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Marque Sua Aula, Mas Fique Atento as Regras!
Agendar
Quanto mais cedo agendar sua aula ou escalada, maior a chance de termos um guia disponível. A
marcação deve ser feita preferencialmente no número (21) 9-9393-5060, através do Whatsapp da
Companhia da Escalada. Pode ser feita por email também, mas normalmente leva mais tempo.

Confirmação
As aulas devem ser conﬁrmadas na véspera até as 18 horas. Se a aula não for conﬁrmada pelo aluno
até este horário no dia anterior ﬁca automa camente cancelada.

Desmarcar
Para desmarcar uma aula ou escalada ligue ou escreva para os telefones 9-9393-5060 ou 2567-7105
com pelo menos 12 horas de antecedência. Um tempo menor implicará em cobrança no valor de
2/3 do valor da aula individual. Caso não consiga falar com alguém envie mensagem por whatsapp
ou deixe recado na secretária eletrônica do telefone ﬁxo. Não desmarque aula por email ou sms,
podem não chegar a tempo.

Faltas
Será considerada falta se o aluno não comparecer no local e na hora marcada para aula. Neste caso a
marcação de uma nova aula implicará em cobrança no valor integral de uma aula individual do curso.
Informe-se com antecedência sobre o ponto de encontro. A tolerância de atraso é de 30 minutos.
Caso atrase, por favor, nos avise. Leia mais em www.companhiadaescalada.com.br/pt/marque-suaaula-mas-ﬁque-atento-as-regras.

Grupos
Todos os alunos que fazem aula em dupla ou em grupo devem fazer aulas juntos. Caso um dos alunos
não possa par cipar de uma das aulas, há duas opções: o grupo desmarca a aula (com antecedência
de 12 horas) ou o aluno que não pode se juntar ao grupo paga um adicional no valor de 2/3 do valor
da aula individual do curso e faz esta aula no dia que desejar.

Chuvas
Caso chova a noite as aulas con nuam marcadas para o dia seguinte. Porém ao acordar ou antes
de sair de casa, escreva ou ligue para o número 9-9393-5060 ou 2567-7105. Se as condições não
es verem boas a aula pode ser adiada para outro horário ou outro dia, sem custo. Se o aluno não
quiser ﬁcar na expecta va de ter aula ou não, pode desmarcar a aula, mas neste caso, com pelo
menos 12 horas de antecedência.

Boas escaladas...
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O Que Levar Para as Aulas
Água
Recomendamos 1,5 litro de água para as aulas, para evitar desidratação. Pode ser uma
bebida isotônica também. Em algumas aulas o consumo de água pode ser bem grande,
principalmente nas escaladas longas a par r da metade do curso.

Tênis
Não precisa ser bota. Basta um tênis simples e leve. Sandálias não serão permi das.

Mochila
Média e com duas alças para carregar nas costas durante as escaladas. Deve caber itens
pessoais e o equipamento de escalada. Evite mochilas ou bolsas a racolo.

Lanche
Barra de cereal, frutas, sanduiche... Lembre-se de alimentar-se antes das aulas ou escaladas,
evitando uma possível hipoglicemia. Situação que tem acontecido com certa frequência.

Protetor Solar e Repelente
Escolha o protetor de acordo com a sua cor de pele. Não esqueça o repelente para insetos.

Medicamentos
Leve consigo seus medicamentos pessoais, como por exemplo, an -histamínico se for alérgico.

Agasalho
De preferência corta-vento ou anoraque - capa de nylon que protege do vento e da chuva.

Lanterna
Caso tenha. Os guias sempre levam. As headlamps são ideais.

Celular
Com carga suﬁciente e aplica vo com lanterna.

Sacola Plástica
Tenha sempre na mochila sacolas plás cas para trazer o lixo de volta e manter documentos,
celular, etc, secos e protegidos em caso de chuva.
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Conteúdo Curso Básico

(média 3h por aula)

Primeiro Contato

Prusik e Chaminé

Equipamentos.
Diferenças Guia x Par cipante.
Nós: Oito pela Ponta.
Posicionamento na rocha.
Dar segurança com Megajul.
Escalar em top rope.
Descer de baldinho.
Treinar queda.

