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Breve Introdução 
 

  A Corrida de Orientação é com certeza, um esporte distinto dos demais. As condições 
necessárias para sua realização, dependem de fatores que nem sempre se tem em mãos, dentre eles 
“o terreno”, “o mapa” e “a bússola”. 
  Porém, além desses fatores, são necessários alguns conhecimentos e técnicas que 
preparam e habilitam o atleta a participar de competições. 
  Com esse objetivo, resolvi desenvolver esta obra, baseado em pesquisa bibliográfica e 
experiências, para proporcionar a todos os iniciantes e leigos nesse esporte, a oportunidade de 
aprender e integrar-se a um Clube de Orientação, onde os veteranos e experientes dedicam 
voluntariamente suas horas de lazer, na formação de novos Orientadores que, futuramente, poderão 
estar defendendo o Brasil em competições internacionais, e porque não dizer em uma Olimpíada. 
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ORIENTAÇÃO –  “Um Esporte Inteligente” 

Você seria capaz de orientar-se em terras desconhecidas? 

 Se você tem espírito de aventura, gosta de estar em contato com a natureza, fazer novas 
amizades e manter a forma, a “Orientação é o seu esporte”. 

A Orientação é um esporte praticado ao ar livre e em contato com a natureza que lhe permitirá 
aprender técnicas para se locomover com segurança em locais desconhecidos. 

Sejam bem vindos à Orientação – O “Desporto da Natureza”. 
 

 
Mas o que é Orientação? 
 

Segundo o dicionário Michaelis: é o ato ou efeito de orientar-se, guiar-se, seguir em uma 
direção, chegar num lugar. 
 
 Os homens das cavernas saiam para caçar, pegar frutos e voltavam para as suas cavernas. Eles 
estavam usando Orientação. 
 Os índios também fazem Orientação, pois se deslocam pelas matas e voltam para as tabas. 
 As grandes navegações usaram a Orientação, pois navegar significa guiar-se, andar orientado, 
viajar orientado. Logo, a Rosa dos Ventos (pontos cardeais, colaterais, etc.) foi criada para a 
Navegação, ou Orientação, já que são sinônimos. 
 Hoje quando nos deslocamos de um ponto para outro, dentro da cidade, ou até mesmo de uma 
cidade a outra, nós estamos usando Orientação. 
 Resumindo: “A Orientação existe desde os primórdios”. 
 
Premissas básicas 
 

Mas não existe orientação, se não existir “algo” para ser tomado como referência, seja uma 
estrada, uma árvore, o norte magnético, uma ponte, uma casa, um bosque, etc. 

Existem inúmeros instrumentos que auxiliam na orientação. Os que são usados no Desporto 
Orientação são: o Mapa de Orientação, que é especificamente confeccionado para este esporte, e a 
Bússola. 

Uma competição de orientação é montada com muito carinho. São criadas formas de obrigar o 
atleta a usar técnicas durante sua passagem pelo percurso. Por isso é importante saber ler o mapa de 
orientação, usar corretamente a bússola e as técnicas de orientação. 
 
Processos de Orientação 
 

          O conhecimento da Orientação e de seus processos nos proporciona deslocamentos numa 
determinada direção, ou de um ponto para outro, com muita segurança, qualquer que seja o terreno e 
condição de tempo (noite, chuva, bruma, fumaça, etc...). 

Os processos de Orientação mais conhecidos e mais seguros são: GPS, bússola, cartas 
topográficas (usadas nas corridas de aventura), cartas planimétricas, mapas de cidades, mapas de 
Orientação, mapas em relevo, fotografias aéreas, croquis, etc. 
 

Os processos de Orientação que serão abordados neste livro são: pela Bússola e pelo Mapa de 
Orientação (ISOM 2000 – International Specification for Orienteering Maps). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O DESPORTO ORIENTAÇÃO 
 

O que é a Corrida de Orientação? 
 

A orientação é um esporte, no qual os atletas usam um mapa detalhado e uma bússola para 
encontrar pontos no terreno previamente mapeado. Esta atividade pode proporcionar conhecer lugares 
novos, fazer novas amizades, desfrutar o tempo livre com a sua família e participar de campeonatos de 
Orientação.  

 
 

A Caça ao Tesouro, ou melhor, a CORRIDA DE ORIENTAÇÃO, é um esporte nascido na 
Suécia, onde os praticantes realizam em florestas, campos e parques, percursos sem balizamento, 
apenas com pontos de passagem obrigatórios. 

O atleta, que não deve conhecer a área da competição, recebe na partida um autêntico MAPA 
DO TESOURO, que é o MAPA DE ORIENTAÇÃO. Ele contém informações necessárias para a escolha 
dos caminhos entre os pontos de controles. 

Entre campos e matas, percorrendo rios e trilhas, jovens de todas as idades se integram à 
Natureza, praticando este ESPORTE ECOLÓGICO, a nossa CORRIDA DE ORIENTAÇÃO. 

 

A origem 
 

  No início do século passado, um corredor de maratonas, que também era professor de 
matemática, percebeu que as corridas estavam tornando-se monótonas, desestimuladas e cansativas, 
devido à sua extensão, aproximadamente 42 Km. 
  Decidiu então que, antes de cada competição, selecionaria um problema de difícil 
resolução matemática, procurando soluciona-lo mentalmente durante a corrida. 
  Assim percebeu que correndo ao mesmo tempo em que raciocinava, chegava ao final 
bem menos extenuado e com uma resposta matemática na ponta da língua. 
 

 
 
“Analogicamente, este esporte é uma associação do condicionamento físico com uma atividade 
mental intensa”. 
 

  Por volta de 1918, na Suécia, o Major ERNST KILLANDER, líder escoteiro, organizou 
percursos e iniciou as competições de Orientação. KILLANDER é considerado o “pai da Orientação”. 
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Observações importantes 

1. Praticar um esporte e curtir a natureza ao mesmo tempo, este é um eterno desejo dos 
habitantes das grandes e até mesmo pequenas cidades. Sentir-se parte integrante de um mundo que 
não nos pertence, mas que nos é concedido com a finalidade de explorá-lo, respeitando. Eis o objetivo 
e a essência da Orientação, esporte vastamente difundido na Europa e com grande crescimento no 
Brasil. 

2. A Orientação é um Desporto novo no Brasil, mas já tem 100 anos de existência como 
desporto organizado.  

3. Os países nórdicos são ainda hoje, onde a modalidade tem maior implantação, mobilizando 
um número de praticantes que coloca a Orientação entre os cinco desportos mais praticados na 
Escandinávia. A maior prova do mundo realiza-se anualmente na Suécia, "5 dias da Suécia", com um 
número recorde de 25 mil participantes. 

4. A Orientação é uma das atividades desportivas que, nos últimos anos, se tem desenvolvido 
de forma muito acentuada, como resultado de tendências sociais atuais, em que o homen procura cada 
vez mais, atividades de lazer ligado aos grandes espaços e de cunho ecológico. 

5. A Orientação é um desporto com grandes potencialidades, quer a nível recreativo, quer a 
competitivo, e ainda no que diz respeito à formação dos praticantes mais novos. Embora a Orientação 
seja um desporto novo entre nós, em 1998 comemorou-se o centenário da existência da Orientação 
como desporto organizado. 

6. A Orientação é uma das modalidades desportivas que mais tem crescido nos últimos anos na 
América do Sul! A competição concilia-se com o lazer, num espaço que proporciona um permanente 
contato com a Natureza. Cada pessoa escolhe o seu ritmo em função dos desafios que se propôs na 
escolha de sua categoria, encontrando-se consigo mesmo e, simultaneamente, permitindo conhecer 
novas pessoas, fazer novos amigos. 

7. A Orientação é um desporto que pode ser praticado por pessoas de todas as idades e 
condições físicas (há uma modalidade – Orientação Precisa, que é destinada a praticantes com 
deficiência motora, em que o fator físico não tem qualquer importância). Na competição os praticantes 
estão divididos em duas classes – Feminina (D) e Masculina (H), e por várias categorias de acordo com 
a faixa etária e conhecimento técnico, permitindo uma competição justa entre todos. 

