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SUMÁRIO EXECUTIVO  
A AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis é uma            

pessoa jurídica constituída sob forma de associação sem fins econômicos e que tem             

por finalidade promover o uso da bicicleta como meio de locomoção, transporte, lazer,             

turismo, desporto, e como instrumento de manifestações artísticas e culturais no           

município de Florianópolis. Através do seu Grupo de Trabalho (GT) CicloTrilhas Floripa,            

vem apresentar este projeto pelo qual se pretende celebrar um acordo de cooperação,             

sob os termos previstos na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, entre a                 

AMoBici e a Fundação Municipal do Meio Ambiente (FLORAM) da Prefeitura Municipal            

de Florianópolis, visando ao manejo e conservação de um conjunto de trilhas            

(históricas e públicas) para o Ciclismo de Montanha em Florianópolis. 

O ciclismo de montanha está presente na Ilha de Santa Catarina há mais de 30               

anos. Com o avanço da atividade e percebendo a necessidade de implementar práticas             

de manejo e uso sustentável e organizado das trilhas, um grupo de voluntários             

constitui-se para desenvolver este projeto de manejo e uso sustentável de 15 trilhas,             

consideradas multiuso, definição que abrange o compartilhamento entre pedestres,         

ciclistas e, onde a legislação permitir, cavaleiros. 

Este objetivo fundamental também é contemplado em projeto pré-existente,         

denominado “Roteiros do Ambiente - trilhas e caminhos na Ilha de Santa Catarina,             

2015”, que tem por meta revitalizar 34 trilhas do município através da implantação de              

equipamentos de segurança, sinalização e interpretação ambiental, além do manejo          

sistemático da vegetação e solo, situação que encontra total concordância com a            

proposta deste documento.  

Este projeto apresenta justificativas sobre o uso compartilhado de trilhas em três            

dimensões; ambiental, social e econômico. Esta intervenção se faz necessária, uma           

vez que atualmente as 15 trilhas dentro deste projeto contabilizaram somente em um             

aplicativo (Strava), um total de 8.823 usuários desde 2009. Os dados certamente são             
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subestimados já que nem todos os ciclistas utilizam o aplicativo, acredita-se que a             

quantidade de usuários nessas trilhas desde 2009 seja de 20-50% maior do que o              

apresentado.  

Apresentamos nas justificativas para este projeto exemplos de outras unidades          

de conservação, assim como conceitos e práticas de manejo baseadas em manuais            

nacionais e internacionais. O conteúdo do projeto está na descrição das 15 trilhas             

detalhadas (Apêndice B ) e as atividades de manejo sugeridas, com fotos das trilhas no              

Apêndice C . O cronograma de trabalho baseado nessas práticas é de 8 meses dentro              

do ano para a correta manutenção das condições e preservação das trilhas.            

Finalmente, apresentamos um orçamento básico utilizando uma equipe de voluntários          

já capacitada e com recursos financeiros oriundos de patrocinadores e dos próprios            

voluntários, sem nenhum ônus para o município. Os passos para elaboração de um             

Acordo de Cooperação são brevemente descritos no Apêndice F . Novamente, é           

importante ressaltar que este projeto se baseia no Programa Roteiros do Ambiente -             

Trilhas e Caminhos da Ilha de Santa Catarina, porém destinado ao público de ciclismo              

de montanha, embora as trilhas apresentadas no projeto sejam multiusuário. 

Dentre os resultados esperado no escopo deste acordo de cooperação no            

manejo e uso das trilhas, esta proposta traz economias de recursos humanos e             

financeiros para a Prefeitura de Florianópolis. Com um grupo de mais de 60             

voluntários e recursos financeiros de patrocinadores para o manejo dos 47,5 km de             

trilhas propostos, estima-se demanda de aproximadamente 4.180 horas de trabalho, o           

que representa um investimento na ordem de R$100.000,00 (cem mil reais) por ano             

para a manutenção das 15 trilhas no município de Florianópolis.  

Outro resultado esperado é aliar concomitantemente o caminho das trilhas para           

o natural aumento usuários sem a degradação do ambiente natural que ocorre com o              

uso frequente dos roteiros, aliando o acesso público (controlado ou não) e com             

medidas de manejo sustentável de trilhas, diminuindo erosões e os impactos humanos            

que já ocorre hoje em dia. Além disso, com a melhoria da capacidade de suporte pelo                

manejo adequado, fica possibilitado que ciclistas de montanha e outros usuários de            
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fora da cidade/estado realizem viagens não relacionadas com a estação do verão, alta             

temporada, dando oportunidade de desenvolver esta alternativa de turismo, gerando          

receitas e impostos que podem ser revertidos em melhorias ao meio ambiente e ao              

próprio município. 

