
Brotas/SP

Canionismo
Jacaré
Canionismo
Jacaré
Brotas/SP

Experiência Inesquecível!
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De�nição

O canionismo ou canyoning  consiste na descida de rios encachoeirados 
utilizando cordas (rapel). Os participantes têm acompanhamento de um ou 
mais instrutores especializados em técnicas verticais.

No Canionismo Jacaré a interação com as cachoeiras do rio Jacaré-pepira é 
com muita emoção e desa�o, é incrível o visual que canion forma ao descer 
pela cuesta de Brotas. Além do rapel nas cachoeiras, um belíssimo trekking 
por trilhas na Mata Atlântica complementa o passeio.

A Canoar é a empresa de esportes de aventura responsável pela introdução 
do rafting no Brasil, em 1989. A Território Selvagem Canoar é a parceira 
operacional da Canoar em Brotas, e opera atividades de aventura desde 
1999 , sendo reconhecida como uma das principais operadoras do país.
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1A atividade  Canionismo Jacaré é operada pela Território Selvagem 
Canoar, que conta com Sistema de Gestão de Segurança e está certi�cada 
internacionalmente de acordo com a ABNT NBR ISO 21101:2014 . 
Esta certi�cação garante que os procedimentos realizados pela 
operadora estão de acordo com as exigências técnicas de segurança, 
incluindo equipamentos, quali�cação dos condutores e procedimentos 
operacionais.

2
O check-in para a atividade é feito na Fazenda Sinhá Ruth na base 
Parque Jacaré, com os acertos �nanceiros e preenchimento do 
Termo de Conhecimento de Risco. Após sua realização o cliente tem 
um tempo livre para ambientação e troca de roupa.
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No Parque Jacaré iniciamos os preparativos para o canionismo: 
ajuste de equipamentos, instruções de segurança e alongamento.

Na primeira cachoeira com 5 metros de altura, iniciamos 
o treinamento para o canionismo.
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Seguimos com uma caminhada pelo leito do rio até o topo 
da Cachoeira São Sebastião.

Iniciamos a primeira descida na cachoeira São Sebastião com 25 metros. 
Este rapel é positivo, ou seja, os pés permanecem no solo molhado e 
escorregadio da cachoeira. Sempre auxiliado por um ou mais condutores.
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Finalizamos a descida com um banho refrescante nas 
piscinas naturais da cachoeira. Há espaço para fotos 
coletivas com a cachoeira de fundo.

Seguimos pela trilha e passando por trechos cercados pela Mata 
Atlântica, com espécies muito apreciadas, como a Figueira e com 
sorte podemos avistar diversas espécies de animais silvestres. 
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Chegamos ao topo da cachoeira Jacaré com 40 metros onde 
o visual é de tirar o fôlego. Iniciamos a descida, �nalizando 
com um banho relaxante nas piscinas naturais. 

Nas plataformas suspensas em árvores é possível contemplar 
o belíssimo visual da cachoeira Jacaré.
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O retorno à base Brotas Parque Jacaré é feito pela trilha. 
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Fechamento e retorno a Base Parque Jacaré, organização dos equipamentos.
(*) O tempo de atividade pode variar até 30 minutos para mais ou para menos, dependendo das condições do clima no dia e da quantidade de participantes na atividade.
Não inclui transporte até o Eco Parque Jacaré.

Traslado Traslado até a Base Parque Jacaré é com carro próprio e com horário de deslocamento livre. 

Apresentação na base Parque Jacaré, con�rmação de presença dos integrantes da reserva, preenchimento da Declaração 
de Conhecimento de Risco e acertos �nanceiros.

 Cronograma Básico de Atividades

Check-in 10’

Percurso com 3 cachoeiras, primeira com 5m, a segunda com 25m e a terceira com 40m.Canionismo Jacaré 3h*

Ambientação e organização pessoal. 20‘
Horário reservado para organização pessoal dos participantes: uso dos vestiários, 

troca de roupa e ambientação na base Parque Jacaré.

Apresentação dos equipamentos, instruções de segurança, ajuste dos equipamentos e alongamento. 
Atividades preparatórias para 

o Canionismo Jacaré. 30’

Mínimo de participantes / 
horários

Duração /
percurso Preço / O que InclúiIndicação /

di�culdade

Pont. no  
Programa 

+ Aventura
LimitanteAtividade 

Idade Mín.: 12 
anos / 14 anos rio 

cheio
 Peso Máx. 

110 kg.

3h30 no total, 3h 
no percurso / 2,1 

km trilha + 3 
cachoeirismos 

(5m+25m+40m), 

Iniciantes e 
intermediários / 

moderado.

R$ 189,00
Inclui equipamentos, instrutores, seguro e 

infra-estrutura do Eco Parque Jacaré.

Em 
Breve

Sáb. Dom. e 
Feriados

Dias
Úteis

2 participantes / 
9h e 14h.

2 participantes / 
9h e 14h.
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Ficha técnica
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Mapa do percurso
Canionismo Jacaré

Mirante 
do Jacaré

Lago do 
Mestre Ioda

BASE DE APOIO
Parque jacaré

Cachoeira do
Patrimônio

Cachoeira São Sebastião

Cachoeira do Jacaré

Barragem

Bairro do Patrimônio

Represa do
Patrimônio

Distância percorrida em Trilha/Estrada – 2,1 Km.

Distância percorrida no leito do rio – 0,1 Km.  
Cascading Cachoeira do Patrimônio – 6 m.
Cascading Cachoeira São Sebastião – 25 m.

Cascading Cachoeira do Jacaré – 40 m.
Total acumulado em Cascading – 71 m.
Município: Brotas / SP.



Contato
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Segunda à dom das 8 ás 18h: (14) 3653.3248 / 3653.5592

falecom@territorioselvagem.com.br www.territorioselvagem.com.br


