
 
 

“20° Aniversário do Grupo Suçuarana. SELVA!!!”  
**Faca comemorativa** 

 
 

 
“ A melhor Faca de Sobrevivência na Selva do Brasil!!! ” 

 

 

 
 

Fabricada por: R. Vilar Cutelaria  

 
 
“Um pouquinho da minha história antes da Faca Onça - I...” 
  
Eu, Ventura, código Onça - 001, voluntário do Grupo Suçuarana, completo 40 anos de 
convivência e operações na selva neste ano de 2014. Tudo começou aos seis anos de idade, 
saindo para as matas na cidade de Presidente Prudente (interior de SP) com o meu 1° “professor 
de selva”: meu pai Célio. Ele me apresentou à selva e eu me apaixonei logo no primeiro contato. 
Ensinou-me a marcar as árvores para não me perder, a reconhecer algumas plantas da Mata 
Atlântica, construir a primeira  armadilha, pescar o peixe de várias formas e muitas outras aulas...  
  
Aos cerca de 15 anos de idade, após assistir ao filme Rambo I, fiquei encantado e  interessado 
em facas voltadas à “Sobrevivência na Selva”, tendo chegado a confecionar alguns modelos feitos 
de serras largas de aço rápido (inclusive com cabo oco).  
  
No dia 07 de setembro de 1994, eu e mais cinco grandes amigos (Floriano, Denilson, Levi, Élcio e 
Genário) fundamos o “Grupo Suçuarana de Sobrevivência na Selva”, sem nenhuma 
experiência ou professores para nos ensinar e corrigir os erros! 
 
Já vivi muitos momentos maravilhosos proporcionados por esta entidade única. Algum dia, o livro 
do Grupo Suçuarana será editado e poderei descrever, em detalhes, estes momentos. Deus Pai e 
Criador foi muito bondoso conosco, os ditos “Tigres de Bengala”, pois Ele tornou todos os nossos 
sonhos em realidade, indo muito além dos mesmos... 
Na minha trajetória de quase 20 anos no Grupo Suçuarana, tive a oportunidade de conhecer 



muitos locais maravilhosos, de participar de muitas missões, dos vários momentos marcantes e 
felizes da nossa entidade. Mas o principal, dentre tudo, foi conhecer os meus companheiros de 
jornada e os muitos professores e amigos que fui adquirindo ao longo desta caminhada! Não 
citarei nomes para não cometer injustiças mas são centenas e centenas de pessoas que 
conquistaram o meu carinho, respeito e admiração. Para estas pessoas eu digo: “Muito obrigado 
por tudo! SELVA!!!” 
 
 

FACA ONÇA - I 
   
Com a proximidade do 20° aniversário do Grupo Suçuarana, eu queria prestar uma justa 
homenagem a esta entidade, visando retribuir um pouco dos conhecimentos e alegrias 
proporcionados por ela a minha pessoa. 
 
Para esta homenagem, desenhei e desenvolvi a Faca Onça – I, voltada à “Sobrevivência na 
Selva, Locais Inóspitos e ASEK (Faca para Escape e Sobrevivência da Tripulação)”. Utilizei, no 
projeto, meus 40 anos de experiências: de convivência, operações e resgates no Pantanal, Selva 
Amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, regiões montanhosas do sudeste, pesquisas diversas sobre 
o tema e, principalmente, as atividades praticadas dentro do Grupo Suçuarana. 
 
Escolhi, como parceiro, para fabricar a Faca Onça - I, o amigo e renomado Mestre Cuteleiro 
Ricardo Vilar que, com a sua vasta experiência em cutelaria, colaborou muito no desenvolvimento 
e fabricação da faca. 
 
Os motivos do projeto e confecção da Faca Onça – I, são: 
 
- Concretizar um sonho,  pois, queria desenvolver uma faca de sobrevivência pessoal; 
- Tornar-se uma faca comemorativa pela passagem do 20º aniversário do Grupo Suçuarana, 
sendo confeccionado um lote de 20 peças (uma peça para cada ano de vida desta entidade); 
- Ser uma faca referência para praticantes e aficcionados em Sobrevivência na Selva, 
aventureiros, entre outros, sendo extremamente útil em uma situação emergêncial; 
- Colaborar, através da comercialização desta faca no Brasil todo, para a divulgação do Grupo 
Suçuarana e os seus diversos trabalhos. 
 
