 L P  O E 

 Q C  B H 

Observa-se que, ao ser lançada a autenticação (duas letras na diagonal), 
deverão ser respondidas as duas outras letras correspondentes (diagonal cruzada), 
formando um quadrado. 
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Exemplo:   Autentique: G H 

 Autenticação: A  C 
 

e. Fraseologia 

1) A conversação terra-avião é realizada na seqüência descrita a seguir: 
- Chamada (indicativo) 
- Autenticação (alfa geométrico) 
- Situação do inimigo na área 
- Condições do vento na região (direção e intensidade) 
- Direção de aproximação (azimute de aproximação) 
- Tipo de solo 
- Obstáculos 
- Observe balizamento / balizador à sua frente 
- Livre pouso (SFC) 

 
2) Será apresentado a seguir um exemplo de conversação terra-avião 

- Anv: SACI é PANTERA (quando esta chega ao PRC) 

- Solo: aqui SACI, autentique “golf – hotel” 

- Anv: “alfa – charlie”, autentique “bravo – sierra” 

- Solo: “quebec – mike” 

- Anv: ciente, PANTERA com mais três, estimando 04 (quatro) minutos fora, 
instruções para pouso 

- Solo: - Situação e localização do inimigo (SFC) ou LocAter (ZPH) livre 

- Vento de zero - sete - zero, com cinco (070/5) (de onde vem o vento) 

- Aproxime-se aos (ou proa) zero - cinco - zero (050) 

- Solo firme, cerca de arame a leste do LocAter 

- Acuse quando avistar o balizamento Tango (com fumígeno amarelo) 

- Anv: Ciente, balizamento avistado 

 
3) É importante que se tenha em mente que “o vento vem e a aeronave vai”. 

Desta forma, o azimute do vento é obtido apontando a bússola para a direção de onde ele 
vem, conforme explicado anteriormente. A aeronave deve pousar na direção contrária a 
do vento, caso o vento seja maior que 06 kt. Caso contrário, com vento menor ou igual a 
06 kt, a aproximação da aeronave será pela melhor rampa. 

 
4) O azimute da melhor rampa de aproximação é fornecido para melhor 

visualização do piloto. Assim sendo, será fornecido o azimute magnético da melhor proa 
de aproximação da aeronave. 

 
5) No exemplo (esboço) que se segue, será transmitida a seguinte informação: 

- Solo: - Situação e localização do inimigo (SFC) 

- Vento de uno - oito - zero, com seis (180/6) (de onde vem o vento) 

- Aproxime aos zero nove zero graus 

- Acuse quando avistar o balizamento Tango 
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6) Caso a intensidade do vento fosse maior que 06 kt (180/12) seria transmitida 

a seguinte informação: 
- Solo: - Situação e localização do inimigo (SFC) 

- Vento de uno - oito - zero, com uno - dois (180/12) (de onde vem o vento) 

- Aproxime aos uno - oito - zero graus 

- Acuse quando avistar o balizamento Tango. 

 
 

7) Existem situações, geralmente em operações de guerra irregular ou no caso 
de um resgate, em que se faz necessária a operação de um ou mais LocAter. 
Isoladamente, uma tropa devidamente instruída deverá estar ECD operar um LocAter. 
Neste caso, não existindo PLib ou PRC e no caso de o piloto desconhecer o local exato 
do LocAter, podem-se empregar alguns processos para condução da Anv, no momento 
em que se visualiza a mesma ou se ouve o seu ruído. São os processos da bússola, do 
relógio, do espelho sinalizador, do fumígeno e do homming. 

a) Processo da bússola 
Tira-se o azimute da Anv ou da direção do ruído e informa-se ao piloto o 

contra-azimute (necessário o Ctt rádio). 

b) Processo do relógio 

Considerando que o helicóptero desloca-se na direção 12 h, deve-se 
informar ao piloto a direção que ele deve tomar para atingir o LocAter (necessário o Ctt rádio). 

c) Processo do espelho sinalizador 
Reflete-se a luz do sol na direção da aeronave (desnecessário o Ctt rádio). 

d) Processo do fumígeno 
Lança-se o artefato ao visualizar a Anv (desnecessário o Ctt rádio). 

e) Processo do homming 
Equipamento de auxílio à navegação existente em algumas aeronaves 

que, ao se acionar a tecla do combinado de um equipamento rádio compatível em terra, 
aponta, por meio de uma agulha, a direção do Eqp rádio (necessário o Ctt rádio). 

Loc Ater 

Excelente rampa 

COM VENTO MAIOR QUE 06 kt, A AERONAVE DEVERÁ APROXIMAR-
SE COM VENTO DE NARIZ! 

N 
Vento de 180/06 

(vento de uno oito zero com oito) 
Vento vem de 180º com 06 kt 

Como o vento é menor ou igual a 
06 kt, a Anv deverá aproximar 
pela melhor proa, Az Mg 090

o
 

Bússola apontando para 
180

o
 com vento de nariz para 
tirar o Az do vento 
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f. Gestos empregados pelos sinalizadores 

O balizador emprega alguns sinais/gestos convencionados para conduzir a 
aeronave até o pouso.  

 
 
 
13.5. EMBARQUE E DESEMBARQUE 
 

a. Embarque 

A tropa ficará posicionada em linha, frente para o ponto de toque da aeronave. 
Em caso de atuação isolada da tropa (não havendo o pessoal de segurança da ZPH), a 
mesma poderá ocupar uma posição em 360º, deixando o interior da defesa como local de 
pouso da aeronave. Porém, é importante salientar aos homens que a aproximação deverá 
ser feita pela frente da aeronave e com o corpo levemente inclinado para frente. 

O comando de embarcar deverá ser dado após o sinal do mecânico de vôo. O 
embarque deverá ser realizado ordenadamente e, após o mesmo, a tropa deverá afivelar 
os cintos de segurança. 
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b. Desembarque 

1) Será feito na ordem inversa do embarque. 
2) A tropa deve aguardar os comandos de preparar para desembarcar e 

desembarcar dados pelo mecânico de vôo. 
3) Após o desembarque, a tropa deverá adotar o mesmo dispositivo do 

embarque (no solo). Porém, para o caso de ocupar a posição em linha, a tropa ficará de 
costas para a aeronave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anv PANTERA 

(HM-1) 

Cmt tropa 

1 

3 

MV 

1 
5 

2 

3 

4 
 

2 

1 1 2 2 

4 3 3 

  

Anv BLACK HAWK 

(HM-2) 

Cmt  

tropa 

 

MV 
 

MV 

2 2 1 

3 3 4 4 

5 5 6 6 

Cmt tropa 

1 2 

5 3 6 

4 4 2 

5 6 3 

1 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 179) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

Anv COUGAR 
(HM-3) 

Anv ESQUILO 
(HA-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Treinamento 

Antes de qualquer missão, deverá ser realizado pelo menos um treinamento de 
embarque e desembarque no solo com a tropa no helicóptero parado. 

Cmt tropa 

2 3 
5 

1 

MV 1 3 2 

2 2 

1 

3 3 

4 4 

5 

1 

6 6 

5 

MV MV 

11 11 

10 

9 9 

10 

8 8 

7 7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

3 

4 

5 

6 

2 

7 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

9 

10 

11 Cmt tropa 
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13.6. DESOVA DE PESSOAL EM MEIO AQUÁTIL 
 

O ambiente de selva caracteriza-se pela pouca quantidade de locais apropriados 
para pouso, tanto para aviões como para helicópteros, bem como pela existência de 
muitos rios, igarapés e lagos. Neste contexto, o domínio da técnica da desova de pessoal 
em meio aquátil (helocasting) torna-se da maior importância. 

A técnica surgiu na Guerra do Vietnã, permitindo o desembarque de tropas nos 
cursos d’água. 

Apresenta como vantagem a dissimulação do desembarque de tropa; e como 
desvantagem, a dispersão dos homens na água, com uma conseqüente dificuldade de 
reorganização. A possibilidade de seu emprego deverá ser analisada pelo Cmt da Operação. 

O lançamento dos homens deverá ser executado com a aeronave (He) no máximo 
a 10 nós de velocidade e a 10 pés (+/- 3 metros) de altura. Como referência, é a altura em 
que o spray da água é lançado no pára-brisa da aeronave. 

Deverá ser utilizado colete salva-vidas (de flutuação) pelos militares que realizam a 
desova.  

 
a. Técnicas Utilizadas 

1) 1ª Técnica - Posição com o combatente sentado 

Inicialmente o combatente estará sentado no piso da aeronave, ancorado 
(por meio de um mosquetão) a um cabo de segurança, preso no piso da mesma. Ao se 
aproximar da zona de lançamento, o combatente desconectará o mosquetão do cabo de 
segurança e segurará em um cabo de apoio, amarrado junto à porta da aeronave, o qual 
não deverá mais soltar até a sua saída. 

Nesta técnica, o combatente toma posição sentado na porta da aeronave, 
com a frente de seu corpo voltada para fora, sua mochila na frente do corpo, ancorada a 
ele por uma fita de ligação (ou seu cabo solteiro) e com seu armamento preso nas alças 
de fechamento da mochila. A ancoragem da mochila ao combatente deverá ser feita com 
um nó de soltura rápida. 

Ao comando de “Preparar para desembarcar”, o combatente olha para 
frente, segura firmemente sua mochila e aguarda. 

Ao comando de "Desembarcar", o combatente lança sua mochila e, 
imediatamente, se lança da aeronave, voltando sua frente para a cauda da mesma, 
procurando tomar a posição com o queixo e os cotovelos colados ao corpo e as pernas 
esticadas, com os joelhos unidos (posição de “JEB”). 

 
2) 2ª Técnica - Posição com o combatente de pé 

Inicialmente, o combatente estará sentado no piso da aeronave, ancorado 
(por meio de um mosquetão) a um cabo de segurança, preso no piso da mesma. 

Ao comando de “Preparar para desembarcar”, o combatente desconectará o 
mosquetão do cabo de segurança e segurará em um cabo de apoio, amarrado junto à 
porta da aeronave, o qual não deverá mais soltar até a sua saída. 

Será dado o comando de "Em posição", a voz e por gesto; nesse momento, 
o combatente deverá ficar em pé no esqui da Anv, voltado para o rotor de cauda e de olho 
em quem o estiver lançando, o qual lhe dará o comando de “Já”, também a voz e por 
gesto. Este procedimento será executado sempre por duplas. Após uma equipe ser 
lançada, todo o procedimento será repetido para a próxima. 
 

b. Posição de Queda 

O combatente estará na posição de pé, voltado para a cauda da aeronave, com 
os dois pés nos esquis (o pé de fora à frente) e com o fuzil ao lado do corpo (lado externo). 
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Ao ser comandado "Já", o militar soltará o cabo de apoio e tomará a seguinte 
posição: corpo ereto, rosto virado para o lado oposto ao do seu fuzil, queixo colado ao 
corpo, joelhos unidos, pés juntos e com as pontas dos pés voltadas para baixo, podendo, 
se preferir, cruzar as pernas. 

Ao atingir a água e vir à superfície, o militar deverá colocar sua arma à tiracolo e 
iniciar seu deslocamento (nado) para o ponto de reorganização. 

 
 

13.7. DESEMBARQUE DE HELICÓPTERO PELA TÉCNICA DO RAPPEL 
 

Para a realização desta técnica de desembarque, faz-se necessária a confecção do 
assento americano, meio mais apropriado para o rappel de helicóptero. 

 
a. A Descida 

Após estar conectado ao cabo de rappel pelo seu freio e com as luvas calçadas 
ter recebido ordem para iniciar a descida, o combatente deverá ficar em pé no estribo do 
He e deixar o corpo cair, mantendo as pernas sempre esticadas e abertas na largura dos 
ombros (para dar estabilidade). 

O corpo deverá realizar uma charneira sobre o estribo até o combatente ficar de 
cabeça para baixo (posição do morcego). Nesta situação o executante retira os pés do 
estribo e retorna à posição de cabeça para cima, ficando, assim, na posição de descida 
(com as pernas ligeiramente recolhidas). Este procedimento evitará o tranco decorrente 
do pêndulo, que desestabiliza a aeronave. 

Para descer, a mão forte estará empunhando a corda, com as costas da mão 
voltadas para frente (e polegar apontado para baixo), colada na retaguarda do corpo, à 
altura do cóccix. A outra mão (mão fraca) poderá estar colocada sobre o firme do cabo, à 
frente do corpo (e do freio), mas servirá apenas para manter o equilíbrio do militar. Ela 
não deverá estar empunhando a corda com outra finalidade. 

No início da descida, o próprio peso do cabo de rappel poderá dificultar a 
descida do homem. Nesta situação, o combatente poderá auxiliar a descida levando a 
corda na direção do freio em oito ou do mecanismo de frenagem que se estiver utilizando. 
No entanto, há que se ter cuidado com esta operação, para se evitar ferimentos na mão 
(queimaduras) ou a perda do controle na descida. 

Para frear, basta segurar a corda (pelo chicote), empunhando-a e colocá-la à 
retaguarda, de encontro às nádegas, aumentando o seu atrito com o corpo. O combatente 
deverá realizar a descida, prioritariamente, utilizando luvas, para maior proteção de sua 
mão. Tal procedimento poderá não se aplicar a situações emergenciais ou nas quais não 
se disponha desse material (resgates, operações de combate etc.). 

 

b. Aspectos a serem Observados 

- Preferencialmente, deve-se utilizar 01 (um) mosquetão de trava automática, 01 
(um) mosquetão de segurança (com rosca) ou 02 (dois) mosquetões simples (comuns), 
de acordo com os meios disponíveis (para o caso de se dispor apenas de mosquetões 
simples, utilizar ambos com os portões invertidos – o que não é ideal). 

- Ao conectar o freio em oito no mosquetão, não esquecer de travá-lo. 
- Confiar na técnica e executá-la com atenção e tranqüilidade. 
- Sempre que possível utilizar luvas apropriadas para a descida. 
- Descidas no rappel de helicóptero com Eqp e Armt só devem ser realizadas 

após adestramento adequado da tropa. Nesse caso, a mochila deve estar com a 
barrigueira fechada. O fuzil deve estar em bandoleira, com a coronha do lado da mão 
fraca (para não prejudicar a ação de frenagem da mão forte) e o cano para cima. 
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c. Ancoragem do Cabo na Aeronave 

A ancoragem do cabo de rappel na aeronave HM-1 é realizada da seguinte forma: 
Após permear o cabo serão confeccionadas quatro aselhas em oito duplas na 

mesma distância dos pontos de ancoragem localizados no piso da aeronave, formando 
um quadrado e de modo que a última ancoragem fique do lado oposto à porta de descida 
do rappel (isso facilitará a abordagem do rappel no estribo da aeronave). 

As aselhas serão presas aos pontos de ancoragem utilizando mosquetões de 
segurança, conforme a figura que se segue. 
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Na aeronave HA-1, a amarração será triangular. 
Principalmente nos casos em que não houver segurança no solo ou a certeza de 

que o cabo chegou ao solo após ter sido lançado, será de extrema necessidade a 
confecção de uma aselha dupla na ponta do cabo, o que poderá garantir a vida dos 
militares que executam o rappel. 

A comunicação do solo através rádio com a aeronave será de grande 
importância para o controle da operação. 

Deverá haver um plano de evacuação previamente coordenado com a 
tripulação, para acidentes ocorridos durante a descida de rappel. Para isso, o material 
mínimo de resgate (maca, cordas para amarração e guincho SFC) deverá ser conduzido, 
uma vez que a aeronave estará impossibilitada de pousar no mesmo local. Para evitar 
acidentes, deverá se tomar muito cuidado com árvores que poderão cair sofrendo ação do 
vento produzido pelas pás da aeronave. 

Outro cuidado importante é com a mochila (alças e barrigueiras em boas 
condições), o fuzil (com bandoleira estrangulada e sem sofrer atrito da corda) e o 
capacete (com a jugular em bom estado e preferencialmente com nuqueira, para evitar a 
queda) dos militares e a correta segurança realizada por militares do solo. Detalhe 
importante para essa segurança é a utilização de óculos de proteção (como o utilizado 
para salto livre) pelos militares envolvidos na operação, pois irá garantir uma visão 
perfeita, além de proteger os olhos. 

O ensaio em seco com a aeronave pousada no solo, bem como o treinamento 
anterior em uma torre serão de grande importância para a prática do rappel, sempre 
atentando para a posição do fuzil ao embarcar na aeronave, sempre com o cano voltado 
para baixo e bandoleiras estranguladas. Deverá ser tomado todo cuidado para não 
esbarrar nos pilotos ou nos equipamentos da aeronave, que são bastante sensíveis. 

