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Nas horas vagas... 

• Mestre em Ciências Ambientais UVA 
• Guia de Turismo Especializado em 

atrativos naturais. Senac Rio 
• Turismólogo FACHA 
• Docente UVA e Senac Rio 

 



Onde estamos 



Morro da Urca 
• Caminhada – Hiking 

 

Trilha de acesso ao cume do Morro da Urca 



Morro da Urca - rampa 
face sul 



Morro da Urca face sul 
Coloridos 



Morro da Urca face norte 
campo escola de escalada 



Morro da Urca face norte 
 



Boulder 
setor floresta 



Boulder setor Mar 



Pão de Açúcar face oeste 
• Escalada em Rocha 

 
 



Pão de Açúcar face leste 
Caminhada de aventura / 

Escalaminhada 



Pão de Açúcar  
Face Norte 



Pão de Açúcar Face sul 



Problemas técnicos 

















A CBME - Confederação Brasileira de Montanhismo e 
Escalada é uma entidade de administração desportiva 
sem fins lucrativos 

A CBME possui registro no Ministério do Esporte, sendo 
membro permanente da Comissão de Esportes de 
Aventura, órgão criado para promover estudos e propor 
ações sobre gestões estratégicas na área dos Esporte 
de Aventura.  



Certificadora autorizada 



Sustentabilidade 



PROCESSO DE ADESÃO  
• Formulário Padrão para entrega do Currículo de 

Escalada assinado e com foto;  
• II - certificado de curso de primeiros socorros 

que tenha sido realizado nos dois últimos anos; 
• III - certificado de curso de Auto-resgate que 

tenha sido realizado nos dois últimos anos; 
•  IV - atestado médico declarando estar apto à 

prática de esportes; 
• V - caso ministre curso básico, plano de aulas 

englobando todas as matéria  
• VI - comprovante de pagamento da taxa.  



RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO 
• O CERTIFICADO terá vigência de 2 anos.  
• O CERTIFICADO será renovado mediante pagamento 

de taxa e apresentação dos seguintes documentos e 
informações: 

•  I - Formulário Padrão para entrega do Currículo de 
Escalada assinado e com foto, caso seja requisitado 
pelo departamento técnico;  

• II – os dois últimos certificados anuais de treinamento 
de primeiros socorros, organizados pela Aguiperj ou 
certificado de curso de primeiros socorros que tenha 
sido realizado nos dois últimos anos; 

•  III - os dois últimos certificados anuais de treinamento 
de auto-resgate, organizados pela Aguiperj ou 
certificado de curso de auto-resgate que tenha sido 
realizado nos dois últimos anos; 

•  IV - caso ministre curso básico e tenha feito mudança 
significativa desde a última certificação, apresentar 
plano de aulas englobando todas as matérias práticas e 
teóricas;  



Pré requisitos instrutor de escalada 
• Idade mínima de 18 anos. 
• Apresentar atestado médico declarando ser apto para 

a prática de esportes. 
• Estar de acordo e respeitar a ética da Aguiperj. 
• Ter certificado de curso de primeiros socorros com 

carga horária de 32 horas, ou superior (validade 
máxima 2 anos). 

• Ter certificado de curso de auto-resgate com carga 
horária mínima de 16 horas e que inclua, entre outros, 
os tópicos: escape de parada, ascensão, rapel 
assistido, resgate do guia, resgate do participante, 
sistemas de polia e evacuação da vítima. 

• Escalar há pelo menos 5 anos. 
 



O candidato deve ter guiado pelo 
menos 80 vias diferentes 

• Em cada uma delas deve citar o nome da via, a duração da escalada, o grau, o(s) 
parceiro(s) com quem escalou e a data aproximada. Para tal deve preencher 
o Formulário Padrão para Instrutor de Escalada. 

