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G ADRENALINA

Repórter do Turismo
se aventura em curso
de rapel. Após teoria,
hora de ficar
pendurado pelas
cordas

Com espírito de
Homem-Aranha

FOTOSMÁRIOLÚCIOSAPUCAHY

MÁRIOLÚCIOSAPUCAHY
Da Agência Anhangüera
sapucahy@rac.com.br

Q

ue criança não sonhou um dia em ser o
Homem-Aranha, o corpo suspenso no
ar, seguro apenas por uma corda? Essa
fantástica aventura é possível e tem
atraído muitos aventureiros para a prática do rapel. O Turismo aceitou o convite e participou do curso de rapel oferecido pela Grade VI,
companhia de aventuras de Campinas, que em
um fim de semana passa aos alunos as regras básicas do esporte de aventura.
O curso é dividido em duas etapas, teórica e
prática. Na parte teórica os alunos recebem informações básicas sobre os equipamentos como cadeirinhas, cordas, mosquetões, oitos, stops e simples. Se familiariza com os equipamentos e aprende a fazer os nós indispensáveis ao rapel. Durante
todo o curso os cuidados com a segurança são redundantemente repassados, uma vez que a atividade tem seu risco e é indispensável que a prática
seja executada dentro das mais rígidas normas de
segurança, pois um erro pode ser fatal - por esse
motivo o curso se ocupa tanto com esse aspecto.
Teoricamente conhecidos os procedimentos de
ancoragem e descida com freios é hora de partir
para a parte prática, que é realizada em um viaduto ferroviário, onde se pode, dependendo do ponto
de ancoragem, escalonar a altura da descida.
O viaduto escolhido permite uma descida de
até 35 metros. Na aula prática todos os pontos são
revisados dando ao aluno a oportunidade de realizar a ancoragem observando os procedimentos de
segurança, fazendo ele mesmo os nós na amarração e relembrando tudo o que foi realizado. Feito
isso, chega o melhor momento: experimentar a sensação de ter o corpo seguro pela corda, descendo na
velocidade desejada utilizando para isso o controle
do freio.
A aula prática também é realizada em outro local onde os participantes têm a oportunidade de fazer o rapel por uma encosta rochosa. Nessa experiência o aventureiro mantém os pés em contato
com a rocha descendo a encosta seguro pela corda.
Para a segurança da prática do rapel a ponta solta da corda, oposta a ponta da ancoragem, sempre
há um praticante que a segura e que em caso de algum descontrole do rapelista, basta que essa ponta
seja tracionada para que o freio seja acionado e impossibilite a queda.
O rapel é uma aventura fantástica, mas exige
cuidados redobrados, equipamentos certificados e
em bom estado de conservação, treinamento adequado e nunca a prática solitária - estar acompanhado de outro praticante treinado é sempre aconselhável.
A condição física do praticante é fator limitante
para o esporte. Não há limites precisos de idade,
mesmo idosos com boa condição física podem se
candidatar, não sendo, no entanto, aconselhável
para crianças menores de doze anos.
O repórter fotográfico Mário Lúcio Sapucahy
participou do curso a convite da Grade VI
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De ponta cabeça, aluno faz aula prática: segurança

Equipe preparada para descer encosta rochosa

Adventure Sports Fair começa na 5ª
Se você gosta de rapel e outros
tantos esportes de aventura,
acontece, semana que vem, no
Parque Ibirapuera, a sétima
edição da Adventure Sports Fair,
evento que reúne tudo o que
possa interessar a quem gosta
deste tipo de esportes. O melhor
de tudo é que será possível
aprender e praticar algumas
modalidades lá mesmo, no
Pavilhão da Bienal.
A idéia é reunir expositores de

ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

todas as áreas: roteiros
turísticos, equipamentos,
vestuário e modalidades não
muito conhecidas do público em
geral. Quem visitar a feira
poderá assistir às demonstrações
de esportistas profissionais e se
aventurar em paredes de
escalada, tanques montados para
mergulho e cayaking e pistas de
bike, entre outras atrações.
Para os interessados em
aprender tudo nos mínimos

Adventure Sports Fair
Funcionamento: de 25 a
28 de agosto. Quinta e
sexta, das 14h às 22h;
sábado e domingo, das
10h às 22h.
Endereço: Pavilhão da
Bienal - Parque Ibirapuera
(Av. Pedro Álvares Cabral,
s/nº, portão 3. Telefone:
(11) 3511-0811).
Ingressos: R$ 15 (não há
desconto para estudantes).
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detalhes, haverá o Adventure
Congress, que pretende reunir
2.500 pessoas. Profissionais que
vivem da aventura contarão suas
experiências mundo afora.
Histórias de gente que gosta de
adrenalina também estarão nos
filmes que serão exibidos na 1ª
Mostra Brasileira de Filmes de
Aventura e Turismo, cujo
repertório é formado, em sua
maioria, por filmes nacionais.
(Da Folhapress)

ANOTE NA AGENDA

O CLIMA DE FAZENDA MAIS PERTO DA CAPITAL

PAGTO EM 3X!

S A N TA

B R A N C A

Aptos e Chalés • Tênis • Futebol
Vôlei • Sauna • Piscinas Aquecidas
SPA com Hidromassagem
Cachoeira • Rafting • Pesca
Pônei • Cavalos • Música ao vivo
Bingo • Videokê • Equipe de Lazer
Refeições no Fogão a Lenha
Pensão Completa • Cortesia 1 Criança

www.hotelfazendao.com.br

(11) 3663.0464 • (11) 3663.0768 • (12) 3972.1555 • (12) 3972.8484
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