
 

 

                                                            

 

 

 

BUSCA DE PESSOAS   NIVEL 01 

                                                                                                                               Idade mínima 18 meses 

 

 

                                              As provas de Busca de Pessoas, é uma prova divididas em duas etapas, as quais uma 

depende da outra para o sucesso da busca. 

    Esta prova mostra a capacidade do cão de rastrear em busca de um cheiro 

especifico, onde o cão tem que mostrar; resistência, foco, faro apurado, equilíbrio, e nervos firmes, sendo 

aplicada em ambientes variados, tais como: perímetro rural, pastagem, bosques, matas fechadas, terrenos 

arenosos, áreas alagadas, estradas, em fim todo tipo de solo e vegetação., independente do clima.    

 Ao ser apresentado o produto de cheiro (odor), através de roupas, sapatos, objetos pessoais, ou 

mesmo veículo, o cão terá que se manter na trilha, seguindo o rastro do auxiliar de proteção (figurante) até 

que o localize, e após a verbalização do condutor com o figurante, será feito a parte de proteção, e mediante 

o comando, o cão terá que conter o figurante, o mantendo imobilizado, até o comando LARGA.   

 

Envelhecimento:       60 minutos  

Distância:                     300 metros do ponto de partida 

Objetos:                        02 objetos a serem descartados 

Equipamento:             Bite Suit completo 

Pontuação Total:        110 (cento e dez)         

      

EXECUÇÃO DA BUSCA 

   O cão terá que seguir uma trilha, com odor específico, (do auxiliar de proteção) que 

tanto pode ser colhido no local e apresentado para o cão, como também pode partir de um veículo, 

abandonado, na beira da estrada.   Onde o condutor terá que colocar o cão farejar algum ponto do veículo 

que contenha o cheiro do Figurante, ou alguma peça de roupa, tais como boné, camisas, ou outros utensílios.   

Dando o início da busca. 

   A melhor técnica a ser utilizada é o Tracking, pois o cão terá que permanecer no 

rastro sem se afastar da TRILHA., isso não quer dizer que o animal terá que manter apenas o focinho rente 

ao chão, e sim que ele tem que andar o mais próximo possível de onde a pessoa andou, pois teremos que 

ter precisão entre o ponto A e o ponto B, fazendo o percurso o mais rápido e correto possível. 

   Durante a caminhada, aproximadamente a 100 metros do ponto de partida, o 

auxiliar de proteção (figurante) terá que deixar um objeto pessoal no chão, o qual o cão terá que localizar 

para que seu condutor, podendo seu utilizado como reforço. 

                                            O percurso a ser percorrido pelo auxiliar de proteção será delimitado no dia da 

prova, contendo dois ou três ângulos, e uma distância, com média de 300 metros, entre o ponto (A) saída, 

e o ponto (B) localização, para todos os participantes. 

   Quando o auxiliar de proteção, estiver próximo do local onde ficará aguardando 

condutor e cão, deixará um segundo objeto no chão, aproximadamente à 50 metros de distância do ponto 

onde estará parado aguardando o cão fazer o trabalho de proteção, assim que o condutor perceber a 

mudança de comportamento do cão, terá que verbalizar com o (figurante) antes de solta-lo, para iniciarmos 

a segunda etapa da prova. 
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TRABALHO DE RASTREIO (TRAKING) 

 

SAÍDA   
+10 O cão se mostra interessado iniciando de imediato a trilha  
- 01 O cão não mostra muito interesse, mas inicia naturalmente  
- 02 O cão só inicia a busca, após auxilio e incentivo do condutor  
- 03 O cão não mostra interesse, só iniciando a trilha após insistência do condutor  
- 03 O cão fica rodando se mostrando perdido, até que o condutor o ajude a iniciar.  
Pontuação   

 

FOCO   
+10 O cão trabalha focado, calmo e com constância.  
- 01 O cão se distrai, mas volta a trilhar mostrando estar fazendo a busca  
- 02 O cão mantém a guia muito tracionada, fazendo força constantemente.  
- 02 O cão precisa de estímulos e posturas gestuais para permanecer na trilha  
- 05 O cão não mostra interesse, se mostrando perdido, andando aleatoriamente  
Pontuação   

 

 

OBJETO   
+10 O cão localiza o objeto e permanece com o foco na trilha   
- 01 O cão localiza o objeto e precisa de auxílio para continuar trilhando  
- 02 O cão localiza o objeto se dispersando, retornando apenas após auxilio do condutor  
- 05 O cão não localiza o objeto, mas continua fazendo a busca  
Pontuação   

 

 

INDICAÇÃO   
+10 O cão muda de comportamento, mostrando nitidamente que está próximo   
- 01 Mudança leve de comportamento, dificultando a leitura do condutor  
- 02 O cão não muda de comportamento, mas permanece na trilha  
- 03 O cão não muda de comportamento, mantendo-se disperso  
Pontuação   

 

      

         

 

       TRABALHO DE PROTEÇÃO E CONTENÇÃO 

 

   Assim que o cão demonstrar mudança de comportamento, apresentando estar 

próximo do Auxiliar de Proteção, será dado início a segunda etapa da prova, onde o condutor terá que 

verbalizar com o Figurante, o qual estará usando trajes adequados para trabalhos de proteção, sendo ele 

um Bite Suit , e um bastão de bambu ou vara,  não podendo ser manga ou luva, pois o cão será lançado,  e 

estando o figurante  em local de difícil acesso, tais como vegetação fechada, não será possível saber onde 

o cão efetuará a mordida.   

