
Marcio Morato – Cap BM – Corpo de Bombeiros de Brasília 

Salvamento com caiaque. 
 
O caiaque aberto de dois lugares vem sendo utilizado pelo CBMDF para 

prevenções de maratonas aquáticas, triatlon, locais de banho e aulas de salvamento 
aquático, nas águas do lago Paranoá.  

O salvamento caracteriza-se pela aproximação de dois guarda-vidas remando o 
caiaque. 

 
Figura 01 – Guarda-vidas remando. 
 

 
Procedimento de salvamento. 
Ao chegar próximo da vítima, o guarda-vidas sentado à frente do caiaque prende 

o remo em sua lateral (fotos 01 e 02) e salta na água, utilizando-se da técnica do 
mergulho pranchado  (fotos 03 e 04). 

 
Figura 02  - Seqüência da entrada na água. 
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Já na água, a aproximação e abordagem da vítima serão feitas da mesma maneira 

do salvamento simples. O guarda vidas que permaneceu no caiaque posicionará o bico 
na direção do local de saída. Assim posicionado, prenderá o remo e descerá do caiaque, 
forçando-o com um dos braços, em sentido giratório, para que fique de cabeça para 
baixo (foto 01). 

 
Figura 03 – Giro do caiaque 
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O guarda-vidas encarregado de abordar a vítima irá rebocá-la a até o caiaque 

virado; a seguir, passará o braço da vítima que estiver mais próximo da popa do 
caiaque, por cima, entregando ao outro guarda-vidas (fotos 01 e 02).  

Os dois guarda-vidas se posicionarão do lado oposto à vítima, de forma que 
façam desvirar o caiaque, colocando na posição normal (fotos 03 e 04). Após esse 
procedimento, com a vítima deitada, um dos guarda-vidas subirá e acomodá-la-á da 
melhor maneira possível. Ato contínuo remará até a área seca (fotos 05, 06, 07 e 08).  

 
 
Figura 04 – Seqüência do salvamento com caiaque de vítimas inconsciente  
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Pelo método australiano, ou bombeiro, a vítima é retirada do caiaque e 

transportada para local seguro, onde se procederá o suporte básico de vida. O guarda-
vidas que permanecer na água poderá sair nadando ou será transportado por outra 
embarcação.     


