
Informativo Nº5

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.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

comissão organizadora não se responsabiliza por guiar os participantes nos cânions

ou por providenciar guias.

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.

Foto Fabio Bortolotti



Inscrição 

R$500,00
01/04/2022 

até 

30/06/2022

Inscrição 

R$650,00
01/07/2022

até 

15/09/2022

Inscrição 

R$700,00
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

R$700,00
No Evento

R$180,00
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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;

*Máscara, 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.capitaldoscanyons.com   



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 Debate sobre 

Ética 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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Primeiros Socorros em 

Cânions: Quer participar? 

Envie um e-mail para 

ricbrasil2022@gmail.com

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.



O maior atrativo turístico do Parque Aparados da Serra é o Cânion Itaimbezinho.

Com profundidade de até 700m, paredões verticais e fenda estreita. Além disso

tem as paredes rochosas ornadas pelo verde exuberante da Mata Atlântica.

Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral

O Parque de Aparados da Serra é

formado por Mata Atlântica e

Floresta de Araucária, campos e

penhascos, que são moradas de

papagaio-de-peito-roxo,

jaguatirica, graxaim e leão-baio.

No Parque da Serra Geral o maior

atrativo turístico é o Cânion

Alguns dos cânions que poderão ser descidos no RIC 2022, como o Malaraca, o

Cânion dos Índios e o Orbal, situam-se dentro dos Parques Nacionais dos Aparados

da Serra e da Serra Geral, Unidades de Conservação federais sob a responsabilidade

do ICMBio. Nestes cânions, é imperativo respeitar as Regras dos Parques Nacionais,

sob pena de responsabilização nas esferas civil, administrativa e mesmo penal.

No interior dos Parques Nacionais, é Proibido:
• Entrar com animais de estimação (cachorros, gatos ou outros)

• Acampar

Foto Trilha do Rio do Boi, cânion Itaimbezinho

(Autor Nilton Nogueira)

atrativo turístico é o Cânion

Fortaleza, com 7,5km de extensão

e paredões que podem chegar à

800 metros de altura.

• Acampar

• Ultrapassar as barreiras de delimitação de acesso

• Nadar ou caminhar dentro dos cursos d'água (exceto Trilha do Rio do Boi)

• Coletar material biológico (vegetal ou animal) ou mineral sem autorização oficial

• Fazer uso de fogo

• Alimentar os animais silvestres

• Caminhar fora das trilhas demarcadas

• Jogar qualquer tipo de resíduos (inclusive papel higiênico) fora das lixeiras

• Permanecer no parque após as 18h (sem autorização oficial específica).

No deslocamento para os cânions é obrigatório seguir a trilha de acesso

definida, sendo vedado qualquer desvio. Isso porque um eventual desvio pode

fazer com que se entre em uma zona primitiva em que o acesso é vedado. Em

especial, um eventual desvio pode também conduzir a uma zona de turfeiras.



Turfeiras

As turfeiras e banhados são bastante frequentes nos Campos de Cima da Serra,

exercendo um importante papel como reservatórios d’água e reguladores de

vazão da chuva, contribuindo igualmente para o abastecimento dos aquíferos

subterrâneos. As turfeiras são elementos vegetais que se criam sobre bolsões

de água, formando uma espécie de esponja ou, um charco pantanoso. Nas

turfeiras são comuns espécies de flora como o gravatá, e densos colchões de

líquens como o Sphagnum spp. Elas são formadas pelo acúmulo de matéria

orgânica e apresentam, além da importância hidrológica e hidrogeológica,

comunidades bióticas ímpares e com grande potencial para a pesquisa

científica. Destaca-se que as zonas de turfeiras são protegidas por lei e não

podem ser danificadas. Assim, deve-se evitar qualquer dano a essa área.

Na foto acima, a turfeira pode ser identificada pela faixa de coloração verde-escura 

do pasto (Autor da foto: João Paulo Lucena).

Na foto ao lado, a turfeira pode ser

identificada pela faixa de coloração verde-

escura/marrom do pasto onde está o

lobo-guará (Autor da foto: Wilson

Sandes).

Maiores informações sobre as regras de visitação dos Parques Nacionais 

podem ser encontradas no site do parque: 

https://www.icmbio.gov.br/parnaaparadosdaserra/guia-do-visitante.html  



Curso de Resgate

Visando maior segurança de toda comunidade canionista que participará do RIC

Brasil 2022, os esportistas locais realizaram ao longo do mês de maio um

treinamento de resgate vertical em ambiente natural de difícil acesso.

Ao todo foram 6 dias de curso, divididos em dois módulos, que foram

ministrados em uma cachoeira de 45 metros. Ao todo 20 canionistas

participaram deste momento de reciclagem e aprendizado entre os esportistas

mais antigos e os da nova geração.

O intuito desta ação da comissão organizadora é aproximar ainda mais a

comunidade esportista local e deixá-los aptos a poderem realizar procedimentos

de resgate para quando seja necessário, e assim poder auxiliar os grupos de
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de resgate para quando seja necessário, e assim poder auxiliar os grupos de

bombeiros de ambos os Estados com técnicas aprimoradas e seguras.
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Curso de Resgate
M

iq
u

e
ia

s
P

in
n

in
g

B
o

rt
o

lo
tt

i

F
o

to
 M

iq
u

e
ia

s

O curso foi desenvolvido para a necessidade especificas do ambiente,

trazendo uma habilitação certificada em operações de resgate técnico em

cordas em ambientes naturais verticais de difícil acesso. O curso trouxe

uma análise de prováveis cenários, grupo de atividades práticas e incluindo

atividades noturnas em grande escala.
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Foto Fabio Bortolotti
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Salientamos que outros cursos já ocorreram e outros ainda estão por vir, pois o

objetivo da comissão organizadora é proporcionar um evento de qualidade, com

conforto e segurança a todos os participantes.

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.

Realização

Patrocinadores e apoiadores

Confederação 

Brasileira de 

Canionismo - CBC


