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Memento curso de sobrevivência VRB 
Psicologia da sobrevivência: 

1. Grupo - Solidão 
2. Medo x Pânico 
3. Liderança – Pequenos Grupos 

Mentalidade da sobrevivência: 

1. Avalie situação 
2. Não se precipitar 
3. Feridos 
4. Aja como os nativos 
5. ESAON 
6. Contabilize tudo e aprovisione 

Orientação: 

1. Sol – Pt cardeais – Relógio – Cruzeiro Sul – Vara/sombra 
2. Reflexo galho lâmina, Passo duplo, Bússolas, tipos, Cuidados 

bússola. Agulha/ferro imantados. 
3. Trilhas de humanos – civilização. 
4. Trilhas de animais –> bebedouros (rios) -> civilização. 
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Orientação pelo 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. Trata-se de um 

processo que apresenta consideráveis alterações nas estações do verão e 

inverno austrais, devido à inclinação do globo terrestre e a direção em 
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que o sol incide sobre ele, 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. 

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 mourões 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. 

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. 



 

Via Radical Brasil – folha 4 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 



 

Via Radical Brasil – folha 5 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 

 



 

Via Radical Brasil – folha 6 

Memento curso de sobrevivência VRB 
SINALIZAÇÃO TERRA-AR 

O que mais interessa a um sobrevivente ou grupo de sobreviventes é ser 

encontrado, quer por socorro terrestre ou fluvial, quer por socorro aéreo. 

Portanto, se for utilizado um processo qualquer para sinalização, poderá 

haver possibilidades amplas de sucesso, desde que esse processo seja o 

mais adequado para a ocasião ou situação. 

Os processos mais simples e comuns serão: por apito, por tiro (2 tiros já é 

o convencional entre caçadores), por batidas em sapopemas (as grandes 

raízes), árvores ocas ou qualquer outro à base da acústica, uma vez que os 

visuais surtirão pouco efeito por causa da vegetação, e as fogueiras e 

lanternas, mesmo à noite, serão percebidas só de muito perto, quando os 

acústicos já surtiram efeito.  

A fumaça, produzida por queima de vegetais e outros materiais 

disponíveis (pneus, borracha, etc), poderá ser vista à distância por 

indivíduos embarcados em aeronaves. Contudo se a fumaça for clara 

poderá ser confundida com a névoa que é comum nas primeiras horas da 

manhã. Se o elemento decidir tentar a navegação não deverá esquecer de 

ir balizando o percurso. 
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Evitar se afastar da zona do Acdt. Atualmente, muitas aeronaves possuem 
transmissores localizadores de emergência que foram desenvolvidos para 
auxiliar a localização daquelas em caso de acidentes. Um dos sistemas - 
NARCO ELT -10 - emite sinais por SETE dias nas frequências alerta 
internacional 121,5 MHZ E 243,0 MHZ e cobertura mundial na frequência 
406 MHz. Normalmente é localizado na altura da cabeça do copiloto e 
parece com um pequeno transmissor portátil. Seu sinal somente será 
ouvido no local se o receptor da aeronave estiver funcionando, porém 
será captado por satélite que o devolverá à estação terrestre do 
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, em CACHOEIRA 
PAULISTA-SP, com informações das prováveis coordenadas do local 
emissor do sinal, bem como poderá ser captado pelas aeronaves de 
busca. 

FREQUENCIAS DE SOCORRO 

As frequências para os telefonemas e tráfico de socorro em telefonia são 
em VHF 156,800 MHz (Canal 16) e em Onda Média, 2.182 Khz. Em 
Telefonema Seletivo Digital (LSD), são em VHF 156.525 MHz (Canal 70), e 
em Onda Média 2.187,5 Khz. 
(http://www.qsl.net/pu1xtb/frequencias.html). 

Está proibida toda emissão que possa causar interferências prejudiciais 
nas comunicações de socorro, alarme, urgência ou segurança e em 
especial: 
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• As transmissões inúteis e transmissões de sinais falsas ou enganosas. 

