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CARO 
AVENTUREIRO

Uma aventura pode ocorrer a qualquer momento do dia. Na essên-

cia, é tudo aquilo que proporciona uma emoção diferente, um algo a 

mais que supera a rotina. Mas antes de tudo, a aventura gera um sen-

timento que altera o ritmo do coração e nos faz sentir o gosto doce da 

vida. Aventurar-se é dizer sim ao nosso instinto que deseja acima de 

qualquer coisa ser feliz.

Nas próximas páginas encontram-se quatro reportagens que 

apresentam um pouco da aventura que a vida pode ser. Em ne-

nhum momento estive sozinho durante esse processo. Dividir com 

alguém as histórias atribui mais significado as nossas ações e per-

mite com que a informação seja levada adiante. Essa é a essência 

que encontrei no jornalismo, viver e contar sobre aquilo que pode 

tornar as pessoas mais vivas. O convite não necessariamente é fazer 

algumas dessas aventuras, mas incorporar o espírito de aventurar-

-se. Ter sede e não se acomodar.

Transformar essas histórias em texto e apresentá-las acompanha-

das de fotografias foi o caminho encontrado para traduzir o espírito 

de quem é apaixonado pela natureza e por aventuras. Não podemos 

nos afastar do mundo para observá-lo, precisamos acreditar nos sen-

timentos que emergem quando vivemos o mundo aí fora. Se há algo 

que nos conecta é a capacidade de sentir e transmitir nossas percep-

ções sobre as coisas. Somos parte da informação assim que nos envol-

vemos, e por isso o tom autoral nessas reportagens.

A apresentação dessas histórias em um caderno impresso contem-

pla o gosto por fotografia e texto como formas ideais para despertar 

o imaginário do leitor, da mesma forma que criamos os cenários ao 

ler um livro. Os detalhes gráficos de estilo desse caderno levaram em 

conta a identidade visual do portal Mundo Crux, onde também de-

senvolvemos conteúdos para esse segmento de aventura. Esse cader-

no também pode ser considerado o início de um projeto de extensão 

do conteúdo online para o impresso.

Mas como disse, em nenhum momento estive sozinho nesse pro-

cesso. Além das pessoas maravilhosas que conheci e que me ensina-

ram sobre as aventuras, quero agradecer aos meus amigos que sem-

pre foram grandes parceiros para memoráveis histórias. Agradeço 

também a equipe do Mundo Crux, onde também criei amizades. E em 

especial agradeço a minha namorada e a minha família. Desde meus 

avós até meus pais e tios, que desde pequeno me inspiram a sonhar 

como primeiro passo para contar uma boa história de realização. 

Obrigado, galera. Boas aventuras!
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É raro o dia em que não olhamos para o céu. Às vezes tem um pássaro, uma nuvem 

que chama atenção. Olhamos, até mesmo, para decidir que roupa vamos colocar e se 

pegamos o guarda-chuva antes de sair de casa. Naquela tarde ensolarada, olhei para o 

céu e vi cinco pontinhos pretos aparecerem logo atrás de um avião, também pequeno 

lá no alto, e depois se transformarem em pontos coloridos na imensidão azul infinita. 

Naquele momento, os paraquedistas deixaram de fazer parte da aeronave para fazer 

parte do céu. “Onde eles estão?”, “Lá no céu. Está vendo?”.

No solo, o instrutor Marcelo Ricci, 37, passa as orientações via rádio paras os alu-

nos do curso que controlam o paraquedas durante a descida. “Curva de 40º à direita”, 

“Estabiliza e vem reto”, “Você ainda está muito longe”, dizia ele para cada um dos 

alunos lá em cima. Cerca de 10 minutos depois, eles pousam no gramado em frente ao 

hangar que serve de base da escola de parequedismo, no município de São Francisco 

do Sul, no Norte de Santa Catarina. Todos se abraçam e recebem os parabéns.

Entre alunos, instrutores, curiosos, equipe de dobragem de paraquedas, atletas de 

fim de semana e amigos, há 32 pessoas dentro do hangar. O som de risadas é constan-

te no ambiente, em meio a quem se prepara para um salto e quem volta de outro. Ver 

as pessoas voltando do céu, depois de um exercício do curso ou de um salto duplo, 

com um sorriso gigante no rosto, que nada tem a ver com medo, é encorajador e 

convidativo. 

Salto duplo
Diego da Silva, 27, realizou um salto duplo acompanhado do instrutor José Pires, 

53. Nessa modalidade, Silva fica preso a Pires e não precisa se preocupar com ne-

nhum procedimento técnico, que ficam todos sob responsabilidade do instrutor. Os 

dois usam um paraquedas grande o suficiente para sustentar o peso de Silva e de 

Pires e garantir a segurança da atividade. “Eu estava com medo antes, claro. A adre-

nalina aumenta na hora de sair do avião. O mais lindo é ver o horizonte com o céu e o 

mar em um mesmo tom de azul”, conta Silva.

O instrutor Pires é português e mora no município catarinense de Ituporanga des-

de 2009. A grande experiência dele com o paraquedismo fica evidente em poucos 

minutos de conversa. Atencioso diante de qualquer dúvida, Pires responde com um 

sotaque carregado, fala pausadamente e tenta ser sempre o mais claro possível nas 

suas orientações. “Além de eu estar ajudando na realização de um sonho, lá em cima, 

na hora do salto, o que me fascina é que todo mundo é igual”, descreve Pires sobre 

saltar com alguém pela primeira vez em um salto duplo. “Não importa a classe so-

cial, cor da pele, idade ou sexo. Todos se emocionam como humanos. Parece que se 

sentem mais vivos.” Ele também conta que tem muito machão metido a corajoso em 

terra, que lá em cima fica pequeninho e assustado. 

O paraquedas 
permite ao homem 
libertar-se do avião 
e de qualquer outra 
referência concreta 

que o mantenha com 
os pés no “chão”, para 

compor um cenário 
azul e infinito

O CéU 
nunCA mAis 
seRá O MESMO



6

A dinâmica do paraquedas consiste basicamente em 

aumentar a área de atrito com ar durante a queda, redu-

zindo a ação da força da gravidade, que empurra o corpo 

para o solo. Os primeiros registros de utilização dessa 

técnica ocorreram em festas imperiais chinesas há cerca 

de 2 mil anos. O primeiro projeto de paraquedas data de 

1485, quando Leonardo Da Vinci desenhou um redutor 

de velocidade vertical com formato piramidal. Mas foi 

Fausto Veranzio, um crota nascido na antiga República 

Veneziana, que saltou com uma adaptação retangular do 

projeto de Da Vinci da torre da catedral de Veneza e che-

gou ileso ao solo, em 1617.

Em 1797, o francês Andre-Jacques Garnerin passou a 

ser considerado o primeiro paraquedista da história ao 

se soltar de um balão de ar a 2 mil pés de altura (609 

metros). O equipamento parecia um gigantesco guarda-

-chuva, com um cesto onde Garnerin permaceu até che-

gar ao solo. Cinco anos depois, ele realizou um salto a 8 

mil pés (2438 metros).

Cem anos mais tarde, foram desenvolvidos a técnica para 

dobrar o paraquedas dentro de uma mochila e um coman-

do para acioná-lo preso ao balão de ar. Em 1919, ocorreu 

o primeiro salto com queda livre. O americano Leslie Irvin 

saltou de um avião e, alguns segundos depois,comandou a 

abertura do paraquedas puxando um cordão com a mão. 

Foi a primeira vez que o próprio paraquedista abriu seu pa-

raquedas com uma ação muscular.

A consolidação do paraquedismo se deu no período 

entre guerras com o surgimento de escolas militares. 

Depois de serem amplamente usados na 2ª Guerra Mun-

dial, os grandes paraquedas redondos, como os ameri-

canos T-10, passaram a ser usados em práticas de queda 

livre. Porém, eram pesados e sem dirigibilidade, sendo 

muitas vezes levados pelo vento.

A partir dos anos 50 começou o desenvolvimento de pa-

raquedas mais aerodinâmicos e mais leves. O formato mais 

usado atualmente é retangular. Possui células abertas na 

parte frontal e fechadas atrás, que se enchem de ar e man-

têm a forma de “asa” do velame. Ao invés de cair lentamen-

te como os paraquedas redondos, esse modelo permite com 

que o paraquedista plane no ar e controle a direção.

A conquista 
do céu 

Ilustração de Veranzio, que saltou em 1617, em Veneza

Paraquedas usado por Garnerin era preso a um balão

Velames redondos apenas reduzem a velocidade da queda
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Do outro lado do hangar, Ricci grita para mim: “Che-

gou tua hora! Vamos se arrumar.” Ele logo abre um sor-

riso no rosto ao ver minha surpresa. O meu salto estava 

programado para a próxima decolagem, mas houve a 

desistência de um aluno que não estava preparado e fui 

no lugar dele. “Quando a porta do avião abrir, vai entrar 

muito vento, barulho e medo. Mas fica tranquilo, tu vais 

curtir”, motiva Ricci.

Até então eu estava tranquilo, mas na porta do avião 

começo a ficar nervoso apesar de me sentir seguro quan-

to ao instrutor e ao equipamento. Uma sensação gostosa 

de ansiedade e euforia surge dentro do peito. Pires será 

o instrutor do salto. Ele checa as cintas que visto e expli-

ca alguns detalhes de como será lá em cima. Entramos 

no avião. “Se tudo der errado, há o paraquedas reserva”, 

penso comigo mesmo.

