
Informativo Nº4

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 Leo Sassen



Inscrição 
R$500,00

01/04/2022 
até 

30/06/2022
Inscrição 
R$650,00

01/07/2022
até 

15/09/2022

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

15/09/2022

Inscrição 
R$700,00
No Evento

Acompanhante

R$180,00
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*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.

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 
Ética e Mínimo Impacto

no canionismo

Vernissage: Lançamentos de livros, 

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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Comissão Internacional de 
Primeiros Socorros em 

Cânions: Queres participar? 
Envie uma 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



Características dos cânions do RIC Brasil 2022

Por se tratar de uma
área geologicamente
ativa, registra-se com
freqüência
deslocamentos verticais
de blocos de rocha,
principalmente na
porção dos paredões
que são mais verticais,que são mais verticais,
em dias de forte chuva,
vento, raios ou ainda
amplitude térmica.

Vale ressaltar que,
tormentas elétricas
com grandes descargas
são freqüentes e na
parte superior dos
cânions isso requer
bastante atenção em
caso de enfrentar este
tipo de situação.

Comunicação por telefone celular

As comunicações por celular são possíveis parcialmente, dependendo da operadora
de telefonia, perto da borda dos cânions e a partir do contato com antenas localizadas
no litoral. Torres, por exemplo, está a cerca de 40 quilômetros em linha reta do
mirante principal do Cânion Fortaleza, mas apresentam de forma geral zonas de
sombra de comunicação telefônica. Rádios para comunicação externa também
funcionam parcialmente dependendo dos pontos de emissão e recepção.

Foto João Paulo Lucena



Workshop de grampeação e Manutenção dos Cânions para o RIC

Nos dias 25 a 28 de março, foi realizado um workshop de grampeação com a equipe
que será responsável pela preparação dos cânions para o RIC.

No dia 25 pela manhã, a equipe se reuniu para uma discussão sobre os
equipamentos e técnicas de grampeação, em que foram abordados vários aspectos,
como tipos de ancoragem, seleção da ancoragem mais adequada para cada situação,
verificação das condições da rocha em que a ancoragem será instalada,
gerenciamento de atrito e recuperação da corda, entre outros tópicos. À tarde, foi
realizado um laboratório, no qual todos os participantes tiveram oportunidade de
colocar em prática os conhecimentos adquiridos pela manhã.

Foto Nicolas Amaya
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Foto Henry Lummertz
Foto Henry Lummertz
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Workshop de grampeação e Manutenção dos Cânions para o RIC

*No dia 26, a equipe foi para a Via Sul do Cânion dos Índios, para fazer a verificação e
manutenção das ancoragens, preparando o cânion para o RIC.
*No dia 27, foi realizada uma jornada técnica, em que o grupo pode discutir várias
questões técnicas a partir da experiência do dia anterior.
*No dia 28, foi feita a verificação e manutenção do Malacara Inferior.
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Além disso, durante as descidas dos cânions foram levantados os dados necessários para a
conclusão dos croquis dos cânions que serão distribuídos aos participantes do RIC e
coletadas imagens para a divulgação do evento.
Tendo em vista que se trata de cânions localizados no interior de Unidades de Conservação,

as atividades contaram com autorização prévia do ICMBio e posteriormente foi entregue um
relatório da atividade para a Direção das Unidades de Conservação.
Foram dias intensos, em que as pessoas puderam interagir, trocar experiências e aprender

umas com as outras... além de se divertir muito, é claro!



Realização

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.
Este trabalho foi realizado pela APKanion, a associação local de canionistas, que tem em
sua composição alguns dos responsáveis pelas primeiras incursões nesta região
(algumas destas 25 anos atrás...). Na instalação das ancoragens segue uma abordagem
de segurança, ética e mínimo impacto. As ancoragens utilizadas são todas certificadas e
foram gentilmente cedidas pelos nossos patrocinadores Raumer, Bonnier e Tobogã, a
quem aproveitamos para agradecer.
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Patrocinadores e apoiadores


