Arvorismo

no Sítio Canoar
Juquitiba/SP

Superação de limites verticais.

Arvorismo no Sítio Canoar

Definição

O arvorismo é a progressão entre bases suspensas associadas às copas das
árvores. A atividade é acompanhada por instrutores e o circuito equipado
com o sistema de trilho/vagão, que permite ao participante estar conectado
a um cabo de segurança durante toda a travessia.
O circuito de arvorismo do Sítio Canoar é cercado por árvores e margeia o rio
Juquiá. Venha desafiar seus limites verticais com toda estrutura e segurança
e curtir uma linda vista cercada da mata atlântica.
A Canoar é a empresa de esportes de aventura responsável pela introdução
do rafting no Brasil, em 1989. Atualmente atendemos às demandas de turismo
de aventura, educação esportiva e ambiental e atendimento corporativo.
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1
O check-in para a atividade é feito na recepção do Sítio Canoar.
Após sua realização o cliente irá receber um voucher, com o nome
do instrutor que o acompanhará na atividade, e tem um tempo livre
para ambientação e troca de roupa.

30 minutos após o horário estabelecido para a atividade, iniciamos
os preparativos para o arvorismo: ajuste de equipamentos, instruções
de segurança, alongamento, demonstração dos procedimentos
no percurso e passagem de todos os participantes pelo circuito
de treinamento.

2
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3
Os equipamentos fornecidos pela Canoar são certificados e aprovados
para pratica do arvorismo, mas é fundamental fazer o ajuste adequado
no corpo do participante.

4
Instruções de segurança.
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5
Demonstração dos procedimentos no percurso.

6
Passagem pelo circuito de treinamento, onde os participantes
executam a atividade bem próximos ao solo, para adquirir
a confiança e o conhecimento necessários para ultrapassar
com tranquilidade os desafios do circuito oficial.
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7
Na entrada do arvorismo é responsabilidade do instrutor
da Canoar a fixação do vagão (equipamento de segurança)
no cabo de aço, chamado de cabo vida, que vai garantir a
segurança do participante durante o trajeto.

O vagão corre junto com o participante no percurso, fixado por
uma fita solteira que se prende a sua cadeirinha. Na chegada às
plataformas de transição de atividades, o vagão corre pelo trilho,
permitindo a transição sem a necessidade de desconectar
o participante do cabo de segurança.

8
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9
O circuito é dividido em duas etapas, em um total de 17 desafios.
Cada plataforma suporta até três participantes e cada etapa deve
ser cumprida por um participante de cada vez.

10
A principal característica do circuito de arvorismo do Sítio Canoar
é o contato com árvores nativas da mata atlântica e com o rio
Juquiá, integrando terra, ar e água.
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11

O circuito conta com duas tirolesas. Nestes momentos, cabe a um
instrutor da Canoar ancorar o participante à base, desconectar o vagão
do sistema de segurança e conectar a roldada para a tirolesa.
Um segundo instrutor fará o freio, evitando o choque do participante
contra a plataforma de chegada.

12
A primeira etapa do circuito encerra-se com uma tirolesa sobre o rio
Juquiá. Na outra margem do rio, um instrutor da Canoar posiciona-se
para fazer o freio.
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13
Para retornar ao Sítio e iniciar a segunda etapa do circuito, utiliza-se
a ponte pênsil para ultrapassar o rio Juquiá.

14
A subida na segunda etapa do circuito é feita por uma escada
e a segurança dos participantes é assegurada pelo sistema de top
hope, no qual um cabo que passa por um freio no topo da plataforma
é fixado ao participante.
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15
Durante o trajeto os participantes são assistidos pelos instrutores.
Em caso de alguma necessidade o instrutor sobe ao circuito para
prestar ajuda, e ainda pode acionar o sistema de resgate para levar
o participante ao solo.

16
A atividade ponte fixa é cercada por árvores nativas da mata atlântica,
como os manacás, que ficam floridos durante o verão.
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17
O Balanço Vitória é o último desafio antes da tirolesa que encerra
o percurso.

18
A última tirolesa chega ao alto de uma rede, conhecida como
“teia de aranha”.
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Ficha técnica
Atividade

Pont. no
Programa
+ Aventura

Arvorismo no Sítio
Canoar

7
Pontos

Limitante

Indicação /
dificuldade

Altura Mín.:
1,30 m.
Peso máximo:
110 kg.

Iniciantes / Fácil.

Duração /
percurso

1h50 no total / 1h
no percurso.

Mínimo de participantes /
horários
(eventos regulares)*
Sáb. Dom. e
Feriados

2 participantes /
das 9h30 às 16h.

Dias
Úteis

5 participantes /
das 9h30 às 16h.*

Preço / O que Inclúi

R$ 75,00

Inclui equipamentos, instrutores, seguro e
infra-estrutura do Sítio Canoar.

* 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 7h30 e 16h).
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.

Cronograma Básico de Atividades
Check-in

Apresentação no sítio, confirmação de presença dos integrantes da reserva e acertos financeiros.

10’

Ambientação e organização pessoal

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

20’

Atividades preparatórias para o arvorismo

Ajuste dos equipamentos, alongamento, instruções de segurança e demonstração do percurso.

15’

Atividades preparatórias para o arvorismo

Passagem pelo circuito de treinamento. Todos os participantes devem passar pelo circuito.

15’

Arvorismo

17 atividades, divididas em duas etapas, que finalizam com tirolesas para levar o participante ao solo.

1h*

(*) O tempo de percurso pode variar até 30 minutos para mais ou para menos, dependendo da quantidade e habilidades dos participantes.
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Mapa do percurso
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Contato

Segunda à sexta das 9h ás 18h: (11) 2856.5777 - Finais de semana e feriados: (11) 4682.1382 / 99934.2903 / 99934.4286

canoar@canoar.com.br

www.canoar.com.br

