
 

 

 

 

Curso Livre de Rappel 

 

 

O Curso Livre de Rappel Módulo I – Básico, é a porta de entrada para estudantes, 

gestores e profissionais que estão querendo iniciar no mundo da aventura vertical, nele você 

vai ter uma noção geral dos equipamentos, cordas, nós, técnicas de segurança, ancoragens, 

tipos de Rappel e ainda noções básicas de auto-resgate e ética profissional na prática da 

modalidade em questão. Realizando treinamento prático indoor e na rocha, utilizando 

somente equipamentos de qualidade certificados internacionalmente e instrutores 

qualificados e experientes, com mais de 24 anos de atividade na área de cursos e grandes 

eventos, a Brasil Adventures Eventos e Treinamentos garante a máxima segurança dos alunos 

durante todo o curso. A carga horária total do curso, somando o estudo da apostila, aula 

teórica e prática e 02 dias de estágio não remunerado na equipe chega a 24 horas/aula no total, 

proporcionando um excelente aprendizado, com possibilidade de encaminhamento para o 

mercado de trabalho na Baixada Santista e Estado de São Paulo. Mais de 1250 alunos já 

formados desde 1997. Venha trabalhar com RAPPEL e viver uma vida de Aventuras! 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

AULA TEÓRICA 

 

DURAÇÃO: 04 horas LOCAL: Monte Serrat – Santos-SP 
 

A) Definição e breve história do Rappel no mundo e no Brasil: 
a) Origem do nome Rappel; 
b) Rappel “não” é um esporte; 

c) Esportes que utilizam o Rappel; 

d) Estilos de Rappel: 

d1) Positivo Inclinado e Vertical; 

d2) Negativo; 

d3) Invertido Negativo; 

d4) Fracionado; 

d5) Guiado; 

d6) Tático. 

e) Diferença entre CANYONING e CASCADING. 
 

 

 

 

 

 



 

B) Materiais e Equipamentos: Apresentação e Manuseio 
 

a) Baudrier ou Cadeirinha e Cinturão de 5 pontos; 

b) Fitas e Solteiras: 

b1) Fita expressa e Anel de fita; 

b2) Solteira Estática e Dinâmica; 

b3) Cows tail. 

c) Mosquetões: 

c1) Tipos (ref. a modelos e materiais); 

c2) Resistência e cuidados; 

  c3) Certificação CE e UIAA; 

c4) Cuidado com a carga triaxial; 
c5) Malha Rápida (modelos). 

d) Freios: 

d1) Tipos (manual e automático); 

d2) Resistência e cuidados; 

d3) Inspeção pré e pós operação. 

e) Ascensores e Polias: 

e1) Polia simples e duplas; 

e2) Polias Tandem. 

f) Capacetes: 

f1) Tipos; 

f2) Modo correto de utilização. 

g) Acessórios: 

g1) Mochila de ataque e cargueira; 

g2) Anorak e Kit de 1º. Socorros 

g3) IFAK tático; 

g4) Luvas e calçados adequados; 

g5) Cantis e Sistemas de hidratação; 

g6) Canivete/Faca e Alicate portátil; 

g7) Iluminação e Sistema de comunicação. 

 

C) Cordas e Nós: 
a) Cordas: 

a1) Diferença entre corda Dinâmica e Semi Estática; 
a2) Características técnicas; diâmetro; construção Kernmantle; número de 

quedas; deslizamento da capa; resistência a abrasão, laudos, etc. 

a3) Manutenção e proteção; 

a4) Inspeção após o uso; 

a5) Cordeletes (6, 7, 8mm). 

b) Nós: 
b1) Construção do nó; 

b2) Perda da resistência da corda; 

b3) Azelha; 

b4) Oito simples; 

b5) Oito duplo; 

b6) UIAA; 

b7) Nó de fita; 
b8) Pescador duplo; 

b9) Boca de lobo; 

b10) Prussik; 

b11) Oito costurado; 

b12) Nove; 



 

b13) Coelho; 

D) Tipos de Segurança: 
a) Auto Segurança; 
b) Segurança de cima (sistema ABNT); 

c) Segurança de baixo (anjo); 

d) Riscos de estar desencordoado. 

 

E) Equalização de Ancoragem: 
a) Apresentação de Chapeleta e Grampo “P”; 
b) Montagem correta da Parada ou reunião; 

c) Dicas de equalização; 

d) Back-up (sempre); 

e) Checar sempre sua Parada! 

 

F) Noções Básicas de Auto Resgate: 
a) Técnicas de parada no meio do Rappel; 
b) Complicações possíveis que podem causar a necessidade de um auto resgate; 
c) Ascensão em corda fixa com o nó Prussik e Tibloc; 

d) Técnica básica de ascensão em corda com equipos; 

e) Sindrome da Suspensão Inerte (!) 

 

G) Advertências e Prevenção sobre Acidentes: 
a) Enfatização da prevenção de acidentes e da auto-suficiência  dos praticantes; 
b) Perigos Objetivos: calor, frio, vento, chuva, raios, pedras soltas, animais; 

c) Perigos Subjetivos: condições preexistentes (doenças), perigos psicológicos 

(excesso de confiança, orgulho excessivo, pânico) e Comportamentos de 

risco (álcool e drogas p/ ex.); 

d) Sistema de Gestão de Segurança; 
e) Plano de Contingência na Aventura: 
f) Apresentação de slides da Associação Férias Vivas. 