 
8. Para praticar Orientação o único material indispensável é o mapa, que é confeccionado 

especificamente para a Orientação, e que segue padronização internacional, de acordo com as normas 
da IOF (International Orieteering Federation) – Federação Internacional de Orientação. 

 
O Uniforme 

 
Quanto ao uniforme, não existe um padrão, porém é recomendado usar roupas leves, que 

propiciam um bom deslocamento, que seja leve mesmo molhado e que protejam as pernas e braços 
nos terrenos matosos. Normalmente são confeccionado em Tac-tel, Tri-lobol, ou Nylon. Nunca se deve 
usar roupas pesadas ou justas, pois irão prejudicar o desenvolvimento do Atleta na competição, além de 
ferí-lo. 

 
Os Calçados 

 
O calçado ideal é a chuteira para futebol society, mas pode ser substituída por tênis de solado 

baixo, pois evitam torções nos tornozelos. Deve ser evitado tênis de solado alto. 
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Quais as Modalidades que se tem na Orientação? 

As diferentes formas de prática de Orientação relacionam-se com os meios de locomoção 
utilizados ou ainda com o meio em que se desenvolve a atividade, sendo, no entanto a capacidade de 
leitura do mapa e de decisão na escolha de itinerários o fator essencial para a prática da atividade. 

A Federação Internacional de Orientação (IOF) reconhece e desenvolve competições em 4 
tipos: Orientação Pedestre, Orientação em Esqui, Orientação em Bicicleta e Orientação Precisa (em 
cadeiras de rodas). 

1. Orientação Pedestre 

Forma original da prática da Orientação, em que o meio de locomoção é a corrida (ou andar), 
existindo 3 tipos de competições, relacionadas com o tipo de percurso a realizar: 

Prova Clássica - Com duração de 75 a 90 minutos, para Homens e 60 a 70 minutos para Mulheres, em 
que a habilidade predominante deverá ser a escolha do melhor itinerário para realizar os percursos 
intermédios entre 2 pontos (melhor rota). 

Prova Curta - Com duração de 25 minutos, para Homens e Mulheres, em que os pontos de controle 
estão situados mais próximos, são muito técnicos e a habilidade predominante deverá ser a leitura 
detalhada (fina) do mapa e uma elevada concentração ao longo do percurso. 

Prova Longa - Com duração superior a 2 horas, sendo uma forma de competição pouco usada. 

Prova de Estafetas - Provas para 2 ou mais participantes por equipe que participam consecutivamente 
na prova, sendo a partida de todos os primeiros concorrentes feita em simultâneo. Aqui no Brasil as 
equipes concorrentes ao Campeonato Nacional são formadas por 3 concorrentes e no Campeonato do 
Mundo por 4 concorrentes. Os percursos têm, normalmente, entre 45 e 65 minutos para Homens e 30 e 
50 minutos para Mulheres. 

2. Orientação em Esqui 

Forma bastante divulgada nos países do Norte da Europa, sendo inclusive modalidade do 
programa das próximas Olimpíadas de Inverno. No terreno são abertos trilhos para facilitar a 
locomoção, sendo estes assinalados no mapa a cor verde e classificados quanto à sua transitabilidade. 

3. Orientação em Bicicletas 

Forma de prática da Orientação com grande número de adeptos, principalmente na França, 
Espanha e República Checa. Podem realizar-se atividades com os Mapas normais de Orientação, no 
entanto existem normas específicas quanto à elaboração dos mapas, onde os caminhos são 
classificados quanto à sua transitabilidade e largura. A escala utilizada é normalmente 1/20.000.  

4. Orientação Precisa (em Cadeira de Rodas) 

Forma de prática da Orientação direcionada para deficientes motores, com percursos 
específicos em que a competição não se realiza cronometrando a duração do percurso, mas pela 
quantidade de pontos de controle marcados corretamente. Para cada ponto de controle existem vários 
prismas no elemento característico ou próximo dele, devendo o concorrente indicar qual deles está 
corretamente colocada.  
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OUTRAS VARIANTES DA ORIENTAÇÃO: 
 

5. Orientação a Cavalo 
 

Forma de prática pouco divulgada. Possui características similares à Orientação em Bicicletas. 

6. Orientação em Canoa/Vela 

A forma mais comum é em canoa, normalmente é praticada em albufeiras e lagos com margens 
que são muito recortadas por enseadas e braços de rio. 

7. Orientação Sub-Aquática 

Uma forma muito particular de Orientação que recorre a mapas específicos com a 
representação do relevo do fundo do mar ou de lagos. 

8. Orientação em Viaturas 

Esta forma de prática de Orientação não é reconhecida pela IOF, uma vez que tutela apenas as 
variantes da Orientação que se realizam sem recurso a meios motorizados. Aqui no Brasil ainda não 
foram realizadas atividades específicas desta forma de prática de Orientação, mas ela é utilizada nos 
Passeios todo-o-terreno e também em algumas competições de TT. A este nível está um pouco em 
desuso nas competições mais importantes, talvez devido ao fato de que o fator potência das viaturas 
utilizadas é relegado para segundo plano, visto que a qualidade da navegação se torna o fator 
preponderante. 

9. Orientação em Montanha 

Atividade associada à prática do Montanhismo, na realização de marchas em áreas 
montanhosas em que a leitura e interpretação de mapas, nomeadamente do relevo são fator 
determinante na sua realização. 

10. Orientação em parques (Park Orienteering) 

Forma recente de prática de Orientação surgida da necessidade de promover a modalidade, 
tornando-a mais espetacular. São provas de curta duração, que são realizadas em espaços pequenos 
em que as capacidades fundamentais são a velocidade de execução (decisão e picotagem do cartão 
de controle) e a resistência de média duração.  

11. Orientação em Zona Urbana (City "O") 

Surgiu com o mesmo objetivo da Orientação em parques. Realiza-se em cidades utilizando 
mapas do tipo dos toponímicos (roteiros das cidades) ou planimétricas. 

12. Orientação Noturna 

Forma de prática bastante remota que conta com muitos adeptos, coloca os concorrentes com a 
dificuldade acrescida de realizar a prova com visibilidade reduzida (é permitida a utilização de 
iluminação artificial).  

Qual o local ideal para praticar a Orientação? 
 

O terreno "ideal" para a prática da Orientação deverá ter muitos pormenores do relevo, ter floresta limpa 
e pouca vegetação rasteira. No entanto, a Orientação pode ser praticada em qualquer lugar, desde que 
exista um mapa dessa área. As provas em parques, jardins, clubes grandes e mesmo em áreas 
urbanas das cidades são cada vez em maior número e com grande adesão. Uma forma muito 
interessante é colocar a largada na zona rural e a chegada na zona urbana (clubes, onde temos uma 
boa infra-estrutura para o evento). 



Como é a competição de Orientação 

A Competição 

Os participantes (atletas) são divididos em categorias, segundo o sexo, idade e nível técnico, de 
acordo com a dimensão do evento. Não há limites de idade, podendo inclusive, com as adaptações 
necessárias, a participação de deficientes físicos. 

Na área de CONCENTRAÇÃO está localizada a PARTIDA, e deve ter toda uma infra-estrutura 
necessária para o desenvolvimento da competição, tais como apuração, refeição, banho, etc. A 
CHEGADA pode também está aí. 

A rotina do atleta 
 
Na “PARTIDA” o atleta recebe, a um minuto antes de começar a contagem do tempo, o Cartão 

de Controle + Cartão de Descrição e o Mapa de Orientação.  

A maioria das provas de orientação utiliza partidas intervaladas para que o 'orientador' tenha a 
possibilidade de realizar as suas próprias opções. Mas existem muitas outras formas populares, 
incluindo estafetas e provas onde o objetivo é encontrar o máximo de pontos de controle num 
determinado tempo. 

No mapa estão locados a Partida com um triângulo, os Pontos de Controle com círculos 
numerados na ordem de passagem, e a Chegada com dois círculos concêntricos.  
 