Escalada em chaminé.
Ascenção com prusiks.
Rapel com corda ﬁxa e blocante.
Nós: prusik, machard, pescador duplo
e nó de montanha.

Aula de Rapel
Dar segurança com Megajul.
Solteira e ancoragem.
Meiar a corda.
Rapel com atc e blocante.
Rapel com uiaa e blocante.
Travar o guia com o nó autoblock.
Nós: aselha simples e de oito,
nó de frade, autoblock, uiaa
e boca de lobo.

Vias Tradicionais
Cordada de 2 e de 3.
Comunicação.
Dar segurança ao guia.
Paradas.
Backup da solteira com ﬁel.
Mosquetão direcionador.
Nós: ﬁel.

Aula de Fenda
Técnica de fenda.
Segurança ao guia.
Treinar queda e segurar queda.
Segurança com o gri-gri em top rope.
Revisão Rapel com blocante.

Babilônia
Revisão para a avaliação.
Comunicação.
Dar segurança ao guia.
Paradas e fator de queda.
Backup da solteira com ﬁel.
Mosquetão direcionador.
Rapel com blocante.

Cantagalo
Avaliação.
Comunicação.
Dar segurança ao guia.
Paradas e backup da solteira.
Mosquetão direcionador.
Rapel com blocante.

Pão de Açúcar
Comunicação.
Segurança ao guia.
Paradas.
Backup da solteira com ﬁel.
Mosquetão direcionador.

Aula Teórica
É ca e minimo impacto.
História. Revisões.
Prevenção de acidentes.
Modalidades de escalada.

www.companhiadaescalada.com.br

Cursos e treinamentos complementares
Curso Básico Nível 2
No Curso Básico Nível 2 você terá a oportunidade
de experimentar técnicas que vão além de um
curso básico, e irá subir algumas vias ainda mais
desaﬁadoras. Você irá escalar uma via em chaminé
no Cantagalo. Uma via em aderência no Contraforte
do Corcovado. Experimentará a escalada espor va,
aprenderá técnicas de improviso e de escalada
ar ﬁcial. E subirá inclusive o Pão de Açúcar pela
frente em uma via ferrata.

Curso Intermediário
Este curso tem por obje vo te preparar para escalar
a via K2 no Corcovado, uma das 50 vias clássicas
no Brasil. Para esta escalada de 150 metros será
necessário estar escalando quarto e quinto grau e
treinar a escalada em diedro e aderência. Com este
curso você chega lá!

Vias Clássicas do Rio
Incluímos neste pacote algumas das vias mais
famosas do Rio e do Brasil, entre elas a K2 no
Corcovado, a Passagem dos Olhos na Pedra da Gávea
e a Via dos Italianos no Pão de Açúcar. Sem esquecer
do treino necessário para a gir estes obje vos. Vias
podem ser adicionadas ou removidas de acordo com
seu nível de escalada.

Curso de Guia de Cordada
Fazendo o curso de Guia de Cordada da Companhia
da Escalada você tem a disposição todo o
conhecimento de nosso s instrutores para aprender
aonde e como guiar com segurança.
Guiar expande suas possibilidades na escalada
deixando-o com mais independência para escalar,
sem precisar ﬁcar na dependência de encontrar
alguém para te levar.
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Avaliação do Aluno - Curso Básico
Durante a úl ma aula prá ca do Curso Básico o Guia/Instrutor irá avaliar se o aluno foi capaz
de realizar os procedimentos abaixo sem nenhuma dúvida:
1. Ajustar o baudrier corretamente?

Sim

não.

2. Ajustar o capacete corretamente?

Sim

não.

3. Prender a solteira corretamente no baudrier?
4. Prender o freio corretamente ao baudrier?

Sim
Sim

não.
não.

5. Se encordar corretamente e com um nó apresentável?

Sim

6. Montar a segurança para o guia com o ATC corretamente?
7. Fazer o check list do equipamento em voz alta?

Sim

não.
Sim

não.

não.

8. Dar segurança ao guia corretamente com a corda na medida certa e prestando toda atenção nele?
Sim
não.
9. Segurar a corda do guia sem soltar durante a segurança, mantendo a mão-freio na posição
de trava?
Sim
não.
10. Se prender corretamente na parada com solteira e backup com ﬁel?

