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Rafting:
Rafting:
curso básico
Luiz Augusto Merkle

Introdução
Este material foi elaborado com o intuito de complementar a prática de cursos básicos de
rafting. Destina-se principalmente a iniciantes em rafting e particularmente a futuros guias comerciais
brasileiros. Independentemente disto, a qualquer pessoa que se interessar pelo assunto, visto ser tão
difícil encontrar algo escrito em português sobre o tema.
Neste trabalho, considera-se rafting a atividade de descer rios encachoeirados utilizando-se
botes infláveis. Daremos ênfase àquele tipo de rafting mais praticado no país hoje, que são trechos
fluviais relativamente curtos, de dificuldade média, operados comercialmente por empresas de
turismo. Não abordaremos expedições de vários dias, tão pouco a parte competitiva. Quanto a
utilização de remo central, é abordada sucintamente no apêndice 1.
Muitos dos comentários e técnicas explanadas a seguir podem inclusive ser aplicadas a
outras embarcações miúdas como caiaques e canoas, enfim à canoagem em geral.
As práticas aqui descritas são baseadas na experiência do autor (praticante de canoagem
desde 79) ao operar rafting na Bacia do Rio Itajaí Açu em Santa Catarina.
Cabe ao leitor, antes de engolir tudo como certo, pesar se tais práticas ou informações são
totalmente aplicáveis ao seu universo, visto haverem diferenças regionais e culturais bastante
grandes num país como o Brasil.

Luiz Augusto Merkle, Bahia, 2002

fone: 41 3272 2598
e-mail: luizmerkle@ig.com.br
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Um pouco de história
Considerando-se que rafting é descer corredeiras em botes, então a história do rafting se
confunde com a própria história das embarcações.
Quem viajar à região amazônica e contratar um piloto e seu batelão a motor para descer um
pedaço de rio encachoeirado, se sentirá fazendo um verdadeiro rafting! Talvez com outro nome, mas
ainda assim um rafting.
Os exploradores antigos como cientistas, geógrafos e bandeirantes, quase todos se utilizaram
de embarcações dos mais variados tipos em suas explorações. Muitos com certeza tiveram que
enfrentar trechos encachoeirados, com embarcações precárias e carregadas de carga para vários
meses. Os rios eram as estradas da época e aliás ainda serão em muitas regiões por muito tempo.
Sugiro a leitura de alguns livros do tipo: La Condamine, Viagem Pelo Amazonas (1745) ou
Richard Burton, Viagem de Canoa de Sabará ao Oceano Atlantico (1869), enfim, qualquer relato do
gênero, para logo percebermos que o rafting em si não é coisa tão nova assim.
Alguns norte americanos consideram que o rafting nasceu no Rio Colorado, a partir da
expedição de John Wesley Powell em 1869, através do Grand Canyon. Não há dúvidas que Powell
foi um grande explorador e rafteiro, mas daí a inventar o rafting são outros quinhentos (bem, eles
também pensam que inventaram o avião...). De qualquer modo a descida do Grand Canyon acabou
se tornando clássica e impulsionou a prática do esporte.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, apareceram botes de borracha excedentes da
marinha norte americana, que passaram também a ser utilizados para descer corredeiras. (Observe
que até então a grande maioria dos botes utilizados eram feitos de madeira)
Foi na década de 50, com a evolução e popularização dos botes de borracha que o rafting
tomou grande impulso comercial, principalmente nos Estados Unidos, seguido pela Europa.
Somente na década de 80 foi desenvolvido o bote com sistema auto escoante, isto é, toda
água que entra por cima, sai automaticamente, por furos existentes nas laterais do fundo (este, sendo
inflável, permanece sempre mais alto que o nível da água). Antes disto, nos botes antigos, a água
tinha de ser esgotada de com um balde para fora. O avanço facilitou a descida, principalmente de rios
onde as corredeiras são longas e contínuas já que o bote estando sempre leve e sem água, torna-se
bem mais manobrável.

No Brasil
No Brasil o rafting, como atividade turística ou de lazer, foi introduzido em 1982, nos Rios
Paraíba do Sul e Paraibuna, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Durante vários anos restringiu-se a
esta região, até que se espalhou por São Paulo (Juquitiba) e posteriormente Rio Grande do Sul (Três
Coroas), Santa Catarina, Paraná e assim por diante.
A crescente procura por atividades ao ar livre e a fabricação de equipamento nacional tem
motivado um grande aumento no número de operadoras de rafting no país.
Dentre alguns rios operados comercialmente podemos citar os seguintes (em ordem
alfabética diga-se de passagem):
•

Bahia: de Contas (Taboquinhas),das Fêmeas (São Desidério), de Ondas (Barreiras), Una (Una).

•

Espírito Santo: Jucu (Domingos Martins).

•

Goiás: das Almas e do Peixe (Pirenópolis).

•

Mato Grosso: Tenente Amaral (Jaciara).

•

Mato Grosso do Sul: Formoso (Bonito).

•

Minas Gerais: Capivari (Lavras), das Velhas (Uberlândia).

•

Paraná: Cachoeira (Antonina), Iapó (Tibagi).

•

Rio de Janeiro: das Lages (Seropédica), Macaé (Casimiro de Abreu), Manbucaba (Angra dos
Reis), Paraibuna (Com. Levy Gasparian e Três Rios), Piraí (Rio Claro), Preto (Visconde de
Mauá).
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•

Rio Grande do Sul: das Antas (Nova Pádua), Guaporé, (Encantado), Paranhana (Canela e Três
Coroas).

•

Santa Catarina: Cubatão (Santo Amaro da Imperatriz), Hercílio (Ibirama), Itajaí Açu (Ibirama e
Apiúna).

•

São Paulo: do Peixe (Socorro), Jacaré Pepira (Brotas), Juquiá (Juquitiba), Paraibuna (São Luís
do Paraitinga), Pardo (Caconde)

•

Tocantins: Novo (Jalapão).

Rafting no Vale do Itajaí / SC
Em setembro de 1994, com o intuito de estudar a viabilidade de implantação de uma
operadora de rafting no Vale do Itajaí, foi realizada a primeira descida em bote inflável, de um trecho
do Rio Itajaí Açu, entre os municípios de Ibirama e Apiúna. Participaram da pesquisa, além do autor,
o canoísta Luiz Ernesto Merkle, com larga experiência em corredeiras, Leonardo Starke, canoísta de
Benedito Novo e Otto Hasller, comerciante em Dr. Pedrinho.
Em novembro do mesmo ano, é fundada a empresa Igaruana Rafting, através da sociedade
entre Guto Merkle e Otto.
Após uma série de descidas experimentais, em janeiro de 95, é recebido o primeiro grupo de
turistas em Ibirama.
O rafting logo se mostrou um sucesso: em apenas três meses cerca de 600 pessoas já
haviam participado da atividade.
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Novos trechos de rafting começam a ser explorados e logo são dois trechos no Rio Itajaí do
Norte e mais dois no Itajaí Açu; de modo que a atividade pode ser explorada independentemente das
condições climáticas ou do nível do rio: sempre havendo um trecho possível.
Em abril de 95, junto com a Canoar, é feita a primeira descida exploratória do trecho entre o
Salto Pilão e a Ilha das Cutias, trecho com 11 quilômetros de corredeiras contínuas III e IV.
Surge uma segunda operadora, a Ibirama Rafting, de Dárcio Lucas, em maio de 96.
Em agosto do mesmo ano a parte alta do Rio Benedito (IV) é descida pela primeira vez em
bote.
Em 97, Ibirama é sede do Segundo Campeonato Brasileiro de Rafting. A equipe da Igaruana
sagra-se vice-campeã e a Ibirama Rafting consegue a 5ª colocação dentre 15 participantes.
Em janeiro de 98, a Igaruana participa da organização do Primeiro Jamboree Nacional. Cerca
de 1000 escoteiros fazem rafting em três dias de evento, em Ibirama, Apiuna e Indaial.
Ainda em 98, a Igaruana Rafting é dissolvida em razão de divergências entre os sócios. Em
seu lugar surgem a Ativa Rafting e a Rafting Açu.
Em agosto de 2000 a Rafting Açu deixa o Vale e se transfere para o estado da Bahia.
Até julho de 2001, somente a Ibirama Rafting já possuía um total de 9 botes e cerca de 15
guias. Estima-se que trinta mil pessoas já fizeram rafting no vale, sendo que os maiores mercados
emissores são Curitiba, Florianópolis e São Paulo.
Cerca de 50 % dos turistas se hospedam na região, impulsionando o setor de hospedagem e
restaurantes.
Outras atividades turísticas vêm se desenvolvendo paralelamente, com destaque para rapel
em cachoeiras na Região de Presidente Getúlio
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Das águas
À primeira vista, quem não é do ramo e olha para uma corredeira, imagina que aquilo é um
turbilhão que se move caoticamente rio abaixo. A imagem que a maioria possui é a do filme enlatado
americano, onde a canoa, após entrar na corredeira simplesmente não consegue mais parar
despencando rio abaixo (enquanto o mocinho ou a "loira burra" procuram o freio de mão) até o rio
acalmar.
Na verdade o movimento da água não é tão caótico quanto parece. É algo assim... um "caos
organizado", pois no meio de todo aquele "turbilhão" é possível reconhecer inúmeros pontos onde o
movimento da água é bastante previsível. Encontraremos inclusive água parada, ideal para
descansar ou parar para fotografar. Para tanto é preciso saber reconhecer tais pontos.
Mesmo assim, é certo que quanto maior o volume (vazão) de água envolvido menos
previsível a coisa vai ficando, como veremos mais adiante, e como nos ensina a ondulomancia:
ciência adivinhativa (aparentada da hidráulica) que prevê com elevado grau de exatidão abstrata tudo
que há no fundo do rio, baseada na leitura do padrão das ondas da superfície.

Alguns acidentes anatômicos ribeirinhos (figura 01)

Corrente
Chamamos de corrente ou correnteza, toda água que está correndo rio abaixo em um rio ou
braço de rio. É nela que encontramos as "línguas".

Línguas
São passagens onde o canal é mais fundo e livre de obstáculos. Olhando-se de cima tem seu
início identificado pela superfície lisa e em forma de funil ou letra "V".
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Remansos
A grosso modo é toda água que não está descendo o rio. Atrás de uma pedra ou próximo da
margem a água pode estar parada, borbulhando ou voltando rio acima. Remanso nem sempre é
sinônimo de água tranqüila, pode estar até bem agitada, apenas não está descendo o rio e pode ser
aproveitada para parar o bote ou realizar alguma manobra como subir um pequeno trecho da
corredeira.
Também recebe o nome de remanso ou poço, o trecho de águas tranqüilas logo após uma
corredeira.

Linha de remanso
É a zona que divide o canal principal (corrente) dos remansos. O movimento da água ali é
um pouco mais caótico e existe a formação de redemoinhos.

Redemoinhos
Formam-se em geral onde duas correntes diferentes se encontram, nas linhas de remanso ou
ao final de uma corredeira logo antes de acalmar. Em geral onde se formam grandes redemoinhos a
profundidade é igualmente grande.

Ondas
Quem não sabe o que é uma onda? Segundo o dicionário é:" cojunto de pontos que num
meio em vibração tem um movimento concordante" Em rafting somos menos abrangentes: quando
nos referimos a uma onda normalmente tratamos apenas daquelas "montanhas líquidas" onde o bote
sobe e desce. Mesmo assim encontramos uma infinidade de tipos, nem sempre fáceis de classificar.
Uma seqüência de ondas normalmente indica o canal mais profundo do rio.
A superfície da onda pode ser lisa, estar quebrando ou quebrar de tempos em tempos.
"Parede", é como é chamada uma onda muito grande.
Refluxo é uma onda que tende a lhe manter preso dentro dela própria, como veremos
adiante. Às vezes a diferença entre onda e refluxo é questão de ponto de vista...

Refluxo (figura 02)

É um tipo particular de onda que está permanentemente quebrando: a água da superfície
está voltando rio acima e somente a água do fundo está seguindo rio abaixo.
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Estão logo após pedras encobertas, saltos ou qualquer declive mais acentuado
Refluxos são em alguns casos divertidos em outros casos perigosos. Divertidos porque é
dentro deles que são realizadas muitas manobras e brincadeiras (como surfar) e perigosos porque
alguns podem mantê-lo preso (circulando) sem que você consiga mais sair...
Assim, do ponto de vista prático podemos dividi-los em duas categorias, os que seguram e os
que não seguram.
Observe que o que difere um refluxo perigoso de outro seguro não é apenas seu tamanho, mas
também seu formato, localização, etc. Aparências muitas vezes inofensivas podem enganar.
•

Que seguram

Possuem formato uniforme bem perpendicular com a correnteza ou em “U” com as pontas
voltadas rio acima. O volume d’água que flui por baixo é pequeno em relação ao que circula. O
“comprimento” do refluxo é muito grande (distância entre o salto e a correnteza da superfície fluindo
rio abaixo). Há obstáculos a jusante que impedem a água de fluir normalmente. Os refluxos de
barragens artificiais costumam ser os mais perigosos, pois por serem uniformes em toda largura do
rio não possuem brechas por onde a água da superfície possa escapar.
•

Que não seguram

Tem características contrárias ao refluxo acima. Formato irregular ou com as pontas voltadas rio
abaixo. O volume d' água fluindo por baixo é bem maior que o volume que está circulando no refluxo.
É curto, ou seja, a correnteza não está puxando de muito longe de volta para a queda. O rio corre
livre de obstáculos à jusante do refluxo.
•

Chute (figura 03)

Chama-se chute a direção para a qual um refluxo te chuta! É simples: você vem boiando pelo
meio do canal, passa por um refluxo e é jogado para a esquerda, então dizemos que o refluxo chuta
para esquerda. Se continuou no meio do canal é porque o refluxo não chuta para lado nenhum.

Bolhas
Zona onde a água borbulha, isto é, há uma correnteza que vem do fundo e sobe para a
superfície.

Rebojo
Contra corrente formada pelo choque da correnteza com pedras ou com a margem. Remanso
muito instável.
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Água Mexida
Zona muito instável onde podem ocorrer bolhas, rebojos, ondas e redemoinhos. Quase tudo
ao mesmo tempo ou ciclicamente, inclusive com períodos de calmaria. Tudo muito caótico e difícil de
prever. Normalmente ocorre em estreitamentos abruptos no leito do rio ou na junção de duas ou mais
correntes diferentes. Quando maior a vazão, mais água mexida é encontrada.

Quedas
Também chamados saltos. São somente os declives onde a água cai de forma livre e bem
abrupta. Nos casos onde a água desce em 45 graus por exemplo, chamamos de escorrega, ou
tobogã.