 
          

  Na “CHEGADA”, o atleta entrega o cartão de controle e o mapa, para a conferência e 
apuração que determinará a sua classificação em ordem crescente, sendo atualizada à medida que os 
competidores vão chegando. O vencedor será aquele que completar o percurso no menor tempo, tendo 
percorrido todos os pontos de controle. 
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Como é um Percurso de Orientação? 
 

Um percurso de orientação é constituído por uma partida, uma série de pontos de controle 
identificados por círculos no mapa, unidos por linhas retas e numerados na ordem pela qual devem ser 
visitados, e por uma chegada. 

 

 
 
Os círculos dos pontos de controle têm como centro o objeto (ponte, árvore, cupim, buraco, etc.) 

ou característica de terreno (colina, talvegue, pequena depressão, etc.) que tem de ser encontrados.  
Num percurso tradicional de orientação, terão de ser visitados todos os pontos de controle, sob 

pena de desclassificação. 
A escolha do itinerário entre cada ponto de controle é uma opção do próprio praticante. 

Cruzando campos, ribeiros e florestas, o praticante sente-se parte integrante do espaço que percorre. A 
velocidade de movimento tem que ser acompanhada pela velocidade de raciocínio para ler o mapa e 
interpretar a relação mapa/terreno, ponderar sobre as várias opções de itinerário e decidir. A escolha 
da rota no percurso e a capacidade de se orientar através do terreno, são a essência da orientação.  

 
O Cartão de Descrição 

 
Existe uma sinalética (cartão de descrição), que define a natureza desse objeto ou 

característica, além do local exato do prisma. Vem normalmente no verso do Cartão de Controle. O 
Cartão de Descrição é uma espécie de linguagem dos orientadores, que facilita a localização dos 
pontos de controle durante a competição. Embora a designação dos controles possa ser escrita por 
extenso, em especial para iniciantes, é desejável desde cedo uma familiarização com os símbolos 
internacionais. 

 

 

 

 

Reginaldo Sousa Lima Página 10 12/11/2003 

http://www.fpo.pt/o_que_e/mapas.html
http://www.fpo.pt/o_que_e/mapas_sinaletica.html


Símbolos do Cartão de Descrição 
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O Ponto de Controle ou Prisma 
 

No terreno, um prisma triangular, em que cada face é composta por um triangulo branco e outro 
laranja, marca o local do objeto ou característica de terreno que o 'Orientador' procura, ou seja, o Ponto 
de Controle. 

 
 
 

O Picotador 
 

Para provar que um ponto de controle foi visitado, o “Orientador” utiliza um sistema de 
perfuração, o picotador, que se encontra junto ao prisma. Cada picotador faz um padrão de furos 
diferente. 

 
 

O Cartão de Controle 
 

Na largada, o atleta recebeu o cartão de controle. Nele está a identificação do atleta, e será 
lançado o horário de largada, o horário de chegada, e o tempo de execução do percurso. O principal no 
cartão de controle são os espaços destinados aos picotes, quando da passagem do atleta nos pontos 
de controle. É também chamado de Cartão de Picote. 

 

 
Modelo do Cartão de Controle usado pelo CLOFS. 

 
Obs.: No verso do Cartão de Controle vem o Cartão de Descrição. 
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As Categorias 

A Orientação é um dos esportes mais justos que existe, pois a competição é disputada de 
acordo com o sexo, a idade, e a experiência que tem o atleta. Não existirá competição entre fracos e 
fortes, novos e idosos, etc. 

 
Regra 22 da CBO – Confederação Brasileira de Orientação 
 
Essas são as categorias previstas nas Regras da IOF (Confederação Internacional de 

Orientação) de acordo com o sexo, idade e grau de dificuldade: 
 

1. SEXO: “H” – Homens e   “D” – Damas. 
2. IDADE: dos 10 aos 90 anos. 
 

D 10        H 10 ................... até 10 anos 
D 12        H 12 ................... até 12 anos 
D 14        H 14 ................... até 14 anos 
D 16        H 16 ................... até 16 anos 
D 18        H 18 ................... até 18 anos 
D 20        H 20 ................... até 20 anos 
D 21        H 21 ................... de qualquer idade 
D 35        H 35 ................... mais de 35 anos 
D 40        H 40 ................... mais de 40 anos 
D 45        H 45 ................... mais de 45 anos 
D 50        H 50 ................... mais de 50 anos 
D 55        H 55 ................... mais de 55 anos 
D 60        H 60 ................... mais de 60 anos 
D 65        H 65 ................... mais de 65 anos 
D 70        H 70 ................... mais de 70 anos 
D 75        H 75 ................... mais de 75 anos 
D 80        H 80 ................... mais de 80 anos 
D 85        H 85 ................... mais de 85 anos 
D 90        H 90 ................... mais de 90 anos 
DN 1        HN 1 .................. crianças acompanhadas (menos de 18 anos) 
DN 2        HN 2 ...................adultos acompanhados (mais de 18 anos) 

           Aberto.................................para atletas inscritos após a data de inscrição.  
  

3. GRAU DE DIFICULDADE: 
 

“E” – Elite 
“A” – Muito difícil 
“B” – Difícil 
“N” – Fácil 
“N1” e “N2” – Iniciantes 
 
 H   21  B   L2 
                            
                                 Longo e/ou (Curto), e mais de um percurso. 
                           
                                 Grau de dificuldade. 
                           
                                 Idade. 
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                                 Sexo. 
 

- A categoria ELITE(E) só pode ser constituída para D/H 18, D/H 20 e D/H 21. 

 



Como é o mapa de Orientação? 

Para praticar Orientação o único material indispensável é o mapa, que é confeccionado 
especificamente para a Orientação, e que segue padronização internacional, de acordo com as normas 
da IOF (International Orieteering Federation) – Federação Internacional de Orientação. 

Os mapas de Orientação usados para as competições são normalmente com escalas de 1/10 
000 ou 1/15 000, usando-se, contudo, escalas maiores, entre 1/2 000 e 1/5 000, para atividades de 
iniciação e / ou promoção.  

“O mapa de Orientação é comparado a um mapa do tesouro”. 
 

 
“Mapa do tesouro” 

 

Assim como não é possível caçar um tesouro sem um mapa, a Corrida de Orientação necessita 
de um bom “mapa de Orientação”. 

O Orientador deve ter o conhecimento perfeito da leitura dos mapas de Orientação, pois todas 
as atividades estão baseadas na orientação mapa-terreno.  

Sem o conhecimento exato da sua localização no mapa e no terreno, nenhum praticante de 
Orientação terá sucesso, pois não saberá que direção seguir. 
 

1. Definição 
 

 Mapa é a representação em escala, sobre um plano, dos acidentes naturais e artificiais da 
superfície terrestre, de forma mensurável, mostrando suas posições horizontais e verticais. 
 Os Mapas de Orientação possuem detalhes, tais como o relevo, que é representado pelas 
curvas de níveis, construções, buracos, cercas, tipos de vegetação, pedras, árvores, redes elétricas, 
rios, lagos, enfim todos os detalhes necessários para que o atleta possa orientar-se com facilidade. 
 Apesar de parecerem complexos, são de fácil leitura e rápida compreensão, proporcionando ao 
atleta uma familiarização rápida com o mesmo. 
 
2. Planificação 
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3. Curvas de Nível 
 

 
 

São linhas, traçadas no mapa, que unem os pontos do relevo de mesma altitude (altura vertical 
em relação ao nível do mar). São imaginárias no terreno. 
 As curvas de nível, além das altitudes, representam também a forma ou aspecto do relevo. 
 Quando o relevo é muito inclinado, as curvas de nível aparecem no mapa muito próximas umas 
das outras. 
 Quando o relevo é menos inclinado, as curvas aparecem mais distantes umas das outras. 
 As curvas de nível indicam uma distancia vertical acima, ou abaixo, de um plano de nível. 
Começando no nível do mar, que é a curva de nível zero, cada curva de nível tem um determinado 
valor. A distancia vertical entre as curvas de nível, é conhecida como equidistância, cujo valor é 
encontrado nas informações escritas. 
 A equidistância é indicada em metros e será constante em toda a área do mapa. 
 A equidistância será sempre um número redondo múltiplo de 5, 10, 20, 40 etc. A equidistância 
mais utilizada nos mapas de orientação é de 5 metros. 
 
