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Diversão em 1,9 km de extensão a 150 metros de altura
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De�nição

Tirolesa é o deslocamento em uma linha aérea delimitada por um cabo de aço; e trekking, a caminhada por trilhas cercadas de atrativos 
naturais.

Imagina voar a 150 metros de altura como um super-herói!  Essa é a sensação de encarar duas tirolesas, a primeira com 1,1 km de 

extensão e a segunda com 800 metros, sobrevoando o Vale do Rio Pinheirinho com uma visão diferenciada da mata. 

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

1A Atividade Super Tirolesa 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
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 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 recepção da Agência Território 
Selvagem Canoar, com os acertos �nanceiros e preenchimento do  
Termo  de Conhecimento de Risco. Após sua realização o cliente e 
tem um tempo livre para ambientação e troca de roupa.
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30 min de traslado da agência até a Base de Verticais Território 
Selvagem Canoar. Durante o percurso, a aproximação da 
Cuesta proporciona lindos visuais aos participantes.

A Base de Verticais Território Selvagem Canoar conta com banheiro 
e quiosque, onde realizamos as atividades preparatórias para o Voo 
do Superman. Neste momento, são passadas informações 
detalhadas e instruções são elucidadas.
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Para se chegar à base onde se encontra a plataforma da primeira etapa
do voo, subimos o morro por uns 500 metros a bordo de um 4X4. 
Essa é a famosa “Jardineira”, o charmoso Ford Rural. Nessa etapa a 
emoção já começa a subir !

Depois da emoção do 4×4, teremos uma curta caminhada de
aproximadamente 100 metros até a primeira base da Super 
Tirolesa. O grande momento já está chegando!
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Todas as etapas da Super Tirolesa são realizadas em cabos de aço
certi�cados para uso em tirolesa. Para aumentar a segurança,
utilizamos dois cabos de aço e equipamentos de qualidade
comprovada. Um detalhado processo de manutenção e troca
programada dos equipamentos, e ainda a atuação da equipe de
condutores da Território Selvagem Canoar, altamente quali�cada,
garantem a total segurança dos participantes..

Após toda a preparação e instruções, começa a aventura. O
primeiro voo é de 1.100 metros de extensão, a 150 metros de
altura em uma velocidade aproximada de 80 km. Será 1 minuto e
30 segundos de descida até chegarmos à segunda base.
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Após sobrevoar o Vale do Pinheirinho e visualizar suas
deslumbrantes paisagens, chegamos à segunda base. O próximo
voo de tirolesa é de 800 metros de extensão a 80 metros de
altura em meio a paisagens de tirar o fôlego, com vista para uma
cachoeira, corredeiras e o belíssimo Vale do Pinheirinho.

Após momentos intensos de emoção e sobrevoo pelo lindo Vale do
Pinheirinho a 150 metros de altura, iniciamos a caminhada para
visitar a Cachoeira Cristal.
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A trilha da Cachoeira Crista também reserva grandes 
momentos. A primeira dela é a travessia do rio Pinheirinho, com 
auxílio de um cabo instalado no rio. Mantemos no 

Durante a trilha passamos por trechos cercados pela mata,
com espécies muito apreciadas, como a Figueira.
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Após a travessia do riacho das Pedras Preciosas a trilha se 
torna mais técnica, mas cabos ancorados nas árvores e o 
auxílio dos condutores garantem a segurança e 
integridade de todos.

Chegando à Cachoeira Cristal os participantes são brindados com um 
salão natural belíssimo. Com seus dez metros de altura e águas de 
temperatura agradável, a Cachoeira Cristal proporciona um banho de 
lavar a alma, e uma ótima oportunidade de re�exão e agradecimento à 
mãe natureza! 
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O retorno à base é feito pela mesma trilha. 

O passeio termina na Base de Verticais Território Selvagem Canoar, onde 
servimos refresco aos participantes. O retorno a agência é feito em 
transporte da Território Selvagem Canoar.

Voo do Superman



Ficha técnica

(*) 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.

Check-in 10’Apresentação na agência, con�rmação de presença dos integrantes da reserva, preenchimento da Declaração de 
Conhecimento de Risco e acertos �nanceiros.

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

 Cronograma Básico de Atividades

Ambientação e organização pessoal 20’

2 tirolesas com 1.900 m (1.100 m + 800 m ) + 2,5 quilômetros de trekking em trilhas 
pela Cuesta + visitação e banho na Cachoeira Cristal.Super Tirolesa 2h00*

Chegada à Base de Verticais Território Selvagem Canoar, organização dos equipamentos, distribuição de refresco 
aos participantes e traslado a agência Território Selvagem Canoar. 

Fechamento e retorno a agência 
Território Selvagem 30’ 

Traslado 30’Traslado até a Base Território Selvagem Canoar, onde são realizados os treinamentos, instruções e embarque. 

Apresentação dos equipamentos, instruções de segurança, ajuste dos equipamentos e alongamento. Atividades preparatórias para 
o Voo do Superman. 30’

Mínimo de participantes / 
horários

Duração /
percurso Preço / O que InclúiIndicação /

di�culdade

Pont. no  
Programa 

+ Aventura
LimitanteAtividade 

Peso:
Deve estar entre 
50,0 Kg e 110 Kg.

4h no total, 2h00 
de atividades / 

2,5Km de trilhas + 
1.100 m + 800 m  

de tirolesas.

Iniciantes / fácil.
R$ 150,00

Inclui equipamentos, instrutores, transporte 
interno, seguro, refresco no �nal e infra-estrutura 

da Agência Território Selvagem Canoar.

Em 
Breve

Sáb. Dom. e 
Feriados

Dias
Úteis

2 participantes / 9h 
e 14h.*

2 participantes / 9h 
e 14h.*

Super Tirolesa

* 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.
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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
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