Segurança
Em 1977, Pires se formou paraquedista militar pelo 

exército português e realizou diversas manobras de 

treinamento. “Nós fazíamos saltos noturnos carregados 

de armamento. Simplesmente não se via para onde es-

távamos indo, e era preciso saber bem o que estávamos 

fazendo.” Durante uma apresentação, em 1986, ele fratu-

rou o calcanhar direito em oito partes na hora do pouso e 

passou a evitar certas manobras com peso. Em 1992, Pires 

se aposentou das forças armadas com 15 anos de expe-

riência e cerca de 1.800 saltos.

Depois de 12 anos afastado do paraquedismo, Pires de-

cidiu voltar a saltar e trabalhar com o esporte em 2004.  

“Era tudo diferente. Antes, não existia dispositivo de aber-

tura automático, nós praticamente rezávamos cada vez 

que um aluno saltava para que ele conseguisse abrir o seu 

próprio paraquedas”, conta Pires, atribuindo os cabelos 

brancos de hoje a esses momentos. 

O dispositivo de abertura automático (AAD, sigla em 

inglês) é a maior segurança que o paraquedista tem caso 

tudo ocorra errado durante o salto. O AAD garante que o 

paraquedas reserva se abra, mesmo que o paraquedista 

não tenha condições de ativá-lo por conta. A altitude para 

o acionamento automático é pré-programada em terra e 

deve considerar a altitude do local de pouso. Caso contrá-

rio, pode não haver tempo suficiente para retardar a queda.

O ADD também leva em conta a velocidade de queda 

para disparar o paraquedas reserva. O fator velocidade nes-

se cálculo computadorizado é importante, pois garante que 

o reserva não abra durante uma queda controlada com o 

velame principal funcionando adequadamente. “O reserva 

é usado quando ocorre um mau funcionamento do princi-

pal. Inclusive, deve-se liberar o principal antes de abrir o 

reserva”, explica Pires.

O paraquedas reserva do salto duplo também exige uma 

programação específica do ADD. Como somos duas pessoas 

e o peso é maior, a altura segura mínima para abertura do 

reserva também deve ser elevada. O nosso paraquedas re-

serva está programado para abrir com 2.200 pés (670 me-

tros) do solo se a velocidade de queda for maior que cerca 

de 50 km/h. “O meu paraquedas reserva pessoal, que é bem 

menor e precisa sustentar muito menos peso, eu programo 

Antes do salto, o avião reduz a velocidade e o barulho do motor quase cessa. É a hora de respirar fundo, porque logo a porta irá abrir
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para abrir a 230 metros”, compara Pires.

A segurança da atividade também depende de outros 

fatores que vão além do profissionalismo e experiência do 

instrutor e da qualidade dos equipamentos para o salto. Para 

saltar é preciso ir de avião até a altitude desejada (há a possi-

bilidade de saltar de balão em lugares especializado para essa 

prática). Algumas escolas operam em aeroportos pequenos 

e particulares, que devem manter as condições ideais para 

o pouso e decolagem. O piloto da aeronave precisa sempre 

contatar a torre de controle próxima na hora dos voos e o li-

mite de passageiros da aeronave, é claro, deve ser respeitado.

“Cerca de 80% do custo que tenho é com manutenção e 

combustível para o avião”, calcula Marcelo Ricci, que além 

de instrutor é o proprietário da escola de paraquedismo. 

Esse custo é diluído no valor da atividade que se torna bas-

tante elevado. O salto duplo custa entre R$ 420, 00, mas com 

filmagem e fotos o valor pode chegar a R$ 610,00.  “Mesmo 

assim o interesse pelo esporte cresceu muito nos últimos 

cinco anos. “Cada vez mais gente tem condições de inves-

tir em lazer, e nesse ponto, nós vendemos uma experiência 

muito interessante”, avalia Ricci.

Há dois modelos de curso para quem deseja se tornar 

um praticante solo de paraquedismo. No Accelerated Static 

Line (ASL), o aluno aumenta a altura do salto gradualmen-

te e somente depois do sétimo salto realiza queda livre. Ao 

todo o curso contempla 16 saltos e custa cerca de R$ 3 mil. O 

curso Accelerated Free Fall (AFF) é um curso mais dinâmico 

e os saltos são sempre a 10 mil pés (3 mil metros). Nos pri-

meiros saltos o aluno é acompanhado de instrutores para 

realizar os exercícios e conforme supera os níveis, passa a 

“Lá em cima, todo
mundo é igual. Não

importa classe social,
cor da pele, idade

ou sexo. Parece
que se sentem

mais vivos”
O instrutor Pires fala alto para ser ouvido entre o barulho do vento e orienta o posicionamento 
adequado. Mesmo preso a ele, tenho a sensação que posso escorregar e cair
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saltar solo. O AFF é o mais indicado e também o mais caro. 

Em torno de R$ 3,5 mil.

Dois dias antes, na quinta-feira 15 de novembro, o avião 

colorido da escola decolou 13 vezes e 57 pessoas, entre alu-

nos, atletas e saltos duplos, se jogaram de paraquedas pelo 

céu. No sábado em que estive na base, foram 15 decolagens 

que possibilitaram o salto de 69 pessoas. Para saltarem, os 

atletas precisam ter feito um dos cursos e serem credencia-

dos pela Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPQ).

Mais Alto
O avião modelo Cesina 182 se alinha contra o vento e 

acelera pela pista de grama, as rodas criam um rastro de 

poeira até deixarem o solo. Pires e eu estamos acompanha-

dos do fotógrafo Diego Sternheim, 40, o piloto e dois atletas. 

Todos sentados na fuselagem da aeronave que tem apenas 

o assento do piloto. Pela primeira vez decolo em um avião 

sem pretensão de voltar à terra com ele.

Os paraquedas que eles levam nas costas foram dobrados 

por uma equipe ainda em solo. O correto fechamento do 

equipamento dentro da mochila é outro ponto básico para 

o sucesso de qualquer salto. Luiz Miranda, 49, é dos res-

ponsáveis pela dobragem e leva cerca de 10 minutos para 

fechar cada paraquedas. “É preciso estar atento a todas as 

etapas, se uma falhar, o paraquedas pode não abrir corre-

tamente.” O reserva deve ser revisado a cada seis meses, 

mesmo que não tenho sido usado no período.

A parte principal do paraquedas é o velame, formado 

geralmente por nove células. O nosso paraquedas, com 34 

m², é considerado grande. Os menores tem cerca de 8,5 m² 

e alguns até 6 m². Quando o paraquedista puxa o desco-

nector principal, solta-se um pino que libera o drogue, ou 

pilotinho, que consiste em um paraquedas pequenino. Em 

seguida, o drogue infla e puxa o velame para fora, freando a 

queda livre de aproximadamente 250km/h.

Depois de 20 minutos de voo em espiral chegamos a 10 

mil pés de altitude (3.048 metros).  Através da janela de 

fibra vejo o mundo lá embaixo passar em câmera lenta, 

devagar. Por instante parece que tudo está em velocidade 

reduzida. Abaixo de nós, pequenas nuvens avançam pelo 

continente em direção ao litoral. Os navios são minúscu-

los, as ondas no mar são como traços brancos e o oceano se 

confunde com o céu em um mesmo tom de azul.

Do outro lado, a Oeste, o Sol toca a superfície de nuvens 

maiores no horizonte e por um buraco entre elas, ilumina a 

baia da Babitonga, no litoral Norte de Santa Catarina. Sinto 

um gosto doce de felicidade e uma vontade imensa de sal-

tar logo. O avião reduz a velocidade e o barulho do motor 

diminui. A porta se abre e um vento forte entra na aerona-

ve. O primeiro atleta se posiciona fora do avião e desaparece 

instantaneamente no ar. O mesmo acontece com o segundo.

A porta se fecha. Eu, Pires e o fotógrafo iremos saltar na 

próxima passagem do avião sobre a base. Enquanto isso, o 

instrutor conecta os ganchos na minha cinta, me prende a 

ele e passa as últimas instruções antes de nos posicionamos 

ao lado da porta.

— Estamos prontos. — avisa Pires ao piloto.

O avião reduz novamente a velocidade. Dessa vez estou 

bem na frente da porta, e quando ela se abre o vento me atin-

Aluno do curso de paraquedista plana em direção à base para pousar. São cerca de 10  minutos de voo com o paraquedas aberto
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ge diretamente no rosto. O fotógrafo passa na minha frente 

e se posiciona do lado de fora do avião. Nem reparo como 

que ele ficou ali parado segurando em um engate para a mão.

— Vamos! — grita Pires.

Ainda agachado dou dois passos e coloco o pé esquerdo no 

estribo do avião que fica do lado de fora, meio metro longe 

da porta. O vento é fortíssimo e a altura me parece absurda. 

Com os dois pés sobre o estribo, não paro de olhar o solo, lá 

embaixo. Sinto um puxão para trás e percebo que é chegada 

a hora. Pires se impulsiona e mergulhamos no céu.

Depois do que me pareceu ser um giro no ar, mantenho 

as pernas e a cabeça voltados para cima. Ouço o ar nos ou-

vidos como quando colocamos a cabeça fora da janela do 

carro em alta velocidade. Percebo que estamos virados 

para o lado da baía da Babitonga, e logo em seguida, Pires 

toca duas vezes nos meus ombros conforme combinado. A 

queda está controlada e posso abrir os braços que rasgam o 

ar durante a queda livre.