 As curvas de nível são impressas na cor sépia. Para facilitar a interpretação, são usadas curvas 
com traço reforçados, normalmente múltiplos de 100 metros, que são denominadas curvas mestras. As 
curvas de nível entre as mestras são as intermediárias, podendo ainda ser utilizada curva auxiliar, para 
demonstrar formas topográficas importantes. 
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Imagine se pudéssemos cortar uma elevação em fatias horizontais de mesma espessura 
(equidistância das curvas de nível – 5 m) como se fosse um simples pão. Observe a figura seguinte: 
 

    

Visto de cima, os cortes aparecem formando linhas fechadas de mesma altitude, que são as 
Curvas de Nível. Quanto mais próximas, mais acentuada é a encosta e quanto mais afastadas, mais 
suave é a encosta. 
 

    

- A topografia é o elemento mais confiável de um Mapa, pois matas são derrubadas, casas são 
construídas ou destruídas, cercas e estradas novas poderão nos confundir, mas os morros, ravinas, 
talvegues, colos e rios pouco ou nada são alterados durante anos.  
 

Vejamos mais uma vez, na figura seguinte, este importante item do mapa: 
 

 
 

Obs: - as curvas de nível do mapa, não tem a mesma dimensão das curvas de nível do terreno, se 
fosse assim teríamos um mapa com o tamanho real do terreno.  

 - as curvas de nível são escritas no mapa obedecendo à escala do mesmo. 
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Vamos realizar um exercício de curvas de nível: 
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4. Convenções ou Símbolos do Mapa de Orientação (IOF) 
  
 É a linguagem visual do mapa de Orientação. O seu conhecimento correto é essencial para o 
atleta. 
 A Orientação é um esporte estendido por todo o mundo. Coordenar a interpretação e o desenho 
do Mapa de Orientação é essencial para uma boa competição e para a expansão futura do esporte. Um 
dos objetivos da IOF é criar símbolos que se adaptem às variadas formas de terrenos dos diferentes 
países. Em competições internacionais, alguma mudança, deverá ter autorização da IOF. 
 Um Mapa de Orientação é uma carta topográfica com mais detalhes. 
 Os Mapas de Orientação apresentam símbolos para representar coisas que existem na 
superfície da Terra (rodovias, ferrovias, florestas, campos, pontes, cercas, linhas de alta tensão, 
construções, cultivos, rios, montanhas, buracos, árvores isoladas, muros, trilhas, etc.), enfim, tudo o que 
vai auxiliar o atleta a se orientar com mais precisão. 
  

As cores são empregadas no Mapa de Orientação para auxiliar a identificação de elementos do 
terreno. 

Vamos aprender como são usadas as cores no Mapa de Orientação: 
 

 
Azul: tudo relacionado com água (poços, rios, lagos, nascentes, açudes, charcos, etc). 
 
Verde: tudo relacionado com vegetação (árvores isoladas, matas, florestas, etc). 
 
Branco: cobertura vegetal que permite corrida fácil (bosques, eucaliptal, capão, 
coqueiral, etc). 
 
Amarelo: vegetação rasteira (campos, pastos, culturas, etc). 
 
Marrom: tudo relacionado com a superfície terrestre (curvas de níveis, barrancos, 
buracos, valas secas, depressões, cupins, etc). 
 
Preto: planimetria (construções, cercas, pedras, redes elétricas, ferrovias, estradas 
rurais, etc). 
 
Magenta (carmesim): áreas perigosas, proibidas ou interditadas, rota balizada, 
passagem obrigatória e o traçado do percurso. 
 

 
 Veremos, agora, a explicação dos símbolos do Mapa de Orientação, que são desenhos simples, 
semelhantes aos acidentes e construções que representam. 
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5. Linhas de Norte ou Linhas Meridionais 
 

São linhas paralelas verticais, na cor preta ou azul, traçadas na direção Norte-Sul, apontando o 
Norte do Mapa. Normalmente próximo a uma dessas linhas tem uma seta indicando o NORTE pela letra 
“N”. Servem para auxiliar o uso da bússola. 

 
6. Escala 

 
É a razão entre a distância gráfica no mapa (d) e a distância real no terreno (D), ou seja: 

 
E = _d__ 

    D 
 

-Para facilitar o cálculo, por convenção as escalas têm sempre como  numerador (d) a unidade 
1. Assim: 
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E = 1 (unidade no mapa) 
X (unidade no terreno) 

E = 1: x 

  
A unidade de medida mais usada no mapa é o centímetro (cm), porém no terreno, a unidade 

adequada é o metro (m). Para fazer esta transformação, basta dividir o denominador por 100 (cem), o 
que significa cortar os zeros correspondentes à unidade e à dezena (os dois últimos). Observe: 

 

 
 
 
Por exemplo: 
 Escala 1 : 10.000   ⇒ 1 cm no mapa = 100 m no terreno    
  
 Escala 1 : 15.000   ⇒ 1 cm no mapa = 150 m no terreno     
   
  Observe que é só cortar os dois últimos zeros. 
 
 Acima, nós temos as escalas mais usadas nos Mapas de Orientação, podendo ainda ser usadas 
as escalas 1:2.000 e 1:5.000 para  iniciantes. 
 
7. Inscrições 
 
 Devem ser impressas orientadas para o Norte Magnético (NM) do mapa, onde necessariamente 
deverá constar: 

→O nome da competição    →Convenções ou legendas   
→A escala       →Cartógrafos ou Mapeadores 
→A eqüidistância das curvas de nível   →Categoria 
→A região do mapa                →Patrocinadores 
 
 
 



Exemplo de um Mapa de Orientação 
 

 
 

Confecção do Mapa de Orientação 
 
 Os mapas são elaborados no terreno, usando técnicas de cartografia de Orientação, e depois 
são digitalizados no computador usando o programa Ocad, da Empresa HANS STEINEGGER 
SOFTWARE (Suíça). Visite: www.ocad.com 
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Orientar o mapa   

 Saber como se orientar durante uma competição de Orientação e como usar corretamente um 
mapa de Orientação significa ser capaz de sair de situações difíceis, em que a direção certa é fator 
preponderante no sucesso da competição. Antes de utilizar um mapa, ele deve ser colocado em 
posição tal que as direções no mapa coincidem com as direções no terreno. Há dois meios de fazer 
isso; um deles sem o auxílio da bússola e o outro com esse auxílio ou com o de algum outro meio que 
sirva para determinar o norte. Essa operação de ajustar a posição do mapa ao terreno chama-se 
orientação do mapa. 
 

PROCESSOS PARA ORIENTAR O MAPA   

1. Comparação do mapa com o terreno 
 

  Esse processo consiste simplesmente em examinar e observar o terreno com o mapa diante do 
observador. Isso pode ser feito quando existirem, no terreno, acidentes cuja representação figure no 
mapa. 

 

Observe a figura seguinte, como se faz a comparação mapa-terreno: 
 

 
 

2. Com o uso da bússola 
 

 Os Mapas de Orientação são impressos de modo que a sua parte superior corresponda com a 
direção Norte. Quando isto não acontece, há, geralmente uma seta indicadora dessa direção, em cuja 
ponta fica a letra “N”. Assim, se, no terreno, apontarmos a parte superior do mapa, ou a seta indicadora, 
para a direção Norte, o mapa ficará orientado. Ou seja, basta apontar o norte do mapa na mesma 
direção apontada pela bússola (direção da agulha vermelha). 