• Para o total de vias as proporções mínimas aceitáveis em relação a duração são: 
• 5 vias com duração D4 ou maior e; 
• 15 vias com duração D3 ou maior e; 
• 25 vias com duração D2 ou maior e; 
• 35 vias com duração D1 ou maior. 
• Exemplos de vias de D1 a D6. 
• Dentre as vias acima: 
• 25 vias devem ter o grau geral V ou superior. 
• 10 vias com lances obrigatoriamente protegidos em móvel. Destas pelo menos 1 via 

com parada móvel; 
• 3 vias com lances de artificial fixo e 3 vias com lances em artificial móvel; 
• 6 vias com lances em chaminé e 1 via ferrata; 
• 6 vias em regiões de serra. 
• Além de 6 excursões diferentes em montanha com pernoite (caminhadas inclusive). 

http://aguiperj.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Formulario-Padrao-para-entrega-do-curriculo-de-escalada.doc
http://aguiperj.org.br/informacoes-tecnicas/exemplos-de-vias-por-grau-de-duracao/


Avaliação 
• Durante a avaliação candidato deve estar totalmente preparado para: 
• Escalar com os Guias da Aguiperj como se fossem clientes; 
• Utilizar para segurança e rappel o freio ‘8’, ATC®, Grigri® e mosquetões; 
• Fazer ancoragens; 
• Ascender por corda fixa utilizando nós auto-blocantes (pelo menos dois 

tipos); 
• Estar preparado fisicamente para um longo dia de escaladas; 
• Possuir em bom estado equipamento completo para escalada de D3; 
• Estar apto a usar proteções móveis: hexentrics, stoppers, tri-cams e 

friends; 
• Guiar à vista lances de V grau, confortavelmente; 
• Guiar trabalhando lances de VI; 
• Escalar chaminés, diedros e fissuras; 
• Guiar lances em A2; 
• Conhecer os sistemas de polia 3:1 e 2:1. 

 



candidato também será avaliado 
nos seguintes itens: 

• Orientação e preparação do cliente, 
• Seleção de equipamento, 
• Gerenciamento do tempo, 
• Ancoragens, 
• Escalada com múltiplos clientes, 
• Escolha de métodos de segurança, 
• Rapel e descidas com clientes, 
• Escapes de parada, 
• Métodos de ascensão improvisados, 
• Avaliação do risco, 
• Meteorologia, geologia e história natural, 
• Segurança e bem estar do cliente, 
• Comunicação e didática, 
• Consciência ecológica. 



Programa de Homologação de Profissionais de 
Montanhismo e Escalada  CBME 

 • Programa de Homologação de Profissionais de Montanhismo e Escalada  
CBME 

• CBME: DT-2016/01 - Programa de Homologação de Profissionais de 
Montanhismo e Escalada da CBME 
 

• CBME: DT-2016/02 - Regulamento do Programa de Homologação de 
Profissionais de Montanhismo 
 

• CBME: DT-2016/03 - Terminologia Aplicada no Sistema de Homologação 
de Profissionais de Montanhismo 
 

• CBME: DT-2016/04 - Competências Mínimas para Guias de Montanha 
 

• CBME: DT-2016/05 - Competências Mínimas para Instrutores de 
Escalada 
 

• CBME: DT-2016/06 - Competências Mínimas para Guias de Caminhada 
 

• CBME: DT-2016/07 - Competências Mínimas para Instrutores de 
Escalada Esportiva 
 

• CBME: DT-2016/08 - Competências Mínimas para Condutores de 
Técnicas Verticais 
 



Cursos homologados 



Parque Nacional da Serra dos 
Òrgãos 



Parceria CBMERJ 
resgate Dois Irmãos 



Resgate CEPI 



Cursos e cooperação 



Cooperação AGUIPERJ CBMERJ 



NBRS 15398 
NBR 15502 

montanhismo e escalada 
técnicas verticais em corda 

 • Todas baseadas em normas UIAA e 
CBME. 
 
 



Voo Livre 



Mergulho 





1 passo legalizar o negócio 
2 passo seguir normas  

3 certificação 
 • CNPJ 

• Cadastur  
• ISO/NBR 21011 
• ISO/NBR 21103 
• ISO/NBR 21102 
• Seguro facultativo 
• Contrato de risco 

 
 
 



21 99222-8806 
FB RaphaRaine 
Instagram RaphaRaine 
raphael@curtirio.com.br 
raphael@rapharaine.com.br  

mailto:raphael@curtirio.com.br
mailto:raphael@rapharaine.com.br
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