Por fim lembramos que é uma característica das cidades inteligentes (“smart           

cities”) a realização de parcerias entre a sociedade civil e sua estrutura governamental.             

Esperamos que este projeto seja o início de uma longa parceria que trará benefícios              

para Florianópolis. 
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1. INTRODUÇÃO 
Os primeiros registros de atividades de ciclismo de montanha em Florianópolis           

datam dos anos 1990s. Como marco histórico, em 1990 ocorreu a primeira Copa de              

Downhill (DH) da Grande Florianópolis, disputada em trilhas públicas da Ilha de Santa             

Catarina, dentre elas a descida do caminho do Travessão, onde ocorreu a 1ª etapa, no               

alto do morro da Lagoa da Conceição. A 2ª etapa ocorreu no morro do Maciço da                

Costeira. Na porção continental, a descida da Pedra Branca, em Palhoça, onde ocorreu             

a 3ª etapa (Fig. 1). Outro percurso bastante utilizado na década de 90 passava por               

dentro do atual Parque Natural Municipal do Maciço da Costeira do Pirajubaé, no             

coração da cidade de Florianópolis.  

 

Figura 1: Copa de Downhill em 1993. 

Fonte: Arquivo pessoal Henrique Coutinho. 

Desde então, o ciclismo de montanha vem crescendo nas trilhas históricas de            

Florianópolis. Cabe destacar que esta capital sediou, em 2016, uma das maiores            

provas de ciclismo de montanha do Brasil, intitulada Brasil Ride . Hoje, o aplicativo             1

1 http://www.brasilride.com.br/ 
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Strava, um dos mais utilizados por ciclistas, contabiliza mais de 8.823 usuários desde             

2009 somente nas 15 trilhas selecionadas neste projeto. 

A partir de 2016, com o avanço da prática de ciclismo de montanha no Brasil e                

no mundo, uma comunidade de ciclistas de Florianópolis uniu-se para promover o uso             

e manejo sustentável de trilhas na ilha, visto que muitas delas apresentavam alto grau              

de degradação e abandono. O exercício de ciclismo de montanha despertou a            

necessidade de implantação de práticas de manejo utilizadas internacionalmente,         

buscando minimizar e controlar o impacto ambiental e promover a educação ambiental            

dos usuários.  

O objetivo é possuir trilhas sustentáveis, que demandam menos ações de           

manejo, sofrendo menos com a ação de usuários e das chuvas. Existem pelo menos              

cinco pontos cruciais para Trilhas Sustentáveis (FELTON, 2004), detalhados na          

metodologia e no Apendice A. São eles: 

- Regra da Metade 

- Regra da Média de 10% de Inclinação Total 

- Inclinação Máxima Sustentável 

- Inclinações Alternadas 

- Inclinação Lateral 

As 15 (quinze) trilhas selecionadas para este projeto são as menos atraentes            

para o perfil predominante do turista atual que visita Florianópolis, por não estarem             

especialmente associadas às praias e lagoas da Ilha de Santa Catarina. Por exemplo,             

das 15 (quinze) trilhas selecionadas neste projeto apenas 4 (quatro) estão presentes no             

livro Trilhas e Caminhos da Ilha de Santa Catarina (ZEFERINO e CARLSON, 2005),             

são elas: Caminho da Cruz, Caminho da Ponta do Luz, Caminho do Rei e o Caminho                

do Travessão. Contudo, estas demais trilhas agregam alto potencial para prática de            

outras atividades ao ar livre. Por possuírem percursos maiores, são chamativas para as             

atividades de ciclismo de montanha e corrida de aventura, diferentemente do que se             

observa nas trilhas que dão acesso às praias paradisíacas da Ilha de Santa Catarina. É               

importante destacar que trilhas desenhadas para a bicicleta, também possuem          
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características adequadas para o compartilhamento com pedestres e outros usuários.          

Um dos grandes atrativos para o ciclista, além de estar na natureza é própria              

experiência vivenciada na trilha. Diferentemente de atividades ao ar livre em que o             

atrativo encontra-se ao final do deslocamento, no ciclismo de montanha o caminho é o              

meio, o motivo e, frequentemente, o principal atrativo. 

