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Esse artigo tem como objetivo auxiliar o praticante de canionismo na aquisição do seu harnés 
(cadeirinha). 

De uma maneira geral, todas as cadeirinhas confeccionadas pelos grandes fabricantes são seguras e 
podemos encontrar no mercado cadeirinhas específicas para cada atividade.  

No Canionismo é possível utilizar harnés de dois grupos:  

 Modelos exclusivos do Canionismo; 

 Modelos fabricados para a Espeleologia. 

Cadeirinhas de Trabalho ou Escalada podem ser utilizadas por um ou outro praticante de Canionismo, mas 
a maioria utiliza modelos de Canyoning e Espeleologia. O Canionismo é proveniente da Espeleologia, por 
isso, durante muitos anos, os praticantes utilizaram os modelos oriundos da atividade mãe. Somente no 
final dos anos 90 que surgiu o primeiro modelo concebido para o Canionismo.  

Os modelos descritos abaixo são os mais utilizados pelos Canionistas de diferentes partes do mundo. 

A seguir vou apresentar as principais características de cada uma e avaliar, numa escala de 1 a 5, os ítens 
principais. 

 

TECHNIBAT - AVENTURE VERTICALE 

 

Um porta material; 1 fita na cintura e 1 na região glútea; cintura alta acima do ilíaco; utilização de malha ½ 
lua. Peso: 750g;  

 Conforto 5;  

 Ergonomia 5; 

 Resistência 4;  

 Preço 3. 
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FRACTIO - PETZL 

 

Dois porta materiais pequenos; cintura baixa; 1 fita na cintura sem acolchoamento, 1 fita acima do ilíaco 
com fivela independente, sem melhoria no conforto; utilização de malha ½ lua. Peso: 530g; 

 Conforto 2;  

 Ergonomia 3;  

 Resistência 5;  

 Preço 4. 

 

IGUAZZU -  EDELRID 

 

Dois porta materiais; 2 alças de metal para freio e solteira independentes, facilidade para atar a solteira, 
duas fivelas de ajuste rápido na cintura; mini longe; duas fitas paralelas acolchoadas na cintura Peso:630g: 

 Conforto 5;  

 Ergonomia 5;  

 Resistência 5;  

 Preço 7. 
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SPELEO 339 - FIXE 

 

Dois porta materiais pequenos; 1 fita na cintura; 1 fita na região glútea; cintura um pouco mais alta que os 
modelos antigos de Espeleo. Peso 590g: 

 Conforto 4;  

 Ergonomia 4;  

 Resistência 3;  

 Preço 2. 

 

MAZERIN - AVENTURE VERTICALE 

 

Dois porta materiais, 1 porta saco de corda,1 fita na cintura; 1 fita na região glútea; 1 porta mochila, alças 
para o peitoral, fitas da perna altas facilitando o aqua trekking; utilização de malha ½ lua. Peso: 650g:   

 Conforto 4;  

 Ergonomia 5;  

 Resistência 4;  

 Preço 3. 
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CANYON XP - SINGING ROCK 

 

Dois porta materiais; 3 fivelas de ajuste rápido; dificuldade para atar a solteira; fita acolchoada na cintura. 
Peso: 590g: 

 Conforto 3;  

 Ergonomia 4;  

 Resistência 4; 

 Preço 4. 

  CANYON - PETZL 

 

Dois porta materiais com diâmetro do tubo muito grande; todas as fivelas com ajuste rápido; alça para atar 
freio/solteira com cobertura de Dyneeema; dificuldade para atar a solteira; fita acolchoada na cintura. 
Peso: 700g: 

 Conforto 3;  

 Ergonomia 3;  

 Resistência 4;  

 Preço 4. 
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NIAGARA - EDELRID 

 

Dois porta materiais; 3 fivelas de ajuste rápido; 1 alça em metal, mini longe; facilidade para atar a solteira. 
Peso: 620g:  

 Conforto 3;  

 Ergonomia 4;  

 Resistência 3;  

 Preço 3. 

Conclusão:  

Os Harnésses de Canyoning, fabricados com alças de tecido e fivelas de ajuste rápido, são indicados para 
operações comerciais por terem menor custo, serem fáceis de vestir/retirar e por serem mais leves.  

A Iguazzu é um modelo técnico e confortável, o único problema é o preço elevado. É indicada para grandes 
verticais, exploradores e guias de Cânion.  

A Niagara também é destinada para operações comerciais, com a vantagem de possuir alça de metal.  

Modelos de Espeleologia com fita única são desconfortáveis, mas os novos modelos com fita extra na 
região glútea são excelentes e muito técnicas. Indicadas para grandes verticais, explorações e guias de 
cânion.  

A Mazerin vem ganhando a simpatia de muitos praticantes por ser leve, técnica, confortável e por ser 
concebida para o Canionismo, com cintura mais alta e uso de malha ½ lua. Indicadas para grandes verticais; 
guias e profissionais de cânion e longas expedições.   

 

Professor Luiz Lo Sardo Neto – CREF:04561G-SP 

 Professional Canyoning 
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