Então, começo a curtir a vista do mar e do horizonte. O 

solo se aproxima tão devagar que não se tem a noção de 

queda ou de que vamos bater no chão. O ar que desliza pelo 

rosto e balança a bochecha lembra que estamos em queda 

livre a mais de 200 km/h. É difícil respirar, tanto pela ve-

locidade do ar quando pelos berros de euforia que disparo 

Os 34 segundos parecem mais longos durante a queda livre e são suficientes para curtir o salto e observar  o desenho do mar no litoral 
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De volta ao solo, demora para a experiência achar um lugar no raciocínio. Não sabia como expressar o que acabara de acontecer

pelo céu. Cair é liberta-se de qualquer referência. Não há 

nada para se segurar, nada concreto para se sustentar. As 

mãos abertas tocam apenas o ar, que faz cócegas na palma.

O fotógrafo chega deslizando pelo ar e para na nossa 

frente. Ele faz sinais com as mãos que naturalmente imi-

to sem mesmo pensar no que estou fazendo. Depois de 34 

segundos de queda livre, Pires aciona o drogue a 5 mil pés 

(1524 metros) e recebemos um puxão forte que dá um gelo 

no estômago. Recuperado o fôlego, começamos a planar 

com o paraquedas aberto. Os pés balançam no vazio, o ar é 

calmo e o horizonte é longe.

Sete minutos depois, já perto do solo, Pires avisa que, 

quando ele gritar “pernas”, devo erguer os joelhos e depois 

baixar para ajudar no pouso. Só então lembro que ainda te-

nho músculos e que os controlo voluntariamente. Antes da 

hora, movimento uma vez os pés para ter certeza que ainda 

me pertencem. Então, enfim, o solo novamente.

Meu corpo inteiro estava relaxado. Olhei para o céu al-

gumas vezes enquanto caminhava junto com o fotógrafo 

até o hangar. Falava os mais variados adjetivos sem formar 

nenhuma frase na tentativa de descrever o salto. Mas só de-

pois, quando estava indo embora, olhei para cima e me dei 

conta de que eu estava lá. Lá no alto, no céu. E então, o céu 

nunca mais foi o mesmo com essa lembrança
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DeVORADO 
PeLOs  

CÂNIONS

A natureza não é um destino 
ou lugar com uma placa de 

bem vindo na entrada. Ou 
somos parte de algo maior, 

ou estamos resumidos a 
nossa individualidade

FOTO: eriCh CAsAgrAnDe
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S
ão 7h53min de uma sexta-feira na praça central de 

Praia Grande, cidade ao extremo Sul do estado de San-

ta Catarina, na divisa com o Rio Grande do Sul. O único 

movimento, além dos pássaros e das nuvens é o de um 

senhor que irriga os jardins da praça. Pouco depois das 

8h, a floricultura ao lado da igreja matriz abre as portas e a ven-

dedora coloca algumas flores na calçada. Aos poucos, a cidade que 

nasceu como repouso de tropeiros, começa a acordar. 

Era costume dos tropeiros parar nas margens extensas de pe-

dra do Rio Mampituba para descansar antes de continuar a via-

gem para um dos dois horizontes de Praia Grande. De um lado, 

a planície do Litoral catarinense. Do outro, os morros íngremes 

e altos da Serra Geral, que terminam abruptamente e formam 

gigantescas fendas, como se o planalto tivesse sido aparado pelo 

gume de uma faca. Como cheguei do litoral, sigo para a Serra e 

nos próximos dois dias irei explorar o interior de dois cânions. 

As paredes da serra
 A drástica diferença de altitude, de até 1000 metros, que se-

para os Campos de Cima da Serra da Planície Costeira e forma 

os paredões, se deve a uma sucessão de derramamentos de lava 

ocorridos há 132 milhões de anos. Com a separação dos conti-

nentes e o choque das placas tectônicas a parte oriental do pla-

nalto se ergueu e formou a Serra Geral.  Coube ao vento, rios e 

outras intempéries apararem as escarpas dos cânions.

O Parque Nacional de Aparados da Serra foi criado em 1959 

e abriga no centro dos 130 Km² o cânion Itaimbezinho, que em 

tupi-guarani significa “pedra afiada”. Em 1992, a área de preser-

vação foi ampliada para 300 km², com a criação do Parque da 

Serra Geral, e passou a abranger outros cânions como o Fortale-

za, Malacara, Churriado. Todos entre os municípios de Cambará 

do Sul (RS), Praia Grande (SC) e Jacinto Machado (SC).

Conforme nos aproximamos da Serra, as escarpas parecem 

crescer ainda mais e nos apresentam a sua real dimensão. Pela 

janela da caminhonete, já é possível sentir o ar mais fresco, com 

cheiro de mato que o vento carrega. Alguns agricultores à beira 

da estrada nos cumprimentam levantando os braços ou acenan-

do com a cabeça, como se nos conhecessem. O gesto é típico de 

locais onde se conhecem os vizinhos há décadas. Sabe-se quan-

do alguém é da cidade ou quando são forasteiros em carros que 

nunca antes passaram ali. “Eles vão para a trilha do Rio do Boi.”

Até a guarita do Parque Nacional de Aparados da Serra, foram 

12 quilômetros de carro. A partir de agora, Sérgio Lopes, 47, irá 

guiar um grupo de nove pessoas por 8 quilômetros de caminha-

da pela Trilha do Rio do Boi, no interior do cânion Itaimbezinho.
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A cada passo em direção ao interior do cânion, maiores 
são os paredões que parecem se debruçar sobre nós. 
Tornamo-nos menores quando nossas referências são gigantes
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Embora a criação dos parques busque garantir a preserva-

ção da natureza da região, ela não é vista com bons olhos por 

todos os moradores. O Instituto Chico Mendes de Conserva-

ção da Biodiversidade (ICMBio) é o responsável pela gestão 

dos dois parques e precisa lidar com a insatisfação de parte da 

população. Os principais problemas se devem às restrições de 

algumas atividades e a demora nos processos de indenização 

pelas áreas desapropriadas. 

Documentos do ICMBio indicam que, no município de Praia 

Grande, a restrição ao uso da madeira é o fato mais inciden-

te nas entrevistas em relação ao descontentamento quanto a 

criação do parque. Em Cambará do Sul, na parte do planalto, 

problemas com o processo de indenização pelas terras, apare-

cem em 95% das pesquisas. “O processo é demorado devido à 

burocracia e à falta de documentos. Há terras sem escrituras, 

ou em posse de até cinco herdeiros”, explica o diretor dos par-

ques, Deonir Zimmermann.

A implantação dos parques também refletiu no início da ati-

vidade de turismo na região, até então essencialmente agrícola, 

e alguns habitantes locais montaram pousadas e agências de 

turismo. Valmor da Silva Inácio, 50, é vigilante do Parque Na-

cional da Serra Geral e nos recebe na guarita da trilha do Rio 

do Boi. Inácio largou a plantação de banana há seis anos para 

trabalhar como guarda e fiscalizar a entrada e saída de pessoas 

no parque. “Antes eu ganhava pouco mais de R$ 300,00 por mês, 

hoje, com o salário e a renda do café rural que oferecemos aos 

turistas, são R$ 2 mil.”

“Já cacei e desmatei muito”, continua Inácio que sempre mo-

rou no interior de Praia Grande. “Mas o tempo passa e a gente 

aprende com ele. Agora valorizo o meio ambiente, ganho mais 

com ele preservado.” Durante o turno de 12h na guarita, ele fica 

na companhia da mata com tucanos, macacos, cervos e garante 

ter visto um raro leão-baio (nome regional para o puma ame-

ricano) ao lado da guarita. “O turismo é principal ferramenta 

para a promoção do desenvolvimento socioambiental. Não há 

como pensar na proteção de um parque nacional sem apoiar-se 

no turismo em áreas naturais”, avalia Zimmermann.

Gigantes
O Parque Nacional de Aparados da Serra recebeu neste ano 

58.088 visitantes até 31 de outubro, mas apenas 1.883 pessoas fi-

zeram a trilha do Rio do Boi. Para quem observa o Itaimbezinho 

da parte alta, ele parece gigantesco. A sensação ao olhar para o 

desfiladeiro é de voar, mas com os pés no chão.

Ao lado da sede, localizada na parte superior do cânion, há 

duas trilhas. A trilha do vértice, com 500 metros de extensão, 

leva até a beira dos paredões que formam a garganta do cânion, 

O desfiladeiro parece não 
ter fim e segue cercado 
por paredes com alturas 

arrebatadoras que atingem 
500 metros nesse ponto. 
“Parece que o cânion te 

engole”, resume Bruno Endres

Os pinheiros-araucária, característicos do planalto serrano e adaptados 
ao frio do inverno, se restringem à borda do cânion, enquanto a mata-

atlântica predomina no fundo, onde o clima é mais úmido
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próximo à cachoeira das Andorinhas. A trilha do cotovelo, 

com 3 quilômetros, permite uma visão mais ampla a partir 

do mirante, localizado onde a fenda faz uma curva e se abre 

para Leste. Ao redor, os pinheiros-araucária vão até a borda 

e, como se espiassem para o precipício e sentissem vertigem, 

se resguardam no planalto serrano.

Com 5,8 quilômetros de extensão, o Itaimbezinho se 

destaca pelo fato de seus paredões seguirem verticalmente 

quase até a base, no leito do Rio do Boi, 700 metros abaixo. 

O verde da mata no fundo do desfiladeiro escalou a fenda 

até onde conseguiu e deixou exposta a pedra branca na 

parte alta. Os paredões imensos e suas sombras frias pare-

cem se mover lentamente um em direção ao outro, como 

se fossem nos prender entre eles. No fundo do cânion, nos 

sentimos pequenos.