Normalmente esta ancoragem é feita pela tripulação com materiais fornecidos 
pela Aviação do Exército. Porém caso seja necessário utilizar outro material, o cabo 
deverá ser inspecionado por pessoal habilitado antes da operação. 

 
 

13.8. DESEMBARQUE DE HELICÓPTERO PELA TÉCNICA DA CORDA RÁPIDA 
 

A técnica do desembarque de He pela corda rápida (fast rope) foi desenvolvida 
com a finalidade exclusiva de substituir o rappel. 

a. Vantagens 

- Rapidez de descida. 
- Mais de um homem descendo pelo cabo ao mesmo tempo. 
- Emprego de menos equipamento. 
 

b. Desvantagens 

- Maior risco de acidente. 
- Maior peso e volume da corda. 
- Exige tropa altamente adestrada. 
 

c. Utilização 

A descida é controlada somente pelo atrito das mãos com a corda, com o 
mínimo de esforço físico, porém com emprego de técnica específica e um alto grau de 
adestramento. Os pés também podem auxiliar na frenagem, atritando com a corda. 

Deve-se empunhar a corda com as duas mãos, tracionando (empurrando ou 
puxando para fora) em sentidos apostos. A corda deve passar ao lado do corpo, nunca 
entre as pernas, e ser desviada do rosto. Sempre utilizar luvas para descer pelo cabo. 
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1) Erros mais comuns 
- Esticar os braços. 
- Apertar o cabo com os dedos e não realizar o tracionamento para os lados 

(oposição de esforços). 
- Largar o cabo no meio da descida, antes de atingir o solo. 
- Aterrar de pernas abertas. 

2) Técnica Correta (Segurança) 
- Confeccionar uma dupla ancoragem do Cabo em ponto seguro, tanto na 

torre como na Anv. 
- Empregar sempre um mestre de lançamento, na torre e na Anv. 
- Não realizar a descida utilizando Eqp de visão noturna. 
- Para parar, colocam-se os pés no cabo, fazendo um “S” com o mesmo. 
- Com mochila, só tropa adestrada e, SFC, descê-las pelo guincho. 
- Fazer uma aterragem tipo Pqdt (com cinco pontos). 

 
d. A corda apresenta as seguintes características 

Comprimento 30, 45, 50, 60, 90 ou 120 ft 

Diâmetro 45 mm 

Carga máxima no cabo 15.000 kg 

Carga útil: He de 01 (um) rotor 680 kg (6H) 

Helicóptero 02 (dois) rotores 900 kg (8H) 

Vel de desembarque: 01 (um) Pel 20 seg 

Vel de desembarque: 01 (uma) Esquadra 8 seg 

Vel de desembarque: 01 (um) homem 1 seg (Adstr) 

Material Nylon especial 

Cor Verde, branca e preta 

Fabricação  USA e Inglaterra (a inglesa é melhor) 

Ancoragem Anel de metal, aselha de nylon 

 
 

13.9. TÉCNICA DA EXTRAÇÃO VERTICAL DE HELICÓPTERO 
 

a. A técnica da extração vertical com He (Macguire) consiste em içar o 

combatente, extraindo-o de um local onde o He não pode pousar. Deve ser executado no 
mínimo por dois e no máximo por quatro militares. 

b. Para a execução, tomar os seguintes procedimentos: 

1) Lançar, do He, duas cordas permeadas de igual tamanho, o que dependerá do 
local e condições de resgate. O processo de ancoragem na Anv deve ser o mesmo do rappel. 

2) Em cada chicote (ponta de cabo), devem-se confeccionar duas aselhas (uma 
simples no chicote e outra em oito no firme), de tal forma que elas estejam distanciadas 
de aproximadamente 50 (cinqüenta) cm. A aselha em oito do firme sustentará o militar, 
sendo conectada no mosquetão (de segurança) do seu assento americano. A aselha 
simples do chicote será usada como “cordão umbilical”, unindo um militar ao outro no 
mosquetão (de segurança) do assento americano do outro militar. 

3) São necessárias ainda duas retinidas para confeccionar, com cada uma, uma 
aselha em oito e um nó prússico no firme de cada cabo da extração (logo acima das 
aselhas superiores). A distância do nó prússico para a aselha em oito deverá ser de 
aproximadamente um palmo. A finalidade dessa amarração é dividir o peso do militar que 
será extraído entre o assento americano e a atadura de peito, a exemplo do que ocorre 
quando se escala, de modo a também compensar a diferença de altura entre os dois 
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militares que serão extraídos. Caso não se possua as retinidas, utilizar cabos solteiros, 
molhando-os se for o caso, para aumentar a eficiência do freio. Deve-se evitar realizar 
uma terceira aselha em substituição às retinidas (ou cabos solteiros), pois não será 
possível ajustar a sua altura. 

4) Cada combatente deverá estar com assento americano e com atadura de 
peito, preferencialmente com um mosquetão de segurança (com rosca) em cada um 
deles. Caso não se disponha de dois mosquetões de segurança por militar, dar-se-á 
prioridade ao seu emprego no assento americano. 

5) A conexão da corda ao homem deverá seguir o seguinte esquema: 

 

Conexão dos militares ao cabo 
 

 

6) Uma vez conectados à corda, cada combatente deverá empunhar o 
equipamento ou uniforme do companheiro (na altura dos ombros) e, após a decolagem, cada 
executante deverá por seu pé direito sobre o esquerdo do companheiro. No caso de três ou 
quatro militares, estes irão unir-se pelos cordões umbilicais e empunhando uns aos outros 

7) No deslocamento, caso entrem em giro, um dos militares, previamente 
definido, deverá abrir totalmente os braços e pernas (continuando seguro pelo 
companheiro), a fim de anular os giros. Caso a extração seja de 04 (quatro) militares, uma 
dupla de homens (em diagonal) adotará esse procedimento. 

8) Os sinais convencionados de subir e descer poderão ser executados por um dos 
militares extraídos, com o objetivo de auxiliar o mecânico da aeronave, que orientará o piloto. 

9) A amarração da atadura de peito (retinida com nó prússico) poderá ser 
manuseada (para cima ou para baixo) a fim de manter os dois militares na mesma altura e 
numa situação confortável. 
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Conexão dos militares ao cabo e entre si – detalhe dos pés 

 
 

13.10. MATERIAL UTILIZADO EM OPERAÇÃO DE ZPH 
 
Os seguintes materiais poderão empregados em uma operação de Zona de Pouso 

de Helicópteros. 
 
a. Carta e foto da região. 

b. Imagem de satélite (como Googgle Earth). 

c. Binóculos. 

d. Bússola. 

e. GPS. 

f. Equipamento rádio (Rede Terra-Terra / Rede Terra-Avião). 

g. Baterias sobressalentes. 

h. Material de meteorologia (anemômetro). 

i. Painéis e hastes de ancoragem (marreta, SFC): 
- Para os Loc Ater de emergência: painéis azuis. 
- Para obstáculos: painéis vermelhos. 
- Para demais Loc Ater: painéis que contrastem com o terreno. 

j. Meios auxiliares (visuais e eletrônicos) à navegação. 

l. Fumígenos. 

m. Óculos de proteção (óculos de salto livre). 

n. Coletes de sinalização. 

o. Luvas de sinalização e luvas de proteção (para rappel e descida rápida). 

p. Material específico para operação noturna da ZPH: 
- Strobolight; 
- Espelho de sinalização. 
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- Latas para balizamento noturno. 
- Óleo diesel ou queimado/ estopa. 
- Lanternas de sinalização. 

q. Outros (conforme a necessidade): 
- Ferramentas para limpeza do terreno (facão, foice). 
- Material para evacuação, SFC (maca, cordas, cabos). 
- Material a ser utilizado na infiltração ou exfiltração, de acordo com o processo 

escolhido (cabos, mosquetões de segurança, bauldriês, corda para descida rápida etc.). 
- Colete salva-vidas (de flutuação), SFC. 

 
 

13.11. PESOS E MEDIDAS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES COM A Av Ex 
 

Diversos pesos e medidas são internacionalmente empregados junto à aviação. 
 

a. 1 libra (lb) = 453,6g = 0,4536 kg 

b. 1 kg = 2,2046 lb (100 kg = 220,466 lb) 

c. 1 ft (pé) = 30,48 cm = 0,3048 m (1.000 ft = 304,8 m) 

d. 50 m = 164,04 ft 

e. 1 milha marítima (mima) ou náutica (NM) = 1.852 m 

f. 1 kt (nó) = 1 NM / h 

g. 1m/s = Aprx 2 kt = Aprx 4 km/h 

h. 1 milha terrestre (mite) = 1.609,35 m 

 
 

13.12. FUSOS HORÁRIOS 
 

Operando com a Av Ex, utiliza-se normalmente horas em relação aos fusos 
horários, isto é, a hora ZULU, que é a hora legal internacional, correspondente ao 
meridiano de Greenwich (Londres). 

Os fusos horários são obtidos dividindo-se 360º da Terra pelo número de horas do 
dia (24). Assim, cada 15º de longitude correspondem à uma hora do fuso horário. 

A partir do meridiano de Greenwich, contando-se para leste tem-se 12 fusos, que 
para identificação recebem letras começando de A até M, excetuando-se a letra J, que 
não foi empregada: A B C D E F G H I K L M 

Contando-se para oeste, tem-se mais 12 fusos, a saber: Y X W V U T S R Q P O N 

A partir do meridiano de Greenwich (Z), aumenta-se uma hora para cada fuso a 
leste e diminui-se uma hora para cada fuso a oeste. O Brasil possui quatro fusos horários: 

- Fuso OSCAR (O): que engloba as ilhas de Fernando de Noronha e Trindade e 
corresponde a duas horas a menos que no fuso ZULU. 

- Fuso PAPÁ (P): que engloba a porção leste do Brasil e corresponde a três horas 
a menos que no fuso ZULU. É a hora oficial do Brasil. Ex: Rio de Janeiro - RJ, Brasília - DF. 

- Fuso QUEBEC (Q): engloba a porção oeste do Brasil. Ex Manaus - AM. 

- Fuso ROMEU (R): engloba o extremo oeste da Amazônia brasileira e 
corresponde a quatro horas menos que no fuso ZULU. Ex: Tabatinga - AM 

Desse modo, quando for 1300Z (hora no Greenwich), no Rio de Janeiro serão 
1000P (hora local). Daí se conclui que Z = P + 3 ou P = Z – 3. 
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Mapa dos fusos horários: 
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CAPÍTULO 14 

PRIMEIROS SOCORROS 

 
14.1. INTRODUÇÃO 

 
Primeiros Socorros são o conjunto de medidas utilizadas para o tratamento 

imediato e provisório de uma vítima de trauma ou doença, fora do ambiente hospitalar, 
com o objetivo de evitar o agravamento das lesões ou até mesmo a morte. Estas medidas 
devem se estender até que a vítima esteja sob cuidados médicos especializados. 

É da maior importância que o socorrista conheça e saiba colocar em prática o 
suporte básico da vida (expressão que neste capítulo também será utilizada para definir 
as medidas de Primeiros Socorros). Saber fazer o certo na hora certa pode significar a 
diferença entre a vida e a morte para um acidentado. Além disso, os conhecimentos e a 
prática de Primeiros Socorros podem minimizar os efeitos decorrentes de uma lesão, 
reduzir o sofrimento da vítima e colocá-la em melhores condições para receber o 
tratamento médico adequado. 

O domínio das técnicas do suporte básico da vida permitirá que o socorrista 
identifique o que há de errado com a vítima; se deve ou pode levantá-la ou movimentá-la, 
sem que este procedimento lhe cause lesões secundárias; que identifique também as 
técnicas e cuidados no transporte desta vítima, bem como as informações necessárias 
sobre o estado físico, orgânico e psicológico da mesma, para serem passadas ao médico, 
que se responsabilizará pela seqüência do tratamento. 

 
 

14.2. AVALIAÇÃO INICIAL 

 
Antes de qualquer outra atitude no atendimento às vítimas, deve-se obedecer a 

uma seqüência padronizada de procedimentos, que permitirá determinar qual o principal 
problema associado a uma lesão ou doença e quais serão as medidas a serem tomadas 
para corrigi-lo ou minimizá-lo. 

Essa seqüência padronizada de procedimentos é conhecida como exame do 
paciente. Durante o exame, a vítima deve ser atenta e sumariamente examinada para 
que, com base nas lesões sofridas e nos seus sinais vitais, as prioridades do atendimento 
sejam estabelecidas. O exame do paciente deve levar em conta alguns aspectos 
subjetivos, tais como: 

Local da ocorrência - É seguro ? Será necessário movimentar a vítima ? Há 
mais de uma vítima? Pode-se dar conta de todas as vítimas? 

Vítima - Está consciente ? Tenta falar alguma coisa ou aponta para qualquer 
parte do próprio corpo? 

Testemunhas - Elas têm alguma informação? O socorrista deve ouvir o que 
dizem a respeito dos momentos que antecederam o acidente. 

Mecanismos da lesão - Há algum objeto caído próximo da vítima, como 
escada, moto, bicicleta, andaime etc. A vítima pode ter sido ferida pelo volante da Vtr? 

Deformidades e lesões - A vítima está caída em posição estranha? Ela está 
queimada? Há sinais de esmagamento de algum membro? 
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Sinais - Há sangue nas vestes ou ao redor da vítima? Ela vomitou? Ela está 
tendo convulsões? 

As informações obtidas por esse processo, que não deve se estender por mais do 
que alguns segundos, são extremamente valiosas na seqüência do exame, que é 
subdividido em duas partes: a análise primária e a análise secundária da vítima. 

 
a. Análise Primária 

A análise primária é a avaliação realizada sempre que a vítima está inconsciente 
e é necessária para se detectar as condições que colocam em risco iminente a vida da 
vítima. Ela se desenvolve obedecendo às seguintes etapas: 

determinar inconsciência; 
desobstruir as vias aéreas; 
checar a respiração; 
checar a circulação; e 
checar possíveis grandes hemorragias. 

 
1) Determinar inconsciência 

Uma vítima consciente significa que a respiração e a circulação, ou só a 
circulação (caso haja obstrução de vias aéreas), estão presentes e, neste caso, pode-se 
passar direto para a análise secundária. Porém, se ela está caída ou imóvel no local do 
acidente, deve-se constatar a inconsciência, sacudindo-a gentilmente pelos ombros e 
perguntando por três vezes: ―Você está bem ?‖ 

Deve-se ter cuidado para evitar manipular a vítima mais do que o necessário. 
 

2) Desobstruir as vias aéreas 

Se a vítima não responde a estímulos, realizar a desobstrução de suas vias 
aéreas, para que o ar possa ter livre passagem aos pulmões. 

A manobra de desobstruir as vias aéreas pode ser realizada de dois modos: 
 

a) Elevação do queixo e rotação da cabeça 
Para as vítimas que têm afastada a 

possibilidade de uma lesão cervical, o método 
consiste na colocação dos dedos indicador, médio e 
anular no maxilar da vítima, com o indicador na parte 
central do queixo, que será suavemente empurrado 
para cima, enquanto a palma da outra mão será 
colocada na testa, empurrando a cabeça e fazendo-
a realizar uma suave rotação. 

 
 
 
 

Elevação do queixo 
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b) Tríplice manobra 
Para as vítimas com suspeita de lesão na coluna cervical, o método anterior 

é contra-indicado. Para esses casos, deve-se empregar a tríplice manobra, na qual o 
socorrista, posicionando-se ajoelhado, atrás da cabeça da vítima, coloca os polegares na 
região zigomática (maça do rosto da vítima), os indicadores na mandíbula e os demais 
dedos na nuca da mesma, exercendo tração em sua direção. Enquanto traciona, os 
indicadores, posicionados nos ângulos da mandíbula, empurram-na para cima. 

 

Tríplice Manobra 

 
3) Checar a respiração 

Após a desobstrução das vias aéreas, deve-se verificar se a vítima está 
respirando espontaneamente. Para realizar essa avaliação, o socorrista deve colocar o 
seu ouvido bem próximo da boca e do nariz da vítima e olhar, ouvir e sentir a respiração 
da mesma. 

a) Olhar os movimentos torácicos associados com a respiração. Lembrar que 

os movimentos respiratórios nos homens são mais pronunciados na região do diafragma, 
enquanto que nas mulheres, esses movimentos são mais notados nas clavículas; 

b) Ouvir os ruídos característicos da inalação e exalação do ar através do 
nariz e da boca da vítima; e 

c) Sentir a exalação do ar através das vias aéreas da vítima. 
Para verificar a respiração, o socorrista deve gastar de 3 a 5 segundos nesta 

avaliação. 
Se a vítima estiver respirando espontaneamente, haverá pulso. Descartada a 

possibilidade de dificuldades respiratórias, o socorrista deve partir para a verificação de 
hemorragias graves. Entretanto, se houver obstrução respiratória, ou se a vítima não 
estiver respirando espontaneamente, será necessário agir imediatamente. Os 
procedimentos necessários para este caso serão vistos mais adiante. 

