
Informativo Nº6

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 Ricardo Leffa

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$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

Foto Ricardo Leffa

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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Comissão Internacional de 
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.



A fase de lagarta (ou larva) é uma etapa do desenvolvimento dos insetos. Na
ordem Lepidoptera, grupo das borboletas e mariposas, estas lagartas apresentam
grande diversidade de cores e formas. As lagartas conhecidas por taturana,
maranduvá, apresentam hábitos gregários, ou seja, ficam em grupos de 200 ou
300 indivíduos.
Estas lagartas apresentam coloração marrom-esverdeada, com cerdas em
formato de pinheirinho, verdes na base e preta nas pontas. Durante o dia são
encontradas no caule das árvores formando colônias, à noite sobem para a copa
das árvores para se alimentar.
Duas espécies estão envolvidas com acidentes humanos graves e fatais: Lonomia

oblíqua e Lonomia achelous. O acidente ocorre quando a uma pessoa “encosta”
nas cerdas que encobrem a lagarta.

Acidentes com Lagartas - Taturana, Maranduvá

nas cerdas que encobrem a lagarta.

Elas são mais ativas no período entre outubro e abril, variando conforme as
condições climáticas. Por isso, o cuidado deve ser redobrado com os troncos das
árvores, já que elas se aglomeram, principalmente, em árvores frutíferas como
nespereira (ameixa amarela), abacateiro, mangueira e goiabeira.
Morfologicamente a taturana do tipo Lonomia não é diferente das outras, mas tem
um veneno que resulta numa severa síndrome hemorrágica; acidente deum veneno que resulta numa severa síndrome hemorrágica; acidente de
importância médica devido à gravidade dos casos.

Procedimentos em caso de acidente:
Lavar o local atingido com água fria ou gelada em abundância. Procurar a
unidade de saúde mais próxima imediatamente. Se possível tirar uma foto da
lagarta (pois existe soro específico). Não tentar capturar o animal. Repouso para
evitar traumas.



Cânion Malacara
Na região dos Aparados da Serra Geral, a prática de canionismo teve o seu início
em 1997, por iniciativa de membros da Canyon Inc. que iniciaram a equipagem
do cânion Malacara.
Em novembro de 1998 foi realizada a expedição Franco-Brasileira com
membros da ACASERGE (Associação Cânions da Serra Geral, a primeira
associação civil de canionistas do Brasil) e da FFS (Federação Francesa de
Espeleologia). Foram equipados os cânions Malacara, Índios, Molha-Coco,
Corujão e as ravinas dos Amigos e do Espigão do Meio.

Foto da expedição Franco-
brasileira em 1998.
Rafael Britto, Pascal Badin, 
Henry Lummertz, Philipe
Roskam e Patrick Gimat.
Foto: Neyton Reis

O Cânion Malacara é certamente o melhor e o mais conhecido cânion da região
dos Aparados da Serra Geral. Cânion magnífico de beleza cênica ímpar. O
Malacara é um cânion imponente, com dimensões de aproximadamente 780
metros de profundidade, 3,5 km de extensão e 1km de largura. A atividade do
canionismo no cânion Malacara é considerada de grau de dificuldade muito
difícil, exigindo do praticante elevado conhecimento técnico, condicionamento
físico, mental e emocional. Possui uma duração média de 10-15 horas para afísico, mental e emocional. Possui uma duração média de 10-15 horas para a
sua realização integral.
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Existem duas vias de canionismo (Malacara Superior e Malacara Inferior)
que podem ser realizadas em seqüência para concluir a travessia Integral
do cânion. O acesso a estas três vias de canionismo no Malacara é uma
caminhada de pouco mais de uma hora pelos Campos de Cima da Serra.

Cânion Malacara
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Para acessar o Malacara Inferior, o trajeto é a mesma caminhada de um
pouco mais de uma hora pelos Campos de Cima da Serra acrescida de
uma “desescalaminhada” pela via de escape do cânion até chegar no local
indicado onde vai iniciar o trajeto de canionismo com a ancoragem do
primeiro rapel localizada na região central da cachoeira, esse rapel possui
25 metros.
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No cânion Malacara existem trechos confinados, trechos de natação e
rapeis técnicos com a presença de rapel guiado. Neste cânion existe a
possibilidade de salto mediante a verificação prévia das condições, além
de rapéis e desescaladas vislumbrando um cenário exuberante.
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A via termina após o rapel na cachoeira cinco fios (14º rapel do malacara
inferior ou 19º do Malacara Integral). Após este rapel caminhar por cerca de
um minuto e a trilha de saída estará na margem direita. A partir deste ponto
até o local do estacionamento leva cerca de 4 horas.
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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.

Confederação 
Brasileira de 
Canionismo - CBC

Realização
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Patrocinadores e apoiadores


