
Informativo Nº7

Praia Grande/ SC

16 a 25 de setembro de 2022

RIC Brasil 2022 é um encontro internacional de canionismo direcionado para

praticantes autônomos com experiência na prática da atividade. Os

acompanhantes, não praticantes, poderão ter acesso à sede do evento e a

programação oficial com a exceção da parte esportiva e técnica, não podendo,

em consequência, realizar as descidas de cânions que integram a programação

do evento. Lembramos que a região possui varias atividades turísticas que

podem ser realizadas através das empresas locais.

A comissão organizadora se

responsabiliza apenas pela

programação oficial, como

palestras, conferências e pelo

fornecimento de informações

sobre os cânions. No que

tange ao transporte para os

cânions, poderemos auxiliar

colocando os participantes

em contato com outros

inscritos ou com prestadores

de serviço de transporte. A

podem ser realizadas através das empresas locais.

de serviço de transporte. A

comissão organizadora não se

responsabiliza por guiar os

participantes nos cânions ou

por providenciar guias.

Foto Ramonn Tomaz

Cada participante é responsável pelo seu equipamento de canionismo e

cada equipe que for realizar a travessia de cânions é responsável pelo

material coletivo necessário para a travessia, conforme indicado nas

informações sobre os cânions que serão disponibilizadas aos inscritos.



Inscrição 

R$650,00
01/07/2022

até 

15/09/2022

Inscrição 

R$700,00
No Evento

Acompanhante

R$180,00

Inscrições: www.ricbrasil2022.org

Os valores de inscrição incluem: 

*Caderno de croquis, com todas as

informações necessárias para poder

planejar e realizar com segurança a descida

dos cânions selecionados para o evento;

*Autorização da chefia da unidade de

conservação e dos proprietários privados

para a prática esportiva nos cânions

selecionados para o evento;

*Seguro para prática da atividade de

canionismo nos cânions selecionados para

Foto Ramonn Tomaz

canionismo nos cânions selecionados para

o evento durante o evento;

*Plano de ação emergencial com plantão

de equipe de socorro em ambientes

naturais;

*Participação da programação oficial;

*Jantar de confraternização;

*Camiseta do evento;

*Bandana e adesivo.

Os valores não incluem: 

Transporte, hospedagem, 

alimentação e qualquer 

atividade que não esteja 

incluída na programação 

oficial.

Acomodações, roteiros e alimentação em 

Praia Grande: www.guiadoscanyons.com.br   



Programação
Palestras e Oficinas Técnicas: 

Interessado em ministrar? Nos 

envie um e-mail para 

ricbrasil2022@gmail.com com 

a temática de sua proposta.

Mesa Redonda 
Dia 19 de setembro

Debate sobre 

Ética e Mínimo ImpactoÉtica e Mínimo Impacto
no canionismo

Programação Aberta à Comunidade: Durante o dia, ocorrerá uma programação 

paralela, aberta para a comunidade local e rede escolar, para que se familiarizem 

com o esporte, a vida ao ar livre, e o ambiente natural.
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Nota: a conferencia médica que 

estava prevista para o dia 22 de 

setembro, sob responsabilidade do 

Sr. Rafael Berdugo infelizmente foi

cancelada pelo mesmo por motivos 

de força maior. A comissão 

organizadora do RIC 2022 Brasil 

lamenta pois seria um importante 

momento do evento.

Vernissage: Lançamentos de livros, 

exposição de fotos e exibição de filmes 

(interessados em expor o seu trabalho 

contatar a comissão organizadora por e-

mail: ricbrasil2022@gmail.com).

Noite das Homenagens: A noite do dia 

24 será destinada a homenagear 

personalidades do canionismo ao redor 

do mundo. Faça sua indicação por e-

mail para ricbrasil2022@gmail.com.

Programação Completa www.ricbrasil2022.org

com o esporte, a vida ao ar livre, e o ambiente natural.



Abelhas são insetos da ordem Hymenoptera, assim como as vespas e as formigas.

Acidente por abelha (Vespas/Formigas) é o quadro de envenenamento

decorrente da inoculação de toxinas por meio do ferrão. As manifestações após

uma ferroada variam de pessoa para pessoa, pela quantidade de veneno aplicada

e se o indivíduo tem reação alérgica ao veneno. Uma pessoa pode ser picada por

uma ou centenas de abelhas. No caso de poucas picadas, o quadro clínico pode

variar de uma inflamação local até uma forte reação alérgica, o que também é

conhecido como choque anafilático. No caso de múltiplas picadas pode ocorrer

também uma manifestação tóxica mais grave e, às vezes, até mesmo fatal. Entre

os 5 principais tipos de acidentes por animais peçonhentos, o acidente por

abelhas é o único que não possui um soro específico para o tratamento no Brasil.

Acidentes com Abelhas, Vespas e Formigas

Ações do veneno
O veneno é composto por uma mistura complexa de substâncias químicas como

peptídeos, enzimas e aminas biogênicas, que apresentam atividades farmacológicas

e alérgicas. Os fatores alergênicos são enzimas como fosfolipases, hialuronidases,e alérgicas. Os fatores alergênicos são enzimas como fosfolipases, hialuronidases,

lipases e fosfotases, proteínas antigênicas que inoculadas durante a ferroada,

iniciam respostas imunes responsáveis pela hipersensibilidade de alguns indivíduos

e pelo início da reação alérgica. São agentes bloqueadores neuromusculares e

possuem poderosa ação hemolítica, além de propriedades antiarrítmicas.

Procedimentos em caso de acidente:
Em caso de acidente provocado por múltiplas picadas de abelhas, é preciso levar

o acidentado rapidamente ao hospital, junto com alguns dos insetos que

provocaram o acidente.

A remoção dos ferrões pode ser feita por raspagem com lâminas, e não com

pinças, pois esse procedimento resulta na inoculação do veneno ainda existente

no ferrão.



Cânion dos Índios Coroados
Via Sul – v4 a2 V





Cânion Kaingang – v5 a2 VI



Cânion Café Integral – v4 a2 V





Ravina dos Carijós– v3 a1 I

Esta é uma lista parcial das vias disponíveis, o trabalho de preparação dos

cânions para o RIC prossegue, com a verificação e manutenção das ancoragens

em todos os cânions que serão utilizados durante o evento e também a

confecção dos croquis atualizados.





Patrocinadores e apoiadores

Confederação 

Brasileira de 

Canionismo - CBC

Realização