• As transmissões de sinais e de correspondência supérflua. 

• A transmissão de sinais sem identificação. 
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1. Fumaça preta ou branca (mato verde - ver pressão Atm) – deixar 
armadilhado e ECD ser acendido (fogo tipo pirâmide) – durante 
o dia. 

2. Objetos claros/brilhantes/coloridas -> durante o dia. 
3. Coisas incomuns/geometria -> durante o dia. 
4. Painéis -> durante o dia. 
5. Letras código (6 metros cada letra) -> durante o dia. 
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6. Gestos manuais -> durante o dia. 
7. Fogo e sons para a noite. 
8. Tipos de Anv. 
9. ZPH - Loc Ater – acero da área (Obst máximo de 1 mt). 
10. Biruta (bambu e fitas). 
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Água: 

1) Purificação: contaminações patogênicas: protozoários, vírus e 
bactérias. 
a) Fervura 66º C: mata tudo – 3’ a 5’ ou pedra quente. 
b) Clorin One (1x1): mata tudo. 
c) Iodo (5 gt): mata bact e vírus, depois filtrar com carvão. 
d) Água Sanitária (2gt): mata tudo. 
e) Filtro portátil. 
f) Sol (UV) – SODIS (garrafa transparente total – agitar bem 30 

segundos - 6h sol direto ou 24h nublado). 
2) Filtragem: 

a) Bambu, Camisas, Meias, Tripé panos. 
b) Folhas – pedrinhas – pedrões – areia – saída. 

 
FILTRO IMPROVISADO 2 

Tome uma vasilha com um furo na parte lateral inferior, encher o fundo 

de pedras pequenas e médias, cobrir com seixos menores. Colocar uma 

camada de areia grossa, e finalmente dez centímetros de carvão moído. 

Colocar a água diretamente no carvão. (colocar telas de pano para 

separar as camadas).  
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Coleta Água 

1) Riachos, Beirada lagos (1x1m), Vales, bromélias. 
2) Pontos verdes vegetação. 
3) Coco, Bambu, cipó, Tronco bananeira, Chuva. 
4) Tecido na chuva, Tecido canela orvalho. 
5) Tecido amarrado árvore. Bambu cravado bananeira. 
6) Destiladores: saco folhas verdes ou fervura. 
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FOGO 

1) Acero da região, elevado, protegido e seco. 
2) Iscas (raspas de bambu seco): 

a) Barba de velho, Borracha, Vela, Barbante. 
b) Sisal, Bola algodão, Tecido carbonizado. Pinga. 
c) Magnésio, Permanganato X Glicerina, baton. 

3) Tocha 
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Meios Iniciar Fogo 

1) Lupa e copo refletor de lanterna. 
2) Garrafa água. 
3) Tiro arma fogo. 
4) Pilhas, bateria veicular e bateria celular. 
5) OB, algodão vaselina. 
6) Barra de flint – magnésio. 
7) Isqueiros. 
8) Fósforos impermeabilizados. 
9) Atrito pau. 
10) Atrito bambu. 
11) Atrito correia couro. 

Tipos de fogões 

1) Estrela, Refletor, Pirâmide, Enterrado. 
2) Pantaneiro, Grelha de bambu. 
3) Pedra fogo, Moquém – tripé, Rabo de jacu. 
4) Trincheira. Cupinzeiros. Trio de bambu cravado. 
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ABRIGOS ARTIFICIAIS 

1) Meia água, 2 águas, Poncho suspenso. 
2) Iglu, Charuto, Acantonamento, Acampamento. 
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ABRIGOS NATURAIS 

1) Rabo de jacu, Índio, Palhas, Cama suspensa. 
2) Bananeira, Troncos, Bambu, Rede de cipó. 
3) Escolha do local: Alto e não inundável. 