Locas e sumidouros (figura 04)

Um dos perigos que arrepiam canoístas e rafteiros em geral são as chamadas "locas": pontos
onde a água passa por debaixo das pedras. Existe o risco de a correnteza puxá-lo para baixo de algo
assim e o deixar preso lá. Uma dica para localizá-las é observar se a correnteza ao bater na pedra
suspeita, forma ou não uma onda refletida na tona da água, isto é, uma espécie de efeito "bate e
volta". Caso não forme o local é suspeito, mas cuidado: mesmo que forme a tal onda não é garantia
que mais para o fundo não haja uma loca.
Chama-se sumidouro ou sifão os casos em que a água além de entrar pedra abaixo, encontra
uma saída mais na frente.
Dependendo do tipo de rocha que forma o leito do rio, há maior ou menor chance de se
formarem locas ou sumidouros. O arenito por ser uma rocha mole é facilmente desgastado pela água
(rios Iapó e Tibagi no Paraná, por exemplo), já o granito é muito mais duro (rios Ribeira/ PR ou Itajaí/
SC).

Troncos, galhos, árvores.
Troncos e galhos, quando submersos, em geral são muito difíceis de identificar. O jeito é ficar
de olho em qualquer ponta de galho aparente, pois pode haver toda uma árvore escondida por baixo
d' água. O perigo é que tendem a funcionar como uma rede, deixando a água passar e prendendo
quem estiver nadando.
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Indicadores de profundidade
A profundidade exatamente abaixo de determinada onda é no mínimo igual à altura da
mesma. Isto é: se você topa com uma seqüência de ondas de dois metros de altura, pode apostar
que a profundidade do canal é de dois metros ou mais. É fisicamente impossível formar-se uma onda
de dois metros sobre uma profundidade de apenas um, por exemplo.
Redemoinhos também indicam boa profundidade. Se for raso, os redemoinhos serão
insignificantes.

Velocidade (figura 05)

Em uma reta, a água corre mais rápido pelo centro do rio (teoricamente a parte mais funda),
já em uma curva a velocidade é maior próximo ao lado de fora da mesma.
A água logo abaixo da superfície também é um pouco mais rápida que na superfície. É por
este motivo que uma pessoa sendo levada pela correnteza tende a ser mais rápida que o bote.

Vazão
Vazão é o volume de água de passa em determinado ponto do rio em um certo tempo.
3
Normalmente é medida em m /s. No linguajar dos rafteiros, fala-se em rios de pequeno, médio ou
3
grande volume. Pode-se dizer que um rio pequeno teria uma vazão de até 50 m /s, um médio seria
3
algo entre 50 e 300 m /s e um grande seria acima disto. Lógico que pequeno para um amazonense é
enorme para um paulista, mas o que realmente importa é que à medida que a vazão aumenta, em
geral também aumenta a dificuldade.

Declividade
Declividade é quantos metros o rio desce em determinada distância. Se falarmos em 1%,
significa que o rio desce 1 metro no plano vertical, para cada 100 metros de percurso na horizontal.
Desnecessário dizer que quanto maior a declividade, mais difícil o rio.
Resumindo: em teoria e com certa prática dá para ter uma idéia da dificuldade de um rio
mesmo sem nunca ter estado lá e compará-lo com outros que já se conhece. Há excelentes rios para
rafting, classe III, com declividades em torno de 0,5% a 1%. Se a coisa se aproximar dos 2% ou mais,
com certeza já é um rio mais difícil.

Como encontrar estes dados (vazão e declividade)?
A declividade pode ser facilmente medida através de uma carta topográfica. O IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) edita cartas do Brasil todo. As escalas mais comuns são 1:50
000 ou 1:100 000. As curvas de nível são em geral de 20 em 20 ou de 40 em 40 metros. Estas
escalas são um pouco imprecisas, principalmente sobre distâncias curtas, porém sempre vale a pena
conferir.
Já a vazão é monitorada por órgãos tipo ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Sabe
como é: rios que interessam para rafting também interessam para construção de barragens e geração
de energia elétrica. Há ainda outros órgãos que fazem este monitoramento em regiões específicas,
para controle de enchentes, por exemplo.
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A título de exemplo seguem algumas vazões médias de longo período:
3

•

R. Juquiá em Juquitiba, SP - 13,9 m /s*

•

R. Hercílio em Ibirama, SC - 57,2 m /s*

•

R. Ribeira em Cerro Azul, PR - 70,9 m /s*

•

R. Itajaí Açu em Rio do Sul, SC - 121 m /s*

•

Rio Amazonas, ~ 165 000 m /s

•

fonte ANEEL a partir de www.hidricos.mg.gov.br

3

3

3

3

Causos...
Certa vez,ao passarmos por uma onda enorme que há no Rio Itajaí em épocas de rio cheio,
um sujeito com ar de espanto pelo que acabara de ver perguntou-me "De quanto em quanto tempo
vem aquela onda?". Tão espantado quanto ele, tive de responder que a onda não vem, ela está
sempre ali. Deveria ter respondido que só vem na maré enchente e em determinadas luas, feito
pororoca...
Mas admito que tem um fundo de verdade pois muita gente ao ver o rio baixo, diz que a maré
tá baixa e pergunta se as corredeiras ficam mais fortes quando a maré sobe...
Falando em maré, teve o sujeito que perguntou se o rio corria sempre para o mesmo lado.
Isto mesmo, se quando a maré mudava, não mudaria a direção do rio! A princípio achei que era
piada, mas depois ele perguntou sério novamente e parece que era sério mesmo! Pior é que ele não
era nem de Paranaguá, nem de Santos ou coisa parecida, era de serra acima mesmo...
Teve outro que achou que na lua cheia ou nova, quando a maré cresce, o rio também ficaria
com mais água!!
Bem, este tipo de pergunta até que serve para nos alerta de vez em quando sobre que tipo de
pessoas estamos levando rio abaixo. Devemos ser loucos mesmo...
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3
Equipamento
A prática do rafting comercial exige uma boa quantidade de equipamento especializado e
durável. Felizmente com o desenvolvimento do esporte, boa parte deste equipamento já está sendo
produzida no Brasil, com ótimos resultados.

O bote e sua anatomia (figura 06)

Proa e popa
Respectivamente a parte da frente e de trás do bote.

Câmaras
Os botes infláveis possuem várias divisões internas, normalmente quatro. Se uma câmara
fura, o bote não afunda.

Fundo
Existem basicamente dois tipo de fundo: auto escoantes e não auto escoantes. Nos auto
escoantes toda água que entra, sai automaticamente pelos furos existentes nas laterais, pois o fundo
13

sendo inflável permanece sempre mais alto que o nível da água. Dentre estes há ainda dois tipos:
com emendas “I” e "drop-stich".

Furos de escoamento
A figura não mostra, mas nas laterais do fundo há uma série de furos por onde a água escoa.

Emenda I, ou "I beam"
Trata-se de um dos modos de construção do fundo auto escoante. A lona superior mantem-se
unida à lona inferior através de várias emendas em forma de letra I. Quando inflado formam-se
gomos, dando a aparência de um colchão de ar, destes de acampamento.

"Drop-stitch"
A lona superior se une à inferior através outro processo: milhares de filamentos mantém as
lonas eqüidistantes uma da outra. Quando inflado o fundo tem uma aparência chata, e é mais rígido.
A diferença entre ambos é sentida principalmente na manobrabilidade. O segundo manobra
melhor, enquanto o primeiro mantém a direção mais facilmente.
Não é um sistema muito comum. Poucas marcas o utilizam.

Fundo não auto escoante
Os botes antigos não eram auto escoantes, isto é, o fundo era composto de apenas uma lona
embaixo. A água que entrava tinha de ser esgotada com um balde para fora.
Além disto, o fundo pode ainda ser fixo (colado) ou preso através de ilhoses, neste caso
podendo ser retirado, e substituído com mais facilidade.

Válvula de segurança
Trata-se de uma válvula de segurança, colocada no fundo. A partir de determinada pressão,
ela libera o ar automaticamente a fim de proteger principalmente as emendas internas.

Piso
É a parte superior do fundo.

Lingüiças
A primeira vista podem parecer bancos, mas na verdade têm a função de dar estrutura ao
bote. Assim como o fundo podem ser fixas ou removíveis. Outra função é de apoio adicional, onde os
remadores podem encaixar os pés por baixo para mais firmeza.

Válvulas
Há vários tipos de válvulas, dependendo do fabricante do bote. Uma boa válvula mal requer
manutenção. A mais comum no Brasil é a "Halkey-Roberts" ou similar.

Anéis
São colados ao redor do bote. O objetivo é poder passar um cabo em toda volta onde
poderemos nos segurar, amarrar o bote etc. Também são usados para fixar a armação, no caso de
remo central.
Devido ao esforço que sofrem, estragam de vez em quando e necessitam de substituição.

Alça
São utilizadas para se carregar o bote mais facilmente quando em terra.

Finca pés
São importantíssimos para evitar quedas do bote. Alguns tipos são em forma de concha,
fechados na frente, a fim de prevenir que o pé fique preso "definitivamente".

Cabo lateral
Para se segurar, subir no bote, etc.

Proteção
Camada extra de tecido, colada em pontos onde há maior desgaste.
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Cabo de proa
Com cerca de dois metros de comprimento, é utilizado para segurar ou amarrar o bote
quando se vai parar na margem.

Desenho Geral
Quanto ao desenho geral do bote, o diâmetro dos tubos também é importante. Dois botes
com o mesmo comprimento e largura podem não ter o mesmo diâmetro nos tubos. Diâmetro menor
resulta em um bote com menor capacidade de carga e mais flexível.
Quanto a simetria, a maioria dos botes utilizados no Brasil são simétricos e saber onde fica a
proa é apenas uma questão do posicionamento dos acessórios, finca pés etc.
Em alguns botes a proa é levemente mais alta que a popa.

Outros itens do equipamento:
Remos (figura 7)

São semelhantes aos de uma canoa, compostos por uma pá, um cabo e uma empunhadura
em forma de "T".
Os remos mais utilizados possuem as pás de plástico injetado e o cabo de alumínio.
O plástico utilizado na pá deve ter boa resistência a pancadas. As bordas devem ser
arredondadas para diminuir o risco de lesões caso o remo escape da mão e atinja alguém. Por este
motivo, pás de fibra de vidro não são recomendadas.
O cabos de alumínio mais utilizados têm em torno de 28 a 32mm de diâmetro.
A empunhadura "T" costuma ser um pouco negligenciada pelos fabricantes. Pelo menos no
remo do guia ela deve ter no mínimo 10 cm de comprimento, para oferecer um maior controle.
Infelizmente as marcas mais utilizadas hoje possuem uma empunhadura muito pequena
O comprimento total varia de 1,50 a 1,65m.
O remo dos guias em geral é um pouco mais comprido e a área da pá é um pouco maior.
Cabe aqui dizer ainda, que se o leitor já possui experiência em canoagem, que não espere
muita coisa dos remos utilizados em rafting comercial por um único motivo: perdem-se muitos remos.
Em geral não vale a pena investir em um remo de primeiríssima para perdê-lo facilmente (quanto à
forma, não quanto à durabilidade, lógico).

Coletes
Vejamos as qualidades de um bom colete:
Costuras, tecido e fechos devem ser resistentes e feitos para agüentar uso intensivo. Lembrese que além do uso normal, o colete por vezes é submetido a esforços "anormais", isto é, aquelas
brincadeiras de empurra-empurra e agarramentos em geral para derrubar os companheiros na água...
Mesmo os puxões para dentro do bote durante os resgates forçam consideravelmente as costuras do
colete.
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Quando bem ajustado o colete deve restringir os movimentos o mínimo possível, tanto ao
remar quanto ao nadar.
•

Para turistas:

Em benefício de uma maior flutuabilidade o colete utilizado é maior e restringe um pouco os
movimentos. São desenhados com maior quantidade de material flutuante na parte frontal, a fim de
facilitar a flutuação com a face fora da água, mas mesmo assim em caso de inconsciência isto não é
garantido.
Alguns coletes quando se pula na água, tendem a "subir" o que incomoda e restringe
totalmente os movimentos, neste caso necessitam do chamado "fio dental": são duas fitas que saem
de trás, passam pela virilha e são afiveladas na frente.
A flutuabilidade varia de 10 a 12 kgf. Este número significa que amarrando-se
aproximadamente 10 kg de chumbo no colete, ele não poderá afundar.
E caso lhe perguntem se tal colete serve para tal peso corporal, invoque o grego Arquimedes
(282-212 ac) e as leis do empuxo: uma pessoa com 100kg de músculo, ossos e gordura flutua muito
mais fácil que os tais 10 kg de chumbo; ou não?
•

Para guias:

O colete é menor (8 a 10 kgf) e mais justo para maior mobilidade. Alguns bolsos são úteis
para a fita, mosquetão, protetor solar etc. Recomenda-se que seja equipado com "cinta de resgate",
supondo que saiba-se utilizá-la. (ver cap. sobre segurança)
Sobre os coletes, temos ainda um problema não solucionado até o momento: para quem
opera comercialmente não existe um modelo de colete desenvolvido para rafting e que seja aprovado
pela Marinha Brasileira. Das duas uma: ou se opera com um colete meia boca, mas legal; ou se
opera com um colete bom, mas que não foi aprovado oficialmente.

Capacetes
Ao contrário do que muitos pensam, mais do que proteger das pedras, o capacete protege é
dos remos que costumam sair voando da mão de alguém.
Há capacetes dos mais variados tipos. Os que oferecem proteção lateral até "embaixo das
orelhas" são os mais recomendados.
No caso de operadoras que trabalham comercialmente, os modelos reguláveis para
diferentes tamanhos de cabeça são os mais práticos. Mesmo assim é interessante possuir capacetes
de diferentes modelos, para garantir um bom ajuste em todos os clientes. Alguns extra grandes são
fundamentais.

Fita
É apenas uma fita de 2,5mm x 2m de comprimento, com um mosquetão de alpinismo na
ponta. É utilizada pelo guia para desvirar o bote quando necessário e é normalmente levada no bolso
do colete.

Sacos de resgate
São pequenos sacos, onde se acondiciona alguns metros de cabo de polipropileno com
diâmetro de 8 a 10 mm.
Há dois tipos principais: um maior (20 a 25m) para se levar preso ao bote através de um
mosquetão ou de uma fivela de desengate rápido, em local de fácil acesso. Há outro tipo menor (12 a
15m) para ser preso à cintura, estando sempre com o guia, mesmo que este se afaste do bote.

Faca
É bom ter uma por precaução. Não por complexo de "Rambo", mas porque ela pode ser útil
em situações de resgate.
As mais utilizadas por guias de rafting são pequenas, têm bainha rígida e um "clip" no cabo,
para desengate rápido. Normalmente é presa no colete em algum ponto que não atrapalhe, mas que
seja de fácil acesso. Outra opção é levar um canivete no bolso do colete. Os preferidos são aqueles
possíveis de abrir com uma só mão.
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Apito
É necessário para comunicação entre os guias em meio ao barulho das corredeiras,
principalmente para chamar a atenção sobre algum perigo mais à frente, sobre alguém que caiu do
bote etc.

