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As mais belas paisagens da furna Jacaré. Imperdível!



Definição
Trilha Cânion Jacaré

O trekking é a caminhada por trilhas cercadas de atrativos naturais.

O trekking  Cânion Jacaré é um percurso de 03km de trilhas em meio a mata com uma grande diversidade de espécies da flora e fauna. 
No percurso os participantes conhecem os maiores desníveis naturais do Rio Jacaré Pepira e contemplam as mais belas    paisagens que 
compõem o cenário do Parque Jacaré visitando  cachoeiras.

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 Trilha da Canion Jacaré 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   Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas. Esta certificação garante que os pro-
cedimentos realizados pela operadora estão de acordo com as exigências 
técnicas de segurança, incluindo equipamentos, 
qualificação dos condutores e procedimentos operacionais.

2
O check-in para a atividade é feito no Eco Parque Jacaré, com os 

acertos financeiros e preenchimento da Declaração de Conhecimento de 

Risco. Após sua realização o cliente tem um tempo livre para 

ambientação e troca de roupa.

Programa
Trilha Cânion Jacaré
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Realizamos as atividades preparatórias para a Trilha Cânion Jacaré. Neste 

momento, são detalhadas todas as informações e instruções, realizamos 

um alongamento.

Na Trilha Cânion Jacaré contamos com um instrutor especializado na região 

que acompanha o grupo durante todo o percurso. Realizamos um detalhado 

processo de manutenção das trilhas e a atuação da equipe de condutores 

Território Selvagem Canoar, altamente 

qualificada, garantem a total segurança dos participantes.

Programa
Trilha Cânion Jacaré
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 Seguimos com a descida das grandes ladeiras do Vale do Jacaré, 

onde a emoção começa!  

Seguimos caminhando por um trecho de mata fechada, onde observamos 

uma grande variedade de espécies da fauna e flora da região.

Programa
Trilha Cânion Jacaré
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Durante o percurso passamos por pontes e travessias, tornando o passeio

divertido.

Chegamos à cachoeira Jacaré com 40m, o maior desnível do rio Jacaré 

Pepira onde o visual é de tirar o fôlego.

Programa
Trilha Cânion Jacaré
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Após a contemplação e momentos intensos de emoção fazemos a caminha 

de retorno, subindo o pelas trilhas do cânion Jacaré 

 Finalizando com um banho refrescante na Cachoeira São Sebastião, 

onde obtemos completa interação com a paisagem proporcionada pela 

natureza.

Programa
Trilha Cânion Jacaré



(*) 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.

Traslado Traslado até a Base Parque Jacaré é com carro próprio e com horário de deslocamento livre. 

Apresentação na base Eco Parque Jacaré, confirmação de presença dos integrantes da reserva, preenchimento da Declaração 
de Conhecimento de Risco e acertos financeiros.

 Cronograma Básico de Atividades

Check-in 10’

Percurso com visitação á  cachoeira .Trilha Cânion Jacaré 1h30’*

Ambientação e organização pessoal. 10‘
Horário reservado para organização pessoal dos participantes: uso dos vestiários, 

troca de roupa e ambientação na base Parque Jacaré.

Instruções de segurança e alongamento. Atividades preparatórias para 
a Trilha Cânion Jacaré. 10’

Mínimo de participantes / 
horários

Duração /
percurso Preço / O que InclúiIndicação /

dificuldade

Pont. no  
Programa 

+ Aventura
LimitanteAtividade 

Idade Mín.:
10 anos 

2h00 no total/  
3 km de percurso.

Iniciantes / 
moderada.

R$ 89,00
Condutores, seguro e infra-estrutura do Eco 

Parque Jacaré.
Em 

Breve

Sáb. Dom. e 
Feriados

Dias
Úteis

2 participantes / 09h 
e 14h.

2 participantes / 09h 
e 14h.

Trilha Cânion
Jacaré

* 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.

Ficha técnica
Trilha Cânion Jacaré



Mapa do percurso
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BASE DE APOIO
Parque jacaré

Represa do
Patrimônio

Torre 

 Lago do 
Mestre Ioda

Barragem

Bairro do Patrimônio

Distância percorrida à cav – 3,0 Km. 

Município: Brotas / SP.

Cachoeira São Sebastião

Trilha Cânion Jacaré

Cachoeira Jacaré



Contato

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

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

Trilha Cânion Jacaré


