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Uma maneira diferente de contemplar a natureza.
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De�nição

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 dois sensacionais Voos sobre a cachoeira São Sebastião, você vai sentir a emoção de  Voar como um pássaro, sentindo o vento em 
seu rosto e contemplando a beleza das águas.

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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Voo das Cachoeiras
Programa

1A atividade Voo das Cachoeiras 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 operacionais.

2
O check-in para a atividade é feito na recepção do Parque Jacaré, 
com os acertos �nanceiros e preenchimento do Termo de 
Conhecimento de Risco. Após sua realização o cliente tem um 
tempo livre para ambientação e troca de roupa.



Programa
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4
Seguimos caminhando até a primeira plataforma de saída do Voo 
das Cachoeiras.
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Na base do Parque Jacaré realizamos as atividades preparatórias 
para o Voo das Cachoeiras. Neste momento são detalhadas as 
informações e instruções de segurança são elucidadas .
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6

Próxima a base encontra-se a plataforma da primeira etapa do voo, que 
tem 160 m  de extensão e 50 metros de altura sobrevoando a Cachoeira 
São Sebastião. 

Todas as etapas do Voo das Cachoeiras 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 
condutores Território Selvagem Canoar, altamente quali�cada, 
garantem a total segurança dos participantes.
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8

Sentir a emoção de voar sobre a cachoeira, vizualizando-a 
sobre seus pés é indescritível. A liberdade, a sençasão de 
ser um passáro e o contato com a natureza é único.

Você poderá girar e deslumbrar toda a paisagem do Canion 
Jacaré.
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Uma rápida transição entre plataformas dá sequência ao Voo 
das Cachoeiras. Novamente sobrevoando a Cachoeira São 
Sebastião em 140 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 30 kg para participar, o “Voo Duplo” permite que sejam 
abertas exceções, que são avaliadas pelo coordenador da atividade.
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O Voo das Cachoeiras é uma maneira diferente de contemplar a 
natureza, o visual do Canion Jacaré é deslumbrante.

Imagine essa cachoeira aos seus pés.
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14

Após momentos intensos de emoção e Voo pelas mais 
belas paisagens do Canion Jacaré, você poderá  tomar um 
delicioso banho nas piscinas naturais da Cachoeira São 
Sebastião.

O  Parque Jacaré conta com uma beleza natural única,  a represa 
do Patrimonio e suas  cachoeiras proporcionam momentos únicos na 
natureza.
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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.

Check-in 10minApresentação no Parque Jacaré, con�rmação de presença dos integrantes da reserva, preenchimento do Termo de 
Conhecimento de Risco e acertos �nanceiros.

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

 Cronograma Básico de Atividades

Ambientação e organização pessoal 10min

2 tirolesas em 300 m (160 m + 140 m ) + 1 quilômetro de trekking em trilha
+  visitação e banho na Cachoeira São Sebastião.Voo das Cachoeiras 1h00 

Apresentação dos equipamentos, instruções de segurança, ajuste dos equipamentos e alongamento. Atividades preparatórias para 
o Voo das Cachoeiras. 10 min

Mínimo de participantes / 
horários

Duração /
percurso Preço / O que InclúiIndicação /

di�culdade

Pont. no  
Programa 

+ Aventura
LimitanteAtividade 

Peso:
Deve estar entre 
50,0 Kg e 100 Kg.

1h30 no total, 1 h 
na atividade /

1 km de trilhas +
160 mt + 140 mt

de tirolesa.

Iniciantes / fácil.

R$ 89,00
Inclui equipamentos, condutores, seguro, refresco 

no �nal e infra-estrutura da Parque Jacaré.
Em 

Breve

Sáb. Dom. e 
Feriados

Dias
Úteis

2 participantes /
das 9h ás 16h.*

2 participantes /
das 9h ás 16h.*
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* 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.
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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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