A Bússola 

1. Generalidades 
       
 É um instrumento que serve para: 
 
 1. Medir ângulos horizontais (azimutes*), a partir da direção do Norte Magnético; 

2. A orientação no terreno (indicar a direção a seguir) e 
 3. Orientar o mapa com o terreno. 
 
 Possui uma agulha imantada que está sempre com uma de suas extremidades, de cor vermelha, 
apontando sempre para a direção do NM. 
 A bússola é um material indispensável na orientação e seu perfeito conhecimento é condição 
básica. 
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2. Utilização da Bússola de Limbo Móvel 
 
          a) Descrição – Em geral, as bússolas de limbo móvel, são constituídas de uma caixa plástica, no 
interior da qual, girando sobre um quício e em meio líquido, encontra-se a agulha imantada; um limbo 
exterior móvel graduado em graus e/ou milésimos. Sobre o limbo estão impressas as quatro direções 
principais. Possui uma marca luminosa na ponta norte da agulha. 
 
 Vamos conhecer as partes da bússola de limbo móvel: 
 

 
 
Azimute magnético é um ângulo horizontal medido no sentido horário, a partir do norte magnético. 

 
b) Os três principais empregos da bússola: 

 
(1) Medir, ou tirar o AZIMUTE de um ponto – Apontar a seta de navegação para o 

objeto e girar o limbo, até fazer coincidir a letra N com a ponta da agulha, ou seja, vermelho 
com vermelho; ler, a seguir, o azimute junto à linha de leitura,  que está na direção da seta de 
navegação. 

 
(2) Determinar a direção de um AZIMUTE – Registrar o azimute desejado, junto à linha 

de leitura, girando, para isso, o limbo. Em seguida, mantendo a bússola na altura do peito, girar 
o conjunto corpo-bússola até que a ponta norte da agulha coincida com o N marcado no limbo, 
ou seja, coincidir vermelho com vermelho. Em seguida fazer a visada, tomando no terreno uma 
referência para a direção, seja uma árvore ou outro objeto. 
 

(3) Orientar o mapa – A parte superior do mapa corresponde ao Norte, então, basta 
apontar o norte do mapa na direção Norte, apontada pela bússola (direção da agulha vermelha). 
 
c) O Processo 1-2-3 – Você tira o azimute, determina a direção a seguir e orienta o mapa com o 

terreno em 3 passos simples: 
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1º Passo: Coloca-se uma das laterais maiores da bússola, sobre a direção desejada, 
mantendo-se a seta de navegação nesta direção. 

 

 
 

  2º Passo: Girar o limbo móvel até coincidir (ficarem paralelas) as linhas meridionais da 
bússola com as linhas meridionais do mapa, tendo-se o cuidado de manter a seta de orientação para o 
Norte do mapa. 
 

 
 

  3º Passo: Girar todo o conjunto (mapa-bússola) até coincidir a agulha magnética (lado 
vermelho) com a seta de orientação (também vermelha), ou seja, é só coincidir vermelho com vermelho. 
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 Feito is   
so, três resultados você terá: 

1- Estará registrado na bússola, o azimute da direção; 
2- O Mapa estará orientado com o terreno, e; 
3- A bússola já estará apontando a direção correta a seguir, com sua seta de 

navegação. Agora é só seguir ao longo da rota, para o próximo ponto de controle. 
 

 
 
 3. Navegação segundo um determinado Azimute 

 
Para “navegar” segundo um determinado azimute, procede da seguinte maneira: 
- Registrar o azimute na bússola e coincidir vermelho com vermelho; 
- Localiza no terreno um objeto que esteja na direção que se deseja seguir; 
- Alcançar o objeto (árvore, pedra, poste, etc), bastando caminhar ou correr; 
- Parar nesse objeto, fazer outra visada procurando outro objeto, e seguir novamente. 

 
4. Uso das escalas da Bússola 
 
A Bússola possui escalas gráficas, mas que são específicas para poucos mapas. Se você estiver 

usando um mapa que tenha a sua escala na Bússola, então a use, pois isso é muito simples, bastando 
colocar esta escala no local desejado para medir a distância, e sua leitura é feita diretamente na 
bússola. 

Mas se a Bússola não possuir a escala do seu mapa, o indicado é fazer o uso da régua 
milimetrada que vem nessa mesma bússola. O melhor é fazer a conversão de mm para cm, assim: 

 - 10mm = 1cm; 20mm = 2cm, pois o uso em cm no mapa é menos complicado, como já 
foi visto antes. 

A bússola também possui uma régua em polegadas, mas que não é o caso de se usar aqui no 
Brasil. 
 

5. Contra-azimute 
   

É a direção contrária do azimute. 
Como é feito: 

Menos que 180o soma + 180o.         Ex:  Az  20o  + 180o   =  200o  C Az 
                      Mais que 180o diminui  - 180o .         Ex. Az 320o  - 180o   =  140o  C Az 
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6. Azimute de fuga 
 

 Todo praticante de esportes ligados à natureza deve saber, ao adentrar em uma mata, 
qual a direção geral que se está seguindo, para conhecer o AZIMUTE DE FUGA, pois em caso de um 
imprevisto, ele será utilizado para sair da mata. 

 

COMO MARCAR O AZIMUTE DE FUGA? 
 

O mais indicado é ter uma linha de referência: estrada, rio, cerca, linha férrea, alta tensão, etc. O 
menos indicado são pontos: fazenda, cidade, povoado, ou uma área já conhecida. 

 
 
 7. Precauções no emprego da Bússola 

 

Os campos magnéticos influem na bússola, perturbando-lhe o funcionamento. Quando se está 
trabalhando com a bússola, deve afastar-se de massas de ferro e campos elétricos. São as seguintes 
as distâncias mínimas de segurança: 
 

- Linhas de força de alta tensão.....................60 metros; 
- Viatura ou carro ...........................................20 metros; 
- Linhas telegráficas........................................20 metros; 
- Cercas e redes de arame farpado................10 metros; 

            
8. Precauções quanto à conservação da bússola 

 

- Não deixar a bússola em lugar úmido. 
- Evitar choques violentos. 
- Limpar as partes externas. 
- Nunca desmontar o aparelho. 
 

Técnicas de Orientação 

 Talvez não existam técnicas de Orientação, mas sim uma técnica única, que consiste no 
emprego equilibrado por parte do atleta, das diversas habilidades que deve possuir, quer na utilização 
do mapa e da bússola, na avaliação de distâncias ou até mesmo no condicionamento físico. 
 O terreno é quem determina o momento e qual, ou quais técnicas devem ser usadas. Para cada 
situação, haverá sempre uma solução mais adequada. 
 Vamos abordar cada técnica separadamente, mas é, pelo emprego simultâneo e ponderado de 
todos os tópicos que se consegue bons resultado em Orientação. 
 
1. Dobrar o mapa 
   
 Uma maneira prática de segurar o mapa é dobrá-lo, de modo que apareça somente a área onde 
o desportista está trabalhando. 
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2  
. Uso do Polegar 

 O uso do polegar é de fundamental importância para a leitura do Mapa durante a corrida, pois 
dessa forma o atleta não precisa interromper sua progressão. 
 O polegar é colocado exatamente na posição onde se encontra o atleta e é movido sobre o 
mapa à medida que o mesmo se desloca, de modo que a todo o momento indique no mapa a posição 
onde o atleta está. Assim, de instante em instante, o atleta poderá conferir, rapidamente, os pontos por 
onde passa com o seu mapa. Esta é também uma maneira prática de segurar o mapa, que deve está 

obrado. Deve-se procurar ler o mapa sem interromper a progressão. d  

 
 
3. Check Points 
 

 São pontos ao longo da rota, escolhidos pelo atleta, os quais decidiu conferir com o mapa, para 
controlar sua localização exata. 
 Antes de iniciar a pernada, o atleta deve escolher, no mapa, seus “check points”. 
 Na medida em que são atingidos, o atleta desloca o seu polegar para esses pontos, no mapa, de 
modo que seu dedo estará sempre no último “check point” atingido. 
 O atleta experiente deve saber que quanto mais próximo o Ponto de Controle, mais check points 
serão necessários. 
 
4. Ponto de Ataque 
 

 É um acidente bem definido, tanto no mapa como no terreno, de onde o atleta partirá, com 
certeza, para encontrar o Ponto de Controle.  

O Ponto de Ataque é escolhido pelo atleta. 
 