Para nominar esta faca especial, escolhi o nome “Onça – I”, pelos motivos citados abaixo: 
 
- Nome do grande felino que reina nas selvas do continente americano; 
- Prestar uma homenagem pessoal ao meu amado e admirado CIGS, do Exérctio Brasileiro, pela 
passagem do 50° aniversário em 2014; 
- Animal que admiro e gosto muito, um símbolo brasileiro; 
- Por ser o idealizador da faca, “emprestei” o meu código pessoal dentro do Grupo Suçuarana. 
  
 

PARTES DA FACA ONÇA - I  
 
- O formato da ponta da lâmina é do tipo “Clip point”, sendo bem resistente. Possui um fio convexo 
para facilitar cortes, esfolas de animais, limpeza de peixes, coleta de frutos em árvores,  retirada 
da polpa de vários tipos de frutos e chave de fenda improvisada (em emergências). O desbaste do 
fio do gume é do tipo hollow, tendo 30° a inclinação da afiação. 
Possui um falso fio (pequeno e afiado), no dorso, para facilitar perfurações, aumentar o poder de 
corte desta parte, facilitar os trabalhos de entalhes, ajudar nos pequenos arrombamentos e para 
cavar o chão, preservando o corte do fio principal; 
 
- Na ponta da lâmina existe um furo, com 5mm de diâmetro, que serve para quebrar ferrões e 
espinhas de peixes, para entortar/desentortar arames, pregos e vergalhões finos, etc. Em uma 
emergência, a pintura de um dos lados da lâmina, em torno do furo, poderá ser retirada tornando-
o uma mira (para aeronaves de busca), visando provocar reflexos (lampejos) dos raios solares, 



através de movimentos com a faca. A retirada da tinta pode ser feita, lixando-se a lâmina com 
areia e/ou uma pedra; 
 
- O dorso da lâmina é bastante resistente. Lá, existem duas áreas com cantos vivos que servem 
como pontos para dar e receber pancadas fortes (com madeira, pedra ou outro objeto), visando 
cortes, rachar lenha, quebrar, lascar, entortar,  triturar, etc. Também servem como abridores de 
tampas, para raspagem de madeira e atrito com pederneira de magnésio, para provocar faíscas; 
 
- Também no dorso da lâmina, existe um apoio côncavo para os dedos indicador ou polegar, 
usado nos mais váriados trabalhos delicados com a ponta da lâmina da faca (limpar peixes, 
esfolas, retirada de polpas de frutos, etc); 
 
- Ainda no dorso, existem cinco rebaixos côncavos pequenos e um médio (antes da guarda), 
servindo como ponto de apoio ao dedo polegar para cortes com o uso da parte posterior do fio. 
Também servem para amarrar uma vara, com o uso de um cordolete fino, transformando a faca 
em uma arma de caça/defesa (lança, tacape, machadinha, azagaia ou fisga) ou ferramenta 
improvisada (pá, picareta, picador, etc); 
 
- A lâmina é fixa, de aço carbono temperado SAE 1070 e mede 5mm de espessura. Apresenta boa 
resistência a torção, tração e choque (battoning) e possui um comprimento ideal para trabalhos 
manuais, fornecendo ótima portabilidade ao usuário. Sua cor negra é resultante de uma resistente 
cobertura eletrolítica que é obtida por imersão e torna a lâmina mais protegida contra corrosões. 
Ela apresenta um sulco transversal (mosca), dos dois lados, entre o fio e o dorso da faca, servindo 
para dar maior resistência mecânica, alívio de peso, sangria de animais e apoio aos dedos 
quando necessário. Do lado esquerdo, o brasão do Grupo Suçuarana mostra-se gravado próximo 
à guarda e a frase “20° Aniversário do Grupo Suçuarana. SELVA!!!” é gravada a laser; 
 
- Entre o término do fio e a guarda, existe um ricasso côncavo que serve como ponto de apoio ao 
dedo indicador, propiciando uma excelente pegada e empunhadura da faca. No local, existe um 
rebaixo côncavo médio, servindo para amarrar uma vara com o uso de um cordolete fino na 
posição horizontal ou vertical, transformando a faca em uma arma de caça/defesa ou uma 
ferramenta improvisada; 
 
