Mini Rafting
no Jacaré
Brotas/SP

OPERADORA

Natureza e emoção para todas as idades.

Mini Rafting no Jacaré

Definição

O rafting consiste na descida de rios em botes infláveis. Os participantes remam conduzidos por um Instrutor, responsável pela orientação
do grupo durante o percurso. O termo mini rafting é utilizado para percursos de fácil dificuldades, com corredeiras até classe II.
O Mini Rafting no Jacaré é voltado a pessoas que buscam uma experiência tranquila, com uma pitada de emoção. É uma ótima opção para
integrar toda a família com os esportes de aventura e a natureza.
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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Programa

A Atividade Mini Rafting é operada pela Território Selvagem Canoar,
que conta com Sistema de Gestão de Segurança e está certificada
internacionalmente de acordo com a ABNT NBR ISO 21101:2014
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esta certificação garante
que os procedimentos realizados pela operadora estão de acordo
com as exigências técnicas de segurança, incluindo equipamentos,
qualificação dos condutores e procedimentos operacionais.
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O check-in para a atividade é feito na recepção da Agência Território
Selvagem Canoar, com os acertos financeiros e preenchimento da
Declaração de Conhecimento de Risco. Após sua realização o cliente
e tem um tempo livre para ambientação e troca de roupa.
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20 min de traslado da agência até ponto de embarque, onde
iniciamos os preparativos para o Mini Rafting: ajuste de
equipamentos, instruções de segurança e alongamento.
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A Território Selvagem Canoar oferece botes para cinco a oito
participantes. Cada bote tem o acompanhamento de um instrutor, que
coordena a remada de todos e garante a segurança dos participantes.
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O Mini Rafting é uma ótima oportunidade de integração e
fortalecimento dos laços familiares. Juntos, pais, irmãos, filhos,
amigos e parentes interagem com a natureza e sincronizam as
suas remadas pelo rio, valorizando o conceito de vida ao ar livre.

O percurso alterna trechos de remansos e corredeiras e tem a
presença constante do Cerrado e da Mata Atlântica. A integração
com a natureza é total: macacos, tucanos e outros pássaros são
facilmente avistados. Durante a descida, de acordo com o nível
do rio no dia, proporcionamos até três atividades lúdicas:
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Escorregador de bote - Posiciona-se um bote molhado e virado
em um barranco na margem do rio. Os participantes descem
escorregando para um mergulho no rio.

8
Natação no Poção – Um grande poço com água em movimento
forma-se na margem do rio, convidando todos a nadar e
refrescar-se nas águas do rio Jararé-Pepira.
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Flutuação no Remanso do Caju - A ideia é relaxar a cabeça na flutuação
do colete e se deixar levar pelas cores e sons da natureza.

10
Um dos destaques do passeio é a passagem pelo Túnel, especialmente quando o trem está passando!
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O passeio termina há 300 m do Parque dos Saltos, cartão
postal da cidade de Brotas.
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Após o desembarque e organização dos equipamentos, servimos
refresco aos participantes. O retorno à agência é feito em transporte
da Território Selvagem Canoar.
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Ficha técnica
Atividade

Mini Rafting no
Jacaré

Pont. no
Programa
+ Aventura

Limitante

Indicação /
dificuldade

Duração /
percurso

Em
Breve

Idade mínima:
3 anos.
rio acima de 1,0:
Alt Min.: 1,20 m /
rio acima de 1,5:
Alt Min.: 1,20 m e
saber nadar

Iniciantes/
Corredeiras de
classe I a II.

3h no total, 1h no
rio / 3,0 km de
percurso.

Mínimo de participantes /
horários
(eventos regulares)*
Sáb. Dom. e
Feriados

4 participantes /
10h e 15h.*

Dias
Úteis

4 participantes /
10h e 15h.*

Preço / O que Inclúi
R$ 89,00

Inclui equipamentos, instrutores, transporte
interno, seguro, refresco e infra-estrutura da
Agência Território Selvagem Canoar.

* Dados referentes a eventos regulares (abertos a reservas de diferentes grupos de clientes). Nos eventos exclusivos é necessário um mínimo de 15 participantes e o cliente escolhe o horário (início entre 7h e 15h). Nos
feriados, os horários podem sofrer alterações.
Os números apontados indicam o mínimo de participantes para abrirmos uma operação e efetuarmos a primeira reserva. Nas reservas subsequentes, não existe número de participantes mínimo para reservar.

Cronograma Básico de Atividades
Check-in

Apresentação na agência, confirmação de presença dos integrantes da reserva, preenchimento da Declaração de Conhecimento de
Risco e acertos financeiros.

10’

Ambientação e organização pessoal

Horário reservado para organização pessoal dos participantes: uso dos vestiários, troca de roupa e ambientação na Agência Território
Selvagem Canoar.

20’

Traslado

Traslado até ponto de embarque, onde são realizados os treinamentos, instruções e embarque.

20’

Atividades preparatórias para o rafting

Divisão das equipes, ajuste dos equipamentos, instruções de segurança, dinâmica de descontração e alongamento.

40’

Descida do rio

3 quilômetros de percurso pelo rio Jacaré-Pepira, incluindo a descida das corredeiras e as até 3 atividades lúdicas.

1h*

Desembarque e retorno
à Agência Território Selvagem Canoar

Desembarque, organização dos equipamentos, distribuição de refresco aos participantes, traslado a agência Território Selvagem
Canoar.

30’

(*) O tempo de descida pode variar até 30 minutos para mais ou para menos, dependendo das condições do rio no dia e da quantidade de participantes na descida.
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Mapa do percurso
Parque
dos Saltos

Brotas

N
O

FINAL
Corredeira
do Caju I

Corredeira do
Martelo I (I+)

Corredeira
do Medidor I

L
S

Túnel do Trem

Percurso: 3 km.
Município: Brotas - SP.
Corredeira do
Poção II (II+)
Corredeira da
Carvoaria I (II)

PONTO DE EMBARQUE
Sítio do Sr Clovis

INÍCIO DO PASSEIO
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Nível do rio

Classe

Atividades
lúdicas

Características principais
do percurso nesse nível

II

Escorregador de
Bote, Natação no
Poção e Flutuação
no Remanso
do Caju.

Corredeiras rasas exigem sincronia para não encalhar o
bote nas pedras. Tranquilidade e águas límpidas nos
remansos proporcionam grande interação com a natureza.

II

Escorregador de
Bote, Natação no
Poção e Flutuação
no Remanso
do Caju.

O aumento do nível do rio proporciona uma passagem
|mais tranquila pelas corredeiras.

1,1 a 1,5 m

II

Escorregador de
Bote, Natação no
Poção e Flutuação
no Remanso
do Caju.

Nível mais divertido do Alto Jacaré. Aumento das
ondas nas corredeiras proporciona boa emoção
para o perfil de público atendido.

1,5 a 2,2 m

II+

_

A velocidade do rio aumenta muito, inviabilizando as
atividades lúdicas. No entanto, os participantes são
premiados com maior emoção nas corredeiras.

Intervalo
de nível
0,3 a 0,7 m

RAFTING

0,3
nível mín.

4

4

3

3

2

2

1

1

2,2 m
nível max.
0,7 a 1,1 m
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Contato

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

falecom@territorioselvagem.com.br

www.territorioselvagem.com.br