 
5. Escolha da rota 
 

 Esse é um dos aspectos mais bonitos da Orientação. É, ao ter decidido por uma boa rota, que o 
atleta encontra a satisfação pessoal de ter comprovado a adequabilidade de sua decisão. Planejar qual 
deve ser a rota não é somente uma questão de escolher o melhor caminho a seguir, mas também de 
decidir que técnicas de Orientação são mais adequadas para o tipo de terreno que se vai percorrer. É 
no momento de decidir a rota que se garante a performance numa prova, navegando pelo itinerário 
mais econômico em tempo e com menor desgaste físico. 
 É bastante difícil sugerir regras rígidas para o planejamento a e a escolha de uma rota; porém, é 
necessário ao atleta conhecer certos princípios básicos que devem nortear a sua decisão. 
 A escolha da rota está equacionada na seguinte frase: “se a reta é o menor caminho entre dois 
pontos, porque não seguí-la?” 
 A resposta a esta pergunta está condicionada aos seguintes fatores: 
 
      a) a existência de obstáculos entre os dois controles, como: colinas, vales, rios, lagos, mata 
densa, pântanos, etc; 
      b) a existência de acidentes favoráveis nas proximidades do controle, como: trilhas que 
conduzem ao controle, campo aberto que facilita a progressão, etc; 
      c) a localização do ponto de controle recomenda que o mesmo seja atacado de acidente 
característico em suas proximidades, para maior segurança. 
 
 Portanto, em Orientação, nem sempre a linha reta é o melhor caminho, sendo sempre 
necessário planejar a rota antes de iniciá-la. É preciso observar no mapa a área do próximo ponto de 
controle e considerar o seguinte: 
 

Reginaldo Sousa Lima Página 27 12/11/2003 



Reginaldo Sousa Lima Página 28 12/11/2003 

a) De que direção é mais fácil atacar o ponto de controle? 
b) Como se pode estender o ponto de controle? (Aqui cabe a explicação do que seja 

“estender” um controle: no início de uma pernada, quando se planeja a rota, não se tem 
como objetivo inicial ir diretamente pro Ponto de Controle e sim chegar com segurança, 
às suas cercanias). Portanto, planeja-se a rota, de modo a alcançar algum acidente do 
terreno, na área do ponto de controle, perfeitamente identificado. Deste acidente então, 
numa segunda etapa, procura-se atingir o Ponto de Controle. 

c) É necessário um Ponto de Ataque? O atleta deve escolher um bom Ponto de Ataque, 
para não haver perda de tempo na localização do controle. 

 

Após ter respondido a estas perguntas e delineado, no mapa, a rota julgada mais adequada, 
deve-se ponderar: 

 

1) Se a rota escolhida pode ser percorrida com segurança; se é adequada às suas 
habilidades; 

2) Se não há uma outra rota alternativa que melhor se adapte às preferências ou 
habilidades próprias. 

 

É evidente que nada de definitivo pode ser apresentado como regra geral para a escolha da 
rota, já que tudo depende do próprio atleta e das considerações que fizer. Os tópicos acima 
apresentados são apenas observações que deverão ser ponderadas e que ajudam na decisão. 

 

É interessante observar que, além dos tópicos apresentados, há ainda algumas considerações: 
 

1 – O caminho longo e fácil versus o caminho curto, porém difícil:
  Este é o dilema mais comum com o qual o atleta se depara numa competição. O que 
gastará mais tempo? Seguir a trilha que desborda o bosque ou atravessá-lo em linha reta? A resposta 
dependerá da dificuldade que o terreno em linha reta oferece e o ritmo que se poderá manter nesse 
terreno. É imprescindível, portanto, que o atleta conheça, perfeitamente a velocidade que é capaz de 
desenvolver nos diferentes tipos de terreno para então, rapidamente, comparar as rotas que lhe 
parecem mais convenientes. Deve-se observar, ainda, que essas velocidades não podem ser 
comparadas em termos absolutos e sim em termos relativos, considerando o trabalho ao longo de todo 
um percurso. Daí a dificuldade em estabelecer essas velocidades de progressão, as quais para serem 
medidas, deve ser observado que o desgaste físico tem de ser, aproximadamente, o mesmo para todos 
os tipos de terrenos, dentro da mesma distância. 
  Evidentemente, só o treino continuado e a experiência acumulada, darão ao atleta a 
egurança suficiente para estabelecer esses dados. s  

 2 – A subida e descida de uma colina versus o seu contorno: 
  Não há exercício físico que consuma mais energia, tão rapidamente, quanto subir 
elevações. 
  Conseqüentemente, o atleta deve pensar duas vezes ao decidir por uma rota que 
atravesse curvas de nível improdutivas (são aquelas que são subidas e descidas numa mesma 
pernada). 
  Como um bom organizador de percurso sempre coloca uma colina ou um vale entre dois 
controles de uma mesma altitude, o atleta terá, em algumas oportunidades, que decidir se uma rota “de 
contorno” seria mais adequada. 
  Novamente a comparação entre as velocidades relativas, é que decidirá qual o melhor 
caminho. Com a experiência, o atleta pode transformar o trabalho de subida, em termos de distância, de 
modo a poder comparar as duas rotas. 
 

 3 – Uso de Linhas de Referência: 
  Muitos atletas se surpreendem quando ao final de um percurso verificam que o tempo 
gasto para percorrê-lo é geralmente, 30% mais que o necessário para percorrer a mesma distância do 
percurso, em uma pista. Este aumento considerável é gasto nas diversas leituras do mapa e da 
bússola. Para diminuí-lo, alguns atletas desenvolvem uma capacidade fotográfica mental fabulosa, e 
conseguem num relance, memorizar uma boa área do mapa, evitando consultas supérfluas. 
  Contudo, mesmo sem essa capacidade, o atleta pode reduzir o número de paradas para 
leitura do mapa ou da bússola, se o mesmo utilizar as linhas de referência. Linhas de referência são 
acidentes do terreno, artificiais ou naturais, que numa pernada, são paralelas ou acompanham a direção 
geral da rota,. Obviamente, uma trilha é a melhor linha de referência possível; contudo numa pernada 
em que estas não são encontradas, vales, rios e até mesmo montanhas ao longo da rota podem ser 
utilizados para tal fim. 



  Acidentes artificiais como cercas i linhas de transmissão de energia podem também se 
constituir em excelentes linhas de referência, caso estejam plotadas no mapa. 
  Uma rota que, de controle a controle, utilize linhas de referência, pode ser rápida e 
relaxante para o atleta, uma vez que tendo a certeza da sua direção, pode imprimir maior velocidade ao 
deslocamento sem preocupar-se com o mapa ou com a bússola. 
 

 4 – Linhas de Segurança: 
  Outro uso para os acidentes notáveis é o de linhas de segurança. Freqüentemente o 
problema da Orientação não depende somente da direção correta, mas também até onde seguir esta 
direção. Atletas experientes costumam utilizar acidentes do terreno que cruzam a rota como linhas de 
segurança. É muito mais proveitoso correr velozmente através de um campo aberto sem muito cuidado 
com o mapa ou com a bússola, se o atleta já sabe que existe adiante uma cerca cruzando 
perpendicularmente a sua direção, que pode ser utilizada como linha de segurança. Ao atingir a cerca, 
então, poderá continuar sua orientação pelo mapa, empregando a técnica de utilização de uma 
eferência linear próxima do ponto de controle. r  

 5 – Azimute de Segurança (aiming off ou offset): 
  Muitas vezes o Ponto de Controle está localizado num acidente cuja dimensão 
predominante é o comprimento, tal como rios, lagos, trilhas, cercas, etc. Neste caso, não é suficiente 
atingir o referido acidente, mas também ter certeza de onde se está ao longo dele, a fim de evitar perda 
de tempo com erros desnecessários para localizar o prisma. 
  Se o Ponto de Controle está situado na confluência de dois rios, não basta dirigir-se 
diretamente para a citada confluência, pois dificilmente chegaremos direto nela (um erro de 40 no 
azimute, numa distância de 1.000m, implica num erro de aproximadamente 100m). Ora, caso esse erro 
seja cometido (e isto é normal) alcançar-se-á o rio mas a confluência não. Sobrevém, então, a dúvida: 
Para que lado estará o Ponto de Controle? A fim de se evitar erros desse tipo, utiliza-se o azimute de 
segurança, que é um azimute com erro proposital para um dos lados, ao invés de ser tirado diretamente 
para o Controle. Assim quando chegar ao rio saber-se-á, com segurança, para que lado está o Ponto de 
Controle. 

 
aiming off ou offset 

 

 Finalmente, é importante ressaltar os fatores que deverão ser levados em consideração na 
escolha da rota: 
  - Condição física do orientador. 
  - Ritmo de progressão em função da natureza do terreno. 
 