Calçado
Neste item há inúmeras opções e todas muito pessoais. Lembre que não basta um calçado
que apenas proteja seu pé das pedras quando você estiver nadando. Você realmente vai precisar
dele é quando sair correndo sobre a margem irregular, pedras, mato, espinhos, etc, para lançar o
cabo de resgate a alguém em apuros. Desta forma é fundamental que ele fique bem firme no pé, o
que exclui a maioria das sandálias tipo "papete". É comum o calçado parecer firme enquanto seco,
mas depois de molhado deixar o pé dançando lá dentro. Qualquer que seja sua opção: tênis velho,
botinha de mergulho ou calçado "outdoor" de última geração que lhe custou uma fortuna, você vai
precisar de um "test-drive" antes de aprová-lo definitivamente.

Roupas de neoprene
São recomendadas no caso de clima frio. Existem inúmeros modelos e diferentes espessuras
(2 a 5mm). A escolha depende não só das temperaturas envolvidas, como também das preferências
pessoais.
A título de auxílio na escolha:
•

Evite as com manga (tanto curtas quanto compridas), pois atrapalham para remar. É preferível,
em vez da manga, usar uma capa de nylon frouxa sobre a roupa.

•

Uma proteção de borracha extra sobre a bunda é recomendada para evitar desgaste prematuro.
Na falta desta, pode-se vestir um short de “tactel” sobre a roupa.

•

Quanto mais justa, mais calor vai manter. Porém como no rafting há muita movimentação física,
quando provar, escolha uma que não aperte demais (as roupas utilizadas para mergulho
costumam ser mais justas).

Bombas
Há basicamente 3 tipos: cilíndricas, de pé (fole), e elétricas.
As mais utilizadas no Brasil são cilíndricas manuais, modelo "super 6" (importada) ou similar.
Pequenas (10 x 50cm), podem ser levadas facilmente junto no passeio. Enchem tanto na ida, quanto
na volta do pistão. Além de encher, também podem chupar todo o ar quando se quer esvaziar o bote.
Com a fabricação de botes no país têm se difundido bombas de pé tipo fole, que cumprem
igualmente bem sua função, inclusive quebram menos pois são mais simples.
No caso de empresas que operam rios próximos de suas bases, os botes geralmente são
mantidos apenas levemente murchos de modo que bastam poucas bombadas pela manhã para
deixá-los no ponto, não sendo necessário adquirir bombas muito potentes.
Caso contrário é bom pensar em adquirir uma bomba maior. Há bombas manuais, de 15 x 70
cm ou elétricas 12V para ligar na bateria do carro e até no acendedor de cigarros. Infelizmente ainda
não são fáceis de adquirir no país.

Como inflar o bote
A maioria dos botes possui quatro câmaras laterais. Primeiro inflam-se parcialmente estas
câmaras, o suficiente para dar o formato geral no bote. Feito isto termina-se de enche-las até ficarem
bem duras, preferencialmente obedecendo-se uma seqüência (horário ou anti-horário, tanto faz).
2

O fabricante normalmente lhe recomendará uma certa pressão. Algo como 2 a 3 lb/pol , que
2
na prática não significa absolutamente nada, pois dificilmente você terá como medir as tais lb/pol na
beira do rio. Assim quando dermos umas pancadas sobre o bote com o punho fechado e este "pular",
então estará bom. Na dúvida, é melhor encher pouco do que demais e levar a bomba consigo se
precisar completar.
Por último se enche o fundo e as lingüiças transversais. O fundo possui em geral uma válvula
de segurança, que libera o ar automaticamente em caso de excesso de pressão. É necessária porque
as emendas internas são mais frágeis.
De acordo com o rio se pode dar mais pressão ou menos: um fundo mais vazio diminui a
chance de um surfe involuntário em um refluxo por exemplo. Já para um rio muito técnico com
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manobras entre grandes blocos de pedras é bom o bote estar bem cheio para manobrar melhor e
diminuir a chance de abraçar uma pedra.

Cuidados no manuseio do bote
•

Não arrastá-lo no chão.

•

Utilizar uma proteção entre o cabo que vai amarrá-lo no reboque e o bote. Uma boa idéia é
envolver o cabo em tubo de nylon.

•

Verificar a superfície sobre a qual se transportará a bote; se não há ferpas, pregos, cabeças de
parafusos, e principalmente areia.

•

Se for inevitável deixá-lo no sol durante uma pausa no passeio , esvazie ou pouco as câmaras
para evitar excesso de pressão (sim, ele pode explodir...).
Ao guardar:

•

Esvaziá-lo até ficar um pouco murcho (para a pressão não ficar forçando as emendas).

•

Não deixá-lo no sol (radiação ultra-violeta degrada a borracha).

•

Não guardá-lo com água empoçada no fundo (umidade afeta a cola). Principalmente se for dobrálo, que esteja bem seco.

Causos...
O novato(a) padrão ao examinar o equipamento:


Bate nos tubos e acha o bote muito duro. Pensava que era mais macio.



Demora a perceber que o bote tem o fundo todo furado. Quando percebe não entende como não
afundará ao ser colocado na água.



Quer um colete de acordo com seu peso.



Pensa que as lingüiças são para sentar em cima e que o cabo lateral será para ficar se
segurando o tempo todo.



Quando recebe o remo, alguns perguntam: "- Mulher também rema?
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4
Domínio do bote
Um bom domínio do bote envolve no mínimo quatro aspectos: o posicionamento da
tripulação, a mecânica das remadas, o posicionamento do bote em relação à correnteza e as vozes
de comando.
Embora algumas considerações a seguir possam ser empregadas em "remo central", a
maioria se refere apenas a botes sem o emprego destes, que são a grande maioria em nosso país.

Posicionamento do guia
Normalmente o guia se posiciona na popa.
Exatamente como, depende de cada um. O tamanho das pernas do guia em relação ao
tamanho do bote é um dos fatores que influenciam muito no modo mais cômodo de guiar, por
exemplo.
Há quem prefira sentar exatamente atrás (sobre a popa) e há quem prefira sentar meio atrás,
meio na lateral do bote. Quando a equipe rema bem, sentar bem atrás é mais fácil e relaxante, pois
se pode prestar atenção apenas na direção a seguir e deixar a turma remando sozinha. Entretanto,
sentando-se na lateral se pode ajudar mais efetivamente na propulsão e se evita o "efeito catapulta".
Aliás, quando se senta na popa sempre se deve estar atento para não ser catapultado. Ao passar por
lugares suspeitos, se jogue para dentro ou fique em pé, a fim de literalmente "tirar a bunda da
catapulta".
Mesmo depois de habituado na "confortável" posição de guia, nada de ficar estático, apenas
gritando os comandos e esperando que os outros obedeçam:
•

É preciso jogar o peso para o lado que for necessário, nos casos de se enfrentar ondas e
refluxos.

•

Sair do lugar e puxar para dentro alguém que caiu e estiver agarrado no cabo lateral, assim que
perceber que os clientes não darão conta de fazê-lo.

•

Puxar pelo colete algum "desequilibrado", impedindo a queda.

•

Proteger, puxando par dentro, alguém que esteja em rota de colisão com algum galho da margem
etc.

Por questões de lateralidade pessoal, salvo raras exceções, sempre haverá um lado no qual
o guia terá mais facilidade para guiar. Quem guia remando do lado direito, sempre o fará assim, caso
contrário não se sentirá muito à vontade. Inclusive, se aconselha a trocar de lado sempre que
possível, por exemplo, nas descidas em que não se está guiando, a fim de trabalhar a musculatura de
forma mais equilibrada.

Posicionamento dos remadores
Quando em número par (contando o guia), nada mais lógico que metade de cada lado.
Quando em número ímpar, posiciona-se uma pessoa a mais do mesmo lado que o guia. Este
concentrar-se-á então mais nos lemes e menos na propulsão.
Os remadores da proa é que vão estabelecer o ritmo das remadas, de modo que é bom
escolher as pessoas com mais pinta de safas para esta posição. Se o rio tem muito volume é
interessante colocar bastante peso na proa, que isto ajuda a furar melhor as ondas e refluxos, já em
rios pequenos o peso dos proeiros não importa tanto. No mundo machista logo dois homens fortes se
escalam para a posição, mas não tem nada a ver. Mulheres podem perfeitamente remar na frente,
pois rafting é questão de jeito não de força.
A popa é mais sujeita a solavancos, assim se houver alguém com pavor de cair n' água é
bom evitar esta posição. Em contrapartida a proximidade do guia é uma segurança a mais.
No caso de haver uma segunda pessoa experiente a bordo, esta posiciona-se o na proa, no
lado oposto ao guia. Assim, mesmo que todos os outros parem de remar os dois ainda darão conta
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de manobrar o bote. Outro fator, é que diminui a probabilidade de ambos caírem ao mesmo tempo e o
bote ficar totalmente sem controle!
Obviamente também há a questão do equilíbrio de forças entre um lado e outro, mas muitas
vezes isto só é percebido com o bote já na água durante o aquecimento. É a ocasião onde se
aproveita para trocar alguém de posição, se necessário.

Remando
Há vários tipos diferentes de remadas que podemos utilizar, dependendo de qual direção
queremos seguir, ou de que manobra pretendemos fazer. (figura 08)

Visto que nosso alvo é o rafting comercial ou de lazer, não nos ateremos a técnicas
biomecânicas detalhadas, mas apenas a algumas considerações gerais (Se acaso o leitor esteja
interessado em alto desempenho, sugere-se pesquisar sobre a mecânica da remada utilizada pelos
competidores de canoa slalom, velocidade, "outrigger"ou mesmo barcos-dragão, que os princípios
gerais podem ser facilmente adaptados ao bote de rafting.).
A grosso modo, a técnica é a mesma da utilizada para remar canoas em geral.
A distância entre as mãos, ao segurar-se o remo é tal que durante a remada, estaremos em
média com o braço perpendicular (90 graus) ao cabo do remo. Nem muito junto, nem muito afastado.

Remada Frente
Com os dois braços estendidos e o corpo ligeiramente inclinado para diante, coloca-se a pá
do remo bem à frente e inicia-se uma puxada para trás.
Procura-se usar o tronco e não apenas os braços; tanto com um movimento de torção, como
de vai e vem a cada remada.
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A remada é iniciada com os braços estendidos e com o cabo do remo quase perpendicular à
superfície da água.
O movimento inicial é feito com o tronco, o braço inferior só flexiona-se na fase final. O braço
superior permanece estendido quase durante toda extensão da puxada.
A puxada termina quando a pá chega na altura do quadril.
Durante a fase aérea, flexiona-se levemente o punho da empunhadura "T", a fim de se voltar
com a pá cortando o vento.

Remada Ré
Inicia-se com a pá atrás da altura do quadril de onde será empurrada para frente. Pode-se
apoiar o remo na cintura, fazendo-se uma alavanca para funcionar melhor. Em rios com muitas
manobras, a remada ré é tão utilizada quanto a remada frente, de modo que é bom treiná-la bem com
a equipe.

Remada Ré/Leme
Quando utilizada pelo guia para girar o bote, a remada ré é iniciada mais atrás e a pá é
empurrada para longe do bote descrevendo um arco.

Puxada lateral
Também chamada apenas por "puxada". É uma remada fundamental para o guia, que a
utiliza sempre que queira direcionar o bote para o lado oposto ao qual rema. Para uma boa puxada, é
preciso confiança no apoio dos pés e jogar o tronco bem para fora, pois quanto mais afastada do bote
ela é iniciada melhor o efeito.
A pá é puxada perpendicularmente ao eixo longitudinal do bote. Se aplicada do lado direito, a
proa vai para a esquerda e vice-versa.
Pode ser também utilizada pelos remadores da frente substituindo em certos casos a remada
ré, ou até mesmo por todos os remadores de um mesmo lado do bote, a fim de se obter um
deslocamento lateral; mas isto a nível mais avançado. Usualmente seu uso é restrito ao guia.

Varredura
É a remada onde se puxa a pá em um movimento de "meia lua" afastando-a do bote. Tem a
função de direcionar o bote para o lado oposto e normalmente é combinada com uma puxada ao final
(com a qual chega a se confundir), assim, se corrige a direção do bote sem que haja perda de
velocidade para a frente.

Lemes
São chamados lemes, as remadas cuja função não é de propulsão, mas apenas de
direcionamento do bote. Os lemes, no nosso caso, se confundem com as remadas ré e puxadas
laterais que já vimos.

Faca
Não é propriamente uma remada, mas o ato de conduzir a pá por dentro da água, "cortando-a
em faca", a fim de ir buscar a remada seguinte. Muito utilizada nos casos em que tirar a pá fora
d'água seria mais trabalhoso e também para não perder o equilíbrio. O remo estando na água está
oferecendo apoio, além de estar pronto para fazer uma escora.

Escora
A função da escora não é nem de propulsão, nem de direcionamento do bote, é evitar que se
caia do mesmo. É sabido que o simples fato de estar remando já diminui esta possibilidade: sente-se
que o remo oferece certo apoio na água.
A remada de escora é utilizada naqueles momentos extremos quando realmente se esta
quase caindo fora do bote. É feita se apoiando sobre as costas da pá e com o cabo do remo paralelo
à tona da água. Pode demorar um pouco para se automatizar este movimento (repare que é utilizada
as costas da pá), mas depois de bem aprendido vale a pena, se evitando muitos caldos.

Outros pontos importantes
•

A divisão e nomenclatura apresentada acima é mais para efeito didático que real. Quero dizer
que enquanto manobramos, as remadas muitas vezes se confundem. É comum o guia começar
com uma remada para frente, transformá-la numa varredura, terminar com uma puxada e ainda ir
buscar a remada seguinte sem que a pá saia da água, por exemplo.
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•

Em corredeira muitas vezes é preciso escolher o momento certo de se iniciar determinada
remada. Durante uma seqüência de ondas, por exemplo, se apóia a pá do remo na crista da
onda, pois remar no "vazio" seria menos eficiente.

•

Você vai começar uma remada frente, coloca a pá na água e... não tem força para puxá-la para
trás! Fica frio que ela está funcionando do mesmo jeito. É que a correnteza está tão veloz em
relação ao bote que empurra sua pá para frente. É só continuar mantendo o remo firme ali que o
bote logo adquirirá velocidade também.

Posicionando o bote nas principais manobras
Em curvas (figura 09)
Deixando o bote a deriva em uma curva, observe que a correnteza sempre o jogará para o
lado de fora: assim ao final da curva o bote estará sobre as pedras ou dentro dos sarandis... Sempre
que começar uma curva procure se posicionar pelo lado de dentro da mesma, de modo que ao final
estará no centro do canal.