 
4) Checar a circulação 

Se a vítima não estiver respirando, deve-se determinar seu pulso na artéria 
carótida. Começar por localizar na vítima a proeminência laríngea (pomo de Adão), 
colocando os dedos indicador e médio nesse local e deslizando-os para a lateral do 
pescoço, entre a traquéia e a parede do músculo ali existente. Nesse local, encontra-se 
uma depressão, onde poderá ser sentido o pulso carotídeo. 

O socorrista não deve posicionar seus dedos no lado oposto àquele em que 
se encontra. Além da possibilidade de não se aplicar pressão suficiente, esta estratégia 
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pode pressionar a traquéia e causar embaraço à passagem do ar ou mesmo uma 
convulsão, ou ainda, uma súbita movimentação da vítima poderá lhe provocar lesões 
indesejáveis. 

Para checar o pulso carotídeo deve-se gastar de 5 a 10 segundos. 
 

5) Checar a existência de grandes hemorragias 

Após constatar a presença de pulso, deve-se checar a existência de possíveis 
grandes hemorragias e estancá-las, utilizando qualquer um dos métodos de 
estancamento que serão ensinados mais à frente. 

Se a vítima estiver respirando adequadamente, tiver pulso e não apresentar 
hemorragias, ou estas se encontrarem sob controle, pode-se iniciar a análise secundária. 

Na realização da análise primária, utilizar até 30 segundos. 
 

b. Análise Secundária 
O principal propósito da análise secundária é descobrir lesões ou problemas 

diversos que possam ameaçar a sobrevivência da vítima, caso não sejam tratados 
convenientemente. Este é um processo sistemático de obter informações e ajudar a 
tranqüilizar a vítima, seus familiares e testemunhas que tenham interesse pelo seu 
estado, bem como de esclarecer que providências devam ser tomadas. 

Os elementos que constituem a análise secundária são: entrevista objetiva e 
entrevista subjetiva. 

 
1) Entrevista Objetiva 

Conseguir informações através da observação do local e do mecanismo da 
lesão, questionando a vítima, seus parentes e/ou as testemunhas. Aspectos importantes 
da entrevista objetiva: 

Exame da cabeça aos pés - realizar uma avaliação pormenorizada da 

vítima, utilizando os sentidos do tato, da visão, da audição e do olfato; 
Sintomas - são as impressões transmitidas pela vítima, como tontura, 

dores etc.; 
Sinais vitais - pulso e respiração; e 
Outros sinais - cor e temperatura da pele, diâmetro das pupilas etc. 

 
a) Exame da cabeça aos pés 

Esse exame não deverá demorar mais do que 3 minutos. O tempo total 
gasto para uma análise secundária poderá ser reduzido se um segundo socorrista cuidar 
de obter os sinais vitais, enquanto o primeiro socorrista executa o exame do acidentado. 

Durante o exame, o socorrista deve tomar cuidado para não movimentar 
desnecessariamente a vítima, pois lesões de pescoço e de coluna cervical, ainda não 
detectadas, poderão ser agravadas. 

Tomar cuidado para não contaminar o ferimento e/ou agravar as lesões. 
Não tocar os ferimentos, as fraturas e as queimaduras. Não puxar roupa ou pele ao redor 
das lesões. 

O exame da cabeça aos pés é uma denominação tradicional. Atualmente é 
ponto pacífico o fato de que a avaliação propriamente dita deve começar pelo pescoço, 
para detecção de possíveis lesões na coluna cervical. 

Ao se proceder a um exame da cabeça aos pés, deve-se seguir o método 
abaixo: 

Avaliar a coluna cervical, procurando deformações e/ou pontos 
dolorosos; 

Examinar o couro cabeludo, procurando cortes e contusões; 
Checar toda a cabeça, procurando deformações e depressões; 
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Examinar os olhos, procurando lesões e avaliando o diâmetro das 
pupilas: 

DIÂMETRO DAS PUPILAS 

Observação Causa Provável 

Dilatadas e sem reação. 
Inconsciência, choque, parada cardíaca, 
hemorragia e/ou lesão na cabeça. 

Contraídas e sem reação. 
Lesões no sistema nervoso central e/ou 
abuso no consumo de drogas. 

Uma dilatada e outra contraída. 
Acidente vascular cerebral e/ou lesões na 
cabeça. 

Embaçadas. Choque e/ou coma. 

 Observar a superfície interior das pálpebras. Se estiverem descoloridas, 
pálidas, indicam a possibilidade de hemorragia grave; 

Inspecionar ouvidos e nariz. Um hematoma atrás da orelha ou perda de 
sangue ou líquido cefalorraquidiano pelo ouvido e/ou nariz pode significar lesão grave de 
crânio; 

Inspecionar o interior da boca, mantendo-se atento à presença de 
corpos estranhos, sangue ou vômito; 

Observar a traquéia; 
Examinar o tórax, procurando por fraturas e ferimentos; 
Observar a expansão torácica durante a respiração: 

TIPOS DE  RESPIRAÇÃO 

Observação Causa Provável 

Rápida e/ou Superficial. 
Choque, problemas cardíacos, choque insulínico, 
pneumonia e/ou insolação. 

Profunda e/ou Ofegante. 
Obstrução das vias aéreas, ataque cardíaco, 
doenças  pulmonares, lesões de tórax, coma 
diabético e/ou lesões nos pulmões pelo calor . 

Roncorosa. 
Acidente vascular cerebral, fraturas de crânio, 
abuso de drogas ou álcool e/ou obstrução parcial 
das vias aéreas. 

Crocitante. 
Obstrução das vias aéreas e/ou lesões nas vias 
aéreas provocadas pelo calor. 

Gorgolejante. 
Obstrução das vias aéreas, doenças pulmonares 
e/ou lesões nos pulmões provocadas pelo calor. 

Ruidosa e/ou com chiado. 
Asma, enfisema, obstrução de vias aéreas e/ou 
arritmia cardíaca. 

Tosse com sangue. 
Ferimentos no tórax, fraturas de costela, pulmões 
perfurados e/ou outras lesões internas. 

Examinar o abdome, procurando ferimentos e pontos dolorosos; 
Examinar as costas procurando áreas dolorosas e deformidades; 
Examinar a bacia procurando fraturas; 
Observar lesões na genitália; 
Examinar as pernas e os pés, procurando ferimentos, fraturas e pontos 

dolorosos; 
Checar a presença de pulso distal e sensibilidade neurológica; 
Examinar os membros superiores desde o ombro e a clavícula até as 

pontas dos dedos, procurando por ferimentos, fraturas e/ou áreas dolorosas; e 
Inspecionar as costas da vítima, observando hemorragias e/ou lesões 

óbvias. 
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b) Sinais vitais 
cor e temperatura relativa da pele; 
pulso; e 
respiração. 
Aliado ao exame da cabeça aos pés, esses sinais são valiosas fontes de 

informação, pois permitem um diagnóstico provável do que está errado com a vítima e, o 
que é muito importante, quais medidas que devem ser tomadas para a correção do 
problema. 

(a) Cor e temperatura da pele 

COR DA PELE 

Observação Causa Provável 

Vermelha. 
Acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, 
ataque cardíaco e/ou coma diabético. 

Pálida e/ou Cinzenta. 
Choque, ataque cardíaco, hemorragia, colapso 
circulatório e/ou choque insulínico. 

Azulada e/ou Cianótica. 
Deficiência respiratória, arritmias, falta de oxigenação, 
doenças pulmonares e/ou certos envenenamentos. 

 

TEMPERATURA DA PELE 

Observação Causa Provável 

Fria e/ou Úmida. 
Choque, hemorragia, perda de calor corporal e/ou 
intermação. 

Fria e/ou Seca. Exposição ao frio. 

Fria e/ou com sudorese 
excessiva. 

Choque e/ou ataque cardíaco. 

Quente e/ou Seca. Febre alta e/ou insolação. 

Quente e/ou Úmida. Infecções. 

 
(b) Respiração 

Para medir a taxa respiratória, deve-se contar o número de 
respirações realizadas pela vítima no intervalo de 30 segundos e multiplicar por 2. 

TAXA RESPIRATÓRIA POR MINUTO 

Normal           Adulto                                              12 a 20 
            Criança (1 a 5 anos)              25 a 28 
            Criança (5 a 12 anos)              20 a 24 
            Bebê     (0 a 1 anos)              30 a 70 

Rápida           Adulto                                              > 30 (problema sério) 
            Criança (1 a 5 anos)              > 44 (problema sério) 
            Criança (5 a 12 anos)              > 36 (problema sério) 
            Bebê     (0 a 1 ano)                         > 70 (problema sério) 

Lenta                      Adulto                                              < 10 (problema sério) 
            Criança (1 a 5 anos)              < 20 (problema sério) 
            Criança (5 a 12 anos)              < 16 (problema sério) 
            Bebê     (0 a 1 ano)                         < 30 (problema sério) 

 
(c) Pulso 

Deve-se determinar se o pulso é normal, rápido ou lento; se o ritmo é 
regular ou irregular, e se está forte ou fraco. 

Na análise secundária, o pulso pode ser sentido na artéria radial. 
Caso não seja possível, procurar determiná-lo na artéria carótida. 
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Utilizar os dedos indicador e médio para verificar o pulso da vítima. 
Nunca verificar pulso utilizando o polegar, pois o socorrista poderá se enganar, sentindo o 
seu próprio pulso ao invés do pulso da vítima. 

Pequenas variações para mais ou para menos devem ser 
consideradas normais, levando-se em consideração o ―stress‖ da vítima envolvida em 
acidente ou com um súbito problema de saúde. 

Considerar como sinais sérios, pulsos abaixo de 50 ou acima de 100 
batimentos por minuto, em vítimas adultas, e abaixo de 60 batimentos por minuto, em 
crianças. 

PULSO POR MINUTO 

Normal                    Adulto                                    60 a 80 
                     Criança (1 a 5 anos)              70 a 110 
                     Criança (5 a 12 anos)             65 a 160 
                     Bebê     (0 a 1 anos)              150 a 180 

Rápido                    Adulto                                    > 80 
                     Criança (1 a 5 anos)              > 110 
                     Criança (5 a 12 anos)             > 160 
                     Bebê     (0 a 1 ano)                > 180 

Lento                               Adulto                                     < 60 
                     Criança (1 a 5 anos)               < 70 
                     Criança (5 a 12 anos)              < 65 
                     Bebê     (0 a 1 ano)                 < 150 

 

TIPOS DE PULSO 

Observação Causa Provável 

 Rápido e Forte. Hemorragia interna (estágios iniciais),                     
ataque cardíaco e/ou hipertensão. 

Rápido e Fraco. Pessoa diabética, falência do sistema circulatório, 
choque, fadiga pelo calor e/ou coma. 

Lento e Forte. Acidente vascular cerebral (derrame), fratura de 
crânio e/ou lesão no sistema nervoso central. 

 Ausência de pulso. Parada cardíaca. 
Obs: Ao se determinar o pulso por minuto, procurar sentir a sua 

regularidade e força. Contar o número de batimentos durante 30 (trinta) segundos e 
multiplicar por 2. 
 

2) Entrevista Subjetiva 

A análise secundária não é um método fixo e imutável, pelo contrário, ele é 
flexível e será conduzido de acordo com as características do acidente e experiência do 
socorrista. 

De modo geral, deve-se, nessa fase, colher informações como: nome da 
vítima, sua idade, se é alérgica, se toma algum medicamento, se tem qualquer problema 
de saúde, qual sua principal queixa, o que aconteceu, onde estão seus pais ou parentes 
(se for criança), ou se apresenta algum antecedente clínico relevante para o seu 
tratamento. 
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14.3. PARADA RESPIRATÓRIA 
 

Respirar é essencial. Se esse processo básico cessar, todas as outras funções 
vitais também serão paralisadas. 

Com a parada respiratória, o coração em pouco tempo também vai deixar de bater. 
Quando isso ocorre, após um período de aproximadamente seis minutos, lesões 
irreversíveis nas células do sistema nervoso central começam a acontecer. 

 
a. Vias Aéreas 

Dentro da análise primária, o socorrista deve promover a desobstrução das vias 
aéreas e assegurar, desta forma, a respiração adequada. Utilizar o método de elevação 
do queixo e rotação da cabeça em vítimas que, seguramente, tenham afastada a 
possibilidade de lesão cervical. Caso haja suspeita desse tipo de lesão, optar pela tríplice 
manobra para prover a ventilação necessária. 

Quaisquer desses métodos assegurarão adequada desobstrução das vias 
aéreas, o que, em muitos casos, resolverá os problemas de obstrução parcial, 
principalmente aqueles causados pela própria língua da vítima. 

 
b. Identificação de uma possível Parada Respiratória 

Como já foi descrito na análise primária, o socorrista deve: 

 Estabelecer a inconsciência da vítima. Encontrando-se sozinho, deve 
solicitar ajuda a outra pessoa, caso confirme que a vítima está inconsciente; 

 Posicionar-se de modo adequado e desobstruir as vias aéreas, optando por 
um dos métodos descritos anteriormente, de acordo com a necessidade; 

 Olhar os movimentos do tórax; 

 Ouvir os sons da respiração; 

 Sentir o ar exalado pela boca e pelo nariz; 

 Observar se a pele do rosto da vítima está pálida ou azulada; e 

 Utilizar de três a cinco segundos para se certificar de que a vítima respira ou 
não. 

 
c. Respiração Boca-a-Boca 

Essa técnica é, atualmente, o mais eficiente método de prover respiração 
artificial e pode ser realizada por qualquer pessoa, sem qualquer equipamento especial. 

Para prover a respiração artificial o socorrista deve: 

 manter as vias aéreas da vítima liberadas, colocando a palma de uma das 
mãos na testa da vítima ao mesmo tempo em que, com o indicador e o polegar, fecha 
completamente o nariz da mesma; 

 cobrir a boca da vítima com sua própria boca; 

 ventilar a vítima, observando ao mesmo tempo a expansão torácica. Essa 
ventilação durará de um a um segundo e meio; 

 se a primeira tentativa de ventilação falhar, reposicionar a cabeça da vítima 
e tentar outra vez; 

 afastar sua boca da boca da vítima e observar se há exalação de ar; 

 repetir a ventilação; 

 se a vítima não iniciar uma respiração espontânea, checar o pulso carotídeo 
para ver se não será necessário iniciar a Reanimação Cárdio-Pulmonar (RCP); 

 ventilar uma vez a cada 5 segundos, se a vítima for adulta; 

 ventilar uma vez a cada 4 segundos, se a vítima for criança com idade entre 
1 e 8 anos; e 
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 ventilar uma vez a cada 3 segundos, se a vítima for bebê, com idade 
variando entre 0 e 1 ano. 

 

Respiração Boca a Boca 

 
1) Respiração Boca-Nariz 

Lesões na boca ou na mandíbula podem inviabilizar a respiração artificial pelo 
método boca a boca. Neste caso, o socorrista deve optar pela manobra conhecida como 
boca-nariz, que consiste em: 

manter as vias aéreas da vítima liberadas, exercendo pressão na testa da 
vítima com uma das mãos, e, com a outra, pressionando o seu maxilar inferior, de forma a 
fechar-lhe a boca; 

 cobrir com a boca o nariz da vítima; 

 ventilar durante um a um segundo e meio; e 

 abrir a boca da vítima para auxiliar na exalação. 
 

2) Respiração Boca-Máscara 

Máscaras faciais são excelentes equipamentos para auxiliar o socorrista 
durante uma respiração artificial. Elas permitem reduzir os esforços para manutenção das 
vias aéreas desobstruídas e, principalmente, reduzem os problemas de higiene e contágio 
de doenças transmissíveis, quando do contato direto pelo método boca-boca. 

A máscara facial pode ser utilizada com ou sem emprego da cânula de 
Guedel. 

 

Uso da Máscara 
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Para prover boca-máscara em uma vítima, o socorrista deve: 

 Posicionar-se atrás da cabeça da vítima e desobstruir suas vias aéreas, 
utilizando-se da tríplice manobra. Se necessário, limpar as vias aéreas da vítima; 

 Colocar o equipamento de tal forma que o ápice da máscara (esses Eqp 
são triangulares) cubra o nariz da vítima e a base se posicione entre o lábio inferior e a 
ponta do queixo da mesma; 

 Segurar a máscara firmemente contra a face da vítima, enquanto mantiver 
as suas vias aéreas liberadas; 

 Fazer uma ventilação e observar a expansão torácica da vítima; 

 Afastar a boca do orifício de ventilação da máscara, a fim de permitir a 
exalação da vítima; e 

 Continuar esse ciclo, efetuando a respiração artificial, de acordo com o 
caso. 

 
d. Obstrução Respiratória 

Ao iniciar a manobra de respiração artificial, o socorrista pode se deparar com 
uma resistência ao tentar ventilar. Isso significa que, por qualquer problema, o ar insuflado 
não está conseguindo chegar aos pulmões da vítima. Não adianta prosseguir na análise 
primária, sem antes corrigir e eliminar essa obstrução. 

