CONSELHO BRASILEIRO DO CÃO FUNCIONAL
MEMBRO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

DETECÇÃO NÍVEL 01
Idade mínima 12 meses

Esta prova tem como objetivo avaliar a mecânica exigida para um cão de detecção, observando
se o cão tem ou não aptidão a este tipo de função, visando a pré-disposição genética do animal, mediante suas
atitudes e maneira de trabalhar, estas provas não são especificas para cães de polícia, não sendo exigido um odor
especifico, podendo ser um cão treinado para localizar alimentos, animais silvestres, aves, plantas etc., enfim, o odor
que o condutor informar a banca avaliadora que seu cão está apto a encontrar, não podendo ser o brinquedo do
animal. Onde também não é levado em consideração a operacionalidade da mesma, e sim se o cão está ou não,
apto a localizar odores específicos, para ser um cão Detector. Tanto os locais quanto a quantidade de veículos terão
que ser a mesma para todos participantes, para que seja uma prova justa para todos.

DISTRAÇÕES

Tratando-se de uma prova para nível 01 as distrações serão bem simples, tais como:
Pessoas conversando, outros cães no local, objetos como; bolas, brinquedos ou até
mesmo alimentos.

INDICAÇÃO

O tipo de indicação que o animal fizer será livre, podendo ser passiva ou ativa,
deitando, sentando, permanecendo em pé, latindo ou até mesmo arranhando, no
entanto o condutor terá que informar qual será a indicação de seu animal, e será
descontado pontos se o cão indicar de forma diferente do que foi informado.

TEMPO
EXECUÇÃO

DE

DIFICULDADES

QUANTIDADE
BUSCAS

Todos os participantes terão o mesmo nível de dificuldade, para que a prova se torne
o mais justa possível.

DE

UTILIZAÇÃO DE GUIA

TIPO DE ODOR

De acordo com a dificuldade será estipulado no dia da prova o tempo máximo para
que o cão localize e indique o odor, em média de 05 a 10 minutos por busca.

Será efetuada uma busca com no mínimo 06 bagagens, uma em veículo externo, uma
em veículo interno, uma busca em ambiente aberto e uma em ambiente fechado.

Será permitida a utilização de guia na localização em bagagens, em ambiente
fechado, e na parte externa do veículo, sabendo que a utilização da guia facilita tanto
para o cão, como para seu condutor, se o participante optar pela utilização da guia,
acarretará em desconto na pontuação de cada exercício. Não sendo em hipótese
alguma autorizado a utilização de guia em ambientes aberto e no interior de veículos.
Acarretando em perca total dos pontos daquela busca.

O odor a ser apresentado na prova, será o que for informado pelo condutor, com
exceções do brinquedo do cão, e bolinhas, se o cão estiver sento trabalhado para
localização de algum tipo de alimento, o condutor terá que informar para o avaliador.
O objetivo desta prova é ver se o cão está apto ou não ao trabalho de detecção, onde
visamos destreza, foco, concentração, temperamento, persistência, e utilização de
seu faro como principal ferramenta. Como não será levado em consideração a parte
operacional, mesmo que o condutor informe que seu cão localiza odores de
explosivos, ou seus componentes, não será exigido a distância de segurança entre
cão e condutor, podendo ser aplicada como outro odor qualquer.
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Execução da Prova

BAGAGEM

+20
- 02
- 02
- 02
- 04
- 02
14

Malas, mochilas, bolsas, sacolas, caixas e outros.
O recipiente estará com uma abertura em média de 02 cm, para que o cão tenha acesso
ao odor.
O condutor poderá acompanhar seu cão, no entanto não poderá tocar em
nenhuma bagagem ou objeto. (Podendo fazer uso da guia, ciente que será descontado
pontos)
Localizar com perfeição
Cada vês que o cão passar pelo odor e não detectar
O cão não faz uma marcação precisa
O cão trabalha lento e tem que ser auxiliado pelo condutor
O cão marca a bagagem errada
Condutor precisou fazer uso da guia.
Quantidade de pontos mínima para aprovação.

Sala, salão, auditório, quartos, banheiros, dês de que de condições para os trabalhos.
O condutor poderá acompanhar seu cão, no entanto não poderá tocar em nenhum
objeto.
Por se tratar do nível 01, o material escondido não poderá ultrapassar a altura de 1,50
cm (um metro e meio) de altura. (Podendo fazer uso da guia, ciente que será
descontado pontos)
Localizar com perfeição
Cada vês que o cão passar pelo odor e não detectar
O cão trabalha lento e tem que ser auxiliado pelo condutor
O cão não faz uma marcação precisa
O cão marca o local errado
O cão anda aleatoriamente sem estar fazendo a busca do odor.
O condutor precisou fazer uso da guia
Quantidade de pontos mínima para aprovação

AMBIENTE
FECHADO

+20
- 02
- 02
- 02
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- 02
- 02
14

Será realizado uma busca em um local aberto podendo ser campo, pastagem, quadra.
Etc. O tamanho do local da busca terá que ser o mesmo para todos os participantes,
tendo em média 50 x 50. O condutor poderá acompanhar seu cão, no entanto não
poderá tocar em nenhum objeto.
Por se tratar do nível 01, o material não poderá estar em locais que ultrapasse 01 metros
de altura, podendo estar enterrado, no máximo a 20 cm de fundura. O condutor não
poderá fazer uso de guia, mesmo que seja longa.
Localizar com perfeição
Cada vês que o cão passar pelo odor e não detectar
O cão trabalha lento
O cão não faz uma marcação precisa
O cão necessita de auxilio do condutor
O cão marca o local errado
O cão se distrai perdendo o foco, mas retorna a busca
O condutor precisou fazer uso da guia
Quantidade de pontos mínima para aprovação

AMBIENTE
ABERTO

+20
- 02
- 02
- 02
- 02
- 04
- 02
- 20
14

Os participantes terão que estar aptos a fazer buscas em toda parte externa do veículo,
se houver suspeita no porta malas ou capô, após confirmação, os mesmos poderão
serem abertos, para conferência. O condutor poderá acompanhar seu cão, no entanto
EXTERNO
não poderá tocar no veículo. não sendo autorizado uso de guia, sujeito a perca total da
pontuação.
+20
Localizar com perfeição
- 02
Cada vês que o cão passar pelo odor e não detectar
- 02
O cão trabalha lento
- 02
O cão não faz uma marcação precisa
- 02
O cão necessita de auxílio do condutor
- 02
O cão se afasta do veículo
- 04
O cão marca o local errado
- 02
O condutor precisou fazer uso da guia
14
Quantidade de pontos mínima para aprovação
VEÍCULOS

Pagina 02/03

VEÍCULOS

Apenas o cão poderá entrar no veículo, o condutor terá que permanecer do lado de fora,
podendo verbalizar com o cão, não sendo autorizado uso de guia, sujeito a perca total
INTÉRNOS
da pontuação.
+20
Localizar com perfeição
- 02
Cada vês que o cão passar pelo odor e não detectar
- 02
O cão trabalha lento
- 02
O cão não faz uma marcação precisa
- 02
O cão necessita de auxílio do condutor
- 04
O cão marca o local errado
- 20
O condutor precisou fazer uso da guia
14
Quantidade de pontos mínima para aprovação

Para aprovação o cão terá que obter no mínimo 70% da pontuação necessária,

Nota mínima
70 (setenta)

Nota Máxima
100 (cem)

Nota obtida

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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