
17 – 19 de AGOSTO 2016
Curso de Avalanches AIARE Nível1

#SAFE - South America Freeride Educational
Nevados de Chillán

CHILE

O curso de avalanches AIARE Nível 1 fornece uma introdução completa tanto teórico
quanto prático sobre o fenômeno das avalanches, combinando sessões na sala de aula
(40%) com experiências no campo (60%). Através desse curso, os aspirantes freeri-
ders poderão alcançar uma base de conhecimento suficiente para tomar decisões,
através de um processo de  aprendizagem por meio de lições metodológicas e
práticas. As questões centrais do curso serão o reconhecimento do território, pla-
nejamento de partida, técnicas de observação, tomada de decisões, o  fator hu-
mano e resgate de possíveis vitimas. Duração: 3 dias (aproximadamente 24 horas).
Mais informações AIARE e/ou Snowaddicted Brasil/AIARE Nível1.

Objetivo do curso:

 Fornecer uma compreensão fundamental sobre segurança em terrenos sujeitos
a avalanches.;

 Saber quais decisões tomar e como avaliar e solucionar possíveis perigos em
terrenos sujeitos a avalanches;

 Ensinar a identificar as perguntas certas (análise do terreno), em vez de forne-
cer "respostas" estáticas, tipo branco ou preto;

 Fornecer aprendizagem e exercícios orientados para a prática, úteis e aplicáveis
em campo.

Conteúdo do curso:

• Introdução do fenômeno de avalanche. Tipos e características de avalanches;
• Sistema de classificação das avalanches;
• A camada de neve: introdução sobre o clima, metamorfismo da neve e forma-

ção de placas.
• Níveis de perigo das avalanches;
• Resgate do companheiro e equipamentos;
• Observação e coleta de informações;
• Técnicas de observação do terreno;
• Teste de Instabilidade: teste das colunas grandes e pequenas;
• Checklist das observações;
• Fatores de perigo de avalanches e “Luz vermelha”;

http://www.avtraining.org/
http://snowaddicted.com.br/AIARE_Brasil/


• Reconhecimento de terrenos sujeitos a avalanches: avaliação e seleção;
• Planejar e executar uma linha de viagem e relativos ajustes;
• Planejamento e preparação de um plano de saída;
• Tomar decisões e Fator Humano.

Na conclusão do curso AIARE Nível1, o aluno deverá ser capaz de:

 Começar a reconhecer os terrenos sujeitos a avalanches;
 Planejar e afrontar deslocamentos em terrenos sujeitos a avalanches;
 Usar um padrão para tomar decisões críticas em terrenos sujeitos a avalanches;
 Realizar de forma eficaz o resgate de um companheiro. 

Pré-requisitos básicos:

 Os participantes deverão ler o material de estúdio pré-curso AIARE Nível1  em
Espanhol, que será entregue no dia dia 16 de agosto.

 Os participantes devem ser capazes de se deslocar na montanha e em áreas de
avalanches por pelos menos 5 horas, incluindo também domínio pratico com
esquis e/ou telemark e/ou splitboard e/ou snowboard e/ou raquetas de neve.

 Dispor do próprio Freeride Kit (transmissor tipo ARVA/Beacon, pá e sonda) du-
rante todo o curso. Disponibilidade de alugar o equipamento necessário.

17 (quarta-feira), 18 (quinta-feira) e 19 (sexta-feira)
AGOSTO 2016
das 08h00 às 18h00

ORGANIZADOR:

Snowaddicted Brasil

 Vagas limitadas: max. 14 participantes (1 instrutor AIARE x 7 participantes)
 Idioma do curso: Espanhol, com facilitações para português.
 24 horas de educational: 40% sala de aula e 60% experiência em campo.

Provedor oficial AIARE:

Aprendica Outdoor Training.

Instrutores:

• Diego Allolio (AIARE Instructor Trainer, AIARE 2 Course Leader)
• A ser comunicado (AIARE 1 Instructor)



O curso inclui:

 Certificado oficial e internacional AIARE;
 Filiação AIARE: acesso para as atualizações sobre avalanches, registros e outras

informações do tema;
 Manual AIARE Nível1 atualizado, em espanhol;
 SnowBook AIARE: para anotar e documentar as próprias experiências.

O curso NÃO inclui:

 Transporte, equipamento de montanha, alimentação e hospedagem dos partici-
pantes;

 Skipass para o centro de esqui Nevados de Chillán.

VALORES:

• Curso Nível1 →  USD 385,00 (valor #SAFE e COM pré-inscrição por email)

• Curso Nível1 →  USD 395,00 (valor normal SEM #SAFE)

Freeride Kit:

 Alugar o Kit Freeride (ARVA, pá e sonda), equipamentos novos e de última gera-
ção, valor: USD 75 (c/ opção de compra). Solicitar a reserva do equipamento no
momento da inscrição.

Inscrições e detalhes:
Snowaddicted Brasil – ianny@snowaddicted.com.br

Pagamentos:

 Em dinheiro, de preferência em USD ou no equivalente em Pesos Chilenos;
 No dia 16 de agosto a partir das 20h00, no hotel do #SAFE em Chillán;
 Prioridade para quem fez pré-inscrição por e-mail e/ou participa do #SAFE.

Spread SnowLove Everywhere ...é isso que nos motiva!