MATERIAL NATIVO PARA CONSTRUÇÃO 

O material a ser obtido na própria selva inclui, normalmente: 

a. Madeira (troncos finos e grossos) para a estrutura; 

b. Cipós (ambé, titica, timbó-açu) ou cascas de certas árvores (enviras 

preta e branca) para todas as amarrações; 

c. Palhas (branca, braba, ubim em “V”, najá) ou folhas de palmeiras (açaí, 

buriti, bacaba, patauá) ou sororoca (semelhante à folha da bananeira). 

d. Não fazer fogo dentro dos abrigos: atrair animais e risco de incêndio. 

e. Enterrar detritos em fossa. 

f. Evitar nós em cipós, exceto porco. 
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LOCAL DE CONSTRUÇÃO 

a. Para a construção do abrigo, deverá ser selecionado um lugar alto, em 

terreno ligeiramente inclinado e relativamente limpo, afastado de 

chavascais e, se possível, próximo de água potável. 
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b. 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. 

 



 

Via Radical Brasil – folha 28 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 



 

Via Radical Brasil – folha 29 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 

 

 

 

 



 

Via Radical Brasil – folha 30 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 



 

Via Radical Brasil – folha 31 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 



 

Via Radical Brasil – folha 32 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 



 

Via Radical Brasil – folha 33 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 



 

Via Radical Brasil – folha 34 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 



 

Via Radical Brasil – folha 35 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 



 

Via Radical Brasil – folha 36 

Memento curso de sobrevivência VRB 

 



 

Via Radical Brasil – folha 37 

Memento curso de sobrevivência VRB 
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ALIMENTOS VEGETAIS – PREPARAÇÃO 

Evitar a queima do alimento: embrulhar em folhas, barro. Juntar vegetais 
sumarentos ao alimento, deixar espaço para crescer. 

Panelas: gomo de bambu, caixa de leite, coco, latas. Barro ou sabão ao 
redor da panela facilita lavagem. 

Pratos: gomo grosso de bambu, folhas grossas. 

Vegetais devem ser lavados folha a folha.  

Remoção das cascas finas: 

- Espetadas no fogo (casca vai enrugar) ou derrame água fervente por 
cima delas e deixe por 1 min. 

CONSERVAÇÃO FRUTAS 

Frutas comuns da mata atlântica: 

Abacaxi, amora, abacate, abóbora, cana-de-açúcar, bananas, caqui, coco, 
figo, pera, limão, morango, pêssego, goiaba, pitanga, cambuci, jabuticaba, 
laranja. 
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Frutas em caldas (pedaços ou fatias). Se tiver açúcar, deixar umas 2 horas 
antes polvilhadas com açúcar. 

DOCES DE FRUTAS: lavar, picar em pedaços pequenos e ferva em fogo 
baixo até aparecer o fundo da vasilha. Para a laranja, imergi-las por 5’ 
dentro água quente (casca branca se solta fácil).  

Ao se fazer doces é comum aparecer impurezas, pingar leite. Isso 
aglomerá as impurezas. Não jogue açúcar direto no tacho. Dissolva-o num 
copo de água antes. 

As cascas da melancia podem ser usadas como doce. Raspe a parte verde 
da casca, rale a parte branca e ferva por 2h até apurar. 

Frutas assadas (banana, maçã e peras) diretas na brasa, envoltas em 
folhas ou papel alumínio (folhas).  Moqueadas. 

A cebola pode ser assada inteira assim como a batata. 

As cascas da maçã dão um bom chá. Evite tirar a casca da pêra com faca, 
use água fervente. 

Uva: ferva durante uns 10’, amasse e peneire-as. Ferva por mais 20’. Para 
suco, ferver somente até murchar a uva. 
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Nozes: para descascar com facilidade, deixe de molho 1 noite. 

Os morangos devem ser lavados com o talo. 

Para cortar alimentos pegajosos, imergir a lâmina na água quente ou 
ponha os pedaços no trigo. 

A massa do abacate não escurece mantendo o caroço dentro ou colher 
inox.  