Pequeno
A partir da guarita onde Valmor Inácio registrou nossos 

nomes, RGs e hora de entrada, é permitido seguir apenas 

acompanhado por um guia credenciado pelo ICMBio. Assim 

que chegamos no Rio do Boi, fazemos a primeira travessia 

de mãos dadas e com água até a cintura. Cruzaremos cerca 

de 20 vezes o rio. Atravessar o rio de mãos dadas é um pro-

cedimento padrão que reduz a possibilidade de queda, pois 

as pedras são lisas no fundo, porém não é prático e torna o 

percurso lento.

Duas semanas antes estive na região pela primeira vez 

para fazer essa mesma trilha. Mas encontrei todas fechadas 

por causa da forte chuva que atingira a região na noite ante-

rior. Além dos rios que percorrem as fendas, há diversos ria-

chos afluentes que descem pelos paredões cânion adentro. A 

diferença de temperatura entre a parte alta e baixa da região 

colabora para a formação de pancadas de chuva ou tempo-

rais que elevam rapidamente o nível dos rios.

Lopes conta que há dois anos guiava um casal de america-

O Rio do Boi  leva esse nome porque muito gado já caiu dos campos para dentro do cânion. Formado por diversos riachos, ele 
apresenta pontos com correnteza e outros lugares mais calmos, com até 3 metros de profundidade, ótimos para nadar e mergulhar
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nos na trilha do Rio do Boi, quando o nível do rio 

começou a subir. “Foi um sufoco. Fiquei um pouco 

preocupado e precisamos usar cordas para fazer 

a travessia do rio”, lembra Lopes. Ele garante que 

os turistas adoraram o “extra” de aventura que a 

tempestade trouxe. 

A trilha é o próprio leito do rio formado por sei-

xos, e até a boca do cânion serão cerca de 5 quilô-

metros de caminhada. Nesse trecho, o Rio do Boi 

corre em direção à planície sem muitas curvas. 

Paramos por duas vezes para tomar banho de rio. 

A água é gelada e basta um mergulho para aliviar 

o calor abafado de novembro.

Ao chegarmos à cachoeira Leite de Donzela, 

Lopes explica o nome inusitado. “Tem esse nome 

porque vem da Mamica”, diz ele com sorriso no 

rosto. Mamica é o nome do morro que passamos 

ao lado, em formato de cone, o que lembra um seio feminino. Des-

se ponto em diante, os morros ao redor aumentam o grau de incli-

nação, e começam cercar o rio, que fica mais estreito. É a entrada 

do cânion.

As nuvens mais baixas que antes encobriam o topo dos morros se 

dispersam e revelam o contraste do verde com o céu azul. Um verde 

saturado de mata virgem chega até a margem do rio, onde as pedras 

agora são maiores e tornam a caminha mais difícil. Aos poucos, pas-

samos ao lado dos primeiros paredões com mais de 100 metros e 

chegamos à cachoeira do Braço Forte, onde paramos para fazer um 

lanche. Nesse ponto, o Rio do Boi faz uma curva fechada à esquerda 

e entra em uma parte sinuosa por dentro do cânion.

Depois de 6,5 quilômetros de caminhada estamos completamen-

te envolvidos pelo cânion Itaimbezinho. Não há sinal de que outras 

pessoas passaram ali antes. A mata que nasce ao pé dos paredões 

nos envolve pelos lados. De onde viemos, o rio se esconde pelo tre-

cho sinuoso. À frente, o desfiladeiro parece não ter fim e segue cer-

cado por paredes com alturas arrebatadoras que atingem 500 me-

tros nesse ponto. “Parece que o cânion te engole”, resume Bruno 

Endres, 30, um dos integrantes do grupo.  “Lá de cima se percebe 

que é grande, mas aqui de baixo se entende mesmo o quanto é alto”, 

descreve ele, que no dia anterior visitara a parte superior.

Não é preciso estar onde os paredões atingem 700 metros para 

nos sentirmos como formigas entre duas pedras. Ali mesmo, tudo 

ao redor é tão vasto e imenso que me sinto parte de algo muito 

maior. Como quando olhamos para um céu estrelado e nos encan-

tamos com a imensidão do universo. Mas agora, estamos dentro 

de uma fenda, engolidos pelas paredes de um cânion, embalados 

pelo som dá água correndo entre as pedras do rio e envolvidos 

pelo manto verde da mata.

Como em um beco sem saída, o caminho de volta é o mesmo 

pelo qual viemos, agora descendo o rio. Ao todo, entre ida e vol-

ta, foram 13 quilômetros de caminhada durante 7h. Despedimo-

-nos do grupo que fez a trilha do Rio do Boi e seguimos para Praia 

Grande e depois para Jacinto Machado, de onde partiríamos, no 

dia seguinte, para explorar outro cânion.
Cânion da Pedra
No limite norte do Parque Nacional da Serra Geral está o Cânion 

da Pedra. A propriedade pertence à família Ronsani, que mantém 

a área preservada e cobra R$ 5,00 por pessoa para fazer a trilha. 

O guia Lopes é um dos poucos que opera nesse cânion. “Aconte-

ce que as empresas de turismo de aventura da região direcionam 

suas atividades para Praia Grande e exploram pouco o interior 

dos cânions próximos a Jacinto Machado”, explica ele. “Esse que 

vamos fazer é um dos meus favoritos porque tem mais aventura.”

Como na trilha do Rio do Boi, seguimos pelo rio rumo ao inte-
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rior do cânion. Mas, se no dia anterior cruzávamos o rio várias 

vezes, aqui nós caminhamos constantemente em seu leito. 

Por muitas vezes as águas do rio se escondem abaixo das pe-

dras por dezenas de metros e deixam o leito seco na superfície 

antes de voltarem à tona como pequenas vertentes.

Seguimos pela trilha sempre cercados pela mata, que é alta 

o bastante para fazer sombra em praticamente todo o leito do 

rio. A água cristalina permite com que se possa ver o fundo do 

rio mesmo em lugares onde se formam piscinas naturais com 

até 2 metros de profundidade. Impossível não pular de alguma 

pedra e tomar um banho de rio. A água é gelada e quando volto 

a caminhar, com o corpo rígido de frio, tropeço algumas vezes 

até me aquecer. Continuamos até a base do morro chamado de 

Torre de Babel, que marca a divisão do cânion em duas fendas. 

Começo a perceber o que tanto atrai Lopes nessa trilha.

Do nosso lado esquerdo há um paredão com 70 metros de 

altura e árvores no topo que parecem ser os cabelos verdes 

da face de pedra. Do lado direito, o morro abre uma fenda 

mais estreita de onde surge um curso da água, que forma uma 

pequena cachoeira com quatro metros de altura. A queda da 

água me convida a descobrir o que há acima dela. Quase escor-

rego na escalada. Quando chego ao topo, me viro para baixo 

e observo o grande buraco em que estamos. No meio, há um 

Seguimos pela fenda ao lado esquerdo do morro Torre de Babel (acima) onde o Rio Pai José forma a cachoeira Ana Schiratta (à esquerda). 
Lopes (camisa laranja) instala uma corda para conseguirmos escalar a queda da água e continuarmos até a cascata que define o fim da trilha 

Piscinas de água cristalina são um convite para o mergulho mesmo com água fria

As jararacas são comuns nos cânions e exigem atenção para evitar picadas
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A umidade dentro do brete esfria o corpo e escorre pelas pedras das paredes dos dois lados. 
É preciso atenção para atravessar o corredor estreito, tanto para não escorregar, quanto para 

perceber a beleza que flui pelo rio emoldurado pela mata acima
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amontoado de pedras enormes do tamanho de carros, com tron-

cos de árvores retorcidos. Ao redor, a mata frondosa cobre os 

morros e não há qualquer sinal de civilização. Se não fosse pelo 

grupo de pessoas abaixo, me sentiria perdido.

Nosso percurso continua pelo Rio Pai José, que percorre a fenda 

ao lado esquerdo da Torre de Babel.  Uma pedra grande e solitária, 

com algumas bromélias em cima, guarda a entrada do desfiladei-

ro, chamado de brete. As paredes de pedra têm cerca 20 metros de 

altura de ambos os lados, são úmidas e esverdeadas pelos musgos 

e distantes 5 metros uma da outra. Não há outro caminho senão 

entrar no rio e, com água até a cintura, atravessar o canal. 

As pedras são frias quase como a água é gelada e cristalina. O 

sol raramente chega até ali e os olhos se adaptam à falta de luz 

como quando entramos em um túnel. Tudo é mais escuro, desde 

as paredes até o leito do rio. O ar que se respira tem cheiro de 

chuva como antes de um temporal, é tão úmido e frio que gela o 

corpo a partir do pulmão até os dedos. Cercado por diversos tons 

de verde e ouvindo o som da correnteza, até o corpo parece se es-

premer para fluir entre as paredes de pedra. O coração se aperta 

e bate mais forte, e a saída é a luz no fim do brete.

Poucos metros depois, estamos diante de mais um desafio. Já 

conseguimos ver a cachoeira Ana Schiratta, que tem cerca de 40 

metros de altura e define o fim da trilha, mas antes precisamos 

passar por outra queda da água menor. Continuamos cercados 

pelas pedras dos dois lados, e o único jeito é nadar e escalar a 

pequena cachoeira com ajuda de uma corda, que Lopes amarrou 

na parte de cima. A água esfria ainda mais o corpo que não teve 

tempo de se reaquecer da passagem do brete. O frio atrapalha, 

mas com força nos braços, equilíbrio e atenção para não escorre-

gar na pedra lisa, conseguimos avançar.

