
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 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.

Informativo Nº3    
Praia Grande/ SC    

16 a 25 de setembro de 2022
 



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 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.

Regras de reembolso RIC Brasil 2022 
 

No caso de cancelamento da inscrição, será reembolsado o valor correspondente a:
 - 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago na inscrição, caso o cancelamento
se dê até 15 de junho de 2022
 - 50% (cinqüenta por cento) do valor pago na inscrição, caso o cancelamento se dê
após 15 de junho de 2022
 Considerando que existem despesas que são realizadas imediatamente após a
realização da inscrição, não é possível devolver o valor integral da inscrição.

 

Inscrições: www.ricbrasil2022.org
 

Maiores informações:
www.ricbrasil2022.org

 

Acomodações. roteiros e alimentação
em Praia Grande

www.capitaldoscanyons.com

Inscrição
R$ 400,00

Até
31/03/2022

Inscrição
R$ 500,00
01/04/2022

até
30/06/2022

Inscrição
R$ 700,00

 
No evento

Acompanhante
R$ 180,00

 

Inscrição
R$ 650,00
01/07/2022

até
15/09/2022

Foto: João Paulo Lucena



Palestras e Oficinas
Técnicas: Você tem
interesse em ministrar uma
palestra ou organizar uma
oficina técnica, envie um e-
mail para
ricbrasil2022@gmail.com
com a temática de sua
proposta. 

Campeonato Mundial
de Canionismo /

Premiação
Dia 20 de setembro 

 

Eleições
Dia 18 eleições CBC 
Dia 23 eleições FIC 

 

Vernissage: A noite do dia 23 será
destinada para os 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

 

PROGRAMAÇÃO

Foto: João Paulo Lucena
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CARACTERÍSTICAS DOS CÂNIOS DO RIC BRASIL 2022

A região dos Aparados da Serra é caracterizada por um planalto que se estende até
a planície litorânea. As altitudes da parte superior do planalto oscilam em torno de
1000 e despencam abruptamente até o nível do mar, justificando a denominação da
região (é como se o planalto houve sido “aparado”).

Essa redução abrupta da altitude faz com que os cânions da região apresentem
desníveis bastante significativos, que podem chegar a 850 metros em poucos
quilômetros. A modificação abrupta da altitude também provoca uma variação
acentuada da temperatura, com uma diferença de aproximadamente 5 a 7 graus
centigrados entre a parte de baixo dos cânions e a parte de cima dos cânions.
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Devido as características 
geomorfológicas e topográficas, o 
interior dos cânions pode 
apresentar cachoeiras com 
grandes verticais. Freqüentemente 
se encontra trabalhos de corda 
com 50 a 60 metros de altura, que 
algumas vezes podem ultrapassar 
os 100m, o que pode exigir cordas 
longas. 

Os cânions da região são formados
essencialmente por rocha basáltica,
oriundo de um dos maiores
derramamentos de magma da história
do planeta. O basalto da região tem a
característica de possuir uma grande
densidade de ferro (característica que
dificulta a utilização de bússolas,
devido ao magnetismo natural das
rochas, e pode prejudicar a navegação
pelos campos de cima da serra, onde
se situam as entradas dos cânions).
Além desta característica o basalto é
extremamente duro, afiado e cortante,
apresentando freqüentemente quinas
vivas, que podem causar danos
significativos às cordas.  Foto: Rafael Britto

Foto: Rafael Britto

Foto: Rafael Britto



Um fenômeno bastante característico na região é a denominada “viração”, uma espécie
de névoa que; inesperadamente, surge por todos os lados, fazendo com que se perca os
pontos de referência e podendo ocasionar a desorientação de grupos. Um céu límpido e
cristalino pode ser substituído por esta neblina rapidamente. A viração é uma neblina
espessa, resultado do choque térmico da massa de ar fria da serra com o calor vindo do
litoral. Ela alcança a borda do planalto, mas não avança devido à diferença de
temperatura. Dentro deste nevoeiro muitas vezes não se enxerga além dos dois metros
de distância. Além disto, a viração também faz cair bruscamente à temperatura; esta
situação somada a estar em um local extremamente úmido e a mil metros de altitude
pode ocasionar situações de risco caso não esteja preparado. 

FENÔMENO DA "VIRAÇÃO"

Se por acaso você se perder na viração, não ande a esmo. Espere o tempo melhorar antes
de retomar a caminhada, especialmente porque próximas à borda dos cânions existem
fendas disfarçadas pelo capim, pedras escorregadias e muito musgo e líquens. Saiba
também que a viração poderá durar até o dia seguinte.
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RISCO DE ENXURRADAS

As bacias hidrográficas que formam os rios no interior dos cânions estão a um raio de
cerca de 10 km das bordas dos cânions, nos campos de cima da serra. Assim, pode
acontecer de o nível do rio subir sem estar chovendo dentro do cânion, pois esta
formação funciona como um funil, canalizando toda a água que cai sobre o planalto
para dentro dos cânions, formando muitas vezes inúmeras cachoeiras sazonais,
aumentando o risco de enxurradas.

Foto: Christian Bassis Foto: Ramonn Tomaz