Sim

não.

11. Dar segurança para o guia da parada corretamente sabendo dis nguir o mosquetão direcionador?
Sim
não.
12. Se comunicar de forma eﬁcaz u lizando as palavras de comando previamente combinadas
com o guia?
Sim
não.
13. Travar a corda do guia e liberar as mãos caso ele precise de ajuda?
14. Fazer a montagem do sistema de rapel com backup corretamente?
15. Manter-se ancorado corretamente durante toda a descida?

Sim

Sim
Sim

não.
não.

não.

16. Confeccionar corretamente os nós: oito pela ponta, boca de lobo, aselha simples, aselha
de oito, uiaa, ﬁel, nó de ﬁta, pescador duplo, nó de montanha, prusik, machard, nó de frade e
autoblock?
Sim
não.
Caso uma das perguntas tenha sido respondida nega vamente, signiﬁca que você ainda não
domina os procedimentos básicos de par cipante. Se foi o seu caso não se decepcione, você
está apenas no começo de uma jornada, terá ainda muito tempo para aprender estas e outras
técnicas. Porém, para sua segurança recomendamos que você con nue escalando apenas
com um Guia/Instrutor proﬁssional até dominar completamente as técnicas básicas de segurança.
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Desconto em livros da Companhia da Escalada
Alunos da Companhia da Escalada tem um desconto especial nos livros da Companhia da Escalada.
Basta entrar em contato conosco e combinar como será a entrega.

Como se Federar
Por que devo me associar?
Sua associação ajuda a FEMERJ a ter maior representa vidade
perante os diversos atores da sociedade e colabora
ﬁnanceiramente para os diversos programas e projetos da
FEMERJ, incluindo o encontro anual da Abertura da Temporada
de Montanhismo, seminários e a regrampeação de vias de
escalada. Somente nos úl mos anos foram mais de 2000
proteções doadas pela Femerj para troca nas mais diversas
vias do Rio. Há ainda desconto em vários estabelecimentos
como abrigos, lojas, parques e gratuidade total no bondinho
do Pão de Açúcar. Conﬁra no site: www.femerj.org/associe-se.

Como faço para me ASSOCIAR?
Basta acessar o formulário de associação no site da FEMERJ
(www.femerj.org/associe-se). Você precisará anexar uma foto
3×4 para a carteirinha e o cer ﬁcado de conclusão de curso homologado, como o da Companhia da
Escalada. Pronto! Aguarde sua carteirinha. O montanhismo agradece!
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Parceria Companhia da Escalada - Equinox
A Companhia da Escalada em parceria com a loja Equinox criou alguns
kits de escalada. Comprando o seu equipamento em kits você garante
um desconto de até 12% e ainda tem a opção de parcelar em 6 vezes
sem juros no cartão. Assim você pode comprar equipamentos top de
linha, como os da Five Ten, Petzl, Black Diamond e La Spor va, mas que
caibam no seu orçamento. Abaixo estão relacionados os equipamentos
constantes de cada kit. Você escolhe a marca de sua preferência. Por
exemplo, a sapa lha e o capacete você pode escolher entre uma marca
nacional ou importada. Pode escolher um ATC mais simples ou um mais completo, etc... Não deixe
de levar o cartão desconto da Companhia da Escalada - Peça ao guia!

Kit Básico Companhia da Escalada:
01 Sapa lha
01 baudrier
01 solteira entre 80 e 100cm
02 mosquetões com rosca po ‘D’
01 freio ATC
01 mosquetão com rosca po ‘Pêra’
01 capacete
01 saco de magnésio
01 bloco de magnésio
3m de cordelete 6mm

Kit Guia Companhia da Escalada:
01 corda de 60 metros
06 a 10 costuras de 12 a 30cm
04 ﬁtas de 60cm
08 mosquetões sem rosca
02 ﬁtas de 120cm
04 mosquetões com rosca ‘D’
02 mosquetões com rosca po ‘Pêra’

Kit Top Rope Companhia da Escalada:
01 baudrier
01 Sapa lha
01 freio ATC
01 mosquetão com rosca po ‘Pêra’
01 saco de magnésio
01 bloco de magnésio
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