O banho de rio na cachoeira Ana Schiratta é o prêmio final. Até 

então mantive os pés calçados para caminhar sobre as pedras do 

rio, mas agora queria nadar com eles livres. O poço é fundo e am-

plo, há a parede lateral de pedra que se pode escalar e depois saltar, 

ou cair, na água abaixo. Boiando com os braços e olhos abertos, 

enxergo o todo: a água veloz despencando pela parede de pedra, a 

mata, e dois pássaros cruzando o céu azul. Fica claro que não existe 

um lugar chamado “a natureza”, com uma placa de bem vindos 

na entrada. Tratar a natureza como entidades, “senhor e senhora 

natureza”, revela o nosso vício de não nos colocarmos como parte 

de algo maior e nos resume a nossa individualidade.

Sentado na base da cachoeira, com os pés apoiado na pedra, a 

água chega avassaladora devido à altura da queda e bombardeia as 

costas, pescoço, braços e corta o fôlego do pulmão. O ar parece ra-

refeito e se ouve apenas o barulho da água sobre a cabeça. A men-

te se concentra apenas no instante presente. Aquela sensação de 

felicidade por estar no lugar certo e que nos faz sentir mais vivos

Tudo é mais escuro, desde as
paredes até o leito do rio. O
ar que se respira tem cheiro
de chuva como antes de um
temporal, é tão úmido e frio
que gela o corpo a partir do

pulmão até os dedos

Há cinco anos Sergio Lopes trabalha com turismo de aventura 
na região dos cânions. Para ser guia, o ICMBio exige cinco trilhas 

como aluno de outras duas supervisionadas para avaliação
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ASTRONAUTA
SUBMERSO

Dentro da água, o 
ser humano parece 
pertencer a outro 
mundo. O horizonte, 
que está a apenas 
alguns metros, 
muda a cada respiro 
e movimento das 
nadadeiras
FOTO: ALeXAnDre nAnni
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E
stamos ancorados no Saco do Capim, um 

dos oito pontos de mergulho ao Sul da Ilha 

do Arvoredo, no litoral de Santa Catarina. 

O nome, Capim, refere-se à vegetação rasa 

que predomina naquela parte da encosta e 

que é bastante diferente de grande parte da ilha, com 

mata fechada e frondosa. Até aqui, foram 40 minutos 

de barco, saindo da praia de Ponta das Canas, ao Nor-

te de Florianópolis/SC. O céu está nublado e o vento 

pede um casaco, que os marinheiros de primeira via-

gem, como eu, esqueceram.

Os instrutores Flávio Margato e Marcelo Serafim 

estão na água junto com outros quatro mergulhado-

res. Definidas as duplas de mergulho, eles imergem 

e só restam as bolhas de ar estourando na superfície 

da água que tem um tom esverdeado, quase transpa-

rente nos primeiro metros, e reflete os contornos dos 

morros da Ilha do Arvoredo.

No barco, restamos eu e Julio César Silva, acompa-

nhado da neta de 15 anos que ajuda o avô no traba-

lho. Silva opera uma companhia de mergulho em Flo-

rianópolis desde 1987. O homem de 61 anos, de pele 

clara e olhos azuis, veste camisa azul e um relógio 

azul no pulso. Ele pede para que eu coloque a roupa 

térmica e comece a me preparar.

O ritual começa vestindo a roupa de neoprene que 

é bastante justa para se proteger do frio. Depois, co-

loco o cinto com 9 kg de peso, que será fundamental 

para me ajudar a ficar submerso. Em seguida, visto 

o colete, primeiro o velcro, depois as presilhas fron-

trais e os ajustes nos ombros. Por meio de uma man-

gueira com dois botões, posso encher ou tirar o ar do 

colete, regulando a profundidade do mergulho. Junto 

ao colete, está preso o restante do equipamento: ci-

lindro de 11 litros de ar, mangueiras e respiradores 

(um reserva). Com a máscara ainda na mão, e as na-

dadeiras sobre o banco, estou quase pronto.

Minutos depois, aqueles que estavam na água vol-

tam ao barco e confirmam a visibilidade entre seis 

e sete metros e a temperatura em 21º C. Dou umas 

cuspidas na máscara e passo o dedo para lubrificar e 

evitar que ela embace de baixo da água. “Cospe mais, 

é a melhor coisa para não embaçar”, incentiva Silva. 

Em pé, na beira do barco, com as nadadeiras cal-

çadas e respirando o ar do cilindro, ouço as últimas 

orientações de Serafim, enquanto o instrutor Marga-

to me espera na água. “Você vem até a ponta, con-

tinua olhando reto para frente, com uma mão segu-

ra a máscara e o respirador de primeiro estágio na 

boca, com a outra, a mangueira do colete, e dá um 

passo grande para cair no mar, ok?”. Sem poder falar 

por causa do respirador, aceno com a cabeça e dou o 

“passo do gigante”.

-- Tudo ok? --pergunta Margato.

Respondo com um sinal de “ok” com a mão direita.

-- Então vamos soltar o ar do colete e descer segu-

rando pelo cabo. Ok? - indica o instrutor

Através da minha máscara, reparo a linha da água 

balançando. Acima dela o que sempre vi, abaixo entro 

em outro mundo, como se fosse um astronauta. Não é 

mais o nosso habitat natural, envolvido pela água que 

a todo instante apresenta um horizonte diferente. No 

mar, a oito metros de profundidade, é preciso respirar 

somente pela boca, se comunicar por sinais, se movi-

mentar de outra forma. Ainda estamos no planeta Ter-

ra, mas parece que viemos de outro lugar.
 A primeira vez
Há registros que o imperador Persa, Xerxes, no sé-

culo V a.C, teria alguns mergulhadores em seu exér-

cito para realizar manobras militares. Alexandre, 

O Grande, cem anos mais tarde, também teria mer-

gulhado para observar a vida marinha, além de ter 

homens treinados para essa atividade em seu grupo. 

Eles teriam usado uma cápsula em formato de sino, 

em que a pressão do ar dentro da redoma impede a 

entrada da água, formando uma bolsa de ar para o 

mergulhador. É o mesmo processo que ocorre quan-

do mergulhamos um copo, virado com a boca para 

baixo, cria-se um espaço de ar dentro do recipiente.

No início do século XIX, vieram os primeiros esca-

fandros: grandes e pesados capacetes que recebiam 

ar comprimido da superfície. Próximo ao século XX, 

surgiu o primeiro respirador autônomo, criado pelo 

francês BesnoitRouquaryrol. Mas foi só em 1943, que 

outros dois franceses, Jacques Cousteau e Émile Gag-

nan, conseguiram adaptar o respirador a uma válvula 

que regulasse a alta pressão dos cilindros de ar com-

primido. O conjunto formado por cilindro, válvula 

e respirador foi batizado de Aqualung e libertou os 

mergulhadores do ar bombeado da superfície.
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A esse conjunto de equipamentos fui apresentado 

um dia antes do mergulho na Ilha do Arvoredo. O ins-

trutor argentino Jose Manauta foi o responsável por 

fazer o treino em piscina comigo. Antes assisti a um 

vídeo sobre noções básicas da atividade, que desper-

tou um sentimento mais responsável sobre o que eu 

estava prestes a fazer.

Antes estava preocupado se iria conseguir respirar 

somente pela boca e pensava no que aconteceria se 

tentasse respirar pelo nariz. Depois do vídeo, vi que 

havia uma série de equipamentos, que deveria enten-

der uma comunicação de sinais e o mais importante, 

equalizar a pressão interna do meu corpo a cada me-

tro que mergulhava. A última dica do vídeo, claro, só 

poderia ser: não se esqueça de relaxar e curtir. Talvez 

não fosse tão simples como imaginava.

Equalizar a pressão interna é o exercício mais im-

portante e serve para adequar a pressão do organismo 

com a pressão atmosférica que aumenta conforme a 

profundidade do mergulho. A cada 10 metros sob a 

água, soma-se 1 atmosfera de pressão e portanto o ar 

dentro do corpo ocupa menos espaço. A diferença de 

pressão pode causar rompimento da membrana tim-

pânica. Para evitar esses tipos de problemas e não ter 

aquele incômodo de ouvido entupido, o exercício que 

se faz é tentar soltar o ar pelo nariz, mantendo as na-

rinas fechadas, a cada metro de imersão e sempre que 

sentir um desconforto nos ouvidos ou seios da face.

Na hora de voltar à superfície é preciso mais aten-

ção. Mas a instrução adequada junto aos profissio-

nais também ajuda a evitar problemas mais sérios 

como cefaléia (dor facial), embolia gasosa (entrada 

de bolhas de ar na corrente sanguínea) e doença da 

descompressão (gases como o nitrogênio, já dissol-

vidos na corrente sanguínea, formam bolhas dentro 

dos tecidos). Além de realizar a equalização a cada 

metro, como na descida, deve-se expirar o máximo 

de ar inspirado sob a água. Da mesma forma que o 

volume do ar diminui quando mergulha, o volume 

irá aumentar na hora de emergir e pode gerar lesões 

nas vias respiratórias e pulmões.