 
1) Causas de obstrução respiratória 

Há muitos fatores que podem causar a obstrução das vias aéreas, total ou 
parcialmente. No suporte básico da vida, pode-se atuar e corrigir as mais comuns, que 
são: 

 obstrução causada pela língua; e 

 obstrução causada por corpos estranhos. 
 

a) Sinais de obstrução respiratória parcial 
Uma vítima poderá está sofrendo uma obstrução parcial das vias aéreas 

quando: 

 sua respiração for muito dificultosa, com ruídos incomuns; 

 embora respire, a cor de sua pele estiver azulada (cianótica), 
principalmente ao redor dos lábios, leito das unhas, lóbulo das orelhas e língua; e/ou 

 estiver tossindo. 
Em todos estes casos, a vítima estará consciente e o socorrista apenas irá 

encorajá-la a tossir, aguardando que o corpo estranho que vem causando a obstrução 
seja expelido. 

 
b) Obstrução causada pela língua 

Em situações em que a vítima se encontre inconsciente, com a cabeça 
flexionada para a frente ou com algum objeto, um travesseiro por exemplo, sob a nuca, é 
possível que esteja sendo sufocada pela sua própria língua, que, caindo para trás, vai 
obstruir a passagem do ar pela garganta. 

Em casos como esse, a simples retirada do objeto localizado sob a nuca e 
a execução da manobra de desobstrução das vias aéreas são suficientes para 
restabelecer o fluxo normal da respiração. 

 
c) Obstrução causada por corpo estranho em vítima inconsciente 

Quando constatada a parada respiratória em uma vítima e o socorrista, ao 
iniciar as manobras de ventilação, sentir resistência à livre circulação do ar, deve-se 
repetir a operação de liberação das vias aéreas. Se mesmo após essa segunda tentativa 
o socorrista não obtiver sucesso, significa que a vítima está com uma obstrução 
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respiratória completa, causada por corpo estranho, como por exemplo: pedaço de 
alimento, moeda, goma de mascar, prótese dentária, bala e/ou sangue. Nestes casos, 
não adianta prosseguir com a análise primária. O socorrista tem que desobstruir as vias 
aéreas e restabelecer a respiração da vítima.  

Um procedimento que pode ser adotado em situações como esta, é a 
manobra de Heimlich, para vítimas inconscientes. 

 

Manobra de Heimlich (vítima inconsciente) 

 
Para realizá-la o socorrista deverá: 

 Posicionar a vítima em decúbito dorsal; 

 Ajoelhar-se ao lado da vítima na altura de suas coxas; 

 Colocar a palma de uma das mãos no ponto médio entre o umbigo e a 
ponta do osso esterno (apêndice xifóide) da vítima, com os dedos apontando para o 
queixo da mesma; 

 Colocar a outra mão por sobre a primeira e posicionar os ombros de 
modo a coincidir com o abdome da vítima; 

 Pressionar com as mãos para baixo e para frente, em direção ao 
diafragma da vítima, como se o socorrista estivesse tentando empurrar os ombros da 
vítima; 

 Realizar essas compressões abdominais cinco vezes; 

 Procurar retirar o corpo estranho; e 

 Realizar duas ventilações. Se não obtiver êxito, repetir a manobra de 
Heimlich. 

 
d) Obstrução causada por corpo estranho em vítima consciente 

Em vítimas conscientes, o alimento é a principal causa de obstrução das 
vias aéreas. Quando esse acidente ocorre, a vítima fica muito nervosa e agitada pela 
impossibilidade de respirar e, instintivamente, vai segurar o pescoço e abrir amplamente a 
boca. Tentará falar e não conseguirá. 

Para constatar essa obstrução, o socorrista deve questionar a vítima: ―Você 
pode respirar ?‖ ―Você pode falar ?‖ ―Você está engasgado ?‖ 

Se a vítima confirmar com um movimento afirmativo (como por exemplo, 
balançando a cabeça) a última pergunta, o socorrista deve imediatamente iniciar a 
manobra de Heimlich para vítimas conscientes. 
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Manobra de Heimlich (vítima consciente) 

 
Para realizá-la, o socorrista deverá: 

 Posicionar-se atrás da vítima; 

 Colocar o cotovelo direito na crista ilíaca direita da vítima e fechar a 
mão direita; 

 Com a mão esquerda, encontrar a ponta do osso esterno da vítima e 
colocar a raiz do polegar da mão direita dois dedos abaixo desse ponto; 

 Envolver a mão direita com a mão esquerda; 

 Pressionar o abdome da vítima puxando-o para si e para cima cinco 

vezes. Essa compressão deve ser suficiente para erguer o calcanhar da vítima do solo; 

 Observar se a vítima expele o corpo estranho e volta a respirar 
normalmente. Em caso de insucesso, repetir a manobra; 

 Se a vítima for excessivamente obesa ou gestante, realizar as 
compressões no meio do osso esterno; e 

 Se a vítima for a própria pessoa a executar a manobra, deve utilizar-se 
do espaldar de uma cadeira. 

Obs: Deve-se tomar cuidado ao posicionar o braço ao redor da cintura da 

vítima, para não ocasionar fratura de costela. 
 
 
14.4. PARADA CARDÍACA 
 

Quando o coração pára de bombear sangue para o organismo, as células deixam 
de receber oxigênio. Existem órgãos que resistem vivos até algumas horas, porém, os 
neurônios do sistema nervoso central (SNC) não suportam mais do que seis minutos sem 
serem oxigenados e entram em processo de necrose. Desta forma, a identificação e a 
recuperação cardíaca devem ser feitas de imediato. Caso haja demora na recuperação 
cardíaca, o SNC pode sofrer lesões graves e irreversíveis e a vítima pode, até mesmo, 
morrer. 

 
a. Identificação 

- Inconsciência 
- Ausência de Circulação 
- Ausência de Respiração 
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b. Tratamento 
O socorrista deverá iniciar a massagem cardíaca externa o mais cedo possível. 

Para realizá-la corretamente, ele deverá: 

 Localizar o apêndice xifóide da vítima com o dedo indicador de sua mão 
esquerda; 

 Colocar dois dedos de sua mão direita ao lado do indicador de sua mão 
esquerda; 

 Após colocar os dois dedos, posicionar a palma de sua mão esquerda; e 

 Posicionar sua mão direita sobre sua mão esquerda, cruzando seus dedos. 

 

Massagem Cardíaca 
 

Os ombros do socorrista devem estar paralelos ao osso esterno da vítima e os 
seus braços estendidos totalmente. 

Somente a região hipotênar da palma da mão toca o esterno da vítima, evitando-
se, dessa forma, pressionar as costelas. 

Em conseqüência da massagem, o esterno, em vítima adultas, deverá ser 
deslocado para baixo (pressionado) de 4 a 5 cm. 

Nos casos de parada respiratória e cardíaca simultâneas, deve-se intercalar a 
respiração artificial com a massagem cardíaca, método conhecido como Reanimação 
Cárdio-Pulmonar ou RCP, do seguinte modo: 

 
1) RCP em Adulto 

 2 ventilações por 15 massagens, de 80 a 100 vezes por minuto. 

 A cada quatro ciclos de 2 ventilações por 15 massagens, checar o retorno 
espontâneo de pulso na vítima. 

 Não interromper a RCP por mais de 7 segundos, exceto se a vítima 
apresentar retorno de pulso e respiração espontâneos, ou ainda, se houver 
disponibilidade de recursos médicos mais especializados e com pessoal apto para 
prosseguir no tratamento. 
 
 
14.5. HEMORRAGIA 

 
Hemorragia é a ruptura de vasos sanguíneos, com extravasamento de sangue. 
A gravidade da hemorragia se mede pela quantidade e rapidez de sangue 

extravasado. A perda de sangue pode ocasionar o estado de choque e levar a vítima à 
morte. 
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A hemorragia divide-se em interna e externa. 
 

a. Hemorragia Interna 
As hemorragias internas são mais difíceis de serem reconhecidas, pois o sangue 

se acumula nas cavidades do corpo, tais como: estômago, pulmões, bexiga, cavidades 
cranianas, torácicas, abdominais etc. 

1) Sintomas 

 fraqueza; 

 sede; 

 frio; e 

 ansiedade ou indiferença. 
2) Sinais 

 alteração do nível de consciência ou inconsciência; 

 agressividade ou passividade; 

 tremores e arrepios no corpo; 

 pulso rápido e fraco; 

 respiração rápida e artificial; 

 pele pálida, fria e úmida; 

 sudorese; e 

 pupilas dilatadas. 
3) Identificação 

Além dos sinais e sintomas clínicos, suspeita-se que haja hemorragia interna 
quando houver: 

 acidente por desaceleração (acidente automobilístico); 

 ferimento por projétil de arma de fogo, faca ou estilete, principalmente no 
tórax ou abdome; e 

 acidente em que o corpo suportou grande pressão (soterramento, queda 
etc.). 

Se houver perda de sangue pela boca, nariz e/ou ouvido, existe suspeita de 
uma hemorragia no cérebro. 

Se a vítima apresentar escarros sanguinolentos, provavelmente a hemorragia 
será no pulmão; se vomitar sangue será no estômago; se evacuar sangue, será nos 
intestinos (úlceras profundas); e se houver perda de sangue pela vagina, poderá estar 
ocorrendo um processo abortivo. 

Normalmente, estas hemorragias se dão (se não forem por doenças 
específicas) logo após acidentes violentos, nos quais o corpo suporta pressões muito 
fortes (colisões, soterramentos etc.). 

 
b. Hemorragia Externa 

As hemorragias externas dividem-se em: arterial, venosa e capilar. 
Nas hemorragias arteriais, o sangue é vermelho vivo, rico em oxigênio e a perda 

é pulsátil, obedecendo às contrações sistólicas do coração. Esse tipo de hemorragia é, 
particularmente, grave pela rapidez com que a perda de sangue se processa. 

As hemorragias venosas são reconhecidas pelo sangue vermelho escuro, pobre 
em oxigênio, e a perda é de forma contínua e com pouca pressão. São menos graves que 
as hemorragias arteriais, porém, a demora no tratamento pode ocasionar sérias 
complicações. 

As hemorragias capilares são pequenas perdas de sangue, em vasos de 
pequeno calibre que recobrem a superfície do corpo. 
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c. Métodos para Retenção de Hemorragias 
1) Elevação da região acidentada 

Pequenas hemorragias nos membros e outras partes do corpo podem ser 
diminuídas, ou mesmo estancadas, elevando-se a parte atingida e, conseqüentemente, 
dificultando a chegada do fluxo sangüíneo. Não elevar o segmento ferido se produzir dor 
ou se houver suspeita de lesões internas. 

2) Tamponamento 
Pequenas, médias e grandes hemorragias podem ser retidas pela obstrução 

do fluxo sanguíneo, com as mãos ou, preferencialmente, com um pano limpo ou gaze 
esterilizada, fazendo um curativo compressivo. É o melhor método para se estancar uma 
hemorragia. 

3) Compressão arterial 
Se os métodos anteriores não forem suficientes para estancar a hemorragia, 

ou se não for possível comprimir diretamente o ferimento, deve-se comprimir as grandes 
artérias do corpo da vítima para diminuir o fluxo sanguíneo. 

4) Torniquete 
É uma medida extrema que só deve ser adotada em último caso e se todos 

os outros métodos falharem. Consiste em uma faixa de constrição que se aplica a um 
membro, acima do ferimento (entre o ferimento e o coração), de maneira tal que se possa 
apertar até deter a passagem do sangue arterial. O material a ser utilizado poderá ser o 
que houver à mão (gravata, lenço, toalha, suspensório etc.), não devendo ser inferior a 
2,5 cm de largura, para não lesionar os tecidos. Deve-se usar um pequeno rolo de gaze 
sobre a artéria para ajudar a compressão. O afrouxamento ou não do torniquete, se 
prende ao fato de haver ou não pulso periférico (bombeamento de sangue na extremidade 
do membro lesionado), ou seja, caso haja uma lesão arterial completa, a parte do membro 
abaixo do ferimento não deverá apresentar pulso, neste caso, podemos empregar o 
torniquete sem afrouxá-lo; caso tenhamos uma lesão parcial da artéria, deverá haver 
pulso periférico, o que nos possibilita aplicar o torniquete e afrouxá-lo gradualmente a 
cada 10 ou 20 minutos, dependendo da gravidade da hemorragia. O torniquete só poderá 
ser retirado no hospital, quando medidas médicas forem tomadas. Cabe ressaltar que o 
uso do torniquete está quase que abolido pela medicina, tendo em vista o tempo, 

cada vez menor, que se gasta para se chegar ao socorro médico. 
Obs: há relatos médicos de recuperação de membros do corpo humano que 

perderam a irrigação sangüínea por 6 horas, o que significa que, o emprego temporário 
do torniquete, não necessariamente, redundará em perda do membro lesionado. 

 
d. Tratamento da Hemorragia Interna 

 Deitar o acidentado e elevar os membros inferiores; 

 Prevenir o estado de choque; e 

 Providenciar uma evacuação urgente, pois só em um hospital se poderá 
estancar a hemorragia interna. 

 
e. Tratamento da Hemorragia Externa 

 Deitar a vítima; o repouso da parte ferida ajuda a formação de um coágulo; 

 Se o ferimento estiver coberto pela roupa, descobri-lo (evitar, porém, o 
resfriamento do acidentado); 

 Reter a hemorragia; e 

 Evitar o estado de choque. 
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14.6. FERIMENTO 
 

Ferimento é toda lesão da pele (corte e/ou perfuração), que permite um contato do 
interior do organismo com o meio externo, propiciando a contaminação. Se não for 
adequadamente tratado, pode levar a uma infecção localizada da ferida ou mesmo à 
morte. 

Os ferimentos podem ser superficiais ou profundos. Todo ferimento profundo pode 
levar ao estado de choque, portanto, seu tratamento consiste em prevenir o choque. 
 

a. Identificação 
Geralmente os ferimentos são visíveis, causam dor, originam sangramento e são 

vulneráveis à infecção. 
 

b. Tratamento 

 Limpar o ferimento, lavando com água; 

 Evitar tocar o ferimento; 

 Não remover objetos empalados (fincados) no ferimento; 

 Cobrir o ferimento com pano limpo; 

 Fixar a compressa sem apertá-la demasiadamente; 

 Se este procedimento não estancar a hemorragia, utilizar outros métodos: 
- compressão arterial; e/ou 
- elevação dos membros superiores e/ou inferiores quando ocorrer algum 

ferimento. 

 Repouso da vítima; e 

 Evacuação da vítima para um hospital. 
Sempre que possível, a extremidade do membro ferido deverá ficar descoberta, 

para se observar se a circulação está se processando normalmente (perfusão capilar). 
 
c. Ferimento Profundo no Tórax 

Trata-se de lesão que permite que a cavidade torácica fique em contato com o 
meio externo, possibilitando entrada e saída de ar pelo ferimento, prejudicando a 
respiração e podendo até paralisá-la. Este tipo de lesão é conhecido como pneumotórax. 

1) Identificação 

É possível perceber o ar entrando e saindo do ferimento. O ar provoca ruído e 
bolhas quando misturado com o sangue da hemorragia. 

2) Tratamento 

 Para que os pulmões continuem funcionando, o orifício do ferimento deve 
ser fechado, impedindo a entrada/saída do ar; 

 Fazer o tamponamento do ferimento com plástico para evitar penetração 
e/ou saída de ar; este tamponamento deve ser colocado sobre o ferimento, no final da 
expiração da vítima; 

 Fixar o material usado com esparadrapo, em três lados; 

 Não usar cinta ou atadura que envolva todo o tórax, pois isto dificulta a 
respiração; e 

 Evacuar a vítima para um hospital. 
 

d. Ferimento Profundo Abdominal 

Trata-se de lesão que permite que a cavidade abdominal fique em contato com o 
meio externo. Em virtude deste tipo de ferimento, as vísceras ou parte delas podem ficar 
expostas. 
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1) Identificação 
Exposição parcial ou total de órgãos ou vísceras. 

2) Tratamento 

 Cobrir o ferimento e as vísceras, se estiverem expostas, com plástico; 

 Não recolocar as vísceras no abdome; 

 Manter o curativo preso com atadura não muito apertada; e 

 Evacuar a vítima para um hospital. 
 
