
Informativo Nº2

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,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.

Comissão Internacional de 
Primeiros Socorros em Cânions

Durante o RIC Brasil 2022 realizaremos a primeira comissão mundialDurante o RIC Brasil 2022 realizaremos a primeira comissão mundial
de primeiros socorros em cânions – ravinas.
Estendemos o convite a todos os canionistas ligados à área da saúde
para que participem ativamente deste evento que visa compartilhar
propostas de protocolos de atuação para emergências médicas em
cânions e unificar critérios perante eles.

Queres fazer parte da comissão internacional de Primeiros Socorros
em Cânions, contate-nos: ricbrasil2022@gmail.com

Dr. Wiilliam “Sonny” Lawrence
Presidente da FIC

Dr. Rafael Berdugo A.
Diretor da Comissão Médica



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

Inscrições: www.ricbrasil2022.org
Aproveitem os últimos dias com o menor valor!!!

*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.

Inscrição Inscrição 

A estrutura base do evento está localizada na região central da cidade, próximo a vias de 
saídas para os cânions e com diversas opções de hospedagem, restaurantes, mercados, 
farmácias e postos de combustível.
Neste local faremos as inscrições para os cânions, o check-in e check-out das saídas, 
briefings dos cânions, palestras, workshops, conferências, homenagens, premiações e nossa 
confraternização.
Acomodações, roteiros e alimentação em Praia Grande: www.capitaldoscanyons.com  

Inscrição 
R$500,00

01/04/2022 
até 

30/06/2022

Inscrição 
R$400,00

Até 
31/03/2022

Inscrição 
R$650,00

01/07/2022
até 

15/09/2022

Inscrição 
R$700,00
No Evento

Acompanhante

R$180,00
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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

Mesa Redonda 
Dia 19 de setembro
Debate sobre Ética

no canionismo

Eleições
Dia 21 de setembro
Eleições FIC e CBC

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



Alguns dos cânions que se pretende estejam
incluídos no RIC 2022, como o Malaraca e o
Cânion dos Índios, situam-se dentro do Núcleo
de Gestão Integrada (NGI) Aparados da Serra
Geral, que reúne os Parques Nacionais dos
Aparados da Serra e da Serra Geral, Unidades
de Conservação federais sob a responsabilidade

Imagens e Drones

de Conservação federais sob a responsabilidade
do ICMBio. O Termo de Autorização de Uso
requerido junto ao ICMBio para a realização das
descidas de cânions no interior destas Unidades
de Conservação inclui a captação e uso de
imagens com o objetivo exclusivo e não
comercial de divulgação do próprio evento e
para fins pessoais (recordação pessoal). Para se
realizar imagens com qualquer outra finalidade,
inclusive com finalidade comercial (para uso em
publicidade ou promoção de marcas ou
empresas, por exemplo) dependerá de
autorização específica para uso de imagens, nos
termos da Instrução Normativa ICMBio nº
19/2011
(https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stori
es/o-que-somos/in19.pdf ), que deverá ser
requerida por meio do Portal do Governo na
internet (https://www.gov.br/pt-internet (https://www.gov.br/pt-
br/servicos/solicitar-autorizacao-de-uso-de-
imagem-em-unidades-de-conservacao-
federais ).

Foto: Ramonn Tomaz

O uso de drones no interior das Unidades
de Conservação também depende de
autorização específica, nos termos da
referida Instrução Normativa ICMBio nº
19/2011, a ser solicitada igualmente por
meio do Portal do Governo na
internet (https://www.gov.br/pt-
br/servicos/solicitar-autorizacao-para-
voo-de-aeronaves-remotamente-
pilotadas ).



Campos de Cima da Serra
Campos de Cima da Serra foi a denominação escolhida para o espaço geográfico inserido no
Planalto das Araucárias que se localiza nas áreas elevadas próximas ao limite dos estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina. A região é formada por coxilhas recobertas com campos e florestas
com araucárias (Araucaria angustifolia), mata nebular, cursos d’água típicos de montanha e
banhados. Os banhados geralmente aparecem em meio às ondulações do ambiente, na parte mais
baixa do relevo onde a água fica acumulada, eles possuem um tapete típico de musgo
denominados turfeiras.

