
 



A Mata Virgem Ecoturismo e Aventura é uma empresa 

especializada em Projetos de Aventura (Consultoria, Assessoria e 

Implantação), Ecoturismo e Turismo Rural.  

Estamos no mercado de trabalho a mais de 17 anos prestando 

serviços com toda segurança e responsabilidade, com profissionais 

de várias áreas com extrema qualidade e experiência. 



1 – Arvorismo 

2 – Escalada 

3 – Escalada Boulder 

4 – Tirolesa 

5 – Tirolesa em Parque Aquático 

6 -  Arena Móvel 

7 – Rapel 

8 -  Atividades para Buffets 

9 – Tirolesa para Buffet 

10 – Arvorismo para Buffet 

11 – Escalada para Buffet 

12 – Cursos e Treinamento 



O arvorismo é uma ótima atividade para 

pessoas de todas as idades. Ele 

proporciona contato direto com a 

natureza. Lá de cima você se sente 

como parte do ambiente natural. É uma 

atividade que ganhou relevância no 

treinamento motivacional de equipes, 

pois agrega valores como superação de 

limites e trabalho em  equipe. 



A escalada é uma atividade derivada do 

montanhismo que utiliza a força corporal e 

a técnica com o objetivo de atingir o topo 

de um paredão de escalada ou da parede 

rochosa. 

Além de proporcionar ganhos de força, 

potencia e resistência muscular, a escalada 

é uma ótima atividade para quem busca 

diminuir o estresse, melhorar a 

concentração e emagrecer. 



O esporte pode ser realizado indoor, 

em muros de madeira com agarras de 

resina que simulam as pedras. A 

escalada é realizada em vias baixas, 

variando entre 3 a 5 metros, sem a 

utilização de cordas, e é ai que o 

Crash Pad entra: são colchões 

específicos do esporte para proteger 

os atletas nas quedas. 



A tirolesa é uma atividade de aventura 

originária da região do Tirol, na Áustria. 

Consiste em dois cabos aéreos ancorados 

entre dois pontos, pelo qual o praticante 

se desloca através de roldanas conectadas 

por mosquetões. Tal atividade permite ao 

praticante a sensação de sobrevoar o 

terreno que passa por baixo, sem exigir 

esforço físico do praticante. 



Um grande diferencial é a 

implantação desse tipo de atividade 

em parques aquáticos e hotéis,  o que 

se torna um grande atrativo para 

todas as idades. Imagine desfrutar de 

toda a vista de um parque aquático 

descendo de tirolesa! Uma aventura e 

tanto!  



 

Realizamos a implantação de arenas 

móveis compostas por diversas 

atividades de aventura.   

São ideais para locais como praias e 

eventos temporários onde as 

estruturas não podem ficar montadas 

após as atividades. 



Rapel (em francês: rappel) é uma 

atividade vertical praticada com uso 

de cordas e equipamentos 

adequados para a descida de 

paredões e vãos livres bem como 

outras edificações montadas para 

este fim.  

 



A empresa Mata Virgem oferece 

em seu portfólio a implantação 

atividades de aventura (tirolesa, 

arvorismo, escalada, etc.) para 

buffets infantis e hotéis, que é 

uma opção atrativa recomendada 

para crianças de todas as idades, 

visando proporcionar uma 

experiência diferente e divertida. 









 
 

Realizamos capacitação e treinamento 

em cursos de monitoria em turismo e 

lazer, treinamento corporativo em 

parceria com o Instituto Gente e Gestão 

e Capacitação em Turismo Rural, 

Monitoria em Turismo, Turismo 

Pedagógico e Promoção e 

Comercialização pelo SENAR- AR-SP – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

– Administração Regional – São Paulo.  
 



Lins-SP/Brasil

Consultoria e Operações em Turismo e Lazer



(16)99191-4013 - Clodoaldo 

contato@agenciamatavirgem.com.br 

www.agenciamatavirgem.com.br 

(16)99107-0374 - Thiago 


