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De�nição
Duck no Jacaré

O Duck no Jacaré é a mais intensa experiência em “águas brancas” oferecida em Brotas. A bordo de um caiaque in�ável, com 
acompanhamento exclusivo de um instrutor, você irá explorar as melhores linhas das corredeiras do rio Jacaré-Pepira, um dos 
principais rios da canoagem brasileira.

O ducking consiste na descida de rios em caiaques in�áveis para dois integrantes. O participante tem acompanhamento de um instrutor, 
responsável pelo comando da embarcação durante o percurso.

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.



1A atividade Duck no 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 
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 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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Seguimos em transporte da Território Selvagem Canoar da agência até a 
Base de Águas Brancas Território Selvagem Canoar onde iniciamos os 
preparativos para o ducking: ajuste de equipamentos, instruções de 
segurança, dinâmica dos remos, alongamento e treinamento no lago.

A Base de Águas Brancas Território Selvagem Canoar conta com banheiros 
e dois lagos, onde é realizado o treinamento prático para a descida.
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A Território Selvagem Canoar oferece um atendimento individualizado 
no Duck no Jacaré. Cada caiaque in�ável leva um participante e um 
instrutor, que coordena a remada e garante a segurança do participante.

A versatilidade do duck permite a passagem pelas melhores 
linhas do rio. Sua proximidade em relação à linha d’agua aumenta 
o contato com as ondas e re�uxos do rio, proporcionando 
verdadeiros banhos de água e maior emoção na descida das 
corredeiras, tornando-o a atividade a mais divertida entre as 
oferecidas no rio Jacaré-Pepira.
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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:

Atividade Surf - O desa�o é encaixar o bote em um re�uxo do rio e 
surfar a onda, que dá grandes banhos nos participantes. Com bom 
entrosamento da equipe, é possível girar 360º dentro do re�uxo.
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Flutuação no Remanso da Brisa – A ideia é relaxar a cabeça na �utuação 
do colete e se deixar levar pelas cores e sons da natureza.

Natação no Escorregador - Descer a nado a corredeira do 
escorregador, familiarizando-se com as técnicas de natação 
em corredeira e resgate com uso de cabo-resgate.
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O trecho �nal do percurso reserva as maiores emoções. A queda 
do Primeiro Salto, é a primeiras das seis corredeiras que fecham 
o percurso. Pura emoção com a segurança proporcionada pela 
mais respeitada equipe de rafting em Brotas!

O passeio termina na Fazenda Primavera, quando está com baixo nível 
de água (geralmente entre março e novembro); e quando está com alto 
nível de água, o desembarque é realizado no sítio do Professor Mauricio. 
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Após o desembarque e organização dos equipamentos, servimos refres-
co e pinga com mel aos participantes. O retorno à agência 
é feito em transporte da Território Selvagem Canoar.
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(*) Os participantes devem apresentar-se prontos para o traslado à Base de Águas Brancas Território Selvagem Canoar, na calçada em frente à Agência Território 
Selvagem Canoar, 30 minutos após o horário estipulado para o check in.
(**) 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.

Check-in 10min*Apresentação na Agência, con�rmação de presença dos integrantes da reserva, preenchimento 
do Termo de Responsabilidade 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 20min*

6,7 quilômetros de percurso pelo rio Jacaré-Pepira, incluindo a descida das corredeiras e até três atividades lúdicas.Descida do rio 1h30 min***

Desembarque, organização dos equipamentos, distribuição de refresco aos participantes, 
traslado à Agência Território Selvagem Canoar. 

Desembarque e retorno 
à Agência Território Selvagem Canoar 1h 

Descrição Duração / percursoLimitante PreçoIndicação / di�culdade

Duck no 
Jacaré

Descida do percurso Jacaré em caiaques 
in�áveis duplos com acompanhamento 

do instrutor da Território Selvagem 
Canoar no barco.

Iniciantes e intermediários / 
Corredeiras de classe II a III (IV).

4h no total, 1h30 no rio / 
6,7 km de percurso.

Atividade

R$199,00
Inclui equipamentos, condutores 

transporte interno, seguro, refresco no 
desembarque e infra-estrutura da 

Agência Território Selvagem Canoar.

Traslado 20 min **Traslado até a Base de Águas Brancas Território Selvagem Canoar, onde são realizados o treinamento, instruções e embarque.

Divisão das equipes, ajuste dos equipamentos, instruções de segurança, dinâmica de descontração, 
alongamento e treinamento no lago. Atividades preparatórias para o Duck 40 min

Duck no Jacaré
Ficha técnica

Alt Minima 1,40 e saber nadar
Peso máximo: 100 kg



Duck no Jacaré
Mapa do percurso

N

S

LO
FINAL

INÍCIO DO 
PASSEIO

Corredeira 
do Mauricio 
III (III+)

Corredeira
do Escorregador  
II+ (III)

Corredeira da 
Alta Tenção  I+

Labirinto II (II+)Corredeira
do Jatobá I 

Corredeira 
do Laranjal  I

Corredeira do 
Sitio do Mirão I+

Corredeira 
da Brisa I+ (II)

Primeiro Salto IV (IV+)

Intermediária II

Segundo
Salto III+ (IV)

Rally II
(III+)

Cotovelo II 

Game Over
II+ (III+)

Ponte de concreto

Terceiro Salto III (IV)

Quebra
Queixo  II

Corredeira da 
Bomba d’agua I

Poção da 
Carretilha II

Classe I
 Corredeira I Safadinha

II (II+)Cotovelo 
I ( I+)

Corredeira 
do S I (I+)

Ralador II (III+)

Onda Lateral 
III (III+)

Corredeira das 
Três Marias I (I+)

Rancho do 
Rebeca  II (III)

Rebequinha II

Queda do Giro 

Percurso normal : 6,7 km.

Município : Brotas / SP.

BASE DE APOIO
Base de Águas Brancas
Território Selvagem Canoar

Fazenda
Primavera



 

 
   

Intervalo
de nível

Classe Atividades 
lúdicas

Características principais
do percurso nesse nível

0,8 a 1,0 m II a IV

Surf, Flutuação no 
Remanso da Brisa 

e Natação no 
Escorregador.

Aumento da velocidade nas corredeiras. As linhas do 
rio �cam mais claras, mas ainda existem passagens 
obrigatórias que exigem um bom entrosamento da 

dupla participante.

0,3  a 0,8 m II a IV-

Surf, Flutuação no 
Remanso da Brisa 

e Natação no 
Escorregador.

Rio técnico com muitas pedras e passagens obrigatórias. 
Emoção nas principais corredeiras e as atividades lúdicas 

garantem a fama do Jacaré-Pepira como um dos mais 
divertidos rios do Brasil.

1,2 a 1,5 m II a IV+
Corredeiras fortes e desa�adoras. É necessária muita 

atenção aos comandos do instrutor durante o percurso. 
Recomendado para participantes com experiência anterior.

Nível clássico para o Duck no Jacaré-Pepira! Corredeiras 
contínuas com muitas ondas garantem a diversão máxima, 

mas é preciso atenção para "manter-se no barco"!
1,0 a 1,2 m II a IV

Surf, Flutuação no 
Remanso da Brisa 

e Natação no 
Escorregador.

Surf, Flutuação no 
Remanso da Brisa 

e Natação no 
Escorregador.

Duck no Jacaré
Nível do rio

DUCK
1,5 m

nível max.

0,3
nível mín.

1

2

3

4

1

2

3

4



Duck no Jacaré
Contato

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

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


