
Informativo Nº1 
 

Praia Grande/ SC 
 

16 a 25 de setembro de 2022 

Olá, seja bem vindo a Praia Grande a Capital dos Canyons! 
 

Neste ano de 2022, nós somos o destino anfitrião do RIC (Rassemblement Internationale de 
Canyon) e esperamos que você se sinta muito bem recebido! 

 

Estamos trabalhando para que você, sua família e amigos possam passar dias incríveis 
celebrando a vida ao ar livre através da pratica do Canionismo e atividades afins em nossa 
região.  

 

Aeroportos mais próximos: Porto Alegre, RS (POA) - 230km e Florianópolis, SC (FLN) - 
290km. Localização da sede do evento: https://goo.gl/maps/73EdiGVCTbwgYFuW7  

 

 

 

 

 

RIC Brasil 2022 é um encontro internacional de canionismo direcionado para praticantes 
autônomos com experiência na 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. 
 

 

https://goo.gl/maps/73EdiGVCTbwgYFuW7


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. 

 

 

 

 

 

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: http://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 

Foto: Ricardo Leffa 

Inscrições: www.ricbrasil2022.org  

Para realizar sua inscrição, preencha o formulário, leia e confirme a 
concordância com os termos de conhecimento. 
 

http://www.ricbrasil2022.org/


PALESTRAS 
Caso você tenha interesse em ministrar alguma palestra ou apresentar algum filme, envie 
um e-mail para ricbrasil2022@gmail.com , com a temática da exposição e tempo de 
duração (indicamos não ultrapassar 30min de fala). 
OFICINAS 
A organização do evento esta abrindo inscrições para interessados em ministrar oficinas 
técnicas para o público durante o evento, caso tenha interesse, envie um e-mail para 
ricbrasil2022@gmail.com com a temática de sua proposta e assim que tivermos o 
cronograma fechado abriremos para inscrições de mais interessados. 
MESA REDONDA 
O dia 19 de setembro será destinado a um debate entre os participantes, juntamente com 
as entidades representativas do esporte, sobre questões relacionadas a Ética em 
atividades de aventura na natureza (esportes de montanha), Mínimo Impacto no 
Ambiente Natural, Gerenciamento de Riscos, Acesso a Unidades de Conservação, dentre 
outras. 
CAMPEONATO / PREMIAÇÂO 
No dia 20 ocorrerá o campeonato mundial de canionismo. À noite teremos  a premiação 
do campeonato. 
ELEIÇÔES 
No dia 21 será realizada a votação para nova diretoria das entidades esportivas CBC e FIC. 
Para maiores informações entre em contato com a sua associação. 
CONFERÊNCIA MÉDICA 
No dia 22 teremos uma conferência médica voltada para o canionismo que está sendo 
organizada pelo Dr Rafael Berdugo, da Colômbia. 
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 para ricbrasil2022@gmail.com ). 
NOITE DAS HOMENAGENS / JANTAR / SORTEIOS/BRINDES /ENCERRAMENTO 
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  e próximo ao evento 
abriremos para votação. As homenagens ocorrerão durante o jantar e festa de 
encerramento, também teremos o sorteio de brindes entre os participantes do evento. 
 
 
 
 

Foto: Acervo Secretaria Municipal de Turismo de Praia Grande 
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Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul 
 

Praia Grande é uma cidade turística com cerca de 7 
mil habitantes, considerada destino indutor de sua 
região. Faz parte do Geoparque Caminhos dos 
Cânions do Sul, território formado por sete 
municípios que trabalham juntos pelo 
desenvolvimento sustentável da região, com base 
em pilares como geoconservação, turismo, 
educação e cultura. 
  
O território conta com patrimônio geológico de 
relevância internacional e  receberá em breve a 
chancela como Geoparque Mundial da Unesco. Os 
geossítios desta região  revelam evidências de um 
dos maiores eventos de derramamento de lavas 
vulcânicas basálticas do planeta, que ocorreu há 
aproximadamente 135 milhões de anos, quando 
Gondwana se dividiu, formando os continentes 
Americano e Africano. 
 

