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De�nição
Rafting Noturno Jacaré

O rafting consiste na descida de rios em botes in�áveis. Os participantes remam conduzidos por um instrutor, responsável pela 
orientação do grupo durante o percurso. No rafting noturno, os participantes utilizam um bastão de iluminação individual, e os 
procedimentos de segurança são diferenciados.

O Rafting Noturno no Jacaré traz uma nova percepção do rio e da mata. Sentidos menos aguçados durante o dia passam a captar novas 
referências de sons, cheiros e contrastes, e a emoção nas corredeiras se intensi�ca. Venha participar desta experiência inesquecível com 
a equipe Território Selvagem Canoar, referência em qualidade e segurança na cidade de Brotas.

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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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.

A Atividade Rafting Noturno 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.

Lorem ipsum
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20 min de traslado da agência até a Base de Águas Brancas Território 
Selvagem Canoar onde iniciamos os preparativos para o rafting: 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 botes para cinco a sete 
participantes. Cada bote tem o acompanhamento de um instrutor, que 
coordena a remada de todos e garante a segurança dos participantes.

O Rafting Noturno no Jacaré é realizado no mesmo percurso e com 
o mesmo padrão da descida diurna realizada no Jacaré, 
reconhecida com uma das mais divertidas do país. O foco da 
descida, porém, é outro, com as possibilidades de novas percepções 
aguçadas pelo ambiente noturno.
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As descidas operadas pela Território Selvagem Canoar tem o 
acompanhamento de um safety caiaque, que desce junto aos 
botes proporcionando maior segurança, e conta  com a 
mobilidade necessária para realizar eventuais resgates.

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, e com sorte, é possível avistar animais de hábitos 
noturnos, como a coruja e a capivara. Durante a descida, de acordo 
com o nível do rio no dia, proporcionamos até três atividades lúdicas:
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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.

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.
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Virada no Lago - Todos devem posicionar-se estrategicamente para fazer 
um divertido pêndulo, até a virada completa do bote. Os mais interessados 
podem aprender a técnica utilizada no rafting para desvirar o bote.

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 
chocolate quente aos participantes. O retorno à agência é feito em 
transporte da Território Selvagem Canoar.
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 (*) 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 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

7,6 quilômetros de percurso pelo rio Jacaré-Pepira, incluindo a descida das corredeiras e as até 3 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 / percursoConteúdo PreçoIndicação / di�culdade

Rafting Noturno 
no Jacaré

Descida noturna do percurso Jacaré em 
botes in�áveis com acompanhamento de 
instrutor da Território Selvagem Canoar 

no bote.

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

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

Atividade

R$ 158,00 
Inclui equipamentos, instrutores, 

transporte interno, seguro, ligth stick, 
jacketa impermeável, chocolate quente 

e infra-estrutura para banho.

Traslado 20 minTraslado até a Base Território Selvagem Canoar, onde são realizados os treinamentos, instruções e embarque. 

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

Rafting e atividades lúdicas.
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Município: Brotas - SP.
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Nível do rio

 

 
   

Intervalo
de nível

Classe Atividades 
lúdicas

Características principais
do percurso nesse nível

1,0 a 1,2 m II a IV
Surf, Flutuação no 

Remanso da Brisa e 
Virada no Lago.

Aumento das ondas, re�uxos, velocidade e força nas 
corredeiras proporcionam maior emoção e qualidade no 
rafting. A altura mínima para participar da descida passa 

para 1,40 m.

0,3  a 1,0 m II a IV-

Surf, Flutuação no 
Remanso da Brisa e 

Virada no Lago.

Rio técnico com muitas pedras e passagens obrigatórias. 
Emoção nas principais corredeiras e as atividades lúdicas 
garantem a fama do Rafting no Jacaré como um dos mais 

divertidos percursos do rafting brasileiro.

Nível clássico para o Rafting Noturno. Emoção na corredeira 
e interação total com os sentidos nos remansos!1,2 a 1,5 m II a IV

Surf, Flutuação no 
Remanso da Brisa e 

Virada no Lago.

RAFTING
1,5 m
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nível mín.
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Segunda à domingo das 8 ás 18h: (14) 3653.3248 / 3653.5592.

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