 
14.7. ESTADO DE CHOQUE 

 
Falência do sistema circulatório, provocando a interrupção ou alteração no 

abastecimento de sangue para o cérebro, provocando acentuada depressão das funções 
do organismo. 

Como se sabe, o sangue leva até as células, através de pequenos vasos 
sanguíneos, os nutrientes e oxigênio vitais para a manutenção da vida. Quando, por 
qualquer motivo, isto deixa de acontecer, as células começam a entrar em sofrimento e, 
se esta condição não for revertida com urgência, as células acabam morrendo. O sistema 
nervoso central é o que menos resiste à falta de oxigenação. 

Predispõem uma vítima ao choque um estado emocional instável, uma fraqueza 
geral, uma nutrição insuficiente, idade avançada, o temor, a aflição e a preocupação. 

Hemorragias, fraturas, esmagamentos e grandes queimaduras são 
freqüentemente seguidos de choque. 

a. Identificação 

 Pulso rápido e fraco; 

 Aumento da freqüência respiratória; 

 Pele fria, úmida e pálida; 

 Perfusão capilar lenta ou nula; 

 Tremores de frio; 

 Tonturas e desmaios; 

 Agitação ou depressão do nível de consciência; e 

 Pupilas dilatadas. 
 

b. Tratamento 

 Colocar a vítima deitada, atentando sempre, para a possibilidade de existência 
de outras lesões associadas; 

 Elevar as pernas da vítima para que chegue maior quantidade de sangue à 
cabeça e aos centros nervosos principais; 

 Aquecer a vítima, agasalhando-a com cobertores; 

 Afrouxar as peças de roupa da vítima para facilitar-lhe a circulação; 

 Fornecer ar puro, ou oxigênio, se possível; e 

 A vítima deve movimentar-se o mínimo possível. 
 
 
14.8. FRATURAS 

 
Fratura é a ruptura total ou parcial de um osso, podendo ser fechadas ou expostas. 

 Fratura fechada: não há rompimento da pele, ficando o osso fraturado, no 

interior do corpo; e 
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 Fratura exposta: há rompimento da pele, ocorrendo, simultaneamente, um 
quadro de hemorragia externa, existindo ainda o risco iminente de infecção. 

 
a. Identificação 

1) Dor local 
Uma fratura sempre será acompanhada de uma dor intensa, profunda e 

localizada, que aumenta com os movimentos ou a pressão no local; 
2) Incapacidade funcional 

É a incapacidade de se efetuar os movimentos ou a função principal da parte 
afetada; 

3) Deformação ou inchaço 
Ocorre devido ao deslocamento das seções dos ossos fraturados ou acúmulo 

de sangue ou plasma no local. Um método eficiente para se comprovar a deformação é o 
de se comparar o membro sadio com o fraturado; 

4) Crepitação óssea 
É um ruído produzido pelo atrito entre as seções ósseas fraturadas. Este 

sinal, embora de grande valor para diagnosticar uma fratura, não deve ser usado como 
método de diagnóstico, pois poderá agravar a lesão; e 

5) Mobilidade anormal 
É a movimentação de uma parte do corpo onde inexiste uma articulação. 

Pode-se notar devido à movimentação ou posição anormal da parte afetada. Este método, 
assim como o anterior, não deve ser forçado. No caso de dúvida, sempre considerar a 
existência da fratura. 
 

b. Tratamento da Fratura Fechada 

 Imobilizar a fratura mediante o emprego de talas (tábuas, papelão, revista 
grossa, jornal dobrado) dependendo das circunstâncias e alinhamento das seções 
fraturadas; 

 Imobilizar também a articulação acima e abaixo da fratura para evitar qualquer 
movimento da parte atingida; 

 Observar a perfusão nas extremidades dos membros, para verificar se a tala 
ficou demasiadamente apertada; 

 Verificar presença de pulso distal e sensibilidade; 

 Tranqüilizar o acidentado mantendo-o aquecido e na posição mais cômoda 
possível; 

 Prevenir o estado de choque; 

 Remover a vítima em maca ou prancha apropriada; e 

 Evacuar a vítima para um hospital. 
Obs: Como em qualquer traumatismo grave, a dor e o estado psicológico 

alterado (stress) podem causar o choque, devendo o socorrista preveni-lo. 
 

c. Tratamento da Fratura Exposta 

Este tipo de fratura é caracterizado pela hemorragia abundante, risco de 
contaminação, bem como lesões de grande parte do tecido. Os procedimentos  são: 

Gentilmente, tentar realinhar o membro; 
Estancar a hemorragia, mediante emprego de um dos métodos de 

hemostasia (ação ou efeito de estancar uma hemorragia); 
Não tentar recolocar o osso no interior da ferida; 
Prevenir a contaminação, mediante assepsia local, mantendo o ferimento 

coberto com gaze esterilizada ou com as próprias roupas da vítima (quando não houver 
gaze); 
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Imobilizar com tala comum, no caso de fratura onde os ossos permaneçam no 
seu alinhamento, ou empregar uma tala inflável, a qual estancará a hemorragia 
(tamponamento) e prevenirá a contaminação; 

Se não for possível realinhar a fratura, imobilizá-la na posição em que estiver; 
Checar a presença de pulso distal e sensibilidade; 
Nos casos em que há ausência de pulso distal e/ou sensibilidade, a 

evacuação urgente para o hospital é medida prioritária; 
Prevenir o estado de choque, tranqüilizando a vítima e evitando que veja o 

ferimento; 
Remover a vítima em maca ou prancha adequada; e 
Evacuar a vítima para um hospital. 

Obs: Fraturas e luxações na região do ombro (clavícula, omoplata e cabeça de 
úmero) devem ser imobilizadas com bandagem triangular. 

 
 

14.9. GRAVES TRAUMATISMOS 
 

Não se trata de uma classificação de fratura quanto à forma, mas sim, de 
traumatismos ocorridos em pontos vitais do corpo humano. 

Traumatismo é uma lesão resultante de violência externa ao organismo. 
 

a. Trauma de Crânio 
Lesões na cabeça fazem suspeitar de uma condição neurológica de urgência. 

Podem causar hemorragias externas na cavidade craniana que, se não corrigidas de 
imediato, podem levar a vítima ao choque e progredirem até a morte. 

1) Identificação 

 Ferimentos na cabeça; 

 Tontura, sonolência e inconsciência; 

 Hemorragia pelo nariz, boca e/ou ouvido; 

 Alteração do ritmo respiratório; 

 Hematoma nas pálpebras; 

 Saída de líquido cefalorraquidiano pelos ouvidos; 

 Vômitos e náuseas; 

 Falta de controle das funções intestinais; 

 Paralisia; 

 Perda de reflexos; 

 Desvio de um dos olhos; e 

 Diâmetro das pupilas desiguais. 
2) Tratamento 

 Imobilizar a coluna cervical; 

 Evitar movimentos bruscos com a cabeça do acidentado; 

 Caso haja o extravasamento de sangue ou líquido pelos ouvidos, facilitar 
esta saída; 

 Prevenir estado de choque; 

 Ministrar oxigênio; e 

 Evacuar a vítima com urgência para um hospital. 
 

b. Trauma de Coluna 

Todas as vítimas politraumatizadas inconscientes deverão ser consideradas 
como portadoras de trauma de coluna. Os traumas de coluna mal conduzidos podem 
produzir lesões graves e irreversíveis de medula, com comprometimento neurológico 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 208) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

 

definitivo. Todo o cuidado deverá ser tomado com estas vítimas, para que não ocorram 
lesões adicionais. 

1) Identificação 

 Dor aguda na vértebra atingida; 

 Associação do tipo de acidente com a possibilidade da lesão; 

 Saliência anormal no local; 

 Perda de sensibilidade nos membros; 

 Sensação de formigamento dos membros; e 
Paralisia. 

2) Tratamento 
O tratamento consiste em cuidados na imobilização e no transporte da vítima. 

Tomar todas as precauções na manipulação da vítima para não converter um trauma de 
coluna em lesão medular. De maneira geral, o tratamento consiste em se evitar que a 
coluna flexione ou que a cabeça se mova (coluna cervical), a fim de que não se rompa a 
medula, devendo ser observados os seguintes aspectos: 

 imobilizar o pescoço da vítima, aplicando um colar cervical próprio ou 
improvisado; 

 movimentar a vítima em bloco, contando, no mínimo, com três socorristas; 

 imobilizar a vítima em prancha rígida; 

 se a vítima estiver sentada, usar primeiro uma prancha curta; 

 ministrar oxigênio, se disponível; e 

 evacuar a vítima para um hospital. 
 

c. Trauma de Bacia 
A bacia é uma estrutura óssea que serve para a sustentação do corpo e a 

proteção de órgãos vitais internos, tais como os rins e a bexiga. 
Neste tipo de fratura pode existir hemorragia interna. 

1) Identificação 

 Perda da mobilidade nos membros inferiores; e 

 Dor intensa no local. 
2) Tratamento 

 Imobilizar a bacia utilizando-se para a vítima uma prancha longa; 

 Tomar as mesmas precauções como nos casos de lesões de coluna; 

 Colocar um cobertor dobrado ou um travesseiro entre as pernas da vítima, 
unindo-as com faixas; e 

 Evacuar a vítima com urgência para um hospital. 
 

d. Fratura de Costela 

A costela fraturada pode produzir lesão interna, comprometendo a respiração. 
1) Identificação 

Dor localizada; 
Respiração superficial; 
Dor ao se realizar movimentos respiratórios; e 
Deformação local. 

2) Tratamento 
Aplicar no mínimo três faixas de imobilização no tórax, sem apertar em 

demasia; 
Movimentar o mínimo possível a vítima; 
Evitar o choque; e 
Evacuá-la para um hospital. 
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14.10. QUEIMADURAS 
 

Queimadura é uma lesão produzida no tecido de revestimento do organismo por 
agentes térmicos, produtos químicos, irradiação ionizante etc. 

A pele (tegumento) tem por finalidade a proteção do corpo contra invasão de 
microrganismos, a regulação da temperatura do organismo por meio da perda d'água para 
o exterior e a conservação do líquido interno. Desta forma, uma lesão produzida no tecido 
tegumentar irá alterar em maior ou menor grau estes mecanismos, dependendo da sua 
extensão (área queimada) e da sua profundidade (grau de queimadura). 

Pode-se dividir a queimadura em graus, de acordo com a profundidade. 

a. Graus de Queimadura 
1) Primeiro grau 

Atinge somente a epiderme. Caracteriza-se por dor local e vermelhidão da 
área atingida; 

2) Segundo grau 

Atinge a epiderme e a derme. Caracteriza-se por dor local, vermelhidão e 
formação de bolhas d’água; e 

3) Terceiro grau 
Atinge o tecido de revestimento, alcançando o tecido muscular, podendo 

chegar até o tecido ósseo. Caracteriza-se pela pele escurecida ou esbranquiçada e as 
vítimas podem se queixar de muita dor. Também podem não referenciar dor alguma na 
área queimada, por ter havido a destruição dos terminais sensitivos. De todo modo, ao 
redor de queimaduras de 3º grau, haverá sempre queimaduras de 2º e de 1º graus que, 
freqüentemente, serão motivo de fortes dores. 

 
b. Extensão da Queimadura 

Para calcular em um adulto a porcentagem aproximada de superfície de pele 
queimada, consideramos as partes em relação ao todo: 

- Cabeça  9%; 
- Pescoço  1%; 
- Membros superiores  9% (cada um); 
- Tórax e abdome  18%; 
- Costas  18%; e 
- Membros Inferiores  18% (cada um, incluindo nádegas). 

É considerada como sendo grave qualquer queimadura (mesmo que seja de 
primeiro grau) que atinja 15% do corpo da vítima ou mais. 

 
c. Identificação 

A queimadura pode ser identificada visualmente pelo aspecto do tecido. 
 

d. Tratamento em Queimaduras Térmicas 

 Retirar parte da roupa que esteja em volta da área queimada; 

 Retirar anéis e pulseiras da vítima, para não estrangularem as extremidades 
dos membros, quando incharem; 

 As queimaduras de 1º grau podem ser banhadas com água fria para amenizar 
a dor; 

 Não perfurar as bolhas em queimaduras de 2º grau; 

 Não aplicar medicamentos nas queimaduras; 

 Cobrir a área queimada com um plástico limpo; 

 Se a vítima estiver consciente, dar-lhe água; 
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 Evitar (ou tratar) o estado de choque; e 

 Evacuar a vítima com urgência para um hospital especializado. 
 

e. Tratamento em Queimaduras Químicas 

 Retirar a roupa da vítima impregnada com o agente químico; 

 Lavar o local com água corrente, sem esfregá-lo — 5 minutos para ácidos, 15 
minutos para álcalis e 20 minutos para cáusticos desconhecidos; 

 Se o agente agressor for cal virgem seco, não usar água, removê-lo com 
escova macia; e 

 Nos demais casos, proceder como nas queimaduras térmicas. 
 
 
14.11. INTOXICAÇÃO 

 
A intoxicação ou envenenamento ocorre quando o indivíduo entra em contato, 

ingere ou aspira substâncias tóxicas de natureza diversa, os quais possam causar 
distúrbios funcionais ou sintomáticos, configurando um quadro clínico sério. 

A intoxicação pode resultar em doença grave ou morte em poucas horas, se a 
vítima não for socorrida em tempo hábil. 

A gravidade de envenenamento depende da suscetibilidade do indivíduo, da 
quantidade, tipo e toxicidade da substância introduzida no organismo e do tempo de 
exposição. 

São vias de penetração para intoxicação: 

 Pele: contato direto com plantas ou substâncias químicas tóxicas; 

 Vias digestivas: ingestão de qualquer tipo de substância tóxica, química ou 

natural; e 

 Vias respiratórias: aspiração de vapores ou gases emanados de substâncias 

tóxicas. 
 

a. Identificação 

 Sinais evidentes na boca, pele ou nariz de que a vítima tenha introduzido 
substâncias tóxicas em seu organismo; 

 Hálito com odor estranho; 

 Dor, sensação de queimação nas vias de penetração e sistemas 
correspondentes; 

 Sonolência, confusão mental e outras alterações da consciência; 

 Estado de coma alternado com períodos de alucinações e delírios; 

 Lesões cutâneas e/ou queimaduras intensas com limites bem definidos; e 

 Depressão da função respiratória. 
 

b. Tratamento 
1) Intoxicação por contato (pele) 

 Para substâncias líquidas, lavar abundantemente o local afetado com água 
corrente. Substâncias sólidas devem ser retiradas do local sem friccionar a pele, lavando-
a, a seguir, com água corrente. 

2) Intoxicação por ingestão (vias digestivas) 

 Não provocar vômito se a vítima estiver inconsciente, com convulsões, ou 
tiver ingerido venenos cáusticos (ácidos, álcalis e derivados de petróleo); e 

 Quando os ácidos e álcalis são fortes, provocam queimaduras nas vias de 
penetração. Nestes casos, deve-se diluir a substância dando água para a vítima beber. 
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c. Intoxicação por Monóxido de Carbono (CO) 
A intoxicação por monóxido de carbono é um acidente muito comum em casos 

de incêndios e em locais fechados onde há queima de combustíveis como, por exemplo, 
em garagens de automóveis e banheiros com aquecedores domésticos. O CO é um gás 
bastante presente no dia-a-dia da população e suas características principais são: 
ausência de odor, gosto e cor, o que o torna extremamente perigoso. A intoxicação se dá 
com a combinação do gás CO com a hemoglobina do sangue, impedindo que esta leve 
oxigênio para as células, o que é denominado asfixia química. O tratamento de casos 
agudos de intoxicação só pode ser realizado em hospitais. 

 
1) Sintomas 

 dor de cabeça; 

 pele e lábios vermelhos (cor de cereja); 

 náuseas e vômitos; 

 respiração acelerada; e 

 vertigens e desmaios. 
 

2) Tratamento 

 Retirar a vítima do ambiente poluído por gases; 

 Desobstruir as vias aéreas da vítima; 

 Ministrar oxigênio, se possível; e 

 Evacuar a vítima com urgência para um hospital. 
Lembrar que, em qualquer incêndio, por menor que seja, há presença de CO 

no ambiente. Portanto, não entrar e não permitir que pessoas adentrem em áreas 
poluídas por gases, sem proteção respiratória (uso de máscara apropriada). Máscaras 
filtrantes e ingestão de leite são totalmente ineficazes neste caso. 

O socorrista deverá ainda manter os sinais vitais da vítima, evitar o estado de 
choque e evacuá-la com urgência para um hospital especializado. 