Existem inúmeros exemplos de sucesso de parceria de órgãos ambientais com           

Organizações da Sociedade Civil (OSC, definida pela Lei Federal nº 13.019/2014).           

Podemos citar a ação do próprio Instituto Chico Mendes de Conservação da            

Biodiversidade (ICMBio) em Unidades de Conservação de Proteção Integral, a exemplo           

Parque Nacional da Serra do Cipó (MG), Parque Nacional das Emas (GO), Parque             

Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), Floresta Nacional de Brasília (DF), Parque           

Nacional da Serra da Capivara (PI), Parque Nacional de Aparados da Serra (RS),             

Parque Nacional do Iguaçu (PR) e Parque Nacional de Ubajara (CE) .  2

Outros estados têm avançado no sentido de oficializar as atividades de           

recreação em Unidades de Conservação (UCs). No estado do Rio de Janeiro foi criado              

através do projeto de lei nº 4096/2018 o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo              

de Montanha nos Parques Estaduais do Rio de Janeiro e nas trilhas localizadas em              

áreas públicas em seu entorno, tais como nas encostas e contrafortes de montanhas”             

(Anexo B ). Outro exemplo é a Lei 6.400/2019, do Distrito Federal, que cria o Programa               

Distrital de Incentivo ao Ciclismo nas Unidades de Conservação (Anexo C).  

  

2 Ver em 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9034-8-trilhas-de-bike-para-quem-ama-pedalar
-na-natureza> 
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2. OBJETIVOS 
O objetivo principal aqui proposto é a celebração de um acordo de            

cooperação visando garantir o manejo sustentável e a conservação de caminhos           

históricos utilizados no ciclismo de montanha dentro do território do município de            

Florianópolis, respeitando os limites definidos tanto pela Lei Federal nº 11.428/2006 -            

Lei da Mata Atlântica, quanto pela Lei Federal nº 13.019/2014 - Marco Regulatório das              

Organizações da Sociedade Civil (MROSC) quanto pelas autoridades ambientais         

florianopolitanas.  

Através do Acordo de Cooperação, este projeto visa também à diminuição           

e/ou controle dos impactos do ciclismo de montanha na biota e no solo, através das               

ações de manejo nessas trilhas históricas, evitando o surgimento de novos traçados,            

assim permitindo o condicionamento da trilha e a diminuição dos impactos na fauna.             

Propõe-se, outrossim, a aproximação da comunidade de caminhantes e ciclistas de           

Florianópolis com os órgãos que fazem a gestão dos parques, no caso a Floram. Com               

isso, busca-se um planejamento das ações em conjunto, fortalecendo a cooperação e            

aliando as demandas emergentes para tais atividades em Florianópolis. 

Cabe salientar que o acordo de cooperação deve ser executado          

integralmente seguindo as diretrizes e ações aprovadas pelo órgão ambiental. O           

acordo de cooperação, por si só, não permite o corte ou derrubada de nenhum              

espécime arbóreo para abertura ou alargamento dos caminhos. Num caso excepcional           

em que isso venha a ocorrer, como já aconteceu recentemente em Florianópolis devido             

a ventos fortes, ciclones e marés meteorológicas, o acordo de cooperação não substitui             

a chamada autorização de corte, sob o risco de infringir a Lei Federal nº 6.905/1998 -                

Lei de Crimes Ambientais. 

Estamos cientes também da recentemente aprovada Lei Municipal        

10.605/2019, que cria a categoria de espécies de interesse especial de proteção em             

Florianópolis. 
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O acordo de cooperação é justamente o mecanismo formal para a           

consecução das atividades que ora requeremos e que define como ocorrerá a            

prestação de contas, a fiscalização e a avaliação das ações entre as partes acordadas. 

Para este projeto o grupo de trabalho propõem uma parceria com duração            

entre os anos de 2020 e 2025, podendo contar com pesquisa de satisfação e prestação               

de contas anual ao fim de cada exercício para fins de monitoramento do cumprimento              

do acordo de cooperação. 
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3. JUSTIFICATIVA  
Nesta seção levantamos aspectos e impactos potenciais ambientais,        

econômicos e sociais deste projeto. Os aspectos ambientais que levantamos          

referem-se à proteção do solo, da flora, da água e da fauna. Como aspectos              

econômicos destacamos o turismo, geração de empregos locais, utilização de recursos           

privados para conservação. Entre os aspectos sociais destacamos: recreação,         

educação, saúde e bem estar, conexão com a natureza, senso de comunidade,            

voluntariado. O nosso objetivo é promover o manejo e a conservação das trilhas             

corretamente, considerando esses três pilares fundamentais para recreação dos         

participantes.  