Travessia (figura 10)
Travessia (figura 10)
Atravessar o rio de um lado para o outro e chegar ao ponto escolhido depende de três
fatores: da velocidade da correnteza, da direção para a qual se aponta o bote e da velocidade do
mesmo.
Quanto mais forte for a correnteza, mais paralelo a ela será a direção a apontar o bote; sendo
que quanto mais potência se tiver na remada mais perpendicular pode-se atravessar a corrente
obtendo-se um deslocamento lateral mais rápido.
Acertar a direção a apontar o bote é questão de prática. O erro mais comum dos iniciantes é
subestimar a velocidade da correnteza e ser arrastado rio abaixo ao invés de atravessá-lo
As travessias podem ser feitas tanto remando frente, quanto remando ré, mas neste último
caso a potência que se tem é menor (não estamos falando de remo central, que seria o inverso).
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Desviando de um obstáculo com e sem o uso de travessia (figura 13)

Se estamos andando de bicicleta e precisamos desviar de um buraco, só temos um meio de
fazê-lo: virar o guidão na direção desejada e pedalar.
Quando estamos no meio de um rio, o "chão" também está se movendo. Isto é interessante,
pois nos deixa com duas alternativas de manobra: a primeira, como na bicicleta, apontamos a proa na
direção da saída (acima dela na verdade) e remamos para frente. É preciso velocidade e momento na
direção que queremos seguir.
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A segunda alternativa consiste em apontar a proa na direção contrária (direção do obstáculo)
e remar ré até atingir o ponto desejado. O que estamos fazendo neste caso é apenas frear o barco e
deixar que a própria força da corrente nos coloque no ponto desejado. Ao contrário do primeiro
método, devemos estar devagar; só assim teremos força para frear o bote a tempo.

Parando em remansos
Estamos na corrente principal e queremos parar em determinado remanso.
Ambas as técnicas já esplanadas acima podem ser empregadas.
De frente: necessitamos velocidade em direção à parte "funda" do remanso. Para tanto é
preciso duas coisas; 1. que se venha descendo o rio com a proa já direcionada para o lado desejado
muito antes de o remanso começar. 2. Um ângulo de aproximação aberto. (figura 11)
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Com travessia de ré: aproxime-se com pouca velocidade. O ângulo de aproximação já não
precisa ser tão aberto. Se a linha de remanso for muito larga e caótica (rios c/ grande volume) será
mais difícil ultrapassá-la desta forma. (figura 12)
Com travessia de frente: com respeito ao posicionamento do bote faremos a manobra
exatamente como na travessia de ré, só que giramos o bote previamente para termos mais potência
na remada. (figura 12)

Saindo de remansos
Aqui tudo vai depender de onde se quer chegar logo após sair do remanso: 1. Se o destino é
do outro lado do rio teremos de fazer uma travessia, significa manter o bote mais paralelo com a
corrente. 2. Se queremos seguir rio abaixo próximo da mesma margem onde estamos, significa sair
com o bote mais perpendicular com a corrente. Em qualquer caso o ângulo de saída do bote ainda
vai depender da velocidade da corrente e do remanso. Enfim as possibilidades são inúmeras.
O que importa realmente é o cuidado que deveremos ter no momento que o bote estiver
saindo, parte na corrente, parte no remanso. A tendência será de o bote girar abruptamente. Se não
for este nosso interesse, teremos de tomar as providências cabíveis, geralmente angulando o bote
mais paralelo com a corrente.
Além da tendência de girar, o bote terá também a tendência de inclinar rio acima, podendo
em casos extremos até tombar. Assim é preciso estar preparado para fazer peso sobre o lado oposto.
Outra alternativa, se as rochas permitirem, é posicionar o bote mais abaixo, em um ponto onde a
transição corrente - remanso não seja tão abrupta.
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Cruzando refluxos e ondas (figura 14)

Aqui é preciso saber diferenciar no "olhômetro" quais ondas e refluxos são inofensivos e
podem ser passados de qualquer maneiro, e quais devem ser passados obrigatoriamente de frente,
fazendo-se uso de todos os meios possíveis (e impossíveis) para se evitar uma virada ou um surfe
involuntário.
No caso dos refluxos pequenos, pode-se perfeitamente pegá-los propositalmente de lado
para auxiliar-nos em alguma manobra ou no posicionamento do bote.
Já no caso de coisas maiores algumas técnicas devem ser empregadas para conseguirmos
furá-las:
Procurar cruzar o refluxo o mais perpendicular possível e com velocidade. Poucos graus de
erro podem ser suficientes para levar a uma virada. Permaneça remando o máximo possível: a última
remadinha pode ser o que falta para passar.
Bastante peso na proa em geral facilita. (Ver comando "Peso na ponta!").
O comando "Dentro!" também pode ser utilizado para baixar o centro de gravidade.
Quanto ao peso: um bote com maior número de pessoas, portanto mais pesado, se torna
mais difícil de manobrar, em compensação também é mais difícil de emborcar em caso de erro. Já
um bote com pouca gente fica mais leve, facilitando nas manobras, porém mais fácil de emborcar na
hora de furar uma onda muito grande.

Saltando quedas
Ao contrário dos caiaques, os botes por serem lentos e pesados não costumam saltar quedas
com muita desenvoltura. Assim, uma queda de 2 a 3 metros, que para um caiaque pode ser
corriqueiro, para um bote já é considerada de tamanho grande e muito fácil de emborcar. É preciso
analisar primeiro o grau de verticalidade da mesma, e obviamente e força do refluxo que o espera
embaixo, bem como possíveis pedras. Tenha em mente que o bote vai dar uma freada muito brusca
quando bater lá em baixo.
A técnica é remar forte para pegar velocidade e se jogar ao mesmo tempo para trás e para
dentro do bote no momento do salto. É Importante manter os remos do lado de fora para não bater
em ninguém e não soltar a mão que segura a empunhadura "T". Considere ainda aliviar o peso da
proa transferindo, talvez, as pessoas mais pesadas para o meio do bote ou mesmo deixando alguém
na margem (afinal alguém precisa fotografar!)
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Vozes de comando:
Comandos são literalmente ordens que o guia canta aos remadores e espera-se que estes
obedeçam. É uma coisa assim meio militar mesmo, mas é o único meio de por ordem na casa.
Para ser compreendido em meio ao agito de uma corredeira é preciso fazer uso de palavras
simples. Considerando que a maioria dos remadores provavelmente esta fazendo rafting pela
primeira vez, se utiliza um número reduzido de comandos a fim de evitar confusão.

"-Frente!" e "-Ré!"
Todos remam frente ou ré, conforme a situação exija. Pode-se acrescentar ainda os adjetivos
"forte" ou "devagar", se necessário.

"-Direita!" e
"-Esquerda!"
Cantar "direita" significa que os remadores da direita farão ré, ao mesmo tempo que os da
esquerda farão frente. O bote deverá girar então para a direita. "Esquerda" tem o efeito inverso.
Aqui, abro um parêntese: é muito comum ouvir os comandos "direita ré" e "esquerda ré", mas
observe que é possível simplificar as coisas suprimindo-se a palavra "ré" e mantendo-se o mesmo
significado. Leva a vantagem de evitar confusão com o próprio comando "ré" e mais ainda no caso de
se guiar algum grupo estrangeiro, com dificuldades em compreender o idioma.

"-Alto!"
Significa parar de remar. É sempre empregado quando se quer descansar, mas há outros
usos menos óbvios.
Quando no decorrer de uma corredeira, é preciso um pequeno tempo para decidir que
manobra se fará na seqüência. (Neste meio tempo, algumas vezes, o guia corrige a direção sozinho e
só então canta o próximo comando.) Este procedimento ajuda a evitar erros por parte da equipe, pois
estando em "alto" no meio de uma corredeira, todos estarão de ouvidos bem abertos para receber o
próximo comando!
Ainda quanto a este comando, observamos que guias iniciantes não costumam utilizá-lo com
muita freqüência. O motivo é que estão constantemente ocupados corrigindo o bote e precisam de
força e velocidade para isto. Com o tempo começa-se a posicionar melhor o bote de modo que a
correnteza fará a maior parte do trabalho. Pode-se deixar então o bote "em alto", que a água o levará
certinho para o ponto que se deseja. É hora então de não abusar do comando para não tornar o
passeio monótono (estamos falando de classes II e III) e mesmo que não seja necessário, sempre
abastecer os remadores com comandos frentes e rés.

"-Dentro!"
Significa literalmente sentar no piso do bote.
Destina-se a baixar o centro de gravidade do bote para evitar que alguém caia do mesmo ou
evitar uma virada. Recomenda-se o uso sempre que haja este risco, particularmente naquelas
situações nas quais parar de remar já não fará muita diferença para o desempenho do bote.
Exemplo: há corredeiras onde depois de o bote já estar posicionado corretamente ele seguirá
o restante sozinho com o movimento da água. Se for um local íngreme, cheio de pedras e solavancos
nada mais indicado que um comando "dentro".
Seu uso em quedas abruptas e livres é quase obrigatório. E já que não se vai remar durante o
"dentro", a turma pode segurar no cabo lateral do bote, tomando-se o cuidado de não soltar a
empunhadura "T" do remo.
É muito utilizado ainda em surfes que estejam mais violentos que o previsto.
A palavra "piso", é também aplicada com os mesmos fins. Eu particularmente não a utilizo
para não confundir com o comando "peso", que veremos a seguir.

"-Peso ..."
Este comando vem acompanhado do local onde é preciso fazer peso: "Peso na direita" ou
"Peso na esquerda", por exemplo. A idéia é parar de remar e se deslocar para o lado indicado.
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Pode ser usado em várias situações:
Para tentar sair de um surfe, deslocando-se o peso para o lado oposto ao salto ou para a
ponta do bote que esteja fora do refluxo.
Ao bater e encalhar lateralmente em uma pedra, para evitar que a água invada um dos lados
do bote, comprimindo-o cada vez mais de encontro ao obstáculo. É o chamado "abraço".
Particularmente nesta situação, a rapidez em pedir e obedecer tal comando é fundamental, caso
contrário dê uma boa estudada na figura 16...
O comando "peso na ponta" é dado ao se furar grandes ondas ou refluxos: neste caso, os
dois remadores da proa deverão se projetar mais para frente e ao mesmo tempo remar afundando a
pá e tentando uma remada que realmente puxe o bote.

"-Leme!"
É um comando particular, destinado à pessoa que senta também atrás, só que do lado oposto
ao guia. Ao ouvir tal comando apenas ela deverá remar ré.
Sua utilidade vem do fato que o guia tem mais facilidade para manobrar em direção ao
próprio lado (guiando-se na esquerda, é mais fácil fazer curvas para a esquerda), ou seja, uma
remada ré é mais potente que uma puxada. Daí que em certas manobras, é vantajoso que alguém
faça a tal ré do lado oposto, no lugar do guia fazer uma puxada.
É particularmente útil em surfadas.
Perde-se menos velocidade que um equivalente "Direita" ou "Esquerda", sendo útil quando
manter velocidade é importante.

Outros pontos importantes sobre os comandos
•

Boa dicção e clareza ao cantar os comandos é essencial.

•

Atenção especial deve ser dada aos comandos "Direita" e "Esquerda". As duas palavras
costumam ser confundidas principalmente por quem está sentado mais longe do guia. Ao
pronunciá-las frise bem as consoantes "d", do direita e o "q" do esquerda.

•

Reparou que os comandos "direita frente" ou "esquerda frente", simplesmente não existem? Sim,
porque os comandos "esquerda" e "direita" já possuem respectivamente o mesmo significado.

•

Cara de pau ajuda muito. Não tenha medo de berrar um comando errado. É preferível errar e
corrigir logo em seguida, do que ficar mudo e não berrar nada...

•

Guias iniciantes em geral berram baixo. Solte a voz! Quanto mais difícil a corredeira, com mais
firmeza se deve berrar. Isto contagia a equipe e a faz remar com mais garra

Causos...
É sabido (salvo raras exceções) que guias de rafting também são pobres mortais. Todavia
convém evitar alguns comandos em particular a fim de que o pânico não se instale entre a tripulação
menos experiente:
"- MEU DEUS!"
"- MINHA NOSSA SENHORA!"
E o campeão: "- REMA SI NÃO NÓIS VAI MORRÊ TUDO AQUI!"

Alguns toques a mais:
Leitura
•

Quanto maior e mais caudaloso o rio, mais à frente você terá de olhar. Observe a direção da
corrente o mais adiante possível, lá no fim da curva, e antecipe as manobras necessárias.

•

Procure as "línguas" ou o "V", isto é, a entrada do canal por onde a água corre livremente.

•

Quando guiamos rios estreitos, normalmente nossas referências são as pedras (quando passar
por tal pedra viro a proa para direita...). Contudo, habitue-se a ter como pontos de referência
também ondas, linhas de remanso, enfim os padrões de movimento da própria água (... passo
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beirando tal onda e daí sigo pela água mais crespa até...). Quando guiarmos rios grandes não
haverão pedras para nos basearmos...
•

No caso de pequenos saltos ou declives mais acentuados, existe uma zona, logo após o salto
onde não se enxerga o que há, a não ser quando já se está muito próximo. Uma dica é observar
mais abaixo a linha de ondas por onde a correnteza está fluindo, para se orientar quanto à
entrada. As referências no caso não estão antes, mas após os declives. (figura 15)

Em explorações
•

Desça apenas até onde estiver enxergando, sempre de olho em possíveis pontos de parada a
fim de avistar o que há mais à frente. Se ficar na dúvida, pare e examine a pé.

•

Não deixe o bote tomar muita velocidade, caso contrário não conseguirá parar quando for
preciso. Um bote não se comporta como um caiaque que freia rapidamente. São em torno de
500 quilos ou mais que precisarão parar ou mudar de direção! A estratégia é remar ré para já
descer freando. Muita remada ré é utilizada em rios desconhecidos que exijam muitas manobras.
Você deve estar sempre pronto para mudar de direção se necessário.

•

Você parou para examinar uma corredeira a pé e a dita cuja é realmente difícil. Pois não se
satisfaça examinando-a apenas de um único ponto de vista. Atravesse o rio se possível e a
examine de outros ângulos, tanto de cima quanto de baixo. Quando estiver voltando para o bote,
dê uma última olhada novamente em seus pontos de referência.

Ao estacionar o bote
Você vai estacionar para examinar uma corredeira e um dos proeiros ficou encarregado de
saltar e segurar o bote. A água no local é um pouco mexida, assim o sujeito terá de ser safo para
saltar do bote um instante antes dele bater na margem e não depois.

Fique ligado
Não use viseira. Fique atento não só ao que ocorre contigo, mas também nos outros botes e
em toda volta. Alguém pode ter caído de outro bote. O caiaque de apoio pode estar sinalizando algo
100 metros à sua frente. A última enchente pode ter trazido um tronco para dentro do rio que antes
não havia, etc.
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Não culpe os remadores
Se determinada manobra sair errada e você, guia, culpar os companheiros dizendo que eles
não remaram direito, estará assinando o próprio atestado de incompetência. Admita logo o erro e vá
pensando como fará para não repeti-lo.

Código de trânsito
Caso haja muitos botes "disputando" as mesmas corredeiras é saudável estabelecer entre os
guias, uma espécie "código de trânsito" com alguns itens do tipo:
•

É obrigação do primeiro bote parar em determinado ponto, para dar segurança aos demais.