AS cascas de abacaxi podem servir de suco, basta deixá-las de molho na 
água por 1 noite. 

O mamão verde deve ter seu “leite” todo escorrido antes do consumo.  

Coração da bananeira: descasque até ficar branca a folha. Lave bem, 
muitas águas! Cozinha até amolecer. Depois refogue.  

Para quebrar o côco, amarre cordão grosso ao redor ou coloque direto no 
fogo. Cuidado com o tempo para evitar explosão. 

Para retirar bem o sumo do limão, imergir na água quente por 15’. 
Quando for usar só gotas, fazer pequeno furo no limão e depois tampar, 
assim evita perder a fruta inteira. 
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Bagos frutos: 

Brancos e amarelos podem te matar. 

Roxos e azuis: podem ser comidos. 

Vermelhas: sim e não. 

AMADURECIMENTO DAS FRUTAS 

Deixe-as dentro de um saco com pequenos furos. 

Bananas e tomates: enrolados num papel, por cima um pano úmido e 
feche tudo com outro papel. 

Abacates: enterrá-los com farinha. 

Frutas cortadas: encobri-las com suco de limão na base de ½ limão para 2 
litros de frutas picadas. 

Mamão: riscar no sentido e enrolar num papel 

Desinfecções de vegetais: 
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- 1 Cl água sanitária para 1 Lt água ou deixar de molho água com sal e 
vinagre 30’ e não retire as cascas, não deixe de molho descascado. 
Cozinhar inteiras. Evitar facas de ferro para cortar (inox). 

Guardar os vegetais e frutas inteiras. Vegetais devem ser conservados 
imersos na água ou regar constantemente. 

Durabilidade: 

- Legumes: 1 a 2 dias. 

- Frutas: 3 dias se não tiver muito madura. 

- Laranja: 4 dias. 

TEMPEROS 

Limão, pimentas, cebolas, alho. 

Grãos de mamão (secos e moídos). 

Gengibre em pedaços (remover ao comer). 

Asse os temperos para preservá-los. 

Sal: cinzas, moela e sangue de aves cozidos. 
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SECAGEM DOS VEGETAIS 

Pode ser desidratado pelo vento, sol, pelo fogo e pela fumaça. 

Cortar tudo em tiras ou fatias. 

ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

Normalmente se obterá carne através da caça e da pesca. A carne tem um 

valor energético muito maior que os vegetais, pela quantidade de calorias 

que possui. Entretanto, é mais difícil de ser conseguida na mata, devendo 

o homem, para isso, estar altamente capacitado, conhecendo os hábitos 

diurnos e noturnos dos animais, seus “habitat”, seus rastros e locais de 

comedia, onde possa ser feita uma espera ou colocada uma armadilha 

para caça. 

Animais de Pêlo: antas, onças, veados, macacos, pacas, cutias, cutiaras, 

capivaras, etc. 

(1) Uma vez abatido o animal, deve-se proceder à esfola. Pendura-se o 

animal pelos posteriores, abrindo-os para facilitar o trabalho. Faz-se uma 

incisão transversal na parte mais alta dos mesmos, abaixo dos joelhos, e 

outra longitudinal até as entrepernas. Com a ponta da faca inicia-se o 
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esfolamento, liberando a pele do músculo de uma fina camada de gordura 

ali existente. 
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(2) Existem alguns animais, como os macacos, que permitem ser 

descamisados, isto é, uma vez feitas as incisões transversais e 

longitudinais, pela simples tração, o couro será destacado do músculo.  

(3) Após esfolado ou descamisado, o animal será aberto pela linha do 

peito (linha branca) para a evisceração. Nesta operação dever-se-á ter um 

duplo cuidado: com a bexiga e com o fel. Para isso, coloca-se a ponta da 

faca protegida pelo indicador e, tracionando-se para a frente e para baixo, 

o animal estará aberto sem se correr o risco de perfurar a bexiga ou a 

bolsa biliar. Nos grandes animais, nenhuma parte das vísceras deverá ser 

aproveitada. 

