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Potencializando as possibilidades do rafting.

OPERADORA



De�nição
Rafting Comportamental  no Jacaré

O Rafting Comportamental no Jacaré é realizado no percurso mais visitado do país, com a melhor relação de emoção e contato com a 
natureza. Durante a descida do rio são aplicadas dinâmicas comportamentais - atividades especialmente selecionadas e elaboradas para 
atender às demandas comportamentais especí�cas de cada cliente.

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.

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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A Atividade Rafting no Jacaré-Pepira é operada pela Território 
Selvagem Canoar, que conta com SGS – Sistema de Gestão de Segurança 
e está certi�cada de acordo com a Norma 15.331 da ABNT – 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 operacionais.

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 
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 rafting: ajuste de equipamentos, instruções de 
segurança, dinâmica dos remos, alongamento e treinamento no lago.

O nível do rio determina o local de embarque: até 1,90 m na régua, 
ele é feito na Base de Águas Brancas Território Selvagem Canoar 
(20 min de traslado) e acima de 1,90 m, no Parque dos Saltos 
(1 km da agência, traslado em transporte da Território Selvagem Canoar).
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A Base de Águas Brancas Território Selvagem Canoar conta com 
banheiros e dois lagos, onde realizamos o treinamento prático 
para a descida.

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.
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A atividade tem um acompanhamento de um caiaque de 
segurança, que garante mais agilidade em situações de resgate. 
Nas principais corredeiras, instrutores posicionam-se com cabos 
de resgate na margem do rio.

A descida começa com muita emoção! Nos primeiros minutos de 
percurso ultrapassamos várias corredeiras divertidas. A terceira, 
conhecida como Onda Lateral, está entre as preferidas dos rafteiros.
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As 29 corredeiras são a grande atração do Rafting no Jacaré, sendo sete 
de classe III ou acima. Em dias de rio cheio, este número sobe para dez! 

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, entre 
as quatro apresentadas a seguir:
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Ao �nal do percurso, a mais desa�adora sequência de corredeiras, é 
conhecida como “Três Saltos”.  O “Primeiro Salto” é o cartão postal do 
rafting em Brotas!

Após o desembarque e organização dos equipamentos, servimos 
refresco e pinga com mel aos participantes. O retorno à agência é 
feito em transporte da Território Selvagem Canoar.
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Possibilidades comportamentais

Liderança, trabalho em equipe, integração,
con�ança, comunicação e superação de desa�os.

 PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS

O rafting trabalha importantes aspectos do trabalho em equipe. A sincronia sobressai-se à força. A liderança é bem de�nida 
e a disciplina e o comprometimento para ouvir e executar em sinergia com os companheiros os comandos recebidos é fundamental 
para o sucesso.

No Rafting Comportamental ativamos as possibilidades natas da atividade através das dinâmicas comportamentais* realizadas 
durante a descida. Estas dinâmicas são desa�os que vão exigir uma maior dedicação da equipe, intensi�cando a interação entre 
os participantes e promovendo uma otimização dos comportamentos desejados.

Rafting Comportamental  no Jacaré



Dinâmicas comportamentais

Em determinado percurso do rio cada 
participante deverá desempenhar 
o papel de líder, dando os comandos 
de remada e executando os lemes para 
correção do bote.

LIDERANÇA ROTATIVA

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS: 
liderança, comunicação e trabalho em equipe.
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Todos são vendados, e apenas 
o instrutor da Terrirório Selvagem Canoar 
vai desvendado conduzindo o bote.

CONFIANÇA

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS: 
con�ança, trabalho em equipe e comunicação.



Dinâmicas comportamentais
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As equipes devem eleger um líder 
para participar de uma corrida que exige 
atravessar uma correnteza do rio para 
resgatar o remo do instrutor �xados na 
margem oposta e devolver para ele.

CONQUISTA

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS: 
competição, superação de desa�os em equipe 
e trabalho em equipe.

Corrida contra o tempo, em trecho de 
remansos os botes �cam lado a lado para 
a largada.

CORRIDA DOS BOTES

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS: 
competição, superação de desa�os e trabalho 
em equipe.