No fundo do mar
Treinamento concluído e apto a fazer o Disco-

verScubbaDiving (descubra o mergulho autôno-

mo). Ainda assim o nervosismo e euforia tomam 

conta nos primeiros 10 minutos sob água na Ilha 

A garoupa costuma se esconder entre as pedras para dar o bote e 
surpreender pequenos peixes. A Maria da Toca (à direita) tem cerca de 

15 cm e pode assumir cores conforme o ambiente que vive

Nervosismo e euforia 
tomam conta nos 

primeiros minutos sob 
a água. A comunicação 

é só por sinais, e algo 
simples como respirar 

com calma exige 
concentração 
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O instrutor Marcelo Margato deixa a água com a ajuda de Julio Cesar Silva. 
O equipamento completo de mergulho básico custa entre R$ 3 mil e R$ 5 mil

do Arvoredo. Guiado de mãos dadas pelo instrutor 

Margato, eu fazia minhas equalizações a cada metro 

de decida, tentando manter uma respiração calma e 

constante. A ideia de depender de um aparelho, no 

caso o cilindro de ar, para ser capaz de estar naquele 

ambiente me deixava um tanto inquieto, como se não 

tivesse controle sobre mim. Os peixes ao redor é que 

estavam belos e tranquilos sem essa preocupação.

Peixes, muitos peixes. Logo no início, vejo dezenas de 

marimbaus (Diplodu sargenteus), com cerca de dois pal-

mos de comprimento cada. Ao longo do mergulho, encon-

tro ainda muitos sargentinhos (Abudefduf saxatilis) que 

tem listras escuras no dorso, donzela de rocas (Stegastes 

rocasensis) com tonalidades amarelas, pijiricas (Kyphosus 

sp) azulados, entre outros peixes. Também há pequenos 

corais, que se fecham quando os tocamos, sobre grande 

parte das pedras no fundo do mar. Pedras de todos os ta-

manhos, grandes e gigantes, com até 15 metros de diâme-

tro, inimagináveis para quem olha da superfície da água.

Sigo sempre atento e imaginando o que poderia apa-

recer na frente de mim. Diferente do que estamos acos-

tumados na superfície, onde vemos grandes distâncias a 

perder de vista, no fundo do mar, o horizonte muda a 

cada seis metros.

A Ilha do Arvoredo, junto com as ilhas de Galés, Deser-

ta e do Calhau de São Pedro formam a Reserva Biológica 

(Rebio) Marinha Arvoredo, com área 17,6 mil hectares. 

A Rebio foi criada em 1990, por decreto assinado pelo 

então presidente José Sarney. Com exceção da costa Sul 

da Ilha do Arvoredo, onde praticamos o mergulho, qual-

quer atividade na região, sem os fins de fiscalização ou 

pesquisa, devidamente autorizada, está proibido. O Insti-

tuto Chico Mendes (ICMBio), responsável pela gestão da 

reserva, tem catalogado 850 espécies marinhas e outras 

400 terrestres na área.

A Rebio Marinha do Arvoredo é tema de um debate 

que pode definir a sua reclassificação, deixando de ser 

Reserva Ambiental para se tornar Parque Nacional. Mui-

to menos restritivo, a categoria parque permitiria ativi-

dades de estudo, mergulho e visitas em outros pontos 

Empolgado por ter visto 
um polvo, descubro 
que os demais viram 
arraias, tartarugas e 
até uma lagosta. Mas 
como, se estávamos no 
mesmo lugar?
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de acordo com o plano de manejo adequado ao local, 

como ocorre, por exemplo, com o Parque Nacional 

Fernando de Noronha. A pesca continuaria proibida. A 

medida de readequação da Rebio tramita na câmera de 

deputados, em Brasília, e é proposta pelos deputados 

federais Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC) e Es-

peridião Amin (PP/SC).

Depois de aproximadamente 10 minutos de mergu-

lho, percebo que o instrutor não me conduz mais com 

a mão, estou nadando sozinho no fundo mar. Margato 

faz um sinal para que eu olhe embaixo de uma pedra, 

e vejo um peixe enorme e escuro que se agita buscan-

do uma saída alternativa. Mais tarde descubro que era 

uma Garoupa (Epinephelus marginatus), que fica a es-

preita, esperando a presa passar.

Vamos até 9,4 metros de profundidade, olho para 

cima e vejo a claridade da luz solar na superfície. Mar-

gato cruza a minha visão nadando horizontalmente, 

com aquele cilindro nas costas, nadadeira em movi-

mentos suaves e pequenas bolhas de ar saindo de sua 

boca. Parece um astronauta em outro planeta. Ele faz 

um sinal para que eu me aproxime de algumas pedras 

pequenas que ele retira rapidamente de onde estavam. 

No fundo da toca, um polvo. Com cores alaranjadas e 

ventosas brancas, ele mal coloca os tentáculos para 

fora do seu esconderijo.

Em seguida, Margato avisa que chegou a hora de 

emergir. Ao sair da água lembro do quanto é pesado 

o cilindro e os lastros de peso. Ao todo carrego cerca 

25kg. De volta ao barco, encontro os outros mergulha-

dores. Empolgado por ter visto um polvo, descubro que 

os demais viram arraias, tartarugas e até uma lagosta. 

Mas como, se estávamos no mesmo lugar? Alguns me-

tros em qualquer direção fazem diferença no fundo do 

mar. Ainda mais quando a visibilidade não é a melhor. 

“Vale lembrar que aqui não é o Caribe”, brinca Silva, 

e diz que no verão, a visibilidade pode chegar até 18 

metros na costa Sul do Arvoredo.

Ainda com a roupa de neoprene, para evitar o frio, 

pego um snorkel (conjunto de máscara e tubo de res-

piração) para nadar na superfície e poder ver o fundo 

do mar. Antes de entrar na água novamente, uma tar-

taruga emerge para respirar. Então, mergulho rápido e 

nado na sua direção. A tartaruga verde passa nadando, 

leve como se voasse, abaixo de mim.

Entendo aquilo que o instrutor Jose Manauta me 

disse no dia anterior sobre o mergulho, durante o 

treinamento na piscina. “O que me fascina é que sem-

Conhecidos popularmente como lesmas do mar, os nudibrânquios levam esse nome por terem suas brânquias descobertas

FOTO: ALeXAnDre nAnni
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pre é diferente. Há sempre um peixe que ainda não vi, 

ou vou a um ponto que nunca fui antes. E fica sempre 

aquela vontade de voltar para ver o que não consegui 

contemplar até agora.” O meu maior desejo naquele 

momento era mergulhar de novo.

A atividade DiscoverScubbaDiving custa entre R$ 

160,00 e R$ 200,00, depende da companhia de mer-

gulho e da época do ano. No verão, quando as condi-

ções da água são melhores e a procura aumenta, os 

valores também são maiores. Há ainda outros cursos, 

mais completos e com um custo maior, onde são rea-

lizados até quatro mergulhos. É importante procurar 

por companhias de mergulho que usem padrões in-

ternacionais de regulamentação, como o da Profes-

sional Association of DivingInstructors (PADI), Na-

tional Association of Underwater Instructors (NAUI) 

ou Scuba Schools International (SSI)

A ReBio Marinha Arvoredo abriga espécies ameaçadas de extinção como a tartaruga verde que parece voar enquanto nada

Alexander Paxton, policial federal lotado na Amazônia e recém 
formado no curso de mergulho, mostra as linhas de pesca 

encontradas no fundo do mar

w

FOTO: ALeXAnDre nAnni
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DA CAVERNA 
às CACHOEIRAS
Em dois dias conhecemos 
sensações opostas no interior de 
Santa Catarina. Fomos do silêncio
profundo de uma caverna até 
o som retumbante das águas

FOTO: eriCh CAsAgrAnDe
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V
iajar, seja para onde for, há muito tempo ins-

pira românticos, aventureiros e apaixonados 

pelo simples ato de descobrir algum lugar 

novo. Difícil acreditar que foi apenas pela 

possibilidade de riqueza e fama que os gran-

des navegadores do século XIV desbravaram os mares. 

O descobrimento é o tesouro. “Todos os caminhos le-

vam ao Oeste”, sentenciou Jack Keroauc, enquanto via-

java pela Rota 66 dos Estados Unidos. Mas não basta ler 

em livros, internet ou ver um filme. O cheiro, o tato, o 

verdadeiro som só se sente no presente. O que se vê e 

ouve dentro de uma caverna?  Onde fica e como é a tri-

lha que passa por 14 cachoeiras do mesmo rio?

Instigado por responder essas perguntas, decidi 

conhecer o Parque das Grutas, em Botuverá, e a Rota 

das Cachoeiras, em Corupá. E pensando em sugerir um 

roteiro de aventuras para casais, convidei a minha na-

morada Daniele Kern para essa aventura. Nada contra 

os passeios românticos e aconchegantes com gastro-

nomia farta, hotéis cinco estrelas e belos mirantes, 

mas a proposta é se aproximar da natureza e se colo-

car em um ambiente novo.

Partimos de Florianópolis às 7h30. Com o Sol ainda 

tímido atrás das nuvens, seguimos rumo ao Norte pela 

BR 101 até Tijucas, onde pegamos a SC 411 à esquerda. 

A partir desse ponto, todas as estradas serão de mão 

simples, com muitas curvas e horizontes de matas ou 

plantações esverdeadas. Vamos atravessar o Vale do 

Rio Itajaí até chegar a Corupá, no vale do Rio Itapocu. 

As retas longas e velozes da BR 101, nós só veremos no 

dia seguinte, no caminho de volta.

A caverna
Depois de 60 quilômetros chegamos a Botuverá. A ci-

dade fica às margens do Rio Itajaí-Mirim e tem uma rua 

principal onde todas as outras parecem começar ou ter-

minar. A SC 486 cruza o pequeno município de 4,5 mil 

habitantes, passa em frente a igreja matriz e vira uma 

estrada de terra 1 quilômetros depois. Já tinha reparado 

no barro que estava sobre o asfalto, trazido pelos carros 

e caminhões no sentindo contrário, mas assim que che-

gamos na estrada de chão, o barro tomou conta.