(4) O sangue dos animais não deverá ser consumido “in natura”, pois 

poderá transmitir toxoplasmose. Poderá ser fervido e usado como 

tempero e complemento calórico após estar totalmente desidratado. 

AVES 

Mutuns, jacus, nhambus-galinha, jacamins, papagaios, ciganas, socós, 

garças, etc. 
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(1) Abatida a ave, estando ela ainda quente, será fácil a retirada das 

penas. Outro processo para depenar é o caseiro, com o emprego da água 

quente, mas difícil de ser realizado em plena selva, além de moroso. 

Pode-se ainda retirar as penas juntamente com a pele, pelo 

descamisamento; embora seja um processo rápido, haverá a perda da 

pele como alimento que possui grande quantidade de calorias. 

(2) O processo do barro é eficiente, porém demorado; consiste em ser a 

ave levada ao fogo envolta no barro; pelo calor haverá a desidratação e o 

tijolo assim obtido, quando partido, liberará a ave sem as penas. 

(3) Das vísceras das aves podem ser aproveitados o coração, o fígado e a 

moela, sendo que desta pode-se extrair uma pequena quantidade de sal. 

Para isto, após bastante picada, é posta a ferver com água e, com a 

evaporação, restará uma pequena porção de sal em depósito. A 

quantidade assim obtida, embora insuficiente para salgar a ave, servirá 

para dar um paladar melhor à carne. 

(4) Os ovos, tanto os das aves como os dos quelônios, podem ser 

conservados até 30 dias, quando cozidos em água e guardados em 

salmoura, ou então, após cozidos, esfarelados e postos ao sol para uma 

melhor desidratação. 
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ANIMAIS DE TERRA 

(1) Enquadram toda a variedade de lacertídeos, quelônios, ofídios e 

jacarés. 

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

facilidade ou que estejam doentes. 

(3) Dos ofídios, quer sejam peçonhentos ou não, faz-se um corte 

longitudinal pelo ventre e pode ser esfolado ou descamisado pela tração; 

retira-se um palmo a partir da cabeça e um a partir da cauda; feita a 

retirada das vísceras abdominais (evisceração), todo o ofídio pode ser 

consumido, sem qualquer outra preocupação. 

(4) Nos lacertídeos e jacarés, a carne mais indicada para o consumo é a da 

cauda. Ao preparar para o corte, devemos amarrar a boca e tomar 

cuidado com a cauda, mesmo depois da morte do animal, pois as 

contrações musculares e reflexos poderão gerar surpresas. 

(5) Os quelônios (jabutis, tracajás, tartarugas, etc) podem ser levados 

inteiros ao fogo. Entretanto, convém bater com o facão nas laterais da 

carapaça ventral e, rompendo-a, pode o animal ser eviscerado, e, das 
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vísceras apenas aproveitados os ovos, quando houver. O próprio casco 

pode servir de vasilha para a cocção do quelônio. 

(6) Não esquecer que a fome sobrepuja toda repugnância. 

CONSERVAÇÃO 

Carnes: fatias 2 dedos, lavar, salgar e temperar se possível. Afastar do 
chão e tentar embrulhar. Se aparecer mofo, raspar ou cozinhar em 
grandes pedaços e guardar, se possível em banha.  

Animais de couro devem ser eviscerados antes de tirar o couro e faca 
pequena sem ponta. 

A carne moqueada deverá ser diariamente defumada. 

Para manter o leite: sempre fervido e tampado. Lave a caneca com água 
fria e não seque para evitar o derramamento. Um pirex emborcado ou 
colher também evitam o derrame. 