•

Quem vem descendo a corredeira tem preferência de passagem sobre quem está saindo de um
remanso.

•

Estabelecer onde é seguro e onde não é seguro surfar.

•

Em determinados pontos só surfar com um segundo bote ou caiaque dando apoio.

•

Estabelecer quais vias são seguras e em quais níveis de rio.

•

Etc, etc, etc.

Ao carregar um remo reserva
Amarre-o transversalmente sobre uma das lingüiças, pois colocá-lo no piso pode danificar o
bote em caso de uma encalhada ou algo assim. Outra opção em trajetos curtos é deixá-lo solto
mesmo, apenas com a pá ligeiramente presa sob a lingüiça da popa.

Estojo de primeiros socorros (PS)
Considerando que "de médico e louco tudo mundo tem um pouco", é bom lembrar que o
estojo de primeiros socorros, num rafting comercial, não deve conter nenhum medicamento caso não
haja também uma pessoa habilitada para prescrevê-lo, em geral um médico. Digo isto porque é
comum ver estojos de primeiros socorros contendo uma série medicamentos sem necessidade.
Considerando que o número de pessoas alérgicas a eles não é nada desprezível, uma simples
aspirina pode deixá-lo em apuros. Você pode até levar a aspirina, mas em local separado para uso
próprio, não dentro do PS.
Assim o PS deve conter os itens mínimos necessários para pequenos curativos, como:
esparadrapo, gaze, faixa, pinça, tesoura e luvas.
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5
Técnicas básicas de segurança e resgate.
Logo de saída um aviso para ficar claro: o lugar mais seguro para quem pratica rafting é e
sempre foi dentro do bote, sendo perfeitamente possível uma descida super emocionante e divertida
com todos os participantes dentro do bote. Se você guia comercialmente não caia na onda de
nenhum turista que queira algo super radical ou mesmo de certos guias que, tentando justificar uma
barbeiragem, dizem que "se não cair não tem graça"! Lembre-se que se alguém sair machucado
existe uma diferença considerável entre uma queda acidental e uma queda que poderia ter sido
evitada.

Nadando em corredeiras
Há dois modos básicos: se deixar levar na clássica posição "pés para frente e bem próximos
a superfície" ou assumir uma posição mais ativa e realmente nadar para um local seguro.
O primeiro modo funciona bem em corredeiras rasas e que logo terminam num poço tranqüilo
mais na frente. O importante é literalmente deitar-se na água e se manter o mais na superfície
possível evitando o risco de se machucar e de se engatar em possíveis obstáculos do fundo (é
melhor bater a bunda que as canelas). Não tente ficar em pé e sair andando enquanto não estiver em
águas realmente quase calmas. Olhe para frente, procurando identificar possíveis obstáculos.
O segundo modo funciona melhor em quase todos os outros casos com a ressalva que
turistas em geral não sabem identificar "locais seguros" para onde nadar! Em rios com corredeiras
contínuas ou muito volume d'água, se deixarmos passivamente que a água nos leve vamos acabar
caindo em todas as corredeiras do caminho até chegarmos ao oceano. É o caso então de realmente
nadarmos, estilo crawl ou peito, em direção a margem ou a algum remanso por menor que seja. Se
no caminho percebermos que está ficando raso, então botamos os pés para frente até a situação
melhorar e depois nadamos novamente. É preciso cuidar para economizar energia. Não se afobar à
toa e guardar fôlego para quando preciso. Relaxa...

Em refluxos
A situação de ficar preso em um refluxo tomando seguidos caldos não é nada agradável.
Calma é essencial. Enquanto estiver na superfície, tente nadar para um dos lados. Se não sair por aí,
tente o outro lado. Se ficar evidente que não dá para sair por cima, tente mergulhar e alcançar a água
que solta pelo fundo do rio. Na maioria das vezes a própria água faz isto por você. O mais importante
nesta hora é manter a calma para não desperdiçar forças e respirar apenas nos momentos que
estiver na superfície! Relaxa...

Em redemoinhos
Se estiver nadando em uma corredeira com grande volume de água pode se preparar para
enfrentá-los nas linhas que dividem o canal principal dos remansos assim como ao final das
corredeiras, antes de acalmar.
Redemoinhos grandes costumam puxar suas vítimas para as profundezas, mesmo que estas
estejam vestindo dois ou três coletes salva-vidas. Entretanto logo soltam de volta para a superfície.
Relaxa...

Quanto a galhos
Nade para longe! Galhos são como uma rede: deixam a água passar mas o mantém preso.
Se realmente não tiver jeito e você for de encontro a troncos, árvores, etc; bote as pernas para trás e
nade crawl na direção dos mesmos. A técnica pode parecer suicida, mas a idéia é pegar velocidade e
pular por sobre o obstáculo com o auxílio das mãos.

Modo bola
Um terceiro modo de "sobreviver" a corredeiras é encolher as pernas e fechar-se em posição
fetal evitando assim o risco de se engatar em obstáculos do fundo. Esta posição é particularmente
recomendada quando se vai cair em um salto, por exemplo.
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Subindo no bote
É algo que parece simples, mas também requer seu jeitinho.
Segura-se no cabo lateral ou nas alças com as duas mãos, um pouco mais afastadas que a
largura dos ombros. Pernas para trás, pés o mais na superfície possível (corpo na horizontal, não na
vertical). Esticam-se os braços para pegar impulso e sobe-se sem soltar as mãos do cabo,
estendendo-se os braços para baixo. Com o tórax já quase em cima, batem-se as pernas na água
para ajudar, num movimento tipo "golfinho".
Se você estiver agarrado rio acima, será mais difícil que rio abaixo, pois a correnteza tende a
empurrar suas pernas para baixo do bote, dificultando o impulso.
O cabo lateral não pode estar muito frouxo para não ceder. Quanto mais apertado melhor.
Se o bote estiver emborcado, aproveitam-se os furos de escoamento para firmar os dedos e
subir. Evita-se utilizar o cabo lateral para apoiar os pés em cima feito escadinha visto que em
corredeira forte não se vai conseguir fazê-lo mesmo; além do risco de o pé escapar para dentro e
você se embaraçar.

Desvirando
O guia deve sempre levar consigo uma fita com um mosquetão na ponta. Ela é levada presa
na cintura ou no bolso do colete. No bolso, se houver um, além de ser mais rápido de sacá-la é mais
seguro. Na cintura, existe o risco teórico de o mosquetão abrir e engatar no cabo lateral ao subirmos
no bote.
Teoricamente é coisa simples: sobe-se no bote, saca-se a fita, engata-se no cabo lateral e
fazendo-se peso para trás desvira-se o bote.
Outra opção na falta da fita é encaixar a empunhadura do remo em um dos furos de
escoamento para fazer o mesmo, ou ainda, utilizar o cabo de resgate.
Aproveite o breve momento em que estiver sobre o fundo para passar alguma instrução às
pessoas na água: nadarem para o bote por exemplo, porem os pés para frente, manterem a calma
etc.
Desvirado o bote, sobe-se novamente e se inicia o resgate de quem ainda estiver na água.
Procure ser rápido. Quanto menos tempo as pessoas permanecerem nadando, menos riscos
correm.

Puxando pessoas para dentro
Se estiver em água calma pode-se puxar "delicadamente" pelos ombros. Se em corredeira
puxe pelo colete mesmo que é mais fácil e rápido.
Rapidez é essencial! Puxe a pessoa para cima do bote o quanto antes, evitando o risco dela
se machucar em pedras, se engatar em algum obstáculo submerso etc.
Somente uma ou duas pessoas ajudam a vítima a subir. Mantenha o resto da tripulação
remando para que não se perca o controle do bote.
Se a pessoa estiver agarrada a jusante do bote, correndo o risco de ficar prensada entre o
mesmo e as pedras, grite imediatamente algum comando para girar o bote.
É comum o guia ter de sair lá da popa e ir até a proa puxar alguém porque os turistas muitas
vezes tem dificuldade em fazê-lo.
Há casos em que perder um pouco o controle do bote para resgatar alguém não é bom
negócio, especialmente se houver risco de o bote tombar: será muito mais gente n' água... Por causa
disto, a solução é esperar chegar a um local mais seguro antes de resgatá-la.

Surfando "sem querer"
Estamos com o bote preso em um refluxo e não conseguimos mais sair. Podemos ter entrado
ali voluntariamente para nos divertir um pouco ou cometemos uma barbeiragem e caímos no último
lugar do rio que queríamos... O fato é que não existem dois refluxos iguais, não havendo então
receitas que o tirem de lá em todos os casos. Podemos até tentar dividir os surfes por categorias: os
que pulam feito cavalo xucro, os que rodam o bote feito um peão, os que mantém o bote estável
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sempre na mesma posição e assim por diante, mas de qualquer forma será preciso sentir o que está
acontecendo primeiro para só então tentar sair de dali utilizando, quiçá, alguma das técnicas
explanadas a seguir.
Analisemos um exemplo hipotético:
Você entrou para surfar em um refluxo aparentemente inofensivo. O grupo sabia do que se
tratava e foi instruído previamente, de modo que ninguém foi pego de surpresa. Todos se divertiam
bastante com os pequenos pulos do bote e com a água que espirrava por todo lado, até que se
percebeu que o bote não sairia dali sozinho. É hora de tentar algumas opções:
1. A primeira e mais óbvia é remar para uma das extremidades do refluxo (procure identificar
se há chute para algum dos lados), mas conforme o formato do mesmo ou da presença de pedras
impedindo a passagem, isto pode falhar.
2. Outra opção é deslocar o peso dos remadores para o lado contrário ao refluxo. Nos casos
mais simples, em refluxos pequenos, isto por si só já pode ser suficiente.
3. Às vezes, enquanto o bote está vazio ele ainda sai fácil, mas depois que enche de água ele
"gruda" no refluxo e a coisa fica bem mais difícil. Se, deslocando-se o peso das pessoas isto faça
com que pare de entrar água por cima, já é um bom começo.
4. Ainda, deslocando-se o peso para uma das extremidades pode-se conseguir com que o
bote comece a girar. Aproveita-se então, em uma destas giradas, quando uma das pontas estiver fora
do refluxo para fazer peso, remar e sair. É preciso cuidado nestes casos para fazer contrapeso
rapidamente sobre o lado correto a fim de evitar caldos (o bote estará dando seguidos giros).
5. Uma "embicada" forte na água que vem descendo pode fazer com que o bote adquira um
certo impulso pulando em seguida para trás e para fora do refluxo.
Em qualquer um dos casos é preciso paciência para aproveitar o momento certo, ou seja agir
somente quando o bote estiver bem posicionado.
Se após alguns minutos de tentativas você conseguiu sair de lá sem ninguém ter tido um
ataque de nervos, caído do bote ou acertado com o remo no nariz do companheiro, parabéns. Muitas
vezes o mais difícil é fazer a turma obedecer seus comandos, parar de gritar e começar a remar.
Vejamos outro exemplo:
Você vem descendo o rio ligeiramente distraído e de repente percebe que há um refluxo
enorme pronto para engoli-lo.
1. Se não houver mais tempo para nada pelo menos lembre-se do comando "dentro", que
ainda pode manter o bote em pé e impedir quedas.
2. O bote fica preso e a partir daí tudo vai depender do quanto chacoalhar. Qualquer uma das
técnicas anteriores pode ser aplicada na medida do possível, mas a casos em que o único jeito é
apenas se segurar e deixar que a natureza resolva... aliás, quando chacoalha muito em geral acaba
saindo sozinho mesmo; virado talvez, mas acaba saindo...
3. Não podemos esquecer das opções externas: o saco de resgate pode lhe ser lançado da
margem ou você pode ser atropelado pelo bote seguinte: a esperança é a última que morre.
Não trataremos nesta apostila das técnicas de surfar propositadamente para se divertir, mas
no caso, basta fazer tudo errado: aplicar todas as técnicas ao contrário ajudará a manter o bote mais
tempo preso.

Usando o saco de resgate
Há três modos básicos de lançar o saco de resgate:
1. Por baixo, feito pêndulo
É o mais fácil de aprender e requer menos força.
2. Por cima, feito pedrada
Algumas pessoas se adaptam melhor desta forma.
É mais funcional se houver algum obstáculo entre você e o alvo, galhos ou pessoas ao seu
lado.
3. Com o cabo fora do saco.
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Se você lançar o saco de resgate uma vez e errar o alvo, precisará recolher o cabo
novamente. Faça-o em dois maços, para que o cabo não embarace ao lançá-lo.
Antes e durante o lançamento, vários pontos devem ser observados:
No caso de lançamentos a partir da margem: avalie onde é o local mais seguro para o
lançamento, prevendo onde a pessoa vai parar após ocorrer o pêndulo. Procure um bom apoio para
os pés. Grite para a pessoa, chamando sua atenção. Lance o cabo geralmente cerca de 1 metro à
jusante da pessoa (a correnteza levará o nadador mais rápido que o cabo). Avalie a possibilidade de
uma ancoragem dinâmica, isto é, sair correndo pela margem para diminuir o tranco no cabo assim
que ele esticar. Se isto não for possível, prepare-se para o tranco: sente nas pedras e firme o pé em
alguma saliência. Nunca enrole ou amarre o cabo em volta de nada: ele deve estar sempre livre para
ser solto em caso de necessidade.
No caso de lançamentos a partir do bote, desde que seja no fim de uma corredeira não há
grandes riscos. O problema é se for no início ou no meio, pois sabemos que um cabo solto na água é
sempre um fator de perigo: alguém pode se embaraçar. A primeira opção antes de lançar o cabo é
sempre remar atrás da pessoa. Só lance o cabo se tiver certeza que vai acertar e se houver meios
para após o resgate, parar o bote e ensacar o cabo novamente antes de prosseguir.
O treinamento no manuseio do saco de resgate é fundamental e requer treinos constantes.
Ter boa pontaria em momentos de tensão, mal equilibrado sobre o bote ou pedras escorregadias com
certeza não é tarefa muito fácil. Recomenda-se que o saco de resgate seja equipamento pessoal do
guia, já que para uma boa precisão nos lançamentos é preciso estar bem acostumado com ele.

Onde e como levar o saco de resgate
Existem modelos de prender na cintura, como um cinto. Estarão sempre ao alcance da mão.
Estes modelos tem uma capacidade limitada (em metragem), para não se tornarem incômodos.
Normalmente um saco com alcance maior é levado preso ao bote e há dois locais possíveis:
o primeiro é num anel interno que muitas vezes já existe colado na popa. Fica num ponto meio que
embaixo do guia e pode atrapalhar um pouco na posição das pernas.
O segundo é atrás da lingüiça transversal onde tem a vantagem de ficar exatamente em
frente ao guia e ser num ponto onde não atrapalha em nada. Será necessário colar um anel ali ou
passar um cabo bem justo com uma laçada ao redor da lingüiça.
A maioria dos sacos são presos através de um mosquetão, mas pode-se adaptar uma fivela
de desengate rápido, que é mais fácil e rápida de abrir. O mosquetão tem a desvantagem, mesmo
que remota, de acidentalmente abrir e prender alguém.

