
TNT ADRENALINA - CURSOS 

 
ABRIGOS NATURAIS E IMPROVISADOS 

Um homem, em regime de sobrevivência, necessita de algum conforto, de condições psicológicas mais 

favoráveis possíveis e de proteção contra o meio adverso. 

Ele necessita de um abrigo eficiente, limpo e de bom aspecto.  

A sobrevivência pode ser sinteticamente conceituada como sendo o emprego da inteligência, do vigor físico e 

da adaptabilidade à mata. Sobreviver exige homens com ótimas condições físicas e psicológicas, de sorte a 

poderem suportar, com o mínimo desgaste, as influências mesológicas e, assim, apresentar um rendimento 

máximo.  

Um dos meios de conseguir isto é construir um bom abrigo, sempre que possível. 

 

 

MARCELO MONTIBELLER BORGES 

Instrutor 
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IMPROVISE: UM BOM ABRIGO DEPENDE DA SUA CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO 

Procure construir abrigos em locais altos, afastados de baixios, como rios, leitos secos e charcos. Estes locais 

atraem mosquitos e podem se alagar. Bons locais são os altos, pertos de cavernas, pedras, sopés de elevações 

e secos.  

Cuidado com as trilhas dos animais. Não durma no chão. Construa sua cama afastada da umidade e mais alta 

em relação ao chão. Pode-se forrar a cama com folhas de palmeiras previamente preparadas. Ao iniciar a 

construção do abrigo, deverá ser verificado se as árvores onde serão feitas as amarrações estão firmes e não 

possuem galhos secos, pois, caso contrário, poderão cair provocando acidentes. O abrigo não deve estar 

próximo ou embaixo de árvores secas. 

ABRIGOS SEMIPERMANENTES 

São aqueles construídos com material da região e destinados a dar condições à permanência na mata por um 

longo período de tempo.  

Em função do número de indivíduos a abrigar ou de sua utilização, apresentam os seguintes tipos: 

a. TAPIRI 1 ÁGUA 
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b. TAPIRI DUAS ÁGUAS 

 

c. TAPIRI CABOCLO 

 

d. TAPIRI JAPÁ 
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ABRIGOS TEMPORÁRIOS 

São aqueles construídos com material da região, utilizando também, se necessário, partes do próprio 
equipamento, e destinados a permitir a permanência na mata por curtos períodos de tempo. Os mais comuns 
são: 

 

a. TAPIRI RABO DE MUTUM 

 

b. TAPIRI RABO DE JACU 
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Na construção do tapiri simples, devem ser observadas as seguintes características:  

a. Amarração firme;  

b. Quatro dedos de distância entre os talos das palhas de cobertura e todos os talos amarrados ao teto; 

c. Regularidade dos paus do assoalho, todos eles da mesma bitola; 

d. Fixação dos esteios;  

e. Bom aspecto: não deixar pontas irregulares de madeira e palhas, criando assim boas condições psicológicas 

nos ocupantes. 

f. É conveniente “passar no fogo” as palhas que serão utilizadas para forrar o local de repouso, a fim de 

eliminar carrapatos. 
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ABRIGOS IMPROVISADOS  

DICAS IMPORTANTES 
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a. É necessário construir um abrigo (rabo-de-jacu, por exemplo) para a fogueira, para a lenha, para alimentos 
etc., pois em caso de chuva este material estará protegido. O fogo não deve ser aceso debaixo do abrigo por 
motivos óbvios e ainda porque o calor atrai serpentes e outros animais perigosos.  

b. É imprescindível que todos os detritos sejam enterrados numa fossa, o que evita companhias indesejáveis 
(roedores, serpentes, formigas etc.). Esta observação inclui a utilização de latrinas. Cave bem e enterre-os. 

c. Um terçado (facão) é o equipamento suficiente para a construção de um abrigo. 

d. Não devem ser dados nós em cipós (exceção feita ao nó de porco ou de barqueiro), suas pontas devem ser 
enroladas nas voltas dadas nas vigas. 

e. Têm ainda grande utilidade: 

l) Uma rede de "nylon", tipo "malha de camarão"; é leve, resistente, não encharca e é pouco volumosa para 
transporte, embora não ofereça proteção contra os mosquitos. 

2) Vinte metros de corda de "nylon" de um centímetro de espessura ou de “perlon”, para amarrar as duas alças da 
rede, ao mesmo tempo que, esticada.  

3) Um plástico de 3 a 4 metros de comprimento, para ser usado como cobertura da rede, apoiado na corda de "nylon"; 
o plástico servirá também de cobertor contra o frio. 

4) Todo esse equipamento representará um volume pequeno e leve. A chamada rede de selva engloba todo esse 
conjunto. 