Por períodos de até oito horas as carnes que não forem desidratadas, 

defumadas, salgadas ou moqueadas poderão ser conservadas se forem 

armazenadas e protegidas no interior de igarapés, cujas águas são 

normalmente mais frias. 
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Os amazônidas conservam os alimentos, normalmente peixes, através do 

processo conhecido por mixira, que consiste em derreter o óleo do animal 

(banha) em um recipiente e com aquele ainda quente imergir, 

totalmente, a carne cozida ou frita. No caso de pedaços espessos, a carne 

deverá ser cozida. Após o óleo solidificar-se o alimento continuará em 

condições de ser consumido durante o período de até 12 meses. 
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LIMPEZAS EM GERAL 

Chaleira e panelas: ferver com 2 partes: água e vinagre. Para evitar o 
pretume interior, pingar limão e vinagre. Ou ferver água com pedaços de 
maçã. Panelas de teflon usar pó de café usado. 

Odor dos plásticos (utensílios): inserir jornal (preto e branco) dentro da 
vasilha plástica, cobrir e varar a noite. 

Esponja conservação: tirar o sabão e deixar de molho na água com sal 
noite. 

Esponja aço: tirar o sabão e deixar de molho na água. Sempre trocar a 
água. 

Frigideiras: remover o pretume (água e vinagre). Após, passar óleo para 
evitar oxidação. 

Moedor de carne: moer pão antes e depois lavar. 

Óculos: pingar vinagre e lavar. 

Ralador: untar com óleo. Para limpar, ralar batatas e lavar. 

Tabua de carne: lavar com limão ou vinagre. 
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SAÚDE (talco pode ser feito do amido) 

CABELOS: 

Condicionador de cabelo: massagear com maionese 15’ e abafar. 

Pode-se lavar com 2 colheres de suco de limão. Xampu seco: talco e 
maisena. Ou 1 colher de sal e ½ xícara de farinha de milho. 

Chacoalhar ao vento e sol. Massagear com os dedos. 

DENTES: 

Pasta de morango amassado ou bicarbonato sódio. Escova de galho 
quebrado. 

UNHAS: 

Esfregar limão até a linha de cutícula. 

GENGIVAS e irritações da BOCA: 

Raiz da ALTÉIA direto na ferida ou perto dela. 
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CHÁ DE FOLHA DE PINHEIRINHO: Vitamina C 

 
Altéia 

ACIDEZ ESTOMACAL, AZIA: 

Ingerir batata crua, mastigar folhas de framboesa ou suco de limão, chá 

de gengibre. 

AFTA: 
Mastigar uma folha de alecrim por cerca de três minutos. Ou fazer 

bochechos com água morna com sal. 
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Alecrim 

ASMA: 

Raspas de folhas de babosa misturadas ao mel de abelha puro. Tomar três 

doses diárias da mistura. 

GENGIVITE: 

Chá das folhas romã. Faça bochechos com o chá levemente aquecido.  

TOSSE: 

CEBOLA: consiste em descascar a cebola e cortá-la em pedaços pequenos, 

colocar em um recipiente e adicionar o suco de um limão e um pouco de 

mel. Deveremos deixar repousar os ingredientes durante umas 6 horas e, 

após este tempo, já poderemos tomar umas 3 colheres do suco 
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resultante, umas 3 vezes ao dia. Nebulização: ferver a água junto com 

umas folhas de eucalipto e suco de limão. Quando a água estiver quente, 

retire do fogo, cubra a cabeça com uma toalha e respire profundamente 

esses vapores. Mastigar ALHO. 

GARGANTA INFLAMADA/IRRITADA: 

Limonada morna com mel. Gargarejar com água morna e sal. 

Chá de LIMÃO com mel e GENGIBRE: para preparar o chá basta uma 

xícara de água a ferver, uma fatia de limão e 1cm de gengibre, tape a 

mistura e espere 15 minutos. Apenas depois desse tempo pode adicionar 

o mel.  

PNEUMONIA: 

Respirar vapores de EUCALIPTO. Ponha a água para ferver e acrescente 

15 gotas de óleo de eucalipto. Retire a água do fogo, respire o vapor 

durante pelo menos 10 minutos.  