Usando o "colete de resgate"
Trata-se de um colete projetado para auxiliar em certas situações de resgate. Ele possui uma
cinta ao redor que funciona como um ponto de fixação do cabo de resgate. Você pode prender uma
das pontas nas costas do colete e pular na água, enquanto que na outra ponta, outro guia está pronto
para o puxar de volta. É fundamental que a cinta tenha um sistema de desengate rápido: se o cabo
engatar em qualquer coisa, basta abrir a fivela para ser liberado. Alguns coletes possuem ainda um
"rabo de vaca", trata-se de uma fita (que vem das costas do colete) com um mosquetão geralmente
preso na frente do mesmo. Através deste rabo de vaca, a própria pessoa pode prender-se ao cabo de
resgate sem necessidade de nenhum contorcionismo.
O uso mais comum deste sistema é quando se dá cobertura em um ponto crítico do rio. Em
teoria, uma hipotética vítima inconsciente não é capaz de segurar um cabo de resgate. Da mesma
forma um caiaque de apoio não conseguirá segurar a vítima e remar ao mesmo tempo! Já vestindo
um colete de resgate pode-se alcançá-la e ser puxado para a margem por outro guia. A recuperação
de equipamento, como remos, também é facilitada.
Outro exemplo é quando se deseja alcançar um ponto no meio do rio para prestar socorro a
alguém que tenha ficado lá, engatado nas pedras pelo pé ou apenas ilhado. Se for raso é possível ir
caminhando e caso se perca o pé ou o equilíbrio apenas se vai pendular até a margem. Se for fundo
pode ser necessário atravessar um cabo que vá de uma margem a outra e que será controlado por
um guia em cada ponta. Neste cabo engata-se o "rabo de vaca" e os guias da margem irão baixando
o cabo até que se alcance o objetivo.
Alguns cuidados devem ser tomados:
Como todo resgate que envolve cabos e corredeira, existe o risco de o cabo acabar engatado
nas pedras, daí o sistema de desengate rápido ter de funcionar perfeitamente.
34

É preciso estudar muito bem o local onde se vai aplicá-lo. Não é seguro sair pulando na água
em qualquer lugar pelos motivos já explanados.
Se o "homem âncora" puder posicionar-se em um local mais alto o cabo permanecerá menos
tempo dentro da água, sofrendo menos arrasto e facilitando o resgate.
O treinamento em águas sabidamente seguras ou corredeiras leves é fundamental antes de
aplicar estas técnicas para valer!

Descendo em grupo
Nada impede que um rio seja descido por apenas um único bote com apenas um único guia
acompanhando os turistas: se o rio for fácil e bem conhecido (classe II, digamos), o guia experiente, o
acesso fácil e haja alguém esperando no ponto de encontro, tudo bem. Agora, a pergunta que
sempre se deve fazer é: Os clientes saberão o que fazer se acontecer algo com o guia? Afinal guia
também fica preso em refluxo, também cai do bote e também se machuca...
Se houver alguma dúvida então é necessário mais um guia presente, seja num caiaque de
apoio (o ideal), num outro bote (a segunda opção), ou pelo menos remando junto no mesmo bote
(não é o ideal, mas é melhor que nada). Porém de nada adianta um comboio de três botes e dois
caiaques ao mesmo tempo se um não estiver nem aí para o que acontece com o outro. É preciso
trabalhar em conjunto. Desta forma há alguns pontos a observar:

Líder
É prática comum entre as operadoras de rafting que um dos guias seja o responsável pelo
andamento geral da descida.
Sempre que algo sair do "script" é ele que organizará o que fazer. Não que ele não vá ouvir
as opiniões dos outros, mas sempre há vários modos de resolver o mesmo problema. O líder decidirá
de qual modo será feito. Se cada guia sair fazendo o que bem entende acaba virando bagunça. No
caso de um resgate isto pode ser até desastroso.
Quando os guias estão bem entrosados, como quando trabalham na mesma empresa sempre
juntos, já há uma hierarquia, mesmo que informal estabelecida. Mas no caso de uma descida
eventual com guias de diferentes empresas que mal se conhecem é preciso deixar claro antes de
entrar na água quem manda ali.
O líder, além de tarefas "burocráticas" como controlar o horário para evitar atrasos, é
responsável pelas seguintes questões (entre outras):
- Estabelecer a ordem de descida (que bote vai primeiro, quem vai por último, etc)
- Combinar as vias que serão seguidas e principalmente as vias que não serão seguidas de
jeito nenhum.
- Desce um bote na cola do outro ou um de cada vez?
- Quem vai parar junto a determinado refluxo ou sumidouro para dar segurança com o cabo
de resgate?
- Em que remanso todos se reunirão após determinada seqüência, para descansar ou apenas
ver se está tudo bem?

União
Nenhum bote pode sumir de vista dos demais. Parece óbvio, porém há casos em que não é
tão fácil manter o grupo unido. Se o rio possui muito volume e corre muito rápido poucos segundos de
atraso ao entrar na corredeira representará uma distância enorme para o bote que já foi na frente.
Se os grupos forem muito heterogêneos, isto é, um bote rema muito bem enquanto outro
muito mal, é tentador para o primeiro se mandar na frente e esquecer quem ficou para trás,
principalmente em rios fáceis.
Também não adianta se manter à vista, é preciso estar ao alcance. Não adianta ficar olhando
de longe o que acontece com o outro bote, é preciso estar bem posicionado para ajudar se
necessário.
Porém se o número de botes for maior que 4 ou 5, o rio for classe III e pequeno, será um
estorvo se todos permanecerem muito grudados; e em geral não é necessário tanto zelo. Apenas
cuide para que ninguém fique sozinho, trabalhando no mínimo em duplas.
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Comunicação
Para que tudo funcione é preciso uma boa comunicação entre os guias.
Além de sinais visuais, cada guia deve ter seu apito.

Código de sinais
Alguns sinais visuais são utilizados durante a descida para comunicação entre os guias. Além
dos básicos, apresentados a seguir, muitos outros podem ser combinados.

Parar. Subir e descer o remo na horizontal.
Direção a seguir. Apontar o remo ou o braço na direção desejada. Nunca apontar na direção do
obstáculo.

Socorro. Agitar o remo ou os braços.
Reunião. Girar o braço acima da cabeça, descrevendo um círculo e apontar na direção do local
escolhido para reunir todo o grupo.
Tudo bem. Bater com a mão na parte de cima do capacete.

Preso pelo pé
Como é de se esperar, ao nadarmos em corredeiras, estamos correndo alguns riscos a mais.
Um destes riscos, que as estatísticas registram, é ficar engatado com o pé em alguma fenda de
pedra. Se o pé prender, imediatamente a força da correnteza vai empurrar o resto do seu corpo para
frente. Sem ter onde se firmar e com uma pressão muito forte pelas costas nem sempre é possível
sair desta situação sozinho. Com sorte será raso e a tendência daí é formar uma bolsa de ar em
frente ao rosto sendo possível respirar...
A técnica mais treinada de resgate para esta situação é com o uso de dois cabos:
O primeiro é atravessado de margem a margem e esticado por duas pessoas na altura da
vítima. Servirá para ela se apoiar e conseguir pegar ar. O segundo será atravessado da mesma forma
e manejado por outras duas pessoas que deverão se deslocar sentido rio acima, passando o cabo
por baixo do primeiro e também por baixo da vítima, com o objetivo de puxar o pé da mesma para
trás liberando-o.
Enquanto se faz tudo isto é bom ir pensando ainda em como pegar a vítima assim que ela
sair boiando rio abaixo. Um terceiro cabo de resgate pronto para uso mais abaixo, pode ser a
solução, ou quem sabe alcançar a vítima equipado com um colete de resgate como já descrito.
Muito eficiente na teoria e descrita em muitos livros, não faço idéia de quantas vezes esta
técnica já chegou a ser aplicada com sucesso em casos reais. Sua principal limitação é que só
funciona em rios estreitos. De qualquer forma uma simulação da mesma não deixa de ser um bom
treinamento para se fazer com a equipe de guias, pois envolve muitas habilidades num mesmo
exercício: lançamentos dos cabos, atravessar o rio, comunicação, organização, liderança e também
improvisação pois cada caso será diferente.

Abraçando pedras
Normalmente acontece quando trombamos lateralmente em uma pedra. Ao invés de o bote
sair para um ou outro lado, a força da corrente pressiona-o cada vez mais até que ele incline rio
acima e a água invada seu interior. Aí sim ele acaba quase tombando e envolvendo a pedra enquanto
a correnteza faz cada vez mais pressão. A esta altura a tripulação ou já caiu nadando ou conseguiu
"escalar" o bote e a pedra.
Para tirar o bote de tal situação apenas um empurra daqui ou puxa dali pode não ser
suficiente. É preciso então fazer um esquema amarrando "alguns" cabos e puxando na direção que
parecer mais adequada. A idéia é fazer um "nó de caminhoneiro aprimorado" para multiplicarmos
nossa força.

Equipamento necessário
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É bom ter sempre por perto no mínimo: 3 mosquetões, 3 prusiks, 10 metros de cabo ou fita de
alpinismo para passar pelos anéis do bote, outros 10 metros para envolver um possível ponto fixo de
apoio e cerca de 30 metros de cabo para efetivamente puxar. Obviamente é possível improvisar todo
este material com os sacos de resgate e as fitas dos guias, mas dependendo do rio que se opera é
bom ter um kit do gênero separado especificamente para este fim.

Como livrar o bote (figuras 16 e 17)

Primeiro será preciso decidir para que lado será mais vantajoso puxar e se há pontos de
apoio alcançáveis. Tente escolher uma direção que não seja diretamente contra a força da corrente.
Lógico que em certas situações não há muito que escolher, mas encontrado um ponto de apoio
adequado, será preciso atravessar o rio até lá, juntamente com uma ponta de cabo e o restante do
material e de lá puxar.
Como se pode ver na figura 16, utilizam-se dois "prusiks", que são nós blocantes
emprestados das técnicas de alpinismo: quando frouxos correm livremente pelo cabo, quando
tencionados fixam-se ao mesmo. O segundo prusik, próximo ao ponto de apoio tem a função de
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manter o cabo no lugar no momento em que pararmos de puxá-lo. Assim poderemos reposicionar o
primeiro prusik mais longe novamente.
A amarração feita no bote deve ser em no mínimo três anéis para dividir o esforço por igual
entre eles. Utiliza-se uma única fita, que passa por todos estes anéis ao mesmo tempo, em outra
técnica também emprestada do alpinismo. Conforme a situação, pode-se amarrar também nas
lingüiças ou através dos furos de escoamento.
Teoricamente cada vez que o cabo passa pelo mosquetão estamos conseguindo uma
vantagem mecânica de cerca de 1 para 2. Se utilizarmos roldanas o atrito diminui e a vantagem será
maior.
A princípio este tipo de amarração parece complicado, mas alguns treinos em terra firme logo
o deixarão familiarizado com a técnica.
A utilização de um segundo cabo auxiliar, que faça com que o bote tombe também pode
ajudar.
Se tudo falhou ainda dá para tentar esvaziar um lado do bote mas só faça isto em último
caso, pois estando mais flexível ele pode abraçar a pedra ainda mais!
Deixar o bote lá e esperar o rio baixar certamente não é uma boa idéia, apesar de que já
cheguei a ouvir esta sugestão!

Cuidados a tomar com rios muito cheios
Várias corredeiras que eram intercaladas por partes calmas podem se transformar numa só.
Em geral os remansos diminuem e a altura das ondas aumenta.
Parar em remansos é mais difícil. As linhas de remanso se transformam em zonas de "água
mexida" e tendem a jogá-lo de volta para o meio do rio. Da mesma forma se você está no remanso e
quer sair, necessita de mais força e velocidade.
É preciso antecipar as manobras. Quanto maior e mais cheio o rio, mais à frente você terá de
olhar.
É importante que os botes comecem a descida juntos e se mantenham assim, para que um
possa dar apoio ao outro. Uma diferença de poucos segundos pode representar mais de 100 metros
entre os botes!
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No caso de um bote tombar, ocorre um "pequeno caos": as pessoas são espalhadas muito
rapidamente e se afastam umas das outras. Juntar todo mundo leva tempo.
A carga de poluição é maior. Não importa que o volume de água tenha aumentado para diluir
a sujeira: o lixo acumulado nas margens e que foi para o leito é proporcionalmente muito maior.
Deve-se prestar atenção redobrada com relação a possíveis arames ou cabos atravessados
sobre o leito do rio como pistas de slalom, cabos para travessia de balsas ou artefatos de pesca
(espinhéis e jequis).
Existe uma diferença entre "rio cheio" e "enchente". Se o rio estiver saindo da calha; os
únicos remansos disponíveis estiverem em meio a árvores e cercas de arame farpado; uma infinidade
de troncos, árvores, e vacas estiverem sendo arrastados e é preciso se abaixar para passar sob as
pontes; aí já passou da hora de cancelar a descida. Não é coisa para passeios comerciais.

Cuidados com rios muito secos
Não existe uma fórmula que diga se determinada corredeira ficará mais fácil ou mais difícil
com menos ou com mais água. Temos a tendência de dizer que os rios ficam mais fáceis com menos
água, mas isto não é uma regra que se aplique a todos os pontos do rio.
A velocidade da correnteza é mais lenta, portanto temos mais tempo para pensar nas
manobras que faremos, por outro lado é preciso estar constantemente manobrando e procurando o
canal mais fundo. O risco de encalhar e abraçar uma pedra pode ser maior. Poderemos, quem sabe,
até emborcar um bote batendo lateralmente em uma pedra que estaria submersa caso houvesse um
pouco mais de água no rio.
Uma pessoa nadando em uma corredeira rasa, também corre mais risco de se machucar por
pancadas em pedras.
A altura de determinados saltos pode aumentar.
Os refluxos podem tanto perder quanto ganhar força. É preciso analisar caso a caso.
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6
Caiaque de apoio.
Algumas operadoras de rafting comercial contratam um caiaque e seu respectivo canoísta,
para acompanhar os botes durante uma descida. É o chamado caiaque de apoio, ou "safety kayak".
Sua função é a de aumentar a segurança, pois sendo uma embarcação muito ágil, tem a
capacidade de se aproximar rapidamente de alguém que tenha caído do bote, a fim de prestar
socorro. De quebra, recolhe também os remos que escaparam com mais facilidade.
Regra geral o caiaque desce antes dos botes e espera junto dos pontos mais críticos. Descer
logo atrás de um bote é péssimo, pois o bote tira toda a visão da corredeira que vem pela frente. No
caso de dois caiaques e vários botes, aí sim o segundo pode ir no meio ou atrás do grupo.
É conveniente, antes do início da descida, explicar aos turistas o modo mais indicado de se
agarrar ao caiaque no caso de alguém cair. Eu particularmente prefiro pela frente, mas há quem
prefira levar atrás... Bem, deixe-me ser mais claro: a pessoa se agarra na proa do caiaque e coloca
os pés sobre o convés, para diminuir o arrasto, como que abraçando o caiaque com as pernas. Dessa
forma posso ficar de olho ao que está acontecendo com ela o tempo todo, passar instruções, etc.