PREPARAÇÃO DA PALHA 
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VESTUÁRIO 

a. Na falta do gorro de pala, a cabeça deverá ser protegida por uma cobertura de pano ou de palha, 

aconselhável particularmente àqueles que forem à frente, abrindo picadas a facão. O tipo de pano deverá ser 

constantemente molhado, para ajudar a refrescar. A de palha, por ser leve, estará sujeito a cair muito. Enfim, 

haverá vantagens e desvantagens nos seus usos, por isso não há regra geral. Poderão também ser improvisadas 

coberturas de palmas. 

b. Para a proteção do tórax há conveniência de uma vestimenta grossa, de mangas compridas e gola alta, o que 

evitará mosquitos, partículas vegetais e espinhos; deverá ser usada por fora das calças, para facilitar o 

arejamento.  As costuras deverão ser duplas para resistir melhor aos movimentos bruscos e as normais perdas 

de equilíbrio. No mínimo 4 bolsos deverão existir a fim de distribuir a carga equilibradamente e também para 

aliviar o volume a transportar, normalmente nas costas. 

c. Para proteção da bacia e dos membros inferiores, o uso de calças, também de tecido grosso e com costuras 
duplas, será o recomendável. Bolsos nas pernas, grandes, deverão existir e ter a mesma serventia que os da 
peça anterior. A calça não deverá ser justa e suas bocas deverão ser introduzidas nos canos dos calçados, se 
possível, os quais serão bem ajustados. 

d. Nos pés, deverá ser usado calçado tipo coturno, mais alto que o normal, para melhor proteção da perna 
contra as picadas de serpentes, principalmente. O solado deverá ser de borracha, o que protegerá um pouco 
contra a umidade permanente do solo, e com travas, para não escorregar na lama. O cano desse coturno 
deverá ser de lona, que proporciona flexibilidade, ou de borracha, que proteja nas travessias de alagadiços. Se 
o calçado for apenas o sapato, poderão ser improvisados os canos, usando-se qualquer material que possa ser 
enrolado nas pernas.  Com cascas de certas árvores ou peles de animais, poderão ser improvisados calçados, 
amarrados com cipós. O couro não resiste muito na mata e os cadarços deverão ser de "nylon". Meias deverão 
sempre ser usadas, para evitar o atrito do calçado contra a pele; não é recomendável usá-las se furadas ou 
remendadas. As meias finas de algodão darão bons resultados suavizando o atrito, agasalhando contra o frio, 
absorvendo e permitindo a evaporação da umidade natural dos pés e a acumulada nas regiões alagadas por 
onde for necessário passar. 

e. Um capote impermeável protegerá contra a chuva, mas se rasgará facilmente de encontro à galharia. O 
melhor será usar o plástico, o mesmo que servirá de cobertura para a rede. Todas as peças de vestuário 
deverão ser mantidas limpas, na medida do possível. Caso se possa dispor de uma roupa de muda será bom, 
particularmente para trocá-la na hora de dormir. Mas, se apenas possuir a do corpo, ela deverá ser 
constantemente lavada e posta a secar junto a uma fogueira.  

f. Não sendo vestuário, mas dele fazendo parte como equipamento, deverá ser usado um invólucro para 
transporte de material: a mochila. Vários tipos poderão ser usados, desde a de lona até a improvisada de palha 
ou cipó; o mais comum será o tipo chamado "JAMAXI" ou "PANEIRO", de saco de 60 quilos, cuja técnica de 
emprego todo nativo conhece. O caboclo, nativo ou o mateiro, quando penetra na mata, vai de cabeça 
descoberta ou quando muito com um chapéu de palha; veste uma camisa comum, calça ou calção; usa botas 
de solado duplo, de pneu, ou calçado de lona; veste meias de futebol, ou não usa nada; conduz também suéter 
de malha para dormir agasalhado e um plástico para proteção contra a chuva.  
Normalmente carrega sua arma de caça e munição e não se esquece do terçado e da rede de algodão.  

Uma série de pequenos objetos, além daqueles já mencionados, deverá, quando possível, fazer parte do 

equipamento de quem vai atravessar uma mata, entre eles:  
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l) Pacote de medicamentos; 

2) Faca e canivete, para pequenas necessidades, sem que, contudo, sejam considerados substitutos do facão; 

3) Recipiente para água (cantil);  

4) Arma e munição de caça; 

5) Elástico, para confeccionar bodoque (funda, atiradeira, lançadeira, estilingue, baladeira), a fim de matar 

pássaros, pois economiza a munição;  

6) Anzóis e linha de "nylon";  

7) Fósforos e isqueiro, pois na mata não será fácil obter fogo, apesar do “muito que se sabe”;   

8) Pacotes de sopa, do tipo comercial 

Finalmente, resta salientar que sobreviver com uma gama variada de recursos somente poderá ser normal se a 
penetração na mata ou se sua aventura tiver sido planejada ou se resultante de desastre, no qual o aparelho 
não foi destruído por incêndio. Daí, na segunda hipótese, a vantagem de não se abandonar, por precipitação, 
as proximidades da aeronave, pois esta, mesmo incendiada, muita coisa poderá fornecer para auxiliar a 
sobrevivência.  

Dados obtidos do Manual de Sobrevivência do CIGS e da experiência do autor. 

 

 


