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Sensacional visão das cachoeiras na Cuesta de Brotas.
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De�nição
Tirolesa Mega Tour

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

Em cinco sensacionais voos que cruzam vales, corredeiras e cachoeiras do vale do rio Pinheirinho, você terá a mais rica e emocionante 
percepção das serras que formam a Cuesta de Brotas. Para completar o passeio, um trekking pela Mata Atlântica e um banho na 
Cachoeira Cristal. 

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.



Programa

1A Atividade Tirolesa Mega Tour 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 instrutores e procedimentos 

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 a Tirolesa 
Mega Tour. Neste momento, detalhadas informações e instruções são 
elucidadas e realizamos um alongamento
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Ao lado da base encontra-se a plataforma da primeira etapa do voo, que 
tem 360 m e atravessa o Riacho Pedra de Amolar. Esta é a mais lenta das 
tirolesas e serve de adaptação para as fortes emoções que virão a seguir.

Todas as etapas da Tirolesa Mega Tour são realizadas em cabos de 
aço certi�cados para uso em tirolesa. Para aumentar a segurança, 
utilizamos dois cabos de aço e equipamentos certi�cados. Um 
detalhado processo de manutenção e troca programada dos 
equipamentos, e ainda a atuação da equipe de instrutores 
Território Selvagem Canoar, altamente quali�cada, garantem a 
total segurança dos participantes.
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A atividade segue com uma caminhada de 400 m pela 
Cuesta, na Trilha do Paredão.

A segunda etapa do voo tem 240 m e atravessa o canion formado 
pelo rio Pinheirinho. A vista é espetacular, composta por verdes 
vales, corredeiras do rio Pinheirinho e a incrível Cachoeira 
Diamante, com 65 m de altura.
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Uma rápida transição entre plataformas dá sequência a Tirolesa 
Mega Tour. Desta vez o participante cruza o vale do riacho das 
Pedras Preciosas. Novamente avista-se a Cachoeira Diamante e 
lindos vales em 160 m de travessia.

É possível realizar “Voo Duplo” durante a atividade, com crianças 
que estejam inseguras ou que sejam muito leves para alcançar o 
percurso completo de uma etapa. Apesar de estabelecido o peso 
mínimo de 50 kg para participar, o “Voo Duplo” permite que sejam 
abertas exceções, que são avaliadas pelo coordenador da atividade.
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A quarta etapa do voo, com 350 m, cruza novamente o vale do 
rio Pinheirinho, dando mais uma oportunidade de apreciação 
do magní�co cânion que corta a Cuesta.

A quinta e última etapa de tirolesas cruza novamente o riacho Pedra de 
Amolar, retornando próximo ao ponto onde se iniciou o primeiro voo.
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Após momentos intensos de emoção e sobrevoo pelos 
lindos cânions que formam esta parte da Cuesta, 
iniciamos a caminhada para visitar a Cachoeira Cristal.

A trilha da Cachoeira Crista também reserva grandes emoções. A 
primeira dela é a travessia do rio Pinheirinho, com auxílio de um cabo 
instalado no rio. Mantemos no local uma régua de monitoramento do 
rio, que com muita água, inviabiliza a travessia e a visita à Cachoeira.
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Durante a trilha passamos por trechos cercados pela Mata Atlântica, 
com espécies muito apreciadas, como a Figueira.

Após a travessia do riacho das Pedras Preciosas a trilha se torna mais 
técnica, mas cabos ancorados nas árvores e o auxílio dos instrutores 
garantem a segurança e integridade de todos.
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Chegando à Cachoeira Cristal os participantes são brincados 
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!

O retorno à base é feito pela mesma trilha. 
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O passeio termina na Base de Verticais Território Selvagem Canoar, onde 
servimos refresco e pinga com mel aos participantes. O retorno a agência 
é feito em transporte da Território Selvagem Canoar.
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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.
** Molha o calçado na Trilha da Cachoeira Cristal devido a travessia de riachos e rios.

Check-in 10minApresentação 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 20min

5 tirolesas com 1.800 m (360 m + 340 m + 260 m + 400 m + 440 m) + 2,5 quilômetros de trekking em trilhas 
pela Cuesta + visitação e banho na Cachoeira Cristal.Tirolesa Mega Tour 2h30 min*

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 min 

Traslado 30 minTraslado 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 Tarzan. 30 min

Mínimo de participantes / 
horários

Duração /
percurso Preço / O que InclúiIndicação /

di�culdade

Pont. no  
Programa 

+ Aventura
LimitanteAtividade 

Peso:
Deve estar entre 

40,0 Kg e 
110 Kg * 

Idade miníma:
5 anos 

4h30 no total, 2h30 
de atividades / 

2,5Km de trilhas + 
360 m + 340 m + 
260 m + 400 m + 

440 m de tirolesas.

Iniciantes / fácil.

R$ 119,00
Inclui equipamentos, condutores, 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.**

Tirolesa Mega 
Tour

* Participantes com peso inferior a 40 kg poderão realizar o voo duplo desde que a soma dos dois participantes não ultrapasse 110 kg.
**Dados referentes a eventos regulares (abertos a reservas de diferentes grupos de clientes). 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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Mapa do percurso
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Contato

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

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