Algumas situações típicas
1. Lembra daquela agilidade toda que seu caiaque tinha? Pois é, com alguém agarrado nele
não tem mais. Parar em um remanso agora já não é tarefa fácil. Em alguns casos vale mais a pena
continuar descendo pelo meio do rio, apenas evitando-se as partes rasas e os pontos perigosos até a
coisa acalmar um pouco, do que remar feito um desesperado para a margem, não conseguir chegar
lá e descer o resto da corredeira encostando nas pedras para quebrar a bunda de seu "salvado".
2. Você está com um sujeito agarrado no caiaque e se aproxima de um salto ou de um refluxo
enorme, enfim, algo que você não vai conseguir desviar se o "carrapato" continuar agarrado ao
caiaque, e digamos também que você não está assim tão confiante nas suas habilidades para passar
por "aquilo" sem tomar um caldo. Não seja burro: peça para ele te soltar, que logo mais abaixo você o
pega novamente; afinal é melhor que apenas uma pessoa continue nadando, do que duas... Agora,
se ele vai querer te largar ou não é outra questão...
3. O bote que você está acompanhando tomba e cai todo mundo. Quem você pega primeiro?
Como não cabe todo mundo em cima do caiaque, você terá de escolher, né! Bom, em geral o guia é o
primeiro a nadar de volta para o bote, então deixe as pessoas que estiverem mais próximas ao bote
por conta dele. Procure primeiro quem estiver se afastando para mais longe, com mais pinta de
apavorado ou quem estiver indo em direção a algum ponto mais perigoso. Ao mesmo tempo, grite
alguma instrução para os outros.
4. Estando sentado no seu caiaque já experimentou lançar um cabo de resgate para alguém
preso em um refluxo? Pois nem tente. Em pontos críticos onde suspeita-se que alguém possa cair,
desça do caiaque e espere nas pedras com o cabo de resgate na mão (obviamente estamos falando
de um lugar onde seus 15 a 20 metros de cabo alcancem).
Lembre-se também de estacionar seu caiaque na margem de forma tal que esteja pronto para
sair de lá o mais rápido possível, pois pode ser necessário.
5. "SAFETY KAYAK" X "SAVE ME KAYAK".
Se o intuito de um caiaque é aumentar a segurança da descida, então é melhor que ele não
precise ser salvo pelos botes! O que quero dizer é que o canoísta em questão deve ter prática e
cabeça o suficiente para descer todas as corredeiras pensando na segurança dos turistas e não
apenas na própria pele. Encarar uma classe IV com dois turistas agarrados no caiaque não é coisa
para iniciantes. Se você é um canoísta iniciante ou intermediário, pode perfeitamente acompanhar a
descida dos botes e ajudar quando possível, mas não se intitule "caiaque de apoio", pois propaganda
enganosa o mundinho do rafting já tem bastante.

Equipamento
Que tipo de caiaque é o mais indicado?
Ainda não vi caiaque projetado para este fim, de modo que o melhor caiaque é simplesmente
aquele com o qual você está acostumado e sente-se em casa! Em um resgate conta muito mais seu
cérebro do que seu caiaque. Vale lembrar apenas que os caiaques da moda estão diminuindo de
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tamanho ano a ano. Prefira um modelo mais antigo, mas que seja rápido quando você precisar
alcançar alguém, e tenha algum volume para que você não afunde em qualquer redemoinho.

Sistema de reboque: (figura18)

É muito útil, adaptar no caiaque um "engate" para rebocar o equipamento que se recolhe
(remos, outros caiaques e às vezes até um bote emborcado) de modo que ao mesmo tempo se possa
remar livremente.
Trata-se de um cabo onde uma das pontas é presa com um mosquetão logo à frente do
remador e a outra ponta é fixada na popa, logo atrás do anel, com uma fivela de desengate rápido.
O "rabo de vaca" do colete também pode cumprir esta função, mas a liberdade de
movimentos do canoísta fica um pouco prejudicada.
É interessante ainda que o caiaque de apoio leve consigo o kit de primeiros socorros e algum
material p/ desencalhar os botes no caso de algum abraço. Assim, quando for necessário, poderá
deslocar este equipamento com mais rapidez.

Catarafts
O chamado "cata" é um bote estilo catamarã, provido de remo central. É mais ágil que um
bote normal e pode ser utilizado como apoio no lugar do caiaque, especialmente em rios caudalosos.
Como vantagens: pode recolher mais pessoas de uma só vez e é mais fácil de aprender a
remar, possibilitando que seja levado por pessoas menos experientes.
Como desvantagens: apesar de ágil, não chega a ser tanto quanto um caiaque,
particularmente em rios estreitos com remansos pequenos; é difícil de virar, mas quando vira é
também mais difícil de desvirar.

Caiaques infláveis (ducks).
Também conhecido no Vale do Itajaí, por um termo não muito lisonjeiro: "caiaque de boiola".
Alguns utilizam este tipo de embarcação como caiaque de apoio. Eu particularmente não recomendo
já que são muito lentos e menos manobráveis em relação a um caiaque rígido. Todavia não deixa de
ser uma alternativa para fazer "figuração", quando o rio é pequeno e não exige muito.
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7
Pequenos reparos
É essencial ter algumas noções básicas de como consertar um bote. Mesmo os botes mais
resistentes (algumas marcas oferecem garantia de seis ou mais anos!), não estão livres de furar.
Além disto, as argolas laterais estragam com o tempo por melhor que seja o bote e cedo ou tarde
necessitarão de substituição. Há também os finca pés, que normalmente não vêm incluídos no bote e
precisam ser colados na posição que melhor convier.
Na verdade este capítulo é apenas uma noção geral para não deixar o tema passar em
branco, já que os diferentes materiais utilizados por inúmeros fabricantes, fazem as técnicas variarem
bastante.
O ideal é ler atentamente as instruções do fabricante do bote e o rótulo da cola, pois o
manuseio pode variar muito conforme o caso.
A primeira coisa é saber com qual material foi fabricado o bote, pois para cada tipo de
revestimento há um tipo de cola mais indicado.
Cada fabricante normalmente utiliza apenas um tipo de material, de modo que se você não
tem as especificações próprias do seu bote, ainda assim é possível deduzir de qual material foi feito
sabendo-se por quem foi fabricado.
A título de exemplo, as marcas Avon, NRS e Flexboat, utilizam hypalon; AIRE, Zefir e Arboat
utilizam PVC, enquanto a Maravia faz de uretano.
Hypalon: trata-se de uma lona de poliéster, coberta com um revestimento de neoprene
altamente resistente à abrasão.
PVC: também é uma lona de poliéster, só que revestida com um tipo especial de PVC.
Estes são os mais comuns no Brasil, mas existem muitos outros.
Alguns fabricantes estrangeiros soldam as emendas a quente, de modo que não fazem uso
de qualquer cola. Outros como a AIRE constroem com uma câmara interna de plástico cristal e que é
revestida com o PVC. Para fazer um remendo pequeno, basta abrir o zíper, tapar o furo com qualquer
fita adesiva de fechar o zíper novamente.
Nos casos mais comuns a técnica para se fazer um reparo é a seguinte:
•

Primeiro lixa-se a superfície a ser colada, tanto no bote quanto no remendo. Você pode fazer isto
manualmente ou utilizar uma lixadeira (lixa fina), mas cuidado para não lixar demais: a trama do
tecido não pode aparecer.

•

Sopre o pó e limpe a superfície com um solvente (tolueno é o mais indicado). Feito isto não fique
mais passando o dedo em cima, para não engordurar tudo.

•

Com uma espátula, passe uma camada fina de cola em ambas as superfícies e espere secar um
pouco (15 a 20 min). Este tempo de espera varia conforme a cola e a temperatura. Algumas colas
possuem um catalisador que deve ser adicionado previamente. Confira a porcentagem na
embalagem.

•

Passe uma segunda camada e deixe secar novamente: outros 10 a 20 minutos até evaporar o
solvente.

•

Junte as duas peças a partir de uma das pontas e com muito cuidado para não deixar bolhas de
ar.

•

Aperte bem por toda a superfície com um pano, com a mão ou com um rolinho para que os dois
lados realmente grudem um no outro.

•

O ideal é esperar secar por pelo menos um dia, mas por ser cola de contato, você já pode utilizar
o bote "instantaneamente", apenas não o encha com pressão total.
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Apêndice 1
Remo central
central e de popa
Chama-se "remo central" quando sobre o bote é presa uma armação que permitirá o uso de
remo de voga, ou seja, dois remos grandes apoiados em forquetas. Esta configuração permite que
apenas um remador seja suficiente para controlar o bote. Se a armação for posicionada bem junto à
popa, a expressão "central" perde um pouco o sentido, razão pela qual utilizamos no caso "remo de
popa". (figura 19)

Apesar de introduzido no Brasil desde o princípio do rafting comercial no Rio de Janeiro
(início dos anos 80), o uso do remo central ainda não se difundiu muito pelo restante do país.
Já os catarafts (invenção mais recente) são botes em forma de catamarã: dois tubos infláveis,
unidos pela armação. São mais velozes, manobram melhor e furam com mais facilidade os refluxos.
Em contrapartida tem menor capacidade de carga e a armação é mais pesada do que a de um bote
de comprimento equivalente.
Vantagens do uso de remo central ou de popa:
•

O controle do bote é bem mais fácil. Fazendo com que o guia não dependa tanto dos turistas,
aumentando a segurança em corredeiras fortes.

•

É mais fácil de aprender a guiar.

•

Particularmente a armação posicionada na popa, com o auxílio de mais dois remadores normais
na proa, torna o bote bastante manobrável.

•

É muito usado em expedições para levar a carga, que pode ser mais bem acondicionada.
Desvantagens:

•

Maior quantidade de equipamento envolvido.

•

É mais difícil desvirar o bote em caso de emborcar.

•

Menor capacidade de passageiros para um mesmo tamanho de bote devido ao espaço ocupado
pela armação, daí em geral ser considerada menos interessante comercialmente.
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•

Do ponto de vista dos turistas, torna o passeio menos participativo, afinal é o guia que faz a maior
parte do trabalho. Isto pode ser minimizado com o uso da armação na popa.

Equipamento:
Armação: é feita normalmente de alumínio, aço inoxidável ou ferro galvanizado, mas pode ser
até de madeira. Bitolas em torno de 38-40 mm são as mais comuns.
Remos: o comprimento depende da largura do bote. Normalmente em torno de 3/2 da
distância entre as forquetas. 2,7 a 3,2m para um bote com 5 m de comprimento.
Apoios: há dois modos de se apoiar os remos:
Apoio tipo forqueta: o remo é apoiado dentro de uma forqueta em "U". Permite um controle do
ângulo da pá na água. É mais fácil de recolher o remo para o bote ao desviar de obstáculos.
Apoio tipo tolete (“pin and clip”): o remo é encaixado em um pino (tolete) através de um
gancho (orelha) fixo no cabo. O ângulo da pá é fixo, de modo que não há como errar a remada com a
pá em faca, por exemplo. Em contrapartida na fase aérea da remada não é possível cortar o vento.
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Apêndice 2
Classes de dificuldade
Antes de tentar classificar ou interpretar a classificação de determinada corredeira a algumas
considerações a fazer:
•

Existem diferenças regionais de classificação.

•

Qualquer corredeira muda consideravelmente com as variações no nível do rio.

•

É bom pesar não só a dificuldade das corredeiras, mas também o local onde elas estão: o rio
pode ser fácil mas o acesso para sair de lá em caso de acidente pode ser difícil.

•

Quando acostumamos com uma classe IV, por exemplo, de tanto descê-la ela vai nos parecer
uma III, mas aos olhos de quem chega lá pela primeira vez ela continua sendo uma bela classe
IV.

•

Lembre-se de fazer uma análise não só como se estivesse remando, mas também como se
estivesse nadando. O que acontecerá se alguém cair do bote ou se o bote virar? Que distância a
pessoa vai nadar? Há refluxos que prendem ou puxam a pessoa para o fundo? Muitas vezes,
nadar numa classe II, rasa e cheia de pedras para bater a bunda é mais traumático que numa
classe III, profunda e boa para nadar.

•

Com tantas variáveis, é saudável sempre que pedir ou fornecer informações acerca de
determinado rio, não se fiar apenas na classificação numérica: procure também compará-lo com
algum outro rio que seu interlocutor porventura conheça.

Traduzi e transcrevo aqui a classificação segundo a AWA, American Whitewater Affiliation extraída de http://www.awa.org/ , que me parece a mais adequada ao espírito deste trabalho.

Classe 1
Fácil. Água corrente com pequenas ondas. Poucas obstruções, todas facilmente evitadas
com pouco treinamento. O risco para nadadores é mínimo; auto resgatar-se é fácil.

Classe 2
Indicada para iniciantes. Corredeiras sem muitas manobras, com passagens largas e
evidentes mesmo sem reconhecimento. Manobras ocasionais podem ser necessárias, porém pedras
e ondas de tamanho médio são facilmente desviadas com um pouco de treino. Nadadores dificilmente
se machucam e o auxílio do grupo apesar de ser útil, raramente é necessário. Corredeiras no topo
desta categoria são designadas por 2+.

Classe 3
Nível intermediário. São corredeiras com ondas de tamanho médio, irregulares, difíceis de
desviar e que podem inundar uma canoa aberta, por exemplo. Há com freqüência manobras
complexas em correntezas rápidas que exigem um bom controle do barco em passagens estreitas ou
através de pequenos saltos; ondas muito grandes ou galhos podem estar presentes mas são
facilmente evitados. Remansos fortes, redemoinhos e rebojos podem ser encontrados particularmente
em rios de grande volume. Um reconhecimento pela margem é aconselhável para remadores
inexperientes. Machucar-se durante uma natação é raro; auto resgate é em geral fácil, mas a
assistência do grupo pode ser requerida para se evitar que se nade muito tempo. Corredeiras na
parte inferior ou superior desta escala são designadas por "classe III-" ou "classe III+"
respectivamente.

Classe 4
Nível avançado. Corredeiras poderosas e intensas, ainda previsíveis, mas que requerem um
manejo preciso da embarcação em águas turbulentas. Dependendo das características do rio, pode
haver ondas e buracos grandes e inevitáveis ou passagens estreitas que exigem manobras rápidas e
precisas. Pegar determinado remanso com precisão pode ser necessário para se iniciar manobras,
reconhecer corredeiras ou descansar. Determinadas manobras podem ser essenciais logo antes de
grandes perigos. Um reconhecimento pela margem é necessário na primeira vez em que se desce. O
risco de um nadador se machucar é de moderado a alto e as condições da água podem tornar o alto
resgate difícil. A assistência do grupo para um resgate pode ser essencial, mas requer certa prática e
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habilidade. Saber rolar muito bem é altamente recomendável. Corredeiras na parte inferior ou
superior desta escala são designadas por "classe IV-" ou "classe IV+" respectivamente.