 

H) Ética na Prática da modalidade: 
a) Respeito à ética local, cordialidade, tolerância e respeito entre grupos, 

problemas decorrentes de cordadas na mesma via e respeito ao caráter 

original da via e aos conquistadores; 

b) Respeito aos moradores e as comunidades locais; 

c) Remoção de todo lixo produzido durante a atividade; 

d) Adoção de medidas de Mínimo Impacto em Ambientes Naturais. 

 

I) ENCERRAMENTO: 
a) Preenchimento das fichas de inscrição e do Termo de Responsabilidade & 

Acordo de Risco Assumido; 

b) Preenchimento da ficha de Anamnese; 

c) Entrega da apostila e foto oficial do grupo; 

d) Combinar local e horário de saída para a aula prática; 

e) Guardar, vistoriar e conferir todo o equipamento da aula; 

f) Sorteio de brindes entre todos os participantes deste curso! 



 

AULAS PRÁTICAS 

 
Será o primeiro contato do aluno (a) com a rocha, no Campo Escola Monte Serrat. 

 

A) LOCAL:– Monte Serrat – Duração média: 04h. 

a) Colocação correta do equipamento; 

b) Treinamento dos nós mais comuns; 

c) Montagem didática da equalização; 

d) Técnicas de segurança (linha de vida, sistema ABNT, etc); 

e) Descida de várias vias com a utilização de diferentes tipos de freios. 

 

B) LOCAL: Monte Serrat – Duração média: 04h. 

a) Prática de Rappel em edificações com suas técnicas específicas; 

b) Saída de Rappel em negativo (posicionamento correto); 

c) Ancoragem Equalizada em ambiente urbano com back-up; 

d) Segurança dos colegas e armazenamento correto dos equipamentos; 

e) De-briefing e foto da equipe de condutores trainees. 

 

OBS.: O curso oferece equipamento de segurança pessoal e coletivo, certificado de 

conclusão e prática supervisionada da modalidade rappel; 

Ao final do curso cada aluno deverá ter realizado no mínimo 06 descidas 

completas com a utilização de diferentes freios e estar apto a montar sua própria descida; 

O valor do curso não inclui transporte até o local das atividades e alimentação. 

O número mínimo de participantes é 06 e o máximo 12, trabalhamos com grupos 

pequenos porque enfatizamos o aprendizado pessoal e a segurança de cada aluno! 
Facultamo-nos o direito de completar ou não o número de pessoas no curso até o 

limite máximo estabelecido, e de cancelar o mesmo se não atingir-mos o número mínimo. 

O aluno que for assistir somente à aula teórica deverá pagar o correspondente 

a 50% do valor total do curso. 

As atividades desenvolvidas ao ar livre estão sujeitas a imprevistos de ordem 

metereológica, para sua maior segurança podemos cancelar ou alterar a data ou horário do 

curso por motivos de fortes chuvas, ventos anormais, nevoeiros, quedas de raios, etc. No 

caso de cancelamento por nossa parte, uma nova data será marcada de comum acordo para 

a efetivação do programa, sem ônus para o aluno. 

O não comparecimento no dia e local do curso será entendido como desistência 

(salvo com apresentação de Atestado Médico), não cabendo qualquer reembolso dos valores 

já pagos ou transferência para outras datas. 

 

Os cursos ¨in company¨(realizados fora da Baixada Santista) sofrem acréscimos 

no valor devido as despesas de transporte, alimentação e hospedagem da equipe de instrutores 

Nestes casos, os locais para a realização das aulas teóricas e práticas ficam por 

conta do contratante/organizador do treinamento ¨in company¨. O local da aula prática deverá 

ter condições minimas de segurança para a prática supervisionada da modalidade. 



 

Os organizadores e instrutores do curso não se responsabilizarão por acidentes 

causados pelo não cumprimento das normas de segurança estipuladas e que não sejam causados 

por falha ou defeito dos materiais utilizados para a prática da modalidade. 

 

 

Valor do Investimento: *R$ 380,00 + R$ 35,00 (ref. ao Bondinho 
sábado e domingo, dias do curso) 
Forma de pagamento: 02 vezes no cartão de crédito ou Boleto 

 Valor para curso realizado na Baixada Santista/SP, cursos ¨in 

company¨ em outras cidades e/ou estados sofrem reajustes. 

NOTA: Este curso não tem o intuito de formar instrutores 

*Nossa missão é capacitar CONDUTORES de rappel. 
*Nosso sistema de ensino é baseado nas normas da ABNT 

de atividades de aventura segura – Mtur. 

 

Contato: Carlos e Iris Fontoura 
INSTRUTORES RESPONSÁVEIS 

 

 

 

Email: brasiladventureseventos@gmail.com 

           Fone: (13) 99134-3656 Carlos ou 98840-0688 Iris 

 

Instagram: @brasiladventureseventos 

Facebook: Brasil Adventures Treinamentos 

Site: www.brasiladventures.com.br 

 

Em Parceria com Monte Serrat 

Instagram:@monteserratsantos 

 

Apoio: Innova Safety, Fitas BERA, Fazenda 

Radical Mega Tirolesa, Brasil Adventures 

Store, Potencya Epis Ltda, Montich 

Engenharia, Lifecintos 

mailto:brasiladventureseventos@gmail.com