 A escolha da rota mais adequada envolve muita experiência; portanto, é aconselhável ao 
principiante comparar, após uma competição, sua rota com a dos mais experientes, a fim de colher 
maiores ensinamentos. 
 

-A escolha da rota é a “ESSÊNCIA” desse esporte, pois alia a atividade física ao trabalho 
mental, além de ser “FATOR DECISIVO” na competição. 
 
6. Localização do Ponto de Controle 
 
 A localização do Ponto de Controle, ou melhor, do PRISMA, é mais um problema na Orientação, 
pois um bom montador de percurso sempre irá exigir boas técnicas dos atletas, na abordagem dos 
controles. A rota foi bem escolhida, mas devido a erros grosseiros cometidos entre o Ponto de Ataque e 
o Ponto de Controle, e o atleta perderá tempo. 
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 É freqüente encontrar atletas comentando os erros cometidos nas proximidades do Ponto de 
Controle. Assim, é conveniente que cada um aprimore a sua técnica para localizar os Controles 
(prismas), que se automatizarão pela repetição. 
 Apesar de ser muito pessoal, daremos alguns conselhos para localização dos controles 
(prismas): 

a) Escolher um bom Ponto de Ataque e lembrar que o mesmo deve está próximo do 
Ponto de Controle; 

b) Não utilizar a mesma técnica ao longo de todo o percurso e o ritmo deve ser 
diminuído ao se aproximar do Ponto de Controle; 

c) Escolher uma pernada que ofereça um bom número de check points, tornando 
mínimo o risco de erros; 

d) Nunca esquecer que o raciocínio diminui com o cansaço; 
e) Próximo do Ponto de Controle concentrar-se nos detalhes do mapa; 
f) Ler com atenção a descrição do Ponto de Controle no Cartão de Descrição; 
g) Após ter lido a descrição do Ponto de Controle, procurar no terreno acidentes que 

possam ser importantes para a localização do controle; 
h) Nas proximidades do Controle a atenção deve ser redobrada, pois procurar o Ponto 

de Controle a esmo implica sempre em grande perda de tempo; 
i) Ao atingir o Ponto de Controle, o atleta deve verificar se o seu número (código) está 

coincidindo com o do Cartão de Descrição. Após marcar o cartão, deve abandonar a 
área do controle na direção geral da progressão, enquanto planeja a próxima rota. Só 
depois de decidi-la, é que se aumenta o ritmo. Deste modo consegue-se ganhar 
algum tempo e por fim; 

j) Durante todo o tempo o polegar deve indicar a posição do atleta no mapa. 
 
7. Utilização da Bússola 
 

 A bússola é de grande utilidade na Orientação. É com a bússola que se confirma a direção geral, 
a localização do Ponto de Controle e, algumas vezes, até a própria localização. 
A bússola é usada em diversas ocasiões, dependendo da precisão que cada um necessita, nas 
diferentes situações. 
 
 Para a utilização da bússola, nós temos as seguintes técnicas: 
 
 1 – Utilização da Bússola com precisão:
  Esta é a maneira mais cuidadosa de se utilizar a bússola. Só deve ser utilizada nos 
momentos adequados, pois toma muito tempo, entretanto, há sempre que utilizá-la numa prova de 
orientação, seja durante a última parte de uma pernada, quando se ataca o Ponto de Controle, ou 
quando a orientação parece difícil. A combinação adequada da leitura do mapa, da contagem de passos 
e da precisão da bússola, leva a uma boa performance. 
  Quando as imediações do Ponto de Controle são pobres de detalhes, a utilização dos 
azimutes, cuidadosamente tirados e seguidos é obrigatório. Mas devido ao inconveniente do tempo 
gasto com esta técnica, ela é colocada em segundo plano, devendo-se sempre, procurar no mapa, 
subsídios suficientes para a localização do Ponto de Controle. 
 
 2 – Utilização Rudimentar da Bússola:
  Esta é a maneira mais comum de se utilizar a bússola, pois não se perde tempo com ela, 
e qualquer segundo perdido pode implicar na perda de uma boa posição. 
  Se a direção seguida conduz a um acidente facilmente identificado, então, a leitura com 
precisão da bússola pode ser desprezada. Nestes casos garante-se a rota verificando com a bússola 
apenas os acidentes marcantes, não sendo necessário, para isso, azimutes precisos. Muitas vezes um 
acidente cuja identificação é desejada, é tão característico que apenas o mapa é suficiente para a sua 
localização. 
  Quando se ataca um Ponto de Controle difícil, é a bússola que confirma a leitura do mapa 
para se chegar a ele com segurança; e durante a pernada, é a leitura do mapa que garante a utilização 
da bússola. 
  Assim, a leitura rudimentar da bússola é a maneira de deslocar-se rapidamente durante a 
parte mais fácil de uma pernada sem se perder tempo com azimutes desnecessários. Se a orientação 
for simples, basta olhar o mapa e obter da bússola a direção geral. Entretanto, a utilização da bússola 



em nenhum momento deve ser abandonada totalmente, pois atletas experientes já participaram de 
percursos sem esse importante instrumento e seu desempenho foi abaixo do que deveria ser.  
  Um azimute, mesmo aproximado, sempre oferece a necessária segurança para se 
prosseguir com confiança. 
 
8. A Avaliação de Distâncias 
 

 Muitos erros são cometidos na Orientação devido a estimativas erradas de distâncias ou até 
mesmo por esquecer de usar as distâncias. 
 Depois de algum tempo torna-se fácil seguir a direção correta; o que se torna difícil é saber, com 
certeza, até onde ir naquela direção. O mesmo o problema se apresenta quando se escolhe como 
check points certos acidentes como trilhas, casas, pequenos córregos, picadas, etc., que podem ser 
facilmente confundidos devido ao grande número deles num percurso. A única maneira de se confirmar, 
exatamente, se este ou aquele o acidente procurado é através da estimativa da distância. Há dois tipos 
de avaliação de distância, em Orientação: 
 
 a) No mapa:

A medida de distância no mapa é fácil e de muita precisão, bastando para tal, usar a sua 
escala. O meio mais fácil é utilizar a escala gráfica que a própria bússola possui (caso a sua bússola 
não a possua você pode colar uma na mesma) ou use a régua milimetrada, que também vem na 
bússola. 

Assim, a medida de distâncias no mapa não representa nenhum obstáculo, desde que a 
distância a medir seja em linha reta. O problema maior é avaliar distâncias de uma rota curva. Para tal, 
só a prática e a ajuda da escala gráfica ou régua milimetrada podem permitir uma boa avaliação. 
 
 b) No terreno:
  A contagem de passos é ainda o melhor método para a medida de distâncias no terreno. 
Para essa contagem de passos, o mais adequado é o passo duplo e para tanto, o atleta deve ter o seu 
aferido. Esta aferição é individual e deve ser feita para diversos tipos de terreno (limpo, inclinado, 
banhados, matas, etc.) e para as diversas velocidades (andando, correndo, trotando) que são utilizadas 
num percurso. Se quiser, o atleta pode fazer a anotação das aferições do seu passo duplo na bússola. 
  Alguns atletas, contudo dizem que é perfeitamente desnecessária a contagem de passos 
se o mapa for bom e o terreno bastante acidentado, porém, é um conceito errado, pois freqüentemente 
encontram-se partes de um percurso onde o mapa não coincide exatamente com o terreno. Afinal, uma 
trilha, conforme o uso, não leva muitos meses para ser feita. 
  Ao longo de uma pernada há várias ocasiões em que é necessário medir distâncias, 
principalmente em terrenos planos. E a maneira correta é medir a distância entre os pontos do terreno 
que foram escolhidos para referência. A cada ponto atingido, uma nova contagem de distância deve ser 
feita. 
 