 
 

14.12. ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS 
 

Os envenenamentos são produzidos por picadas ou mordeduras de animais 
dotados de glândulas secretoras e aparelho inoculador de veneno. As alterações 
produzidas por esses acidentes estão relacionadas à inoculação de uma complexa 
mistura de enzimas que ocasionam seqüelas ou até a morte da vítima. Se possível, deve-
se capturar ou identificar o animal que picou a vítima, mas sem perder tempo com esse 
procedimento. Na dúvida, tratar como se o animal fosse venenoso. 

 
a. Identificação 

A vítima apresenta as seguintes características: 

 Distúrbios visuais; 

 Queda das pálpebras (ptose palpebral); 

 Náuseas e vômitos; 

 Pequenas marcas causadas pela picada; 

 Dor local intensa; 

 Inchaço, hematoma e bolhas no local; 

 Dificuldades respiratórias; 

 Convulsões; e 

 Torpor e inconsciência. 
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b. Tratamento 

 Não se deve amarrar ou fazer torniquete. Impedir a circulação do sangue pode 
produzir necrose ou gangrena; o sangue deve circular normalmente; 

 Lavar a ferida com água e sabão; 

 Não se deve cortar o local da picada; alguns venenos podem provocar 
hemorragias. Os cortes feitos no local da picada com canivetes e outros objetos não 
estéreis, favorecem as hemorragias e infecções; 

 Manter o acidentado deitado em repouso, evitando que ele ande, corra ou se 
locomova por seus próprios meios. A locomoção facilita a absorção do veneno e os 
efeitos se agravam; 

 Procurar manter a área picada em nível abaixo do coração da vítima; 

 Remover anéis, relógios ou jóias, prevenindo assim complicações decorrentes 
de inchaços que, freqüentemente, ocorrem nestes casos; e 

 Evacuar o acidentado imediatamente para um centro de tratamento ou hospital 
para que receba o soro próprio. 

O soro cura somente quando aplicado convenientemente, de acordo com os 
seguintes itens: 

 Soro específico; 

 Dentro do menor tempo possível; e 

 Em quantidade suficiente. 
 
 
14.13. INSOLAÇÃO E INTERMAÇÃO 

 
São acidentes provocados no organismo pela exposição prolongada ao calor. 

Diferencia-se a insolação da intermação, pois a primeira corresponde ao excesso de raios 
solares agindo diretamente no indivíduo, enquanto que a segunda traduz a ação do calor 
em ambientes pouco arejados, durante um trabalho muscular intenso. 

Os fatores abaixo concorrem para o surgimento desses tipos de acidentes: 

 Umidade do ar: quanto maior a umidade relativa do ar, mais difícil será a 
evaporação cutânea e, conseqüentemente, o corpo acumulará maior quantidade de calor; 

 Ventilação: sem circulação constante do ar, o resfriamento torna-se difícil, 

ocasionando esses acidentes, particularmente, em locais de calor intenso; 

 Condições físicas: o excesso de esforço físico aumenta a produção de calor 

pelo organismo, enquanto a fadiga muscular acumula substâncias tóxicas nos tecidos. A 
associação de ambos predispõe o organismo ao acidente; e 

 Alimentação excessiva: aumenta também a produção de calor corporal. 
 

a. Identificação 

 Dor de cabeça; 

 Náuseas; 

 Vômitos; 

 Pele seca e quente; 

 Tonturas; 

 Inconsciência e coma profundo; 

 Elevação da temperatura corporal; e 

 Insuficiência respiratória. 
 

b. Tratamento da vítima 

 Levar a vítima para local arejado e fresco; 
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 Deitar a vítima com o tronco ligeiramente elevado; 

 Afrouxar as roupas da vítima; 

 Aplicar compressas de água fria sobre a testa da vítima; e 

 Banhar a vítima em água fresca, acompanhando sua temperatura a cada 15 
minutos, evitando um resfriamento brusco do corpo. 
 
 
14.14. DESMAIO E VERTIGEM 

 
O desmaio consiste na perda transitória da consciência e da força muscular, 

fazendo com que a vítima caia ou desfaleça. Podem ser causados por vários fatores, 
como a subnutrição, o cansaço, o excesso de sol, o stress. Podem ser precipitados por 
nervosismo, angústia e emoções fortes, além de ser intercorrência de muitas outras 
doenças. 

A vertigem consiste nos sinais e sintomas que antecedem o desmaio. 
 

a. Identificação 

 Tontura; 

 Sensação de mal-estar; 

 Pele fria, pálida e úmida; 

 Suor frio; e 

 Perda da consciência. 
 

b. Tratamento 
Diante de uma vítima que sofreu desmaio, devemos proceder da seguinte 

maneira: 

 Arejar o ambiente; 

 Afrouxar as roupas da vítima; 

 Deixar a vítima deitada e, se possível, com as pernas elevadas; e 

 Não permitir aglomeração no local para não expor a vítima. 
 
 
14.15. CRISE EPILÉTICA 

 
A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central que se caracteriza por causar 

crises de convulsões (ataques) em sua forma mais grave. 

Os ataques ou convulsões se caracterizam por: 

 Queda abrupta da vítima; 

 Perda da consciência; 

 Contrações de toda a musculatura corporal; e 

 Aumento da atividade glandular com salivação abundante e vômitos. 

Pode ainda ocorrer o relaxamento dos esfíncteres com micção e evacuação 
involuntárias. 

Ao despertar, o doente não se recorda de nada do que aconteceu durante a crise e 
sente-se muito cansado, indisposto e sonolento. 

A conduta do socorrista no ataque epilético consiste, principalmente, em proteger o 
doente e evitar complicações. Deve-se deixar a vítima com roupas leves e desapertadas, 
pois as contrações musculares aumentam a temperatura corpórea, e ainda, virá-la de lado 
para que não aspire as secreções ou o vômito para os pulmões. 
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Um cuidado especial deve ser dado à boca, pois o doente pode ferir-se, mordendo 
a língua ou as bochechas. Para tanto, interpõe-se um calço (pedaço de pano, por 
exemplo) entre os dentes superiores e inferiores, impedindo que eles se cerrem. Esta 
manobra, entretanto, deve ser cuidadosa, pois o socorrista poderá ser mordido, ou o 
objeto poderá causar obstrução respiratória. Cessada a crise, que dura de 1 a 5 minutos, 
realizar assepsia na vítima, oferecer líquidos e mantê-la em repouso em ambiente 
adequado. 

É preciso que os curiosos sejam afastados do local, pois esta doença acarreta um 
grande senso de inferioridade à vítima e a presença de estranhos apenas contribui para a 
acentuação do problema psicológico. 

Deve-se orientar a vítima que volte a procurar um médico. 

 
 

14.16. ACIDENTES PELO FRIO 
 

a.  Identificação 

- Pele inicialmente avermelhada; 
- À medida que a geladura se desenvolve, a pele fica pálida ou cinza amarelada; 
- Dor que desaparece progressivamente, devido á ação analgésica do próprio 

frio; e 
- Dormência na parte atingida. 
Obs: a vítima geralmente não tem consciência da gravidade da lesão. 

 
b. Tratamento 

- Cubra a parte atingida com a mão ou com um agasalho de lã; 
- Se a lesão for nos dedos ou nas mãos, faça a vítima colocá-los sob as axilas, 

próximo ao corpo; 
- Coloque a parte atingida em água morna (cerca de 42º C). Não tendo água 

aquecida ou caso seja impraticável seu uso, enrole com cuidado a parte afetada em 
um cobertor; 

- Deixe a circulação se restabelecer normalmente (não friccione o local); 
- Logo que haja aquecimento na área lesionada, encoraje a vítima a exercitar os 

dedos das mãos e dos pés; e 
- Dê uma bebida quente (chá, café ou leite) para a vítima. 
 Caso ocorram exposições prolongadas em baixas temperaturas 

observa-se: 

- Torpor e tonturas; e 
- Vacilação, dificuldade de enxergar e inconsciência. 

 Neste caso, o tratamento adequado é o seguinte: 
- Dê um banho morno na vítima; 
- Envolva-a num cobertor; 
- Ponha a vítima em quarto aquecido; 
- Dê-lhe bebidas quentes; 
- Não faça fricção na área atingida. 
- No caso de parada respiratória, aplique a respiração de socorro. 
- Procure um médico. 
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14.17. AFOGAMENTO 
 

a. Definição 

Afogamento (Drowning): aspiração de líquido não corporal por submersão ou 
imersão. 

 
b. Graus de Afogamento - Identificação 

1) Primeiro Grau (Benigno) 
- Pele áspera e arrepios causados pelo medo ou pelo frio; 
- Palidez causada pelo stress fisiológico e psicológico; 
- Taquipnéia (aumento do ritmo respiratório); 
- Taquicardia (aumento do batimento cardíaco); e 
- Náuseas e vômitos. 

 
2) Segundo Grau (Moderado) 

- Ligeira cianose (escurecimento de tom azulado nas extremidades das unhas 
e lábios, causado pelo aumento da taxa de gás carbônico no sangue); 

- Aparecimento de secreção nasal e bucal; 
- Taquipnéia; 
- Tremores; 
- Náuseas e vômitos; e 
- Por vezes, sinais de estase pulmonar (insuficiência respiratória pela 

presença de líquido na base dos pulmões). 
 

3) Terceiro Grau (Grave) 

- Cianose; 
- Secreção nasal e bucal abundante; 
- Dispnéia intensa (dificuldade respiratória); 
- Sinais de insuficiência cárdio-respiratória; e 
- Distúrbios psicomotores. 

 
4) Quarto Grau (Gravíssimo) 

- Estado de inconsciência; 
- Fase agônica; e 
- Morte aparente (quadro clínico em que o afogado apresenta os sintomas de 

parada respiratória, parada cardíaca e midríase paralítica - falta de reação do nervo ocular 
sob a luz, devido à falta de oxigênio no cérebro, apresentando neste caso, pupilas 
dilatadas). 

Obs:   Miose – Contração da pupila ocular em contato com a luz; e 

Midríase – Dilatação da pupila ocular em acomodação a falta de luz. 
 

c. Afogamento quanto ao Meio 

1) Afogamento em água salgada  

- Edema pulmonar – A água salgada, sendo hipertônica, vai puxar a água 
intravascular (plasma) para o interior dos alvéolos, provocando edema pulmonar; 

- Hemoconcentração – O sangue, perdendo o plasma, apresenta uma maior 
concentração de seus elementos figurados; 

- Hipoproteinemia – Baixa das proteínas; 
- Hipernatremia – Aumento de sódio circulante; e 
- Assistolia – Parada cardíaca. 
 



(SIEsp / AMAN  –  Vida na Selva e Técnicas Especiais  –  Edição 2007 Pag 216) 
 

NÓS SÓ ADMITIMOS OS FORTES! 

 

2) Afogamento em água doce 
- Hemólise – Destruição dos glóbulos vermelhos; 
- Hemodiluição – Diluição dos elementos figurados do sangue (os hidrossolúveis); 
- Hipervolemia – Por ser a água doce, hipotônica em relação ao plasma, 

haverá passagem de água através da membrana alveolar, aumentando o volume 
circulante; e 

- Hiponatremia – Baixa de sódio circulante. 
 

d. Socorro à Vítima na Água 

O socorrista deve ter em mente que a realidade de um afogamento não é uma 
situação para qualquer um resolver, mesmo para um excelente nadador. Portanto, o 
socorrista deve, preferencialmente e com absoluta segurança, procurar prestar socorro 
fornecendo algum tipo de auxilio ao afogado, como materiais que lhe propiciem auxílio à 
flutuação (barcos, pranchas, bóias etc.) ou materiais aos quais a vítima possa se agarrar, 
para que seja arrastada / retirada do meio aquátil (cordas, remos etc.). Porém, em caso 
de extrema emergência, um socorrista que saiba nadar muito bem, poderá entrar na 
água. Caso contrário, poderemos ter outro afogado. 

 
e. Tratamento 

1) Chame rapidamente o socorro médico. Lembre-se: no caso de afogamento, 
cada minuto perdido diminui muito a chance de recuperação da vítima; 

2) Enquanto a ajuda não chega, coloque o afogado em posição paralela a água, 
de forma que o socorrista fique com suas costas voltada para o fundo e a vítima com a 
cabeça do seu lado esquerdo; 

* A cabeça e o tronco da vítima devem ficar na mesma linha horizontal. 
Cuidado! Não dobre nem vire o pescoço do afogado. 

3) Não tente retirar a água dos pulmões da vítima; 

4) Descubra se a pessoa está respirando: ouça sua respiração e observe se o 
tórax se movimenta; 

5) Se a vítima não for capaz de respirar, comece, urgentemente, a respiração 
boca-a-boca; 

6) Verifique também os batimentos cardíacos. Para sentir a pulsação, coloque 
as pontas dos dedos indicador e médio na virilha ou no pescoço da vítima, ao lado da 
traquéia; 

7) Se a pulsação estiver ausente ou a pupila dilatada, o coração deve ter 
parado. É preciso fazer então uma massagem cardíaca; 

8) Intercale 02 respirações para cada 15 massagens cardíacas; 

9) Insista na ressuscitação pelo máximo de tempo possível, até que a vítima 
volte à respiração e batimentos cardíacos espontâneos ou até que se obtenha um 
atendimento médico especializado. Lembre-se, a vítima pode se recuperar mesmo após 
um longo tempo nessa situação; 

10) Quando a pessoa recuperar respiração e batimentos espontâneos, deixe-a 
deitada de lado, com um braço abaixo da cabeça. Não permita que ela saia do repouso 
antes da chegada do socorro médico especializado; 
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11) Aqueça a vítima. Se possível, leve o afogado para um local quente. Retire 
sua roupa molhada e cubra-o com cobertores, toalhas ou com o que estiver à mão. Se a 
pessoa estiver consciente, ofereça uma bebida morna, doce e não alcoólica. Não tente 
aquecê-la rapidamente, com por exemplo, um banho de água quente, pois tal 
procedimento poderá causar um choque térmico.  

 
 
14.18. APLICAÇÃO DE INJEÇÃO 

 
A aplicação de uma injeção, que pode ser intramuscular, intravenosa e/ou 

subcutânea, requer alguns procedimentos simples, mas importantes, quais sejam: 
 

a. Cuidados com a assepsia (da seringa, da agulha e do local onde será 
aplicada a injeção) 

- deve-se evitar aspirar ar com a seringa, para que não ocorra o risco da 
contaminação do seu interior; 

- a agulha deve sair diretamente da sua embalagem para ser conectada à 
seringa e sua proteção somente deve ser retirada para aspirar o líqüido da ampola de 
medicamento, após o que, deverá ser recolocada na agulha, caso não vá ser utilizada 
imediatamente. Deve-se tomar cuidado para se evitar cortes por ocasião da abertura da 
ampola ou ferimentos com o manuseio da agulha; 

- caso haja ampolas com partículas de cristais e diluente, respectivamente, 
aspira-se o diluente em sua ampola, injeta-se no recipiente dos cristais sem retirar a sua 
tampa (após a assepsia da mesma) e, após misturá-los, aspira-se a mistura; e 

- antes da aplicação propriamente dita, deve ser feita a assepsia do local 
onde será aplicada a injeção e retirado o ar porventura existente no interior da seringa, 
agindo-se no êmbolo da seringa, mantendo-se a agulha voltada para cima. 

 
b. Escolha do local 

Caso a injeção seja intramuscular, o local a ser escolhido depende do volume a 
ser injetado e da massa muscular daquele que receberá a injeção. Poderá ser 
basicamente nos braços, coxas ou nádegas, em cada um desses locais ou ainda, dividido 
em mais de um deles. A aplicação deve ser realizada, normalmente, no quadrante 
superior externo ou na parte de maior massa muscular. 

Caso seja intravenosa, normalmente será na região entre o braço e o antebraço. 

Caso seja subcutânea, poderá ser no lado interno do antebraço ou na barriga. 

 
c. Aplicação propriamente dita 

Após a escolha do local e a devida assepsia, deve-se inserir a agulha 
rapidamente, na parte mais carnuda (no caso de injeção intramuscular), o mais 
perpendicular possível à superfície da pele e, inicialmente, aspirar, agindo no êmbolo da 
seringa, a fim de se verificar se a seringa não suga sangue, o que é um indício de que o 
líquido será acidentalmente injetado em um vaso sangüíneo, o que deve ser evitado. 
Depois desses procedimentos, pode-se iniciar a aplicação. 