É importante relatar que as trilhas presentes neste projeto são frequentadas,           

além dos ciclistas, por caminhantes e praticantes de corrida de aventura, antes das             

ações deste grupo de trabalho essas trilhas encontravam-se parcialmente ou          

totalmente fechadas com alto grau de degradação. Além disso, destaca-se também           

que a frequente permanência desses usuários tem sido um eficiente instrumento de            

fiscalização, portanto, essas trilhas abertas são instrumento de preservação,         

apreciação, e de educação ambiental. A existência de uma trilha frequentada por            

visitantes afasta usuários indesejados, como, caçadores, palmiteiros, traficantes, etc, e          

preserva quilômetros ao seu redor.  

3.1. Por que Acordo de Cooperação? 

Faz-se necessário aqui explicar as razões pelas quais o instrumento pelo qual            

deve ser firmado essa parceria deve ser o Acordo de Cooperação, algo que está              

previsto há 6 (seis) anos em nossa legislação, mas que nunca foi posto em prática no                

Município de Florianópolis.  

Desde a sanção da Lei Federal nº 13.019/2014, o Marco Regulatório das            

Organizações da Sociedade Civil, foram simplificadas e estabelecidas três formas de           

contratação entre o ente público e a Organização da Sociedade Civil (OSC), no âmbito              
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das parcerias: (i) termo de fomento – quando há a apresentação, pela OSC, de um               

determinado Projeto, que o Estado ou Município tem interesse em fomentar, por meio             

de aporte de recursos públicos, inclusive; (ii) termo de colaboração – quando há um              

projeto do Estado ou Município que a OSC implementará; neste caso também ocorre             

transferência de recursos públicos para a OSC. E, finalmente, os (iii) acordos de             

cooperação , nos quais o Estado e/ou Município têm interesse na implementação de            

um projeto proposto por eles ou pela própria OSC, mas não há transferência de              

recursos públicos à OSC. 

A AMoBici é considerada uma OSC a partir da definição contida na alínea “a” do               

inciso “I” do artigo 2º da referida lei, conforme consta em seu estatuto e mesmo na                

declaração de utilidade pública municipal auferida pelo Município de Florianópolis. 

O acordo de cooperação é o único instrumento para promoção de políticas            

públicas por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela           

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de           

finalidades de interesse público sem que haja recebimento de verbas públicas. Além            

disso, o Acordo de Cooperação não exige prévia realização de chamamento           

público , salvo aqueles que visem a transferência de bens e imóveis por sistema de              

comodato e a transferência por meio de doação de bens e imóveis, o que não configura                

o presente caso. 

Importante ressaltar que não buscamos aqui licenciamento ambiental para o          

exercício de atividade potencialmente causadora de degradação ambiental, situações         

para as quais uma Avaliação de Impacto Ambiental (seja na forma de RAP, EIA/RIMA,              

EAS etc) se faz necessária. Muito pelo contrário: estamos em busca da melhoria das              

condições ambientais, sem que isso gere à nossa associação nenhum benefício           

econômico direto.  
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3.2.  Impactos Ambientais 

Nesta seção identificamos os impactos ambientais do projeto de manejo de           

trilhas de ciclismo de montanha e como atender às questões ambientais, incluindo            

como estabilidade do solo, recursos hídricos, da flora e da fauna, no manejo de trilhas               

multiuso em Florianópolis.  

A melhor forma de prevenir danos ambientais ao solo, à flora e à água em uma                

trilha é através da escolha de um traçado correto e manejo apropriado. Um estudo de               

impactos físicos em trilhas concluiu que a degradação do solo e da flora da trilha               

ocorria independente do uso da trilha e dependia principalmente da geomorfologia da            

área onde ela está inserida a trilha (WILSON e SENEY, 1994; OLIVE e MARION,              

2008). Ademais, uma vez que uma trilha bem construída estiver no lugar, usuários             

adicionais não acarretam impacto adicional porque eles não precisam criar “atalhos” ou            

trilhas laterais para evitar a falta de estrutura (CESSFORD, 1995), prevenindo,           

portanto, a erosão e evitando o caminhamento sobre vegetação nas bordas da trilha,             

contribuindo para o seu não alargamento e minimizando os efeitos de borda que se              

apresentam tanto à vegetação lindeira quanto à fauna existente.  