Parecia um rallye. As chuvas dos últimos dois dias 

transformaram toda a terra sobre a estrada em um bar-
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Estamos na parte mais alta do salão do Órgão, o maior 
ruído é o pingo de uma gota que ecoa em algum lugar

e serve para lembrar que não estamos surdos
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ro espesso que respingava das rodas e grudava por todo 

o carro. Com muita atenção para não derrapar, passa-

mos por diversas mineradoras que extraem principal-

mente calcário e por algumas vilas com casas à beira da 

estrada. Do centro de Botuverá até o Parque das Grutas 

são 15 quilômetros.

O Parque das Grutas foi criado em 1999, mas desde 

1998 eram realizadas algumas visitas guiadas na gruta 

principal. Com a instalação do parque, foram cons-

truídos o setor de administração, estacionamento e 

um restaurante logo na entrada. Também foi estipula-

do o plano de manejo do parque, a iluminação no in-

terior da caverna e os degraus de acesso. Uma infraes-

trutura que os caçadores que descobriram a caverna, 

em 1940, não tinham.

“Não se sabe quem descobriu. Tem várias famílias na 

região que dizem terem descoberto”, comenta o guia 

Josimar Leoni, 25. A entrada da caverna se dá por uma 

abertura de 1,5 metro de altura, protegida por um por-

tão de ferro com cadeado. Mas há 70 anos, os primeiros 

a entrar usaram outra abertura, do tamanho da roda de 

um carro, hoje fechada pela mata.

Tivemos sorte e entramos na caverna acompanhados 

apenas do guia. Geralmente, são formados grupos de até 

15 pessoas para o passeio que dura cerca de 40 minu-

tos. Portão adentro não há mais luz natural, apenas as 

lâmpadas instaladas em 1999 e os degraus esculpidos na 

rocha para ajudar a visitação. Ao todo, são 782 degraus 

que nos levam 250 metros no interior da caverna.

O primeiro salão se chama Órgão, devido ao som que 

se emite ao tocar em algumas colunas de calcário, mas 

evita-se ao máximo encostar em qualquer espeleote-

ma (formações rochosas dentro das cavernas). Esse é o 

maior salão da caverna, com 30 metros de altura por 60 

metros de comprimento, repleto de diversas formações 

de calcário que crescem um centímetro cúbico a cada 

100 anos. As estalactites vêm do teto, as estalagmites 

do chão, e quando se encontram forma-se uma coluna. 

Porém, a experiência dentro de uma caverna vai muito 

além daquilo que se vê. Está naquilo que não se vê e nem 

se ouve.

O nada
— Pessoal, vamos fazer um minuto de silêncio? — 

convida o guia Leoni. 

Ao nosso redor, seja onde for, sempre há algum tipo 

de som. O som dos pneus de um carro passando na 

rua, a conversa dos vizinhos, uma porta rangendo, 

alguém caminhando no corredor. Quando sozinhos, 

O salão da Catedral apresenta grande número de espeleotemas, entre eles a maior estalactite da caverna com 7 metros de altura
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ainda ouvimos o som dos talheres durante o almoço, 

dos pássaros em um passeio, ou até mesmo o farfa-

lhar das folhas ao vento. Mas dentro da caverna, nada 

disso existe. Estamos na parte mais alta do salão do 

Órgão, quando paramos de falar, e o maior ruído é o 

pingo de uma gota, que ecoa para lembrar de que não 

estamos surdos. Silêncio absoluto.

— Agora vou apagar as luzes, ok? — sugere Leoni em 

um tom de voz muito mais baixo que o normal, mas cla-

ramente compreensível.

Nada. Não vemos nem ouvimos nada. O silêncio é 

profundo e invade todos os pontos daquela escuri-

dão cega. Nem de olhos fechados o mundo me pare-

ceu tão escuro como naquele momento. Fechados ou 

abertos, os olhos enxergavam o mesmo. Nem a mão 

encostada na ponta do nariz é perceptível. Não há um 

feixe remoto ou tênue de luz, não existe a sombra. O 

sentido do tato fica mais aguçado e o coração parece 

bater mais forte, sinto a pele do peito se movimentar. 

Ouço a minha própria respiração. A sensação é de que 

o mundo inteiro foi desligado.

Clique! — o barulho da chave de luz rompe o silêncio 

e ilumina o salão.

Continuamos o passeio pelo interior da caverna. De-

pois do salão do Órgão vamos até Geleira, onde uma for-

mação de calcário parece uma grande cascata de gelo 

que cai do teto. Passamos por lugares mais estreitos, 

sempre pelo corredor iluminado, e chegamos ao salão 

da Catedral, o último aberto a visitas. Estamos cerca de 

120 metros abaixo do topo do morro e descemos 25 me-

tros de desnível em relação a entrada.

A cavidade foi formada há cerca de 65 milhões de 

anos por meio da dissolução de rochas carboníferas e 

tem 1,1 mil metros de extensão, sendo apenas os pri-

meiros 250 metros abertos a visitação. Acredita-se que 

um rio passou durante muito tempo dentro da caverna, 

embora hoje ela seja uma caverna sem curso de águas. O 

ar tem cerca de 85 % de umidade e a temperatura é está-

vel e agradável em 20º C. Além de alguns poucos morce-

gos e pequenos animais invertebrados, o local não tem 

registros de outros moradores.

“Esse é o mais bonito”, comenta Daniele com a cabeça 

voltada para o teto em referência ao salão da Catedral. En-

tre os três salões visitados, esse último, embora não seja o 

maior, é o que apresenta mais formações entre estalactites, 

estalagmites e colunas. É adornado como uma Catedral.

O teto adornado com pontas afiadas do salão do Órgão

Sem referências com o mundo externo, até mesmo 

o tempo parece passar em outro ritmo. A dica é guar-

dar os relógios na mochila e esquecê-los. “Já fiquei aqui 

dentro, trocando alguma lâmpada ou recolhendo algum 

capacete que caiu, sem perceber que haviam passado 

horas”, conta Leoni, que há sete anos trabalha como 

guia local. Como não há qualquer mudança no ambiente 

interno de uma caverna, a temperatura é a mesma, a 

iluminação artificial constante, não há corrente de ar, 

o silêncio é perpétuo, tudo continua igual como quando 

entramos, há 40 minutos.

De repente, toda a cavidade reverbera com o som de 

uma explosão. Alguma mineradora da região detonou 

alguma rocha e o rumor se propagou como um trovão 

pela terra até nós. “A mineradora mais próxima fica a 1 

quilômetro, mas já foi constado que a caverna não cor-

re risco de desabar com essas explosões”, explica Leoni 

sorrindo diante das nossas caras de preocupados. “Mes-

mo assim, quando é realizada alguma detonação gran-

de, eles nos avisam e fechamos a gruta.”

Terminado o passeio na caverna, voltamos à luz 

do dia, quente e abafado, para um lanche. Havíamos 
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beirões que formam cachoeiras e piscinas naturais. 

Há locais para prática de rapel  como no parque do 

Braço Esquerdo, trilhas como a do Morro do Boi com 

920 metros de altitude e muitos lugares para um 

banho de rio. Mas nós vamos conhecer a Rota das 

Cachoeiras, onde o Rio Novo forma, em um trecho 

de 2,9 quilômetros de extensão com 600 metros de 

desnível, 14 cachoeiras.

No dia seguinte acordamos e tomamos um café na 

pousada. Montamos nossos sanduíches e pegamos al-

gumas frutas para fazer um lanche na trilha. Às 11h 

saímos de carro em direção a Reserva Particular do Pa-

trimônio Natural Emílio Fiorentino Battistella, criada 

em 18 de abril de 2002 pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Até lá são 14 

quilômetros de estrada de terra rodeada por gigantes-

cas plantações de banana quase até o topo dos morros. 

O município de Corupá é o maior produtor de banana 

de Santa Catarina e a segundo maior do Brasil.

A estrada é bem sinalizada. Depois de uns 10 quilô-

metros, paramos para observar uma cachoeira ao lon-

ge, além do bananal e da mata, na encosta do morro. 

Era um risco branco no meio ao verde e pensamos que 

poderia ser a última cachoeira da trilha que estávamos 

por fazer. Alguns quilômetros depois compramos os in-

gressos na comunidade de Rio Novo (o tickets não são 

A Corredeiras (acima) e a Banheira (à direita) são duas das 14 quedas da água formadas em sequência pelo Rio Novo.
A trilha da Rota das Cachoeiras passa por 13 delas em um percurso de 2,9 quilômetros pelo meio da mata na margem do rio

preparado alguns sanduíches para viagem e come-

mos no estacionamento do parque. Depois pegamos 

a estrada de volta, com muito menos barro que no 

início da manhã, rumo à Corupá, 140 quilômetros ao 

norte de Botuverá.

A estrada
Até Corupá passamos por outros cinco municípios, a 

começar por Brusque. E mesmo com uma cidade a cada 

20 quilômetros, o caminho é repleto de belas paisagens 

e trechos cercado por morros. A beleza da estrada é um 

convite para manter quem está no banco do carona 

acordado. Em Blumenau há boas opções de hospedagem 

e campings, mas em outubro quase todas estão lotadas 

devido a Oktoberfest. 