   O cão terá que manter a mordida segurando o auxiliar de proteção, onde o mesmo 

poderá gritar, e tocar no cão, com um bastão, vara, ou mesmo com a mão e os pés, se deitando e mantendo 

luta corporal com o cão até a chegada do condutor, aguardando o comado LARGA. O trabalho do figurante 

é fazer com que a prova, seja o mais próximo de um trabalho real possível. 

   Após o cão executar o comando LARGA, o auxiliar de proteção tentará empreender 

fuga, onde o cão terá que o contes pela segunda vez, após algum segundo, o condutor dará o comando 

LARGA novamente. 

                 A prova só será considerada concluída, assim que o cão fizer o larga pela segunda 

vês.        
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LOCALIZAÇÃO DO 
SEGUNDO  OBJETO 

  

+10 O cão passa exatamente onde o figurante passou,  por cima do objeto deixado.   
- 01 Passa alguns metros do objeto, no entanto o mesmo é visualizado  
- 03 O cão fica disperso, andando aleatoriamente até localizar o objeto   
- 02 O condutor tem que incentivar o cão constantemente   
- 05 O cão não localiza o segundo objeto deixado pelo auxiliar de proteção  
Pontuação   

 

LIBERAÇÃO DO CÃO   
+10 O cão tem alteração de comportamento forte, demonstrando que o figurante 

está próximo. 
 

- 02 O cão continua focado, mas não mostra alteração de comportamento  
- 03 É necessário que o condutor o ajude verbalmente, para localizar o figurante   
- 05 O cão fica disperso,  não mantendo  foco no figurante  
Pontuação   

        

CONTATO   
+10 Ao fazer contato o cão mantém a mordida firme, suportando  preção até o 

condutor chegar 
 

- 03 Localiza o figurante, mas só morde após agressão ou tentativa de fuga  
- 03 O cão localiza o figurante e mantem a mordida, mas sem espírito de luta.  
- 03 O cão demonstra ter sensibilidade ao ser tocado pelo figurante  
- 10 O cão localiza o figurante, mas não morde, aguardando auxilio do condutor  
Pontuação    

 

              

PROTEÇÃO   
+20 Mantém uma mordida forte e encaixada, tendo luta corporal com o figurante, 

mostrando espírito de luta pronunciado. 
 

- 03 O cão mantém uma mordida forte, mas fica se esquivando do figurante, no 
entanto demonstra espírito de luta. 

 

- 05 O cão troca de mordida por mais de uma vez, mas persiste contendo o 
figurante. 

 

- 05 O cão não demonstra espírito de luta, solta o auxiliar de proteção, e retoma a 
mordida. 

 

- 10 O cão morde fraco, dando chance de reação ao figurante, não demostrando 
espírito de luta. 

 

- 20 O cão não morde, se mostrando inseguro  
Pontuação   

 
 

LARGA   
+10 O cão larga imediatamente  
- 03 O cão só larga com auxílio do conduto.  
- 02 O cão só larga após ser dado o comando por mais de duas vezes.  
- 10 O cão não larga sendo necessário que o condutor utilize de alguma técnica para 

tira-lo do Auxiliar de proteção. 
 

Pontuação   
 

   

 

TENTATIVADE 
FUGA 

  

+10 O cão retoma a mordida imediatamente, não dando chances de fuga ao 
figurante 

 

- 02 Persegue o figurante e efetua a mordida, apenas com comando do condutor  
 

- 03 Retoma a mordida, mas deixa o figurante escapar, precisando retomar a 
mordida novamente. 

 

- 10 Não retoma a mordida, necessitando que o condutor o incentive.  
Pontuação   
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Para aprovação o cão terá que obter no mínimo 70% da pontuação necessária,  

 

Pontuação necessária Regulamento  Pontuação mínima Resultado 
Pontuação Rastro 40 (quarenta)  28 (vinte e oito)  
Pontuação Contenção 70 (setenta)  49 (quarenta e novo)  
Total geral da pontuação 110 (cento e dez)  77 (setenta e sete)  

 

 

Resultado da Prova:          
 
 

   

 

Os cães que forem aprovados, receberão de imediato o brevê oficial do Conselho Brasileiro do Cão Funcional. 

 

      

           

Cão_______________________________________________________Raça__________________________ 

Registro          

_______________________________________________________________Sexo______________________ 

Idade____________________________________________________________________________________ 

Proprietário ______________________________________________________________________________ 

Condutor_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

Avaliador: 
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