AFERIÇÃO DO PASSO DUPLO 
 

Um passo duplo é igual a dois passos normais, contados sempre que o mesmo pé (esquerdo 
ou direito) tocar o solo. 

O atleta percorre, no passo escolhido, uma distância de 100 metros, contando o passo duplo e 
anota, repete por mais três vezes e retira-se a média aritmética. Essa média será o seu passo duplo 
para 100 metros no passo escolhido. Na figura seguinte, temos o exemplo em passo normal. 

 
Aferição do passo duplo. 
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Na Corrida de Orientação... 
 

... não basta ser o mais veloz, nem apenas esperto... 
 

 
 

 ... é preciso saber ler o mapa para ESCOLHER A MELHOR ROTA e usar as TÉCNICAS DE 
ORIENTAÇÃO corretamente. 

 

Glossário 
 

Aiming off ou offset: o atleta tira um azimute para um dos lados do Ponto de Controle, quando este 

está localizado em um acidente longo e transversal à rota. 

Atravancar: passar por terreno matoso, sujo, de difícil progressão para evitar dar uma volta. 

Azimute: direção que se quer seguir; direção em graus. 

Carneiro: atleta que segue os demais, sem orientar-se. É ilegal e antidesportivo. 

Chafurdar: perder-se, orientar-se mal, perder muito tempo, desistir. 

Check point: acidente no terreno que serve para verificação da rota. 

Código do Controle: número que está no Ponto de Controle e no Cartão de Descrição. Assegura ao 

atleta que o mesmo atingiu o Ponto de Controle correto. 

Escala do mapa: razão entre a distância no mapa e a distância no terreno. 

Escala de passos: escala que mede a distância em função da contagem de passos duplos de cada 

um. Pode ser colada na bússola. 

Erro paralelo: confundir duas áreas de características semelhantes. 

Leitura mapa-terreno: processo em que se compara cuidadosamente o mapa e o terreno, a fim de se 

localizar o Ponto de Controle. 

Orientação precisa: técnica que consiste na utilização precisa da bússola, do mapa e a contagem de 

passos. 

Orientação rudimentar: combinação da utilização rudimentar da bússola e do mapa. 

Orientador: pessoa que pratica a Orientação. 

Orientar o mapa: orientar o mapa de modo que o seu Norte aponte para o Norte Magnético e que os 

acidentes do terreno coincidam com as respectivas convenções no mapa. 

Piau: “grito de guerra do Orientador”, muito usado quando um atleta encontra o Ponto de Controle e 

quer avisar aos demais. Serve, também, para saldar um companheiro da Orientação. 

Picotar: perfurar o Cartão de Controle com o picotador. 

Ponto de Ataque: acidente destacado no terreno donde se ataca o Ponto de Controle. 

Rota: caminho escolhido pelo atleta para chegar aos pontos de controle. 

Zerador: atleta que completa o percurso com o menor tempo, vencedor. 
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O Desporto Orientação 
 

ORIENTAÇÃO: 
 

“Um desporto Ecológico” 
  Porque sua prática retorna o homem ao seu meio primitivo: a natureza. Estimula a 
preservação ambiental e ecológica. 
 

“Um desporto para toda a vida” 
  Porque seus praticantes são de ambos os sexos, dos 8 aos 90 anos de idade. 
 

“Um desporto para todos” 
  Porque pode ser praticado por portadores de qualquer tipo de deficiência física. 
 

“Não é um esporte exclusivamente militar” 
  Teve sua origem no meio militar porque essa profissão exige conhecimento de cartas 
topográficas e do terreno. 
 

“O esporte de maior aceitação pelo público feminino” 
  Porque dá condições iguais de competição para homens e mulheres e por ser um 
esporte inteligente. 
 

“O desporto onde todos os dirigentes são praticantes” 
  Porque os organizadores de uma etapa serão os atletas das demais. 
 

“Não é esporte radical” 
  Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. 
 

“Um desporto justo” 
  Porque vence o atleta de melhor preparo físico e técnico. 
 

“Um desporto moderno” 
  Porque o praticante para ser vencedor não precisa derrotar o seu adversário. A disputa é 
contra seus próprios limites em meio à natureza. 
 

“Um esporte inteligente” 
  Porque o atleta não dá um passo sem que tenha que usar a mente. 
 

Venha participar deste maravilhoso esporte, curtir a paz da natureza e a cada ponto sentir a segurança 
que nasce da confiança e do conhecimento de si próprio. 
 

Conclusão 
 

  Tudo aqui apresentado certamente proporcionará aos atletas iniciantes a obterem um 
bom desempenho em competições de Orientação, induzindo-os a despertar o interesse por este 
esporte. 
  Assim sendo, o atleta que assimilar satisfatoriamente todas as informações aqui 
apresentadas, certamente evitará o chafurdo durante um percurso de Orientação. 
  E não esqueça: 

 
(ORIENTE-SE ATÉ O FIM) 
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Em Resumo 
 

A Corrida de Orientação é uma Caça ao Tesouro... 
 

 
 

  ... e o mais rico dos tesouros, pois “caçamos” a saúde junto à Natureza, desenvolvemos 
nosso raciocínio, temos a liberdade de escolher nossos caminhos e criamos novos laços de amizades. 
 

“Mens sana in corpore sano” 
 

O Distintivo do CLOFS 
 

 
 

CLUBE DE ORIENTAÇÃO FEIRA DE SANTANA 
 

 Criado em 25 de outubro de 2000, por Reginaldo Sousa Lima e Edson Augusto Oliveira 
Carneiro, motivados pela participação no I CINEBO – CIRCUITO NORDESTE DO BRASIL DE 
ORIENTAÇÃO, nas etapas de Recife-PE (14 out 00) e Maceió-AL (18 nov 00), e pelo apoio prestado 
por João Carlos Silva, presidente do CORAL – CLUBE DE ORIENTAÇÃO DE ALAGOAS, com o 
objetivo de difundir este esporte em toda a região de Feira de Santana, promover competições 
juntamente com o Clube de Orientação de Amaralina, sediado em Salvador-BA e preparar atletas para 
competições fora de sua sede. 
 O CLOFS – Clube de Orientação “Feira de Santana”, é assim designado em homenagem à 
cidade Feira de Santana, onde o mesmo está sediado. 
 O distintivo ficou assim representado: 
- Um escudo delineado em azul, representando o céu. 
- Dentro do escudo está a sua designação: “Clube de Orientação Feira de Santana”, sendo que “Clube 
de Orientação” está na forma de um arco, logo acima da Bússola, “FEIRA” está na cor verde, 
representando a NATUREZA e sobreposta ao limbo da Bússola, usando a sua agulha como um “i”, o 
“de” está na base da Bússola, e “Santana” está fora da Bússola, bem destacada. 
- No limbo da Bússola estão os quatro Pontos Cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste, que representam a 
“ORIENTAÇÃO”. 
-A BÚSSOLA representa o “ORIENTADOR”, sendo os dois, amigos inseparáveis nas visitas aos 
Prismas. 
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Curso de Orientação 

  O CLOFS, Clube de Orientação Feira de Santana, realiza periodicamente um Curso de 
Orientação, com duração de 20 horas/aula e ao final o novo praticante de Orientação recebe um 
Certificado.  

Modelo do Certificado do Curso de Orientação do CLOFS 
 

 
 

Informações e Contatos 
 
 REGINALDO SOUSA LIMA
  35º BI – Av. Contorno, 7770, Bairro Subaé 
      Feira de Santana-BA – CEP 44100-000 
      Fone: (75) 221-3522 Ramal 287 e (75) 614-4548 
      E-mail: regsol@ibest.com.br  
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