No caso de injeção subcutânea, os procedimentos são similares aos da 

intramuscular, com a diferença de inserir-se a agulha na diagonal à superfície da pele e 
com uma menor profundidade. 
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No caso de injeção intravenosa, realiza-se o garroteamento do membro, a fim 
de tornar mais evidente o aparecimento do vaso sangüíneo (normalmente no braço, na 
altura do bíceps). Introduz-se a agulha diagonalmente à superfície da pele, buscando 
inseri-la no vaso sangüíneo e aspira-se um pouco do sangue, agindo no êmbolo, a fim de 
se certificar que a agulha acertou e não atravessou o vaso sangüíneo. Feito isso, retira-se 
o garroteamento e aplica-se a injeção, mantendo-se atenção ao local onde está a agulha, 
pois não poderá haver intumescimento da pele, que é um indício de que a agulha 
escapou do vaso sangüíneo. 

A velocidade da aplicação será diretamente proporcional à dor resultante. 

 
d. Procedimentos após a aplicação 

Deve-se realizar uma leve compressão sobre o local e ainda, uma massagem 
circular ao ponto de inserção da agulha. Caso hajam partículas de cristais na injeção, 
recomenda-se somente compressas quentes sobre o local, sem a realização de 
massagem (o que poderá ocasionar o corte das fibras musculares pela ação dos cristais). 
Pode-se ainda, colocar um pequeno pedaço de esparadrapo sobre o orifício de 
perfuração, a fim de se estancar uma pequena hemorragia que ocorra. 

 
 

14.19. DOENÇAS TROPICAIS - AS GRANDES ENDEMIAS DA AMAZÔNIA 
 

Mário Rosas Filho - Cap Med - Infectologista do Hospital Geral de Manaus 
 

a. Febre Amarela 

É uma doença infecciosa aguda , causada por um vírus RNA, arbovírus do grupo 
B, ou seja vírus transmitidos por artrópodes (Arthropod Borne Viruses) do gênero 
Flavivírus, família Togaviridae, podendo apresentar ciclo urbano ou silvestre, com 
transmissão através de vetores alados. É basicamente uma antropozoonose, isto é, uma 
doença de animais silvestres, acometendo o homem acidentalmente, principalmente 
quando participa de atividades militares em área de selva, extrativismo vegetal, caça ou 
desmatamento. Ocorre no norte do Brasil, abrangendo toda a Amazônia, acometendo 
cerca de quinhentas pessoas/ano. 

Diferencia-se em dois padrões epidemiológicos: o urbano e o silvestre. O 
primeiro deve-se a ação de um mosquito de hábitos urbanos, o Aedes Aegypti, que 
transmite a doença de pessoas doentes a uma população sensível, e que apesar de não 
ocorrerem casos há mais de cinqüenta anos, volta a causar temor pela possibilidade de 
sua reemergência, devido intensa proliferação do Aedes Aegypti nos grandes centros 
urbanos do Brasil no momento atual. O ciclo silvestre, por sua vez, é mantido pelas 
fêmeas de mosquitos antropofílicos (especialmente do gênero Haemagogos), as quais 
necessitam de sangue para amadurecer seus ovos; têm atividade diurna na copa das 
árvores, ocorrendo a infecção acidental do homem ao invadir o ecossistema viral. 

Após um período de incubação médio de três a seis dias surgem os primeiros 
sintomas: febre alta, cefaléia, congestão conjuntival, dores musculares e calafrios. 
Algumas horas depois podem ocorrer manifestações digestivas, tais como, náuseas, 
vômitos e diarréia, correspondendo à fase em que o vírus está circulando no sangue 
(Período de Infecção), evoluindo em dois a três dias à cura espontânea (Período de 
Remissão). Formas graves da Febre Amarela, podem surgir um ou dois dias, após a cura 
aparente, observando-se aumento da febre e dos vômitos, prostração e icterícia (Período 
de Intoxicação).Em seguida surgem outros sintomas de gravidade da doença, tais como 
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hematêmese (vômito negro), melena (fezes enegrecidas), petéquias (pontos vermelhos) e 
equimoses (manchas roxas) em várias regiões da superfície corporal, desidratação, 
agitação, delírio, parada renal, torpor, coma e morte (em cerca de 50% dos casos). 

O diagnóstico é essencialmente clínico, sendo que nas formas graves, somente 
é obtido post-mortem, através de provas laboratoriais para isolamento do vírus e exame 
anátomo-patológico. 

Não existe tratamento específico para o vírus da Febre Amarela. O tratamento 
consiste no uso de medicação sintomática, evitando-se os salicilatos (Ácido Acetil 
Salicílico e derivados), em função do risco de hemorragias, utilizando-se 
preferencialmente o Paracetamol. Pacientes com formas graves da doença necessitam de 
cuidados de Terapia Intensiva.  

Na prevenção da Febre Amarela fundamental é a aplicação da vacina 
Antiamarílica, na dose de 0,5 ml por via subcutânea, com aplicação de reforço a cada dez 
anos. Não se recomenda a aplicação em gestantes e portadores de imunodeficiência 
(inclusive pelo Vírus da Imunodeficiência Humana). Deve-se ter especial cuidado na 
conservação (manter sob refrigeração) e utilizar no máximo por duas horas após abrir o 
frasco, pois a partir daí há uma perda de 50% do poder imunogênico da vacina. 

 

 

b. Malária 

É uma doença infecciosa, febril, não contagiosa, subaguda, aguda e algumas 
vezes crônica, causada por protozoários do gênero Plasmodium, principalmente as 
espécies vivax e falciparum, transmitida através da picada das fêmeas dos mosquitos do 
gênero Anopheles. Distribui-se por toda a Amazônia, onde tem grande importância, por 
infectar anualmente um contingente expressivo de sua população e determinar 
frequentemente o aparecimento de formas graves, inclusive com elevada mortalidade. 

Os aspectos eco-epidemiológicos da Amazônia: calor e umidade excessivos e a 
grande extensão de seus rios, contribuem para o proliferação dos anofelinos, dificultando 
o controle da doença. 

A forma infectante dos plasmódios é o esporozoíta, encontrado nas glândulas 
salivares de fêmeas do anopheles infectadas, que inoculada na pele do ser humano, 
permanece cerca de uma hora na corrente sangüínea, localizando-se posteriormente nas 
células do fígado (hepatócitos), onde sofre multiplicações formando os esquizontes 
hepáticos, estes se transformam em merozoítas, que rompem os hepatócitos e são 
liberados na circulação sangüínea, onde invadem os eritrócitos, evoluindo para a forma de 
trofozoítas, os quais após sofrerem divisão nuclear originam os esquizontes sangüíneos, 
ocorrendo em seguida o rompimento das hemácias, liberando merozoítas, alguns com 
capacidade para parasitar novas hemácias e reiniciar o ciclo vital do plasmódio, porém 
parte dos merozoítas no interior das hemácias diferencia-se em gametócitos (macho e 
fêmea), os quais sugados pelos anofelinos promoverão o ciclo sexuado do plasmódio nos 
mosquitos, surgindo em uma a duas semanas esporozoítas, aptos a infectar novos 
hospedeiros. 

O período de incubação pode variar de nove a quarenta dias, em média quinze 
dias para vivax e doze dias para falciparum, sendo os sintomas mais graves nos 
indivíduos primo-infectados. 

O quadro clínico caracteriza-se por: cefaléia, mialgias, prostração, perda do 
apetite, mal-estar geral e calafrios seguidos de febre de início súbito, elevada ( acima de 
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40oC) e intermitente, que ao cessar desencadeia sudorese profusa. Nas formas graves o 
paciente apresenta também vômitos, diarréia, cianose de extremidades, pele fria e 
pegajosa. Pode haver diminuição do volume urinário nas 24 horas evoluindo para 
Insuficiência Renal Aguda. Complicação freqüente nos casos graves é o Edema Pulmonar 
e a Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto, além de sangramentos digestivos, 
subcutâneos e de outras localizações, que em geral levam à morte. 

O diagnóstico é clínico-epidemiológico e laboratorial, através da detecção de 
plasmódios no sangue periférico (esfregaço ou gota espessa), além da utilização de 
métodos imunoenzimáticos ou de radioimunoensaio nos casos de maior dificuldade 
diagnóstica. 

No tratamento utilizamos drogas antimaláricas como o uso de Cloroquina e 
Primaquina para P. vivax e Quinino associado à antimicrobianos e mais recentemente 
derivados da Artemisina, no tratamento de malária pelo P. falciparum. Os pacientes 
graves necessitam de cuidados em Unidade de Terapia Intensiva. 

Medidas de proteção individual, como uso de repelentes nas áreas expostas do 
corpo e a instalação de telas nas portas e janelas das habitações, são inviabilizadas pelas 
condições climáticas regionais ( calor e umidade excessivos) e tipo de habitação do 
amazônida (casas com paredes incompletas) .No momento não se dispõe de vacinas 
para uso clínico. 

 

c. Leishmaniose Tegumentar Americana 

É uma doença infecciosa, de evolução que tende a cronicidade, não contagiosa, 
causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania e transmitida por 
insetos hematófagos genericamente designados flebótomos. Trata-se de uma zoonose, 
pois tem como reservatórios animais silvestres (tamanduá, paca, bicho-preguiça, gambá e 
algumas espécies de roedores), os quais são picados pelos flebotomíneos e o homem 
somente é infectado acidentalmente quando invade o ecossistema do protozoário, em 
atividades de extrativismo animal, vegetal ou mineral; quando da implantação de projetos 
agrícolas ou habitacionais em áreas recentemente desmatadas ou ainda militares ao 
participarem de operações em área de selva. 

Na Região Amazônica é endêmica, com significativa incidência em todos os 
estados da região. Atualmente encontram-se identificadas seis espécies do gênero 
Leishmania, implicadas no aparecimento da Leishmaniose Tegumentar Americana ou 
Cutâneo-mucosa, assim discriminadas: L. (Viannia) braziliensis; L. (Viannia) guyanensis; 
L. (Viannia) lainsoni; L. (Viannia) shawi; L. (Viannia) naiffi e L. (Leishmania) amazonensis. 

É caracterizada pelo polimorfismo lesional, comprometendo a pele, comumente 
manifestando-se como uma lesão ulcerada, única ou múltipla, medindo entre 3 a 12 cm 
de diâmetro, com bordos elevados ,"em moldura de quadro", base granulosa e sangrante, 
frequentemente associada à infecção bacteriana secundária. Dependendo da espécie de 
Leishmania e de fatores imunogenéticos do hospedeiro podem ocorrer lesões mucosas e 
cartilaginosas, que geralmente iniciam-se na mucosa nasal, surgindo coriza e 
sangramento nasal, evoluindo para perfuração do septo nasal, destruição da fossa nasal, 
mucosa, cartilagem e nos casos mais severos comprometendo assoalho da boca, língua, 
laringe, traquéia e brônquios, com mutilações graves, podendo afetar as funções vitais 
levando ao óbito. 

O diagnóstico é clínico, baseado nas características das lesões cutâneas, 
principalmente da lesão ulcerada leishmaniótica e laboratorial através dos seguintes 
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exames: Raspado da borda da úlcera, isolamento do parasita em cultura, isolamento do 
parasita em animais de laboratório ("hamster"), Intradermoreação de Montenegro, 
imunofluorescência indireta e exame anátomo-patológico da lesão. 

No tratamento da Leishmaniose Cutâneo-Mucosa as drogas de primeira escolha 
continuam sendo os antimoniais pentavalentes, ou seja, meglumina antimoniato e 
stibogluconato de sódio. Em caso de insucesso com estas substâncias podemos utilizar 
outras drogas, tais como, Anfotericina B e Pentamidina. Todas as drogas empregadas são 
de administração injetável, com várias aplicações, dificultando a adesão dos pacientes. 
Pois fatores imunogenéticos podem retardar consideravelmente a cicatrização das lesões. 

As condições eco-epidemiológicas da Amazônia não permitem a instituição de 
medidas profiláticas adequadas. Não existe vacina disponível para uso clínico. 

 

d. Além das doenças tropicais descritas anteriormente, podem-se citar 

Toxoplasmose; Amebíase; Giardíase; Tricomoníase; Hanseníase; Tuberculose; 
Meningite; Verminoses; Viroses; Hepatites; Poliomielite; Raiva; Micoses Profundas e 
Micoses Superficiais; dentre outras. 

 

 

Leishmaniose Tegumentar Americana 
 

Algumas imagens 
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CAPÍTULO 15 

NADO MILITAR 

 
15.1. INFILTRAÇÃO EM SUPERFÍCIE AQUÁTIL 

 

O ambiente de selva caracteriza-se por possuir uma extensa rede hidrográfica e 
pela pequena incidência de locais de pouso/aterragem, tanto para avião como para 
helicópteros. Neste contexto, a técnica da natação de superfície, embora de fácil 
compreensão e execução, necessita de um adestramento específico, a fim de não 
comprometer a missão, seu sigilo, a segurança do pessoal etc. Basicamente, consiste na 
execução de um deslocamento por equipe, no meio aquátil. 
 

a. Encordamento 

Uma Infiltração Aquática, que pode ser de superfície ou submersa, exige uma 
ligação física entre os militares da “cordada”, que tem como principais objetivos, a 
manutenção da equipe reunida e o controle de pessoal. A este meio físico (cabo), 
denomina-se Linha de Cordada. 

Nesta linha de cordada são feitas pequenas aselhas, distanciadas de, no 
mínimo, 2 metros. Nestas aselhas os homens se ligarão à linha de cordada por meio de 
uma Linha de Vida. 

As mochilas e o equipamento / material individual e coletivo poderão estar a frente 
de cada combatente (o que dificulta a visibilidade, mas proporciona maior flutuabilidade), 
desde que estejam bem impermeabilizados e com flutuabilidade positiva. Poderão ainda ser 
ancorados em cada aselha da linha de cordada ou ao seu final. Estes procedimentos irão 
dificultar o deslocamento e a mobilidade da equipe, devido ao arrasto do material. 

Muito embora não seja obrigatória a definição de um número específico (fixo) de 
militares a serem encordados em cada linha de cordada, a experiência tem mostrado que 
o emprego de mais de 10 (dez) homens têm tornado ineficiente o uso dessa técnica. 

O ideal é que, tanto a linha de cordada quanto a linha de vida, sejam 
constituídas por uma retinida de 6 milímetros de diâmetro. A linha de cordada variará de 
tamanho conforme o número de homens; já a linha de vida deve atender ao tamanho de 
uma retinida (3 a 4 metros). 

Eis abaixo o esquema de uma linha de cordada: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obs: Os homens A e B devem ser o comandante e o homem-bússola. 
 

b. Vantagens e Desvantagens dessa Técnica 

1) Como vantagens, podem-se citar as seguintes 

- proporciona maior segurança e apoio mútuo no descolamento; e 
- reduz a dispersão, aumentando a capacidade de coordenação e controle. 

Linha de vida 

Linha de cordada E 

F 

C 

D 
B 

A 

Sentido de deslocamento 
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2) Como desvantagens, podem-se citar as seguintes 
- requer o emprego de pessoal especializado ou, pelo menos, bons 

nadadores adestrados, utilizando material especializado (PPTM); e 
- provoca a aglomeração de pessoal em um só ponto. 

 
c. Observações quanto ao Emprego da Técnica 

Assim como as demais Técnicas de Infiltração, o emprego da Infiltração 
Aquática deve ser precedido de um estudo de situação. Uma vez decidido pelo seu 
emprego, a equipe que a utilizará deverá ensaiá-la, adestrando-se o máximo possível. 

 
 
15.2. DESEQUIPAGEM NA ÁGUA 

 
São diversas as situações em que a desequipagem na água cresce de importância 

para o homem em combate, principalmente considerando que ela poderá salvar a vida do 
militar em uma situação de emergência (no naufrágio de uma embarcação, por exemplo). 

Existem vários métodos possíveis e adaptáveis às características de cada 
combatente, mas aqui será abordado apenas o processo mais utilizado pelas tropas 
especializadas do EB. 
 

b. Amarração do Coturno 

Em operações, quando existe a previsão de um deslocamento aquático ou o 
sobrevôo de aquavias para, por exemplo, desova de pessoal em meio aquático, é 
conveniente que o combatente modifique a amarração do coturno, da normal para outra 
que possibilite a rápida retirada do calçado. Esta amarração é normalmente chamada de 
soltura rápida. 
 

c. Flutuação e Desequipagem 

Uma vez flutuando na vertical, o militar estará em condições de iniciar a 
desequipagem. O combatente pode variar de posição, assumindo a posição de uma 
bolha, quando o militar enche os pulmões e junta os joelhos ao tronco, de modo a flutuar 
com as costas para cima. 

1) Retirada do Coturno 

O primeiro item a ser retirado é o coturno. Para isso, o elemento deverá 
encher ao máximo os pulmões de ar, imergindo seu tronco na água. Após isto, soltará a 
amarração do calçado de um dos pés, voltará à posição inicial (flutuando na vertical) e 
amarrará o calçado na alça do suspensório. Repetirá o mesmo procedimento para o outro 
calçado. Depois retirará as meias, amarrando-as também no suspensório. 