Infusão de GENGIBRE, pois este tubérculo conta com propriedades anti-

inflamatórias e antibióticas. Ferva água e acrescente um pedaço de 

gengibre, deixe o mesmo na água em ebulição pelo menos 5 minutos, 

http://saude.umcomo.com.br/articulo/como-fazer-um-cha-para-a-dor-de-garganta-247.html
http://saude.umcomo.com.br/articulo/quais-as-propriedades-do-gengibre-314.html
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depois tome a infusão. A água e os sucos naturais de ABACAXI ou 

LARANJA são excelentes alternativas.  

DIARRÉIA: 

O primeiro e mais importante a ser feito é praticar uma cura de jejum de 

24 a 48 horas. Ao longo desse tempo, tome somente suco de limão puro e 

água de cenoura (água em que a CENOURA foi cozida). Após esse tempo 

de 24 a 48 horas, faça a cura da MAÇÃ. Esta consiste em ralar uma maçã 

crua e comê-la, umedecendo-a bem com saliva. Tome 3 pratos ao longo 

do dia. Chá de carqueja ou de goiaba. 

Após alguns dias coma purê de CEBOLAS e BATATAS com cenouras até 

que chegue o momento que teu corpo esteja são e tenham desaparecido 

as defecações líquidas da diarreia. 

Outro remédio muito recomendável é a infusão de SÁLVIA. Para prepará-

la, pegue uma colher de sopa da erva sálvia por xícara e coloque em uma 

panela com água para ferver durante 1 minuto. Depois deixe repousar 10 

minutos, acrescente um pedaço de limão e depois filtre. E está pronto 

para tomar. Não adoce. Hidratação contínua. 
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PRISÃO DE VENTRE: 

Falta de fibras na dieta. Beber suco de laranja e mamão. 

DORES NOS RINS: 

Suco de melancia, chá de boldo (com alecrim e flor de camomila) ou chá 

de amora preta. Acrescentar na água fervente as plantas medicinais acima 

citadas, tapar e deixar repousar por cerca de 15 a 20 minutos. 

BRONQUITE: 

Chá de folhas de eucalipto adoçado com mel. 

INFLAMAÇÕES DA BEXIGA: 

Preparar uma decocção com 150 g de flores e folhas de MALVA em um 

litro de água. Deixar ferver em fogo brando por aproximadamente vinte 

minutos. Coar e adoçar com mel. Beber uma xícara a cada oito horas. 
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Malva 

CATARRO: 

Pique uma CEBOLA branca, ponha num prato fundo e adicione um pouco 

de mel puro. Deixar descansar por 1 noite. Tome o xarope disso tudo pela 

manhã. 
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CICRATIZANTES: 

Água da bananeira, mel, óleo de côco, confrei. A cicatrização de uma 

ferida ou corte depende da reconstituição das células da pele. Chá de 

ARRUDA ou folhas secas diretas no ferimento. Aloe vera (BABOSA) - Abrir 

duas folhas, de forma a seguir do comprimento,  e retirar toda a polpa 

que houver. Mistura-se então a polpa a um litro de água e uma colher de 

mel. Ingerir quantas vezes preferir ao dia. 

EMBAÚBA 

Podem chegar a alcançar 15 metros de altura e é uma das plantas 

pioneiras da Mata Atlântica. Possui ação diurética, Hipotensora, 

Expectorante, Descongestionante, Cicatrizante, Antiespasmódico, 

Cardiotônica, Anti-hemorrágica, Adstringente, Antiasmática, Analgésica, 

Antisséptica, Hipotensora, Vermífugo. 

A embaúba pode ser utilizada para preparar chás, infusões, sucos, xarope 

e pomadas. O suco das folhas da planta é utilizado para TOSSE e 

problemas respiratórios, sendo também eficaz para tratar feridas 

causadas por insetos venenosos.  

http://chabeneficios.com.br/chas-com-poderes-cicatrizantes/
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Na forma de xarope, a embaúba é utilizada para tratar BRONQUITES 

crônicas, ASMA e COQUELUCHE. Para preparar o xarope, basta fazer uma 

decocção dos frutos novos da árvore com água e açúcar.  