Dinâmicas comportamentais

As equipes devem montar um sistema de 
resgate para “salvar”os companheiros que 
vem �utuando pelo rio. Pode ser aplicada 
em águas mais agitadas na parte �nal de 
uma corredeira, ou em um trecho mais 
ameno de correnteza.

RESGATE

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS: 
sinergia e trabalho em equipe.
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Os botes de todas as equipes, colocados 
juntos, como se fosse um único barco, 
avançam em sincronia pelo rio.

UM ÚNICO TIME

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS VIVENCIADAS: 
 trabalho em equipe e sinergia.



(*) O tempo de descida pode variar até 30 minutos para mais ou para menos, dependendo das condições do rio e da quantidade de participantes na descida.
 

Atividades preparatórias para o rafting 1hDivisão das equipes, ajuste dos equipamentos, instruções de segurança, dinâmica de descontração, alongamento 
e caminhada para o embarque.

Recepção e informações preliminares 5’ *Recepção dos participantes e informações preliminares sobre as facilidades do Sítio Canoar e forma e horário 
de apresentação para inicio da atividade.

Horário reservado para organização pessoal dos participantes: uso dos vestiários, troca de roupa e ambientação no Sítio Canoar.

O coordenador da Canoar, ou outra pessoa indicada pelo cliente, irá enfatizar as possibilidades de interação 
que serão vivenciadas no percurso.

 Cronograma Básico de Atividades

Ambientação e organização pessoal

Brie�ng sobre o aspecto comportamental 
   da atividade

15’ *

10’ *

6,7 km de percurso pelo percurso Jacaré, incluindo a descida das corredeiras e até seis dinâmicas comportamentais.Descida do rio 2h30* 

Desembarque, organização dos equipamentos, distribuição de refresco aos participantes e traslado ao sítio em transporte da Canoar.
Desembarque e retorno a Território 

Selvagem Canoar 1h

Descrição Duração / percursoConteúdo PreçoPrincipais competências 
vivenciadas

Rafting 
Comportamental 

no Jacaré.

Descida do percurso Jacaré em botes 
in�áveis com aplicação de  dinâmicas 

comportamentais e acompanhamento 
de Instrutor/Facilitador da  Território 

Selvagem Canoar.

Trabalho em equipe, integração, 
sinergia, superação de desa�os 

em equipe e liderança.

Rafting e dinâmicas 
comportamentais.

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

Atividades

R$160,00
inclui equipamentos, 

instrutores, transporte interno, 
seguro e infra-estrutura da 

Agência Território Selvagem 
Canoar.

Ficha técnica
Rafting Comportamental  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.

Obs.: Com o rio acima de 1,90m 
na Régua do Medidor, ou acima 
de 0,90 m na Régua do Primeiro 
Salto, a descida é realizada em 
outro percurso do rio, denominado 
“Percurso Intermediário”.

BASE DE APOIO
Base de Águas Brancas
Território Selvagem Canoar

Fazenda
Primavera
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Mapa do percurso - rio acima de 1,90 m

FINAL

Parque 
dos Saltos

Casa de 
Maquinas I

Corredeira 
do Flávio 
II (III+)

Re�uxo do 
Bambu II+ (III+)

Corredeiras da ilha 
I+ (II+)

Beni 1 I (II)

Beni 2 II (II+)
Beni 3 II (II+)

Beni 4 II (III)
Martineli I (I+)

Classe I 

Classe I 
Classe I 

Poção II (II+) 

Casa Amarela I

Sitio do Coador I

Corredeira do 
Carlinhos I 

Deusa II+ (III)

Ferradura II (III)

Corredeira 
do Décio II (III)

Corredeira do Javali I (II)

Batedeira II+ (III)  

INÍCIO DO 
PASSEIO

Brotas
Percurso intermediário: 9,6 km.

Município : Brotas / SP.

Obs.1: é usado somente quando o rio está 
acima de 1,90 m na régua do medidor, ou 
acima de 0,90 m na régua do Primeiro Salto.

Obs.2: com o rio acima de 2,50 m na régua 
do medidor, a atividade é cancelada. 

N

S

LO
BASE DE APOIO
Base de Águas Brancas
Território Selvagem Canoar



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

corporativo@territorioselvagem.com.br www.territorioselvagem.com.br


