
 

 
 
CÃO FUNCIONAL TRILHA NÍVEL 01 
  

Idade mínima 09 meses 
 

 
 
 CFT1 Especifico para cães que trabalham com busca e resgate de pessoas em matas ou selva 

em todo território nacional. 

 
EXECUÇÃO DA PROVA 

Todos os exercícios deverão ser executados com o cão na guia, caso o condutor optar  em não utilizar guia, será 
descontado 05 pontos cada vez que o cão sair do campo de visão do avaliador.  

 

TERRENO A prova será executada em mata ou selva, em todo território nacional com vasta 
vegetação em ambiente o mais fechado possível. 

 
 

TEMPO Será delimitado um local onde apenas um Auxiliar sairá caminhando em passo normal 
por 20 minutos para os cães de nível CFT1 

 
 

 
 
 
 
MARCADORES  
E 
ANGULOS 

Serão deixados durante a prova um total de 04 marcadores todos numerados. Após ser 
aferir a bussola na direção que será aplicada a prova, o marco numero (01) será deixado 
pelo auxiliar no início da trilha sendo a base para ser iniciada a busca,  o auxiliar 
caminhará em passo normal por 05 minutos deixando o   marco de numero ( 02 )  para 
que o condutor do cão o pegue, posteriormente após caminhar mais 05 minutos deixara o  
marco de numero (03) fazendo uma breve pausa de aproximadamente três minutos e  
mudando de direção em um ângulo de 90º retornando a caminhada por mais 05 minutos 
onde deixará o marco de numero 04 e após mais 05 minutos de interromperá a 
caminhada. Ao final da prova de posse dos marcos o condutor tem como comprovar que 
o cão passou exatamente no local onde o auxiliar caminhou, quanto maior o numero de 
marcadores recuperados será maior a nota do cão, pois mesmo que o cão localize, esta é 
a única forma de termos a certeza que o cão esta mantendo o foco e seguindo a trilha 
com precisão.     

 
AVALIAÇÃO 
 

 Qualificação  Pontuação 

   

Foco Insuficiente à Excelente 5-20 

Quantidade de Marcadores Será considerado 03 marcadores  7-21 

Tempo de localização Os pontos serão subtraídos a cada minuto  5-20 

Auxiliar localizado Total de pontos 0-61 

 
 
TOTAL DE PONTOS 
 
O Auxiliar terá que estar munido de bussola e rádio para auxilio caso seja necessário. 
 
Cada marco que for recuperado na ordem numérica valerá  7 pontos. 
Cada marco que for recuperado fora da ordem numérica valerá 06 pontos 
Cada marco que não for recuperado o cão perderá 03 pontos 
Quanto mais rápido o tempo de localização será maior a nota obtida. 
Os cães terão que ter no mínimo 65% de aproveitamento para serem aprovados. 
Os cães que obtiverem ( Bom )  poderão repetir a prova no mesmo dia 
Os cães com classificação Suficiente e Insuficiente serão automaticamente reprovados. 
 
 

Máximo Excelente Muito Bom Bom Suficiente  Insuficiente 

61 pontos 61 40 30 20 Menor que 20 

 