Classe 5
Corredeiras extremamente violentas, longas e com muitos obstáculos que expõem o remador
a um risco adicional. Os desníveis contém ondas e buracos grandes e inevitáveis ou quedas
acentuadas com rotas complexas e exigentes. As corredeiras podem se estender por longas
distâncias entre os remansos, exigindo um alto nível de condicionamento físico. Apesar de haverem
remansos, estes podem ser pequenos, turbulentos e de difícil alcance. Na parte alta da escala muitos
destes fatores podem estar combinados. O reconhecimento pela margem logicamente é
recomendado, mas pode ser difícil. Nadar é perigoso, e o resgate em geral é difícil, mesmo para
equipes experientes. É essencial um ótimo rolamento esquimó, equipamento apropriado, muita
experiência e habilidades de resgate em dia. Devido ao enorme universo que existe além da classe 4,
a classe 5 é uma escala aberta dividida em classe 5.0, 5.1, 5.2 etc. Cada um destes níveis é mais
difícil que o anterior, por exemplo: aumentar de classe 5.0 para 5.1 é como aumentar de classe 3 para
classe 4.

Classe 6
É uma classe exploratória. Trata-se de corredeira que poucas vezes alguém tentou descer e
exemplifica os extremos da dificuldade e do perigo. Erros podem ter conseqüências severas e o
resgate pode ser impossível. Apenas para equipes extremamente experientes, em níveis de água
favoráveis, após inspeção minuciosa e todas as precauções tomadas. Depois que uma classe 6 for
descida certo número de vezes, sua classificação pode ser redefinida para a classe 5.x apropriada.
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Apêndice 3

Nós
A exemplo dos marinheiros e caminhoneiros, a classe dos rafteiros também faz uso de alguns
nós básicos.
Citarei seis, de uso mais freqüente.

Lais de guia (figura 20)

Laçada de uso geral. Talvez o nó mais usado em marinharia. Sua principal vantagem é ser
um nó fácil de desmanchar mesmo depois de muito apertado.

Escota dobrado (figura 21)

Para unir dois cabos, inclusive de tipos diferentes. Mais rápido de fazer e mais fácil de soltar
que o pescador, porém não tão seguro.
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Volta de fiel (figura 22)

Rápido e simples. Muito utilizado para amarrar o bote nos sarandis da margem.

Pescador (figura 23)

Utilizado para emendar dois cabos. É o nó escolhido quando se quer ter certeza de uma boa
emenda. Difícil de desfazer. Não funciona bem quando os cabos a serem unidos são de diâmetros
diferentes.
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Nó de caminhoneiro ou carioca (figura 24)

Muito utilizado para amarrar os botes no reboque. Depois de bem dominado vicia: utiliza-se
até para apertar varal de roupa.

Prusik (figura 25)

Nó blocante muito utilizado em alpinismo e emprestado ao rafting dentro do esquema para
desencalhar um bote que abraçou uma pedra (veja também a figura 16).
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Apêndice 4
Teoria Inicial
Estas são algumas instruções a serem explanadas pelo guia ao grupo que será conduzido.
Na verdade o guia vai lidar geralmente com pessoas que estão fazendo rafting pela primeira vez.
Rapidamente, em uma pequena aula, ele deverá transformá-las em um grupo apto a enfrentar
corredeiras. Isto exige boa dose de confiança e didática.
Procure sentir o estado emocional do grupo. Há grupos que subestimam os perigos, acham
que tudo vai ser fácil e que o rio não passa de uma "eco-disney". Outros já consideram o rio um
inferno: acham que vão morrer se caírem n' água ou se o bote virar. Explique que é um trabalho em
equipe e que todos serão importantes na condução do bote. Haverão momentos divertidos com
muitas brincadeiras, mas haverão momentos em que a coisa é séria e que todos deverão remar
direito.
Seja honesto, explique claramente os riscos reais envolvidos mas procure não assustar. Claro
que riscos existem, mas em geral não é nada fora do normal. O bote pode ser conduzido de modo
mais ameno ou mais emocionante. Um medo que as pessoas costumam ter é o de bater a cabeça de
encontro a uma pedra. Ora, isto ocorre muito raramente, e se for o caso ainda há o capacete! Muito
mais comum são acidentes dentro do bote: como remos que saem voando e acertam o rosto de
alguém ou pessoas caindo umas sobre as outras.
Em geral as explicações se iniciam por uma apresentação do guia, do equipamento e do
percurso a ser feito, Em seguida explicam-se as técnicas para se conduzir o bote e por último todos
os procedimentos de segurança. Após o bote ser colocado n' água, ainda é feito um treinamento
prático, antes de se iniciar a descida em si.
A título de exemplo e de lembrete ao iniciante, listaremos abaixo alguns itens a serem
explanados, podendo obviamente variar de acordo com as dificuldades a serem encontradas no
percurso, do tipo de rio e da experiência prévia do grupo.
Como sentar no bote
Senta-se na lateral do bote, com a ponta dos pés por debaixo das "lingüiças" ou dos fincapés, a fim de ter mais firmeza para remar e diminuir a chance de uma queda na água.
•

O guia sentará na parte de trás, de onde cantará os comandos.

Comandos utilizados
•

"Frente": todos remam para frente.

•

"Ré": todos remam de ré.

• "Direita ré" ou apenas “Direita”: quem está na direita rema ré, e quem está na esquerda
automaticamente rema frente.
•

"Alto": parar de remar.

•

"Dentro" ou “Piso”: sente imediatamente dentro do bote.

• "Peso na direita": todos se jogam para o lado indicado do bote (importante em percursos com
muitos obstáculos para se evitar abraços em pedras)
• “Peso na ponta”: as duas pessoas que estiverem na frente se jogam o mais a frente possível e
de preferência ainda remam (importante em rios com grandes ondas e refluxos).
• "Leme": apenas a pessoa posicionada na popa, ao lado do guia, rema ré. (útil para pequenas
correções)
Como remar
•

Segura-se o remo com uma mão na extremidade em "T" e a outra próxima a pá.

• "Passe cola" na mão que segura o "T", para não soltar; pois esta extremidade livre pode
machucar alguém ou você mesmo.
•

Coloque a pá toda do remo dentro d'água.

•

Durante a remada use o corpo todo e não apenas os braços. Você cansará menos e o barco
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andará melhor.
•

Para remada ré, apoie o remo no quadril.

• Quanto mais forte a corredeira, com mais capricho você precisa remar. O remo oferece apoio
dentro d' água e é preferível manter-se remando do que parar de remar para se segurar (salvo
instrução do guia em contrário).
• No caso de ondas altas ou refluxos, não se jogue para trás. Jogue o corpo para frente e crave
seu remo no topo da onda ou fundo no refluxo. Desta forma você terá mais firmeza e o bote ficará
mais bem equilibrado.
• No caso de quedas d' água, reme forte até o último momento. Quando o bote começar a cair
jogue o corpo para trás e para dentro. Não solte o remo: segure-o do lado de fora, junto a lateral do
bote.
•

Nas partes calmas haverá tempo para descansar.

•

Não solte a mão do remo, para evitar que a extremidade livre acerte um de seus companheiros.

Em caso de queda na água
•

Mantenha a calma.

•

Tente agarrar o cabo ao redor do bote.

•

Não sendo possível estenda seu remo para ser alcançado.

• Se já estiver muito longe do bote, oriente-se e coloque-se em posição defensiva: pés para frente
bem próximos a superfície.
• Jamais tente ficar em pé mesmo que pareça raso: você estará aumentando o risco de se
arranhar, bater as canelas ou mesmo de ficar com o pé preso nos obstáculos do fundo do rio.
•

Tente olhar para o guia: ele poderá indicar-lhe para onde é mais fácil nadar.

• Não fique diretamente na frente do bote, para não ser "atropelado": nade para os lados ou para
trás do bote.
• Pode acontecer de a correnteza puxá-lo para o fundo do rio. Não precisa se apavorar nem lutar
contra a força da água: você caiu num refluxo ou num redemoinho e em alguns segundos a própria
água o trará de volta a superfície.
• Assim que a corredeira acalmar ou que você perceba que é fundo, nade vigorosamente para o
bote ou para a margem. Não se deixe levar passivamente até a próxima corredeira.
• Não tente se agarrar em galhos ou árvores caídas. Pelo contrário, nade para longe de qualquer
árvore. São ótimas para você ficar engatado...
• Uma situação um pouco mais desconfortável é ir parar embaixo do bote. Neste caso largue o
remo, coloque as mãos para cima e tateando o fundo do bote nade para os lados. Abra os olhos
embaixo d' água pois facilita encontrar a saída através da luminosidade.
• É importante que quem não caiu continue remando e obedecendo os comandos a fim de que não
se perca o controle do bote e o resgate possa ser mais rápido.
No caso de o bote virar
• É difícil, mas pode acontecer. Mantenha a calma e siga as instruções do guia. O bote será
desvirado e todos puxados para cima novamente.
• Todos devem se agarrar do mesmo lado do bote (de preferência o lado que estiver rio acima). Só
deste modo o bote poderá ser desvirado pelo guia.
Volto a dizer que o exposto acima é apenas um exemplo. Quanto mais fácil o percurso,
menos itens necessitam ser comentados, assim como logo antes de trechos difíceis, pode ser útil
relembrar algumas instruções em particular.

Causos...
Certa vez ouvi as seguintes instruções, reproduzidas abaixo na íntegra.
O guia reuniu seu grupo de cinco clientes e começou falando baixinho e de cabeça baixa: " Se eu disser frente, vocês remam pra frente. Se eu disser ré, vocês remam ré e vamos sair logo daqui
antes que os mosquitos nos comam..."
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Glossário
Abraçar, encalhar lateralmente o bote em uma pedra, deixando a água fazer pressão contra o
mesmo e tornando o desencalhe difícil. Em inglês: wrap
Agem, descer nadando determinada corredeira. Vem de "canoagem sem canoa".
Apoio, ver escora.
Buraco, parte "oca" do refluxo. Cavo entre a queda e a água branca que está circulando.
Cabo de resgate, cabo de polipropileno com comprimento em torno de 15 a 25 metros,
acondicionado dentro de um pequeno saco.

Caiaque, embarcação de origem esquimó e hoje também utilizada para se descer corredeiras. O
remador posiciona-se sentado e utiliza um remo de duas pás.
Caiaque de apoio, caiaque que acompanha os botes com a finalidade de incrementar a
segurança. Por ser ágil, aproxima-se rapidamente de alguém que caiu e esteja nadando.
Caldo, cair do bote.
Canal, parte do leito mais profunda, por onde flui a maior parte da água.
Canoa, pequena embarcação manejada através de um remo de uma só pá. Quando feita para
corredeiras o remador posiciona-se ajoelhado.
Carranca, pessoa que se ajoelha bem na proa do bote e vai sem remar.
Carregar, passar determinada corredeira pela margem, em geral por ser muito perigosa. O mesmo
que portage, e agarrar o mato. No caso de o bote passar pela água, manejado através de cabos, e as
pessoas irem por terra: sirgar.

Classes de dificuldade, escala que mede a dificuldade de uma corredeira. Varia de 1, mais
fácil, a 6, mais difícil.

Comer salada, entrar, acertar, bater, ou embrenhar-se nos sarandis da margem.
Corpo de prova, primeiro barco de uma série. Desce a corredeira enquanto é atentamente
observado pelos outros. Dependendo do resultado...

Escora, tipo de remada, na qual apóia-se o remo na água com o fim de evitar uma queda do bote.
Também chamada apoio.
Fita, pedaço de fita de nylon, com cerca de 2m de comprimento e um mosquetão numa das
extremidades. Utilizada principalmente para desvirar o bote.

Guia, remador que conduz o bote, tanto remando quanto dando ordens aos outros. Pessoa
responsável pela condução da embarcação ou de parte do passeio. Mesmo que dentro do bote hajam
outros "guias", apenas um deles terá esta função.

Guia habilitado, titulo honorífico auto-concedido pelas operadoras de rafting a seus próprios
guias. Isto é, habilitam-se a si mesmos com intuitos marqueteiros, já que até o momento não há no
país nenhuma organização que o faça. Na verdade pela lei atual, para conduzir pequenas
embarcações com fins comerciais é preciso passar por um curso da Marinha e habilitar-se como
"Marinheiro Auxiliar de Convés".

Jusante, rio abaixo.
Leme, tipo de remada utilizada para direcionar o bote.
Leme2, pessoa que senta atrás, ao lado do guia, ajudando-o nas manobras.
Leme3, voz de comando utilizada pelo guia.
Lingüiça, câmara inflável, transversal, de forma cilíndrica, cuja função é dar estrutura ao bote.
Linha, ver via
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Linha de remanso, zona intermediária entre um remanso e o canal do rio.
Loca, toca de pedra onde a água flui por baixo. Em inglês, "undercut".
Margem direita, é a margem direita do ponto de vista de quem desce o rio.
Margem esquerda, é a margem esquerda do ponto de vista de quem desce o rio.
Montante, rio acima.
Parede, tipo de onda tão grande, que quando se está cara a cara com ela, tem se a impressão que
se vai bater numa parede. Às vezes não é só impressão...

Popa, parte de trás do bote.
Portage, ver carregar
Proa, parte da frente do bote.
Puxada, tipo de remada onde a pá do remo é puxada, perpendicularmente à lateral do bote.
Rafteiro, praticante de rafting.
Rafting, descer corredeiras em botes infláveis. A palavra é de origem inglesa, onde raft significa
qualquer espécie de bote, balsa ou jangada.
Rebojo, contra corrente formada pelo choque da correnteza com pedras ou com a margem.
Remanso muito instável.

Redemoinho, correnteza de forma circular e espiralada que tende a puxar os objetos flutuantes
para o fundo do rio.

Refluxo, são ondas logo após saltos ou declives mais acentuados onde a água da superfície está
voltando rio acima e somente a água do fundo está seguindo rio abaixo.

Remanso, correnteza que não está descendo o rio, em geral atrás de uma pedra ou junto da
margem. A água pode estar parada, borbulhando ou até voltando rio acima.
Remanso2, o trecho de águas tranqüilas logo após uma corredeira.
Saco de resgate, ver cabo de resgate.
Sarandi, vegetação de pequeno porte, típica da beira de rios e das ilhotas de pedras.
Sumidouro, local na corredeira onde a água passa por debaixo de pedras, aparecendo mais na
frente.

Surfar, manobra na qual o bote permanece estacionário em uma onda ou um refluxo.
Tomate, pessoa que caiu do bote e está nadando.
Travessia, manobra de se atravessar o rio no sentido transversal. Em inglês: Ferrying
Varredura, tipo de remada onde a pá do remo afasta-se e depois aproxima-se do bote,
desenhando uma meia lua.

Via, um dos vários caminhos possíveis, em uma mesma corredeira. Linha.
Wrap, ver abraçar
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