A massa branca do caule da planta é utilizada em CURATIVOS para 

cancros e ferimentos graves. A decocção das folhas frescas da embaúba 

serve para banhos em feridas gangrenosas e algumas afecções da pele. 

Para preparar a pomada de embaúba, os seus galhos triturados são 

fervidos junto com a banha, sendo utilizado como pomada anti-

hemorroidal. 

O uso da embaúba é contraindicado em casos de gravidez. 

REPELENTES 

1) Fogo caixa de ovos – barro – fumaça - cravo e álcool. 

2) Óleo de coco (protetor de pele).  

3) Esfregar folhas de pinheiro. No local de “tora” espalhar galhos 

frescos na “cama” e adjacências.   

4) Espete cravos na laranja para desodorizar o ambiente. Não deixe 

furos sem cravos. Suco da Embaúba. “Bosta” de animais queimados. 
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“Baba” de babosa direto na picada. Suco de cebola. Queimar caixa de 

ovo. Pico-pico queimado. 

VERMÍFUGOS (ARRUDA – HORTELÃ – SEMENTE MAMÃO): 

Colocar o leite e a hortelã numa panela até ferver. Depois deixar a mistura 

esfriar e acrescentar o mel. O leite deve ser tomado morno 1 hora antes 

do café da manhã e o processo deve ser repetido 7 dias depois, 

totalizando 2 doses. Ou chá de arruda e semente de mamão (beber 

morno).  

Picadas de mosquitos (amenizar): 

Pasta de maisena ou bicarbonato + vinagre com suco de limão. Coçar com 

barra de sabão. Mosquitos voam máximo de 120 mts da água. Fumaça e 

barro bons repelentes. “Baba” de babosa direto na picada. Suco de 

cebola. 
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Picada de abelha: 

Aplicar cebola e manter em cima ou mistura de bicarbonato e água. 

“Baba” de babosa direto na picada. Suco de cebola. 

Formigas 

Pó de café e cascas de limão.   

NÓS BÁSICOS 
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CORDAS E CORDINHAS IMPROVISADAS 

Fibras da casca do talo da bananeira. Raízes e cipós enterrados são os 
melhores, mais flexíveis. O cipó que dá para dar uma volta no dedo é o 
que mais se adéqua às amarrações. Cascas verdes de árvores. 
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Folha da espada de São Jorge (macerar e raspar). 

 

 



 

Via Radical Brasil – folha 64 

Memento curso de sobrevivência VRB 
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ARMADILHAS E GATILHOS 

 

 

 

 

 

 

 

CHIQUEIRO 
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MONDÉU 
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GATILHOS 
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RECOMENDAÇÕES GERAIS 

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. 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. 
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PESCA 

Não há normas que sirvam para distinguir os peixes desejáveis dos 

indesejáveis para a alimentação; uns terão a carne mais dura, outros, mais 

tenra; uns possuirão mais espinhas que outros; os de uma mesma 

espécie, às vezes, diferem entre si, devido ao local em que vivem e à 

alimentação que conseguem.  

O certo é que o cozimento os tornará todos iguais, em termos de 

alimentação. Apenas suas vísceras, quando se tratar de peixe 

desconhecido, não deverão ser aproveitadas para comida, apenas para 

isca. 

Os melhores locais para pescar são os poços profundos, ao pé das 

cachoeiras, no final das corredeiras rápidas ou entre rochedos. Em 

correntes muito velozes, os peixes costumam se chegar mais para as 

margens.  

À noite, a pescaria poderá tornar-se mais produtiva que de dia, caso se 

disponha de lanternas ou archotes, ocasião em que, até com pauladas ou 

varas pontiagudas, será possível matar os peixes. 
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