Com relação ao efeito do tipo de uso no solo das trilhas, uma revisão de               

literatura concluiu que, onde a derrapagem não ocorre, os impactos dos efeitos normais             

de rolamento das rodas de bicicletas provavelmente é menor do que os pés de              

pessoas caminhando (CESSFORD, 1995). Neste mesmo artigo, é identificado que não           

há diferença entre impactos causados por pés de pessoas versus bicicletas na            

produção de sedimentos, escoamento de água, alterações de relevo de trilha e            

alterações de densidade do solo, bem como cavalos e pessoas à pé causam maior              

impacto no solo e na flora em relação às bicicletas (CESSFORD, 1995). 

Recreação em áreas de preservação por meio de trilhas podem impactar a            

fauna de algumas maneiras como: estresse e distúrbio, colisão, alteração de hábitat. O             

distúrbio da fauna depende das características das espécies locais e de suas            

capacidades sensoriais. Quinn e Chernoff (2010) mostraram que pessoas em bicicleta           

e fazendo caminhada exerceram a mesma reação de fuga em alces. Outro ponto             
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identificado em suas pesquisas é que ciclistas são menos detectáveis do que            

pedestres, causando menos distúrbios comportamentais sobre a fauna. Outro ponto          

apresentado por Quinn e Chernoff (2010) sobre colisões mostra que incidências de            

ciclistas de montanha que causam mortalidade na fauna são raras e ,quando            

acontecem, os insetos são os usualmente afetados.  

No caso de Florianópolis, muitas trilhas são localizadas em áreas que foram            

desmatadas e estabelecidas para a produção agropecuária, isso se deu a partir dos             

anos de 1748 e 1756 a partir da chegada dos primeiros imigrantes açorianos à ilha               

(CARUSO, 1990). Embora, é difícil ter uma definição exata de como isso afetou a fauna               

da ilha. No entanto, sabemos que as espécies animais não são afetadas da mesma              

maneira pela fragmentação de hábitats; determinados grupos têm suas populações          

reduzidas ou abandonam as áreas de reprodução, enquanto outras podem ser           

favorecidas, estimulando sua reprodução com o rápido aumento populacional (MELLO          

e PONTES, 2013). São muitos os potenciais efeitos de humanos caminhando em            

trilhas: jogando lixo, alimentado animais, promovendo incêndios e trazendo animais          

domésticos. Os traçados das trilhas devem buscar a proteção de hábitats e nichos de              

espécies estratégicas.  

Os ciclismo de montanha de Florianópolis também promove impactos positivos          

no meio ambiente. Os ciclistas são atentos às queimadas, desmatamentos,          

invasões, extrativismo e registro de animais silvestres nas trilhas que trafegam. E,            

como são silenciosos, podem ser aliados da conservação ambiental no monitoramento           

e na denúncia de atividades ilegais.  

Dessa forma este projeto visa a diminuir e/ou controlar os impactos na fauna             

através das ações de manejo nessas trilhas históricas, evitando o surgimento de novos             

traçados assim permitindo o condicionamento da trilha e a diminuição dos impactos na             

fauna.  
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3.3.  Impactos Econômicos 

A execução deste projeto agrega alguns benefícios econômicos e proporciona          

oportunidade de receitas com um turismo alternativo de maior poder aquisitivo.  

Os ciclistas de montanha que viajam para destinos onde possam pedalar           

gastam quantias consideráveis de dinheiro por dia e estão dispostos a viajar tanto             

quanto outros grupos, como golfistas (LAU, 2016). Um estudo útil da Comissão de             

Turismo do Canadá, exibindo gastos médios e duração da estadia média para todos os              

turistas (todos os anos), mostrou que ciclistas de montanha gastam acima da média do              

que veranistas, por exemplo (LAU, 2016).  

Em pesquisa realizada com 1406 usuários de ciclismo de montanha,          

identificou-se que os ciclistas de montanha tiram férias para pedalar, em média, duas             

vezes ao ano e é comum eles levarem a bicicleta em outras duas viagens extras               

anuais, quando pedalar não é o objetivo principal. Nestas viagens o gasto médio é de               

US$328,25 (R$1460,00) para uma duração de 2 dias ou menos (BARBER, 2015).            