2) Retirada da Calça 

O próximo passo é a retirada da calça. Para isso, o militar deverá abrir o cinto 
e o botão e repetir o mesmo procedimento usado para a retirada dos calçados: inflar os 
pulmões e imergir o tronco, retirando então a calça. Esta deverá ser amarrada à cintura. 

3) Retirada da Gandola 

Voltando à posição inicial, o combatente deverá então desabotoar toda a 
gandola, abrir o cinto NA e retirar um braço de cada vez, amarrando então a gandola na 
cintura. Após isto, retira-se a camiseta, amarra-se no equipamento, fechando-se o cinto NA. 

Assim, o militar estará pronto para nadar ou flutuar com mais facilidade, 
mobilidade e segurança. 

Em hipótese alguma se deve abrir mão de equipamentos de segurança. 
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CAPÍTULO 16 

TIRO RÁPIDO DIURNO E NOTURNO 

 
16.1. GENERALIDADES 
 

Indiscutível é a importância do adestramento de tiro na formação do combatente 
individual. No combate em ambiente de selva, onde os campos de tiro são limitados e os 
alvos facilmente camuflados, cresce de importância o emprego da técnica do TIRO 
RÁPIDO (TR). 

O tiro rápido é o tiro de matar, executado normalmente sem a utilização do 
aparelho de pontaria, após o surgimento de um alvo inopinado a curta distância, numa 
combinação de RAPIDEZ e PRECISÃO. 

- RAPIDEZ - advém da prática, pois só será adquirida com treinamento 
exaustivo, específico para um pronto emprego; e 

- PRECISÃO - é decorrente da assimilação da técnica correta, aliada a um 
treinamento exaustivo. 
 
 
16.2. EMPREGO 
 

O tiro rápido pode ser empregado em diferentes situações em combate. 
- no assalto a uma posição inimiga; 

- na contra-emboscada (como TAI); e 

- nos contatos fortuitos, principalmente pelos esclarecedores de patrulhas. 

 
 
16.3. FUNDAMENTOS DO TIRO RÁPIDO 
 

Assim como o tiro normal, alguns fundamentos devem ser seguidos: 
- o atirador deve estar sempre pronto para executar o tiro, para isto utiliza as 

posições de transporte preconizadas; 

- a arma, sempre conduzida na posição correta de transporte, deve se tornar o 
prolongamento do corpo do atirador (arma e atirador devem compor um único sistema); 

- todos os fundamentos do tiro de estande devem ser obedecidos: 

- utilizando-se principalmente a posição de pé (durante o deslocamento), 
pode-se diminuir um pouco a silhueta flexionando-se ligeiramente as pernas (para dar boa 
base) e abaixando o cotovelo do lado que se apóia a arma no ombro (para diminuir a 
área); 

- realizando uma empunhadura firme (com o dedo indicador da mão que 
segura as placas do guarda-mão apontando para o cano, e conseqüentemente para o 
alvo); 

- mantendo a coronha bem apoiada no cavado do ombro; 

- mantendo o rosto colado no delgado da coronha; 
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- posicionando corretamente o dedo indicador ao comprimir o gatilho (“luz do 
dedo”); e 

- controlando a trava de segurança da arma (que deverá estar ECD ser 
acionada com rapidez); 

- o atirador se desloca com o dedo indicador no guarda mato de sua arma e não 
na tecla do gatilho; 

- o atirador aponta para onde fixa o olhar e atira no momento exato em que a 
situação exigir; 

- o atirador usa a visão binocular, mantendo os dois olhos abertos, 
principalmente, para não perder campo de visão. Em princípio não utiliza o sistema (alça / 
massa) do aparelho de pontaria de sua arma, embora o seu uso para um militar adestrado 
não atrase o tiro (será feito com os dois olhos abertos); 

- o atirador executa dois tiros em cada alvo, tendo o primeiro a finalidade de, 
visando ao alvo, fazer com que o Ini se abrigue, prejudicando-o em sua pontaria, 
enquanto que o segundo buscará a correção do primeiro disparo; e 

- sana rapidamente seus incidentes de tiro, com rapidez e segurança (buscando, 
se possível, uma posição abrigada), agindo da mesma maneira quando da troca de 
carregadores. 

 
 
16.4. POSIÇÕES DE TRANSPORTE 
 

Fatores como a probabilidade de contato com o Ini, o terreno, a vegetação, os 
obstáculos, a adaptação do atirador e seu adestramento / desempenho irão 
determinar a Pos Trnp do Armt mais adequada a cada situação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Posição de Guarda Alta 

Arma cruzada à frente do corpo do 
atirador, destravada (ou não), afastada cerca de 
um palmo do mesmo. 

Posição mais apropriada para situações 
onde o contato com o Ini seja iminente. 
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b. Posição de Guarda Baixa 

Arma cruzada à frente do corpo do 
atirador, destravada (ou não), numa posição mais 
baixa, em que praticamente não existe o 
afastamento arma - corpo, podendo-se utilizar ou 
não a bandoleira. 

Posição mais apropriada para situações 
onde o contato com o Ini seja pouco provável ou 
remoto, sendo adotada com prejuízo da rapidez na 
tomada da Pos Tir; 
 
 
 
 
 
 
 

c. Posição de Pronto 

Arma distendida ao longo e a frente do corpo do atirador (visando não obstruir 
sua progressão), destravada (ou não). A chapa da soleira é mantida no cavado do ombro. 

Esta posição, segundo a probabilidade de contato com o Ini, possui as 
variações de: 

- Pronto 3 (Ctt remoto); 

- Pronto 2 (Ctt pouco provável); e 

- Pronto 1 – Pos Tir Alta (Ctt iminente). 

 
d. Observações Importantes 

1) A utilização da bandoleira da forma convencional dificulta a tomada das 
posições de tiro e interfere diretamente na rapidez e precisão do TR. 

2) Caso seja utilizada na Pos Trnp Guarda Baixa, a bandoleira deverá ser 

alongada o suficiente para que passe apenas pelo pescoço do atirador, para que não haja 
prejuízo à eficiência do tiro. O fuzil poderá até ficar a tiracolo, desde que o comprimento 
da bandoleira não dificulte a tomada da posição de tiro. 

3) Na Pos Trnp Guarda Alta, não convém a utilização da bandoleira, tendo em 
vista o prejuízo à precisão e rapidez na execução do tiro. 

4) Na Pos Trnp De Pronto, a bandoleira pode ser ou não utilizada, desde que 

em forma de alça e presa somente no zarelho posterior da arma, o que proporciona uma 
forma menos cansativa de condução do Armt e uma rápida tomada de posição de tiro. 
Neste caso, ela poderá passar em volta do pescoço do militar ou apenas em volta do 
ombro em que se apóia a coronha. 

5) Uma maneira bastante eficaz de se utilizar a bandoleira é passá-la pelo 
pescoço, como se fosse uma gravata, o que facilita a troca de mãos e a transposição de 
obstáculos, sem que o cano fique muito próximo ao solo. 
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Pronto 3 Pronto 3 

 
 
 

    

 

 
Pronto 2 Pronto 1 
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16.5. POSIÇÕES E TÉCNICAS DE TIRO RÁPIDO 
 

a. Posição Alta 

Posição empregada sempre que possível, pois é a mais precisa e eficiente. 
Seguem-se os procedimentos a serem adotados. 

1) Cotovelo da mão que atira projetado na horizontal, ou ainda projetado para 
baixo (para diminuir a silhueta), mas sempre formando o cavado do ombro. 

2) Coronha da arma apoiada no cavado do ombro. 

3) Delgado da coronha tocando a lateral do maxilar - “bochecha” (não o maxilar 
tocando a coronha). 

4) Os dois olhos abertos (foco visual no alvo). 

5) Olhar sobre o aparelho de pontaria e o cano da arma. 

6) A mão que não atira empunha as placas do guarda-mão, puxando a arma 
contra o corpo, enquanto seu dedo indicador permanece apontando paralelo ao cano e na 
direção do alvo. 

7) A mão que atira empunhado o punho da arma com firmeza, mantendo o dedo 
indicador apoiado sobre o guarda-mato e não em contato com a tecla do gatilho. 

8) O dedo indicador da mão que atira vai ao gatilho apenas no momento do tiro. 

9) Acionamento rápido da tecla do gatilho, realizando dois disparos sobre o alvo, 
sem erros como gatilhada, esquiva ou antecipação. 

10) Mantêm-se as pernas levemente flexionadas e o corpo ligeiramente 
inclinado para frente (para dar estabilidade). 

11) Inspecionar visualmente a arma e ficar em condições de travá-la / destravá-
la, contar os tiros para trocar carregadores quando necessário e sanar prontamente 
incidentes com rapidez e segurança, sempre apontando a arma para frente. 

 

     
Posição Alta Posição Baixa 
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b. Posição Baixa 

Posição empregada quando o contato for fortuito o bastante que impeça o 
emprego da posição alta. É uma posição de menor precisão e deve ser evitada sempre 
que possível. Nela, devem ser observardos alguns procedimentos importantes. 

1) Arma ao lado do corpo. 

2) Os dois olhos abertos (foco visual no alvo). 

3) Linha dos ombros perpendicular à linha arma - alvo. 

4) Coronha pressionada contra o corpo, para firmar a arma. 

5) A mão que não atira empunha as placas do guarda-mão, puxando a arma 
contra o corpo, enquanto seu dedo indicador permanece apontando paralelo ao cano e na 
direção do alvo. 

6) A mão que atira empunhado o punho da arma com firmeza, mantendo o dedo 
indicador apoiado sobre o guarda-mato e não em contato com a tecla do gatilho. 

7) O dedo indicador da mão que atira vai ao gatilho apenas no momento do tiro. 

8) Acionamento rápido da tecla do gatilho, realizando dois disparos sobre o alvo, 
sem erros como gatilhada, esquiva ou antecipação. 

9) Mantêm-se as pernas levemente flexionadas e o corpo ligeiramente inclinado 
para frente (para dar estabilidade). 

10) Inspecionar visualmente a arma e ficar em condições de travá-la / destravá-
la, contar os tiros para trocar carregadores quando necessário e sanar prontamente 
incidentes com rapidez e segurança, sempre apontando a arma para frente. 

 
c. Outras Considerações Técnicas sobre o Tiro Rápido 

1) Atirar com os dois olhos abertos 
Esta conduta possibilita ao atirador a percepção de outros estímulos e a 

observação de uma frente bem maior, além de uma melhor observação do alvo (e do tiro 
sobre este), do armamento, do chão e dos obstáculos. 

 

2) Visão binocular de alvos mais afastados 

A visão binocular e a concentração do foco visual sobre um ponto afastado causam 
a duplicidade da imagem (diplopia). Este fenômeno ocorre tendo em vista a incapacidade do olho 
humano em focalizar dois pontos simultaneamente, estando estes situados em distâncias 
diferentes. Cabe ao atirador sobrepor ao alvo a imagem da massa de mira correspondente ao 
seu olho diretor, a fim de obter o alinhamento correto do cano com o alvo. 

 

3) Visar o Topo do Alvo 

Para realização do tiro a distâncias maiores, convém visar o topo do alvo 
engajado, pois com o afastamento entre as linhas olho - alvo e cano - alvo, a tendência é de 
se inclinar incorretamente o cano da arma para baixo, atirando abaixo do alvo ou no solo. 

 

4) Controlar o Consumo da Munição 

O controle da munição, para a troca de carregadores, pode ser feito com a 
contagem dos tiros e auxiliado com a colocação de cartuchos traçantes no fundo (ou pouco 
antes) do carregador. Deve-se também observar a janela de ejeção e a trava de segurança. 

 

5) Tiro Rápido Noturno 

Como a visão é binocular e o sistema (alça / massa) do aparelho de pontaria 
não pode ser utilizado, o tiro rápido noturno é realizado sob os mesmos fundamentos e 
técnicas do diurno, apenas devendo-se utilizar munição traçante, para que o atirador 
observe o primeiro impacto e corrija o segundo. 
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16.6. EXEMPLO DE UMA OFICINA DE TIRO RÁPIDO DIURNO 
 

Após uma breve ambientação (instrução teórica), os atiradores, Mdt O, seguirão a 
seguinte seqüência de atividades: TIRO EM SECO - MANUTENÇÃO - TIRO DE FAC - 
PISTA DE TIRO RÁPIDO - MANUTENÇÃO - ÁREA DE ESPERA. 
 

LEGENDA: 
 

Área de manutenção 

Área de tiro em seco 

Área de tiro com FAC 

Início do tiro real 

Término do tiro real 

Alvo Ami 

Alvo Ini 

Alvo móvel Ini 

 

 

a. Tiro em Seco 
Ao comando do estagiário de número mais alto, todo o grupamento que estiver 

esperando para entrar na pista treinará a técnica do tiro rápido em seco, numa pista 
simulada, com os mesmos alvos. O xerife ficará “cantando” os comandos, como “alvo a 
tantas horas”, para que o grupamento treine a tomada de posição e realize o tiro em seco. 

b. Manutenção 

Mdt O, os estagiários se dirigirão para o local de manutenção e prepararão o seu 
armamento para o tiro. Manter sempre um máximo de (04) quatro estagiários no local de 
manutenção. È interessante fechar completamente o anel regulador do escape de gases. 

c. Tiro de FAC 

Mdt O, grupos de três estagiários se dirigirão ao local do tiro de FAC e 
executarão, sob a supervisão do monitor, 10 (dez) tiros em seco e (06) seis tiros de FAC 
na régua de alvos, que terão cores variadas para que possa diversificá-los. 

d. Execução da Pista de Tiro Rápido 

Mdt O, um a um, os estagiários vindos do tiro de FAC recebem um ou dois 
carregadores e munição (M1 e Tr) para municiá-los (a tropa deve se adestrar no 
municiamento e no controle da munição durante o combate e na execução de TAI, como 
troca de carregador sob fogo Ini). Alimentam suas armas, mantendo-as travadas. Entram 
na pista à frente do instrutor, carregam a arma Mdt O. Destravam a arma quando 
necessário e executam o tiro em todo alvo inimigo que observem. Quando o alvo for 
amigo, devem apenas realizar a visada (apontando a arma) e não atirar. Após a tomada 
de posição e o tiro, os atiradores ficarão imóveis até receberem ordem para prosseguir. 

e. Manutenção 
Ao término da pista, os atiradores, orientados pela sinalização, dirigem-se para 

uma outra área de Mnt, onde encontrarão material para a limpeza de suas armas. Ao 
juntar o efetivo de dez estagiários, o Estg de número mais baixo conduzirá o 
subgrupamento de volta à área de espera, onde aguardará novas ordens. 

Dobradiça 

Roldana 

Dobradiça 
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16.7. EXEMPLO DE UMA OFICINA DE TIRO RÁPIDO NOTURNO 
 

Como no tiro rápido diurno, deverá haver uma breve explanação (instrução teórica). 
O tiro será realizado a partir de uma posição fixa (Tiro de Plataforma). Os atiradores 
seguirão a seguinte seqüência: AMBIENTAÇÃO - TIRO EM SECO - MANUTENÇÃO - 
TIRO REAL - MANUTENÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tiro em Seco 

Deve ser realizado pelos estagiários antes da manutenção preliminar e da 
realização do tiro real, sob a supervisão de um monitor que corrige as posições de 
transporte e de tiro. 

 

b. Manutenção 

Sob a supervisão de um monitor, os estagiários realizam a manutenção 
preliminar. Logo após receberão um ou dois carregadores para municiá-los, 
permanecendo com a arma em TASSO. Seguem Mdt O para a posição de espera. 

 
c. Execução do Tiro Real 

Será realizado um tiro de plataforma, no qual o atirador executará as ordens 
projetadas nos luminosos à sua frente e buscará alvejar os alvos identificados 
(iluminados) por luzes (Vermelho  Ini e Branco, Azul ou Verde  Ami). 

 
 
16.8. NORMAS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DO TIRO RÁPIDO 
 

a. Qualquer fato que atente contra a Seg deve ser acusado prontamente pelo 1º 
militar que o observar. 

b. Qualquer procedimento, seja quanto ao manejo do Armt ou Dsl de militares, só 
deve ser executado mediante ordem. 

c. Durante a Instr teórica, as oficinas de treinamento e a espera para execução da 
Pista de Tiro Rápido, todas as armas permanecem em TASSO, devendo ser 
apresentadas nesta situação ao Instr, no início e no final da pista. 

d. Deve haver constante atenção quanto ao setor de tiro à frente (180º), devendo a 
arma ser mantida nessa direção durante toda a execução da pista. 

e. Os estagiários permanecem de capacete durante toda a execução da oficina. 
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