Essa vegetação de gramíneas permitiu ao longo dos séculos, que fossem desenvolvidas atividades
de pecuária. A histórica cultura campeira ainda marca presença em vários municípios. A cidade
referência desta região é Cambará do Sul. A palavra Cambará é de origem tupy-guarani e significa
“folha de casca rugosa” e é o nome de uma árvore típica da região (Moquiniastrum polymorphum).
O município de Cambará do Sul, que é um dos parceiros do evento, é conhecido por produzir um
mel de excelente qualidade.
A riqueza de espécies encontradas neste bioma é expressiva. Para saber um pouco mais da fauna e
flora da região, acesse o site do evento www.ricbrasil2022.org. Aqui iremos falar um pouco mais
sobre as serpentes que podem causar algum acidente devido a sua peçonha*.

Foto: Acervo Secretaria Municipal de Turismo de Praia Grande

A cascavel (Crotalus durissus)
é um exemplo de serpente
que ocorre na região dos
Campos de Cima da Serra.
Quando se sente ameaçada,
ela enrola o seu corpo, levanta
a cauda e agita o chocalho,
denominado guizo, em sinal de
alerta. Somente ataca se
sentir-se acuada ou se for
pisada acidentalmente. Ela se
esconde em tocas ou buracos
embaixo das pedras. Sua
picada é perigosa, podendo
levar a morte.

A cotiara (Bothrops cotiara) é
uma serpente que vive no chão,
tem o hábito noturno e vida
solitária. Ela habita as Matas
com Araucárias. A sua picada
provoca muita dor. Como todas
as serpentes, ela ataca somente
quando se sente ameaçada. Ela
está no Livro Vermelho de
Fauna Ameaçada de Extinção.

A jararaca (Bothrops jararaca) é a
principal responsável por
acidentes envolvendo humanos.
Ela ocupa principalmente regiões
de mata e possui um
temperamento agressivo. A
imensa maioria dos acidentes
ocorre quando as pessoas
acidentalmente acabam pisando
nela ou perto dela.

*Sugerimos a utilização de polainas/caneleiras (similares a estas)
que servem para proteger as pernas da possibilidade de
encontrar serpentes; salientando que não temos registros de
incidente desta ordem.



Ainda no século XVIII, com a implantação das Estâncias Serranas, patrões de estâncias e
outras populações chegaram pelo alto da serra, com eles vieram os escravos. Os
Quilombolas são habitantes de quilombos. No período da escravidão, o termo referia-se a

História da Ocupação Humana 
na região

Foto: Daniel Librelato Massuco

As etnias indígenas Guaraní, Xokleng
e os Kaingangs povoaram
naturalmente a região até 1776. Eles
foram os responsáveis pela abertura
das primeiras picadas e trilhas que
conectavam a parte baixa da planície
com o alto da serra.

Realização

Quilombolas são habitantes de quilombos. No período da escravidão, o termo referia-se a
escravos africanos e afro-descendentes que fugiram das fazendas. Contemporaneamente,
ele refere-se aos descendentes destes povos escravizados, que vivem em comunidades
caracterizadas pela agricultura de subsistência e por manifestações culturais que têm forte
vínculo com o passado africano. Dessa forma, a comunidade de São Roque (no município de
Praia Grande), atualmente, é declarada como Território Tradicional de Remanescentes de
Quilombolas.

No século XIX, intensificou-se a chegada de europeus na região e os vilarejos foram
crescendo. Frente a isso, o tropeirismo, que consistia no transporte de mercadorias com a
ajuda de mulas, entre a serra e litoral, dinamizaram o comercio. O tropeirismo é um marco
na formação cultural.
Confirma o texto sobre a cultura da região no site: www.ricbrasil2022.org

Patrocinadores e apoiadores