Normalmente, quando não estão pedalando, a principal atividade é a caminhada de            

trilha. O turismo através do ciclismo de montanha aumenta o destino para visitação em              

cidades, provocando um impacto positivo exponencial na economia (MELTZER, 2014). 

Uma série de estudos ao redor do mundo foi conduzida para mensurar os             

impactos econômicos positivos do ciclismo de montanha. Uma lista com os principais            

pontos pode ser encontrada em Lau (2016). Na Tasmânia, um destino mundial para a              

prática do ciclismo de montanha, um relatório indicou que os visitantes combinam            

ciclismo de montanha com outras atividades e passam mais 1,5 dia no local devido às               

trilhas de bicicleta (LAU, 2016); até mesmo existem cavaleiros da Tasmânia viajando            

dentro do estado apenas por trilhas (NORTHERN, 2014; CHIU e KRIWOKEN, 2013).            

Essa pesquisa na Tasmânia mostra que os turistas de bicicleta em geral            

permaneceram significativamente mais tempo e gastaram significativamente mais        

durante toda a viagem em relação a outros turistas, incluindo até mesmo outros turistas              

que estão na Tasmânia para recreação ao ar livre. 
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Investigando operadores turísticos e organizadores de eventos no norte da          

Tasmânia, um perfil típico de visitante, alinhado com outras regiões, delineia-se:           

tipicamente do sexo masculino, com idade entre 20 a 50 anos, com renda maior que a                

média e vontade de viajar no país e no exterior. Outro exemplo é a cidade de Oakridge,                 

no estado do Oregon, Estados Unidos, cuja população em 2017 foi avaliada em 29 mil               

habitantes (MELTZER, 2014). Um número enorme de pessoas viaja para Oakridge           

para andar de bicicleta (na proporção de seus residentes em período integral). As             

estimativas variam entre 10.700 e 15.900 viagens anuais para andar de bicicleta, com             

um tamanho médio de grupo entre 2,4 e 2,8 pessoas por viagem. Os números              

significam entre 26.750 e 40.000 visitantes de bicicleta por ano na pequena Oakridge. 

Afortunadamente Florianópolis é um destino turístico com muito apelo devido às           

praias. Muitos turistas de veraneio aproveitam para fazer as trilhas em Florianópolis.            

Apenas na Ilha do Campeche, foram mais de 60 mil turistas entre dezembro e abril de                

2016 e 2017, sendo que entre 10 e 20% deles também fazem alguma das atividades               

de educação ambiental nas trilhas. Não podemos ignorar que os atrativos naturais de             

Florianópolis merecem a devida atenção e devem ser bem manejados, sob o risco de              

ocasionar impactos irreversíveis no meio ambiente. 

O desenvolvimento de trilhas de ciclismo de montanha e a divulgação deste            

trabalho pode aproveitar esse nicho do ecoturismo e agregar um novo tipo de turismo.              

Um estudo econômico das trilhas na cidade de Whistler, no Canadá, mostrou que             

locais com muitas trilhas autorizadas e divulgadas tem mais visitação do que locais             

com menos trilhas autorizadas (MOUNTAIN, 2018). Por isso, este projeto pode trazer            

ganhos econômicos que não existem em épocas de baixa/menor demanda, como           

outono e inverno. Nesse sentido, a simples manutenção adequada e sustentável das            

trilhas deste projeto podem gerar atividade econômica para cidade.  

Finalmente, cabe salientar a economia de dinheiro aos cofres públicos. O           

trabalho dos voluntários equivale a milhares de reais economizados em mão de obra e              

recursos de conservação. Este projeto estima 4.180 horas anuais de trabalho voluntário            

pelos associados da AMoBici para a manutenção de 47,5 km distribuídos em 15 trilhas.              
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Isso equivale, por baixo, a um ganho para o Município de Florianópolis em recursos              

financeiros economizados de, no mínimo, R$ 93.000 por ano. Juntando esse valor com             

o orçamento para materiais listado na sequência deste acordo, o projeto economiza            

mais de R$100.000,00 em investimentos para manutenção e manejo de 15 trilhas por             

ano, ou R$ 500.000,00 ao longo de um quinquênio. 

 

3.4.   Impactos Sociais 

O Departamento de Biodiversidade, Conservação e Atrativos (Department of         

Biodiversity, Conservation and Attractions