 

 

Parques Nacionais de Aparados da 
Serra e Serra Geral  

 
O extremo sul catarinense e o extremo 
norte rio-grandense são unidos por 
duas Unidades de Conservação 
Federais, que juntas possuem quase 30 
mil hectares e foram constituídas a 
partir de 1959 para proteger o 
ecossistema de mata atlântica e as 
peculiaridades naturais deste ambiente 
que possui uma série de espécies 
endêmicas, seja de fauna e flora, além 
da beleza cênica dos campos de cima da 
serra em contrates com as frondosas 
araucárias, salientando que hoje eles 
estão recebendo vários milhões em 
investimentos de infraestrutura e 
serviços para o bem receber dos 
visitantes. 
 
1º Parque Nacional Brasileiro a ter a 
prática do canionismo prevista no plano 
de manejo (2004). 
 

 

 

Foto: Sander Trento 

Foto: Gabriel Zaparolli 



Cânions localizados no interior dos 
Parques Nacionais 

Os cânions situados dentro dos parques 
Aparados da Serra e Serra Geral são de 
grandes dimensões. A formação geológica 
é de origem vulcânica, os cânions desta 
região possuem uma profundidade que se 
aproxima dos mil metros e a extensão 
pode chegar a 7,5 quilômetros sendo 
caracterizados por declives acentuados e 
inúmeras cachoeiras, muitas vezes com 
dimensões que ultrapassam 60 metros. 

 

Esses ambientes imponentes são 
extremamente exigentes, de modo que os 
praticantes desta modalidade devem estar 
preparados física, técnica e 
psicologicamente para poderem progredir 
em autonomia e segurança durante o RIC 
Brasil 2022. 

 

Cânions localizados fora dos Parques 
Nacionais 

 

Além dos cânions situados dentro dos 
parques nacionais teremos 8 opções fora 
dos parques, nos municípios vizinhos. 

 
 

 

 

 

 
Clima 

 
A temperatura média no período da primavera é entre 17 a 27 graus Celsius na parte 
inferior dos cânions e entre 5 a 7 graus Celsius a menos na parte superior dos cânions. A 
temperatura da água fica entre 12 a 17 graus Celsius, mas a sensação térmica no interior 
dos cânions pode ser inferior. A pluviometria registrada nesta época do ano é considerada 
como relevante, podendo apresentar instabilidade e pancadas de chuvas inesperadas, 
necessitando atenção redobrada com o nível das águas no interior dos cânions.  
 
*Nossa água é bem fria, recomendamos uso de neoprene 5mm. 
 
Levando-se em conta o período em que o evento ocorrerá, é possível que tenhamos chuvas 
que, se em grande volume podem inviabilizar algumas vias, porém ainda assim teremos 
cânions possíveis de serem descidos com mais caudal, sempre sob avaliação. 
 
 

 

 

Foto: Ramonn Tomaz 



Medidas sanitárias - COVID19  
 
Prezando pela segurança e saúde de todos os participantes, a organização do RIC 2022, 
adotou, em conformidade com as autoridades sanitárias brasileiras uma série de medidas 
para você viver uma experiência única ao participar presencialmente deste evento. É muito 
importante que todos se empenhem pela própria segurança e pela segurança das outras 
pessoas, seguindo as seguintes recomendações e precauções: use máscara, mantenha 
distância e lave frequentemente as mãos. O evento irá disponibilizar álcool em gel 70% para 
higienização das mãos na sede, mas é importante que você leve seu frasco. 
 
Além dessas recomendações, durante o evento deverão ser seguidas as normas federais, 
estaduais e municipais então vigentes. Além disso, para a descida de cânions dentro dos 
parques nacionais ou em propriedades privadas, deverão ser obedecidas as regras fixadas 
para a prática de atividades nesses locais, bem como as convenções de mínimo impacto 
reconhecidas internacionalmente, como Leave no Trace e tratado de Tirol. 

 

 

 

 

Foto: Acervo Secretaria Municipal de Turismo de Praia Grande 