Uma dica é pegar a SC 418 que passa pelo município 

de Pomerode. A estrada é cheia de curvas por entre os 

morros da região. A cidade de origem alemã também 

tem ótimas pousadas e um charme de interior, com 

ruas de paralelepípedo, pequenas pracinhas e bons 

cafés coloniais. Depois seguimos até Jaraguá do Sul 

com os vidros do carro abertos sentindo o vento mur-

murar na janela. Chegamos na pousada em Corupá à 

noite, por volta das 20h.

As cachoeiras
A cidade de Corupá é cercada por morros cobertos 

de mata atlântica e cortados por diversos rios e ri-
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O ar úmido que vem da cascata forma uma neblina
espessa, carregada de partículas de água que encharcam
tudo pelo caminho até sumirem em direção ao vale
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vendidos na entrada) e logo chegamos à reserva.

Mesmo no estacionamento é possível ouvir o som da 

água correndo no rio, e basta caminhar cerca de 100 

metros para conhecer a origem daquele turbilhão. A 

primeira cachoeira se chama Suspiro e fica a apenas 

alguns metros da trilha, o que dificulta qualquer foto, 

pois os respingos e umidade molham tudo que está pró-

ximo. Bastou abrir os braços para se refrescar do calor 

de 31º C. A trilha segue por uma ponte pênsil, que cruza 

o rio, e entra na mata.

Todo o percurso é bem sinalizado com placas indi-

cando o acesso, o nome da cachoeira e se o banho é 

proibido por causa do risco de afogamento. Em diversos 

trechos da trilha há pontes pequenas de madeira sobre 

riachos e escadas com corrimão para apoio. O maior ris-

co durante a caminhada é escorregar em alguma pedra 

molhada e levar um belo tombo, que além de algumas 

manchas rochas, rende boas risadas.

Na terceira cachoeira, chamada de Três Patamares 

devido às suas três quedas de água, eu e Daniele conse-

guimos um intervalo de tempo sem outras pessoas para 

observar o local. Durante o final de semana é comum a 

visita de excursões ou grupos menores de turistas. A 

maioria dos visitantes vem acompanhado, de suas fa-

mílias, ou em casais. 

O casal James Quiatino, 22, e Tamara Almeida, 21, 

são de Jaraguá do Sul, município localizado a 19 quilô-

metros de Corupá, e também faziam a trilha pela pri-

meira vez. “Sempre soubemos que existia, mas a gen-

te costuma ir à praia. Hoje buscamos algo diferente, 

porque o mar e praia são sempre iguais, e viemos para 

cá”, conta Quiatino. “Mas é preciso fôlego para fazer 

toda a trilha”, desabafa Tamara. Os dois garantem que 

vale a pena e que a última cachoeira é “incrível”.

Seguimos trilha acima, parando em todas as cachoei-

ras. Nem todas são grandes quedas da água como as 

três primeiras. É o caso do Repouso, Remanso Grande 

e Tombo. Na sétima, chamada de Confluência, a trilha 

passa ao lado de um riacho que corre para o Rio Novo. 

Não resisto e vou para debaixo da água. Água fria, mas 

que caí muito bem para aliviar o calor.

A 12º cachoeira é umas das maiores e mais bonitas. 

Com grande volume, ela tem duas quedas da água e é 
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possível vê-la bem de frente, pois nesse ponto cruza-

mos novamente o rio. A umidade do ar deixa o piso de 

madeira molhado e escorregadio. Mas é preciso ter cui-

dado ao colocar a mão nos corrimões, há lagartas que 

caem das árvores e que têm pequenos pelos venenosos 

que causam irritação na pele. Discretas com suas cores 

escuras, só percebi que elas estavam por toda a parte 

quando a Daniele colocou a mão sobre uma delas.

Enquanto ainda conversávamos sobre a lagarta, 

um senhor pergunta se entendo inglês. Respondo 

que sim e ele logo diz.

- There’s a snake on the trail.

Pergunto se a cobra que estava na trilha era grande 

e ele responde que tinha o tamanho de um braço, com 

cores amarelas e pretas. O senhor norte-americano 

se chama Tim Lindsey, 48, e veio com um amigo bra-

sileiro de São Paulo conhecer a região. “Somos cinco 

americanos e todos achamos o lugar fantástico, muito 

lindo. Mas é difícil fazer toda a trilha, estou fora de 

forma”, assume Lindsey.

Nós também encontramos a cobra, que logo saiu da 

trilha antes que pudéssemos chegar perto o bastante 

para vê-la melhor. A partir da 12ª cachoeira em diante 

o caminho passa por uma área de mata mais fecha-

da e úmida com alguns pontos de barro. A trilha fica 

coberta de folhas secas, os troncos das árvores apre-

sentam musgo verde e algumas bromélias nos galhos 

mais altos. Encontramos também algumas rãs, além 

das lagartas, é claro.

Paramos para descansar um pouco e fizemos aque-

le mesmo exercício de silêncio que aprendemos na 

caverna, no dia anterior. O som do rio correndo rápi-

do alguns metros abaixo, o assovio de alguns pássa-

Na cachoeira do Remanso Grande, as águas descem o rio mais serenas e convidam para relaxar ao lado das pequenas quedas

Deve-se estar atento aonde colocar as mãos durante a trilha
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ros e os pingos dispersos e constantes de água sobre 

as folhas das árvores. Lembrei das primeiras vezes 

que acampei à beira do rio. De manhã, quando acor-

dava, achava que tinha chovido a noite inteira, por 

causa do barulho da água.

O acesso para a 13ª cachoeira, chamada de Boqueirão, 

está fechado devido a um deslizamento que bloqueou a 

trilha. Nem percebemos a entrada para essa cachoeira e 

seguimos direto até a 14ª, a Salto Grande.

A mata se abre e se vê o rio abaixo, logo em segui-

da a trilha vira à direita e se vê a cachoeira do Salto 

Grande. Era a mesma que paramos para ver na estrada 

a caminho da reserva. Incrível que depois de 13 ca-

choeiras, a última é a maior. A queda da água começa 

no topo do morro e despenca por 125 metros. O local 

é como uma cavidade no morro, em formato de “U”, 

com a cachoeira no fundo. Ao redor, os paredões úmi-

dos esverdeados pelos musgos.

Cruzamos o rio em mais uma ponte pênsil e subimos 

a trilha que leva até próximo da base da cachoeira. O 

chão, as plantas, as pedras, tudo fica molhado pela água 

e pelo ar úmido que vem da cascata. A força da água cria 

uma corrente de ar, que sopra uma nuvem de partículas 

de água, como uma neblina espessa, em direção ao vale. 

Depois de alguns minutos nesse lugar, também estamos 

molhados e o calor passa completamente.

Foram quase 3h horas de caminhada até a 14º ca-

choeira, mas a beleza do lugar ou o fato de completar a 

trilha é tão gratificante que o cansaço desaparece como 

a névoa criada pela queda da água. No caminho de volta, 

paramos somente na 5ª cachoeira, chamada de Repouso, 

para fazer um lanche. O tempo médio para ir e voltar 

é de 3h30min, porém como paramos muitas vezes para 

fotografar levamos quase 5h para concluir o passeio. 

Mas a dica é essa, ir sem pressa.

De volta à cidade de Corupá, paramos na pousa-

da para pegar nossas coisas e por volta das 20h co-

meçamos a viagem de volta pela BR 280. Uma hora 

depois, chegamos à BR 101. As retas longas a cami-

nho de Florianópolis passavam tranquilas, enquanto 

conversávamos sobre cavernas e cachoeiras, ou para 

onde seria a próxima viagem

As margens de pedra justificam o nome da quinta cachoeira de Repouso e são perfeitas para descansar e fazer um lanche
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Mergulho
O Discovery Scuba Diving custa cerca de R$ 180,00. Importante 

procurar uma operadora que trabalhe com os padrões interna-

cionais de regulamentação. Sentir-se seguro é fundamental para 

aproveitar o mergulho.

SeaDivers

Florianópolis - Ponta das Canas

48-3284-1535 

Pata da Cobra

Bombinhas

47- 3369-2119

Caverna em Botuverá
Cada passeio dura em média 40 minutos, mas dentro da caverna, 

não consulte o relógio. Esqueça as horas.

Entrada custa R$ 10,00

Mais informações no telefone (47) 3359-1100, de terça-feira a 

domingo.

Rota das Cachoeiras em Corupá
Use tênis e roupa para banho. Leve sanduíches e barras de cereal, além 

de uma água, para lanche. Há outros lugares para se conhecer em 

Corupá, mas dedique pelo menos um dia para a Rota das Cachoeiras.

Entrada R$ 10,00

Mais informações no telefone da reserva (47) 3375-2232

Cânions
A visita aos dois cânions com diária de hotel custa R$ 240,00. Vá 

disposto a ficar mais uma noite e visite a parte superior do Itaimbe-

zinho e Fortaleza, em Cambará do Sul/RS. As estradas de terra são 

bastante precárias e exigem atenção, mas a paisagem vale a pena.

Mais informações com Na Trilha dos Canyons: 

www.natrilhadoscanyons.com.br

Paraquedas
A ordem dos saltos é feita conforme chegada. À tarde, geralmente é 

preciso esperar uma ou duas horas. Use roupas confortáveis e, caso 

achar interessante, peça um macacão para a hora do salto. Procure 

esclarecer todas as dúvidas com o instrutor, quanto mais tranquilo, 

melhor. O salto duplo custa R$ 420,00 sem foto ou filmagens. Com 

os registros de imagens, o valor completo é de R$ 610,00.

Mais informações com Vertical Speed

www.verticalspeed.com.br

AVENTURE-SE