- A guarda, do tipo “Bowie” e medindo 7,5cm de comprimento, serve para proteger a mão do 
usuário e também evitar que ela escorregue em direção ao fio. Possui dois furos de 6mm para 
diversas amarrações, por exemplo, prender a faca à mão por um cordolete fino. Também podem 
ser usados para entortar arames e pregos de pequenos diâmetros. 
A guarda ainda apresenta dois rebaixos côncavos em suas laterais, visando facilitar o 
posicionamento e amarração de uma vara à faca. Podem, também, ser utilizados como apoio ao 
dedo polegar quando a faca for utilizada na posição horizontal, garantindo maior firmeza à 
empunhadura; 
 
- O cabo possui um tamanho ideal. Desenhado de forma ergonômica, facilita a empunhadura 
mesmo com a utilização de luvas. Apresenta uma espiga do tipo “full tang” (aparente/cheia) com 
têmpera seletiva, possuindo duas talas rígidas avermelhadas e planas, de Celeron Industrial. 
Essas talas medem 8mm de espessura e estão fixadas através de dois rebites tubulares com 
extrema resistência mecânica e, também, à agressão de produtos químicos. A empunhadura e a 
fixação de uma vara à faca são facilitadas pelo fato de as talas serem planas. O rebite próximo ao 
pomo deve ser usado como furo de artilho, para a colocação de um cordelete fino (fiel) que prende 
a faca ao punho do usuário; 
 
- No final do cabo, há um pomo com Skull Crusher, de formato quadrado e sem furo. Muito 
resistente, serve para dar e receber pancadas violentas com a faca na posição vertical. Através de 
uma pedra ou galho de madeira, pode-se utilizar a ponta da lâmina como um furador e o pomo 
para masserar, quebrar frutos com cascas duras, triturar ossos de animais/frutos, como alavanca 
improvisada, etc. Em uma emergência, o mesmo poderá ser lixado/desbastado, transformando-se 
em uma ferramenta improvisada (talhadeira, chave de fenda, etc). 



 
 

BAINHA DA FACA ONÇA - I  
 
- A bainha, de cor cor marrom e design moderno, é confeccionada em couro legítimo, possui 
costuras resistentes e é ambidestra. Sua presilha é de couro marrom, com abotoamento feito por 
botão de pressão na cor preta. Na parte frontal, há o timbre do brasão do Grupo Suçuarana;  
 
- Existe uma costura na parte superior da bainha que visa delimitar o passador para cinto NA e, 
assim, prendê-la melhor neste tipo de cinto. A parte inferior deste passador facilita a passagem e 
fixação da bainha em cintos convencionais; 
 
- Na parte frontal inferior da bainha, há um bolso em couro, com dois furos paralelos, destinado a 
colocação de uma pederneira cilíndrica, serra, etc. Este bolso serve como um reforço para a ponta 
da bainha, evitando que ela sofra danos causados pela ponta da faca. Os dois furos paralelos 
passantes, com 5mm de diâmetro, na parte inferior, visam a passagem opcional de um cordelete 
fino permeado para fixação do conjunto à cocha do usuário. Estes orifícios também servem para 
escoamento do excesso de água que se acumula no interior da bainha quando utilizada sob 
chuva ou na travessia de curso d’água.  
 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA FACA ONÇA - I  
 
Desenhista da faca Onça - I: Sr. Celso Roberto Ventura (O-001 do Grupo Suçuarana)  
Cuteleiro responsável pela fabricação da faca: Sr. Ricardo Augusto Ferreira Vilar 
Modelo da faca: Faca para sobrevivência na selva, locais inóspitos e  ASEK (Faca para Escape e 
Sobrevivência da Tripulação) 
Lâmina: Aço carbono temperado SAE 1070 
Espessura da lâmina: 5mm 
Comprimento da lâmina: 190,5mm (7”1/2”) 
Comprimento total: 330mm 
Cabo: Talas rígidas de Celeron Industrial na cor marrom avermelhado 
Acabamento: Preto, pintura eletrostática por imersão com logotipos gravados a laser 
Peso da faca: 475g 
Peso da bainha: 135g 
Peso total da faca com a bainha: 610g 
Bainha: Ambidestra, super resistente e confeccionada em couro legítimo na cor marrom  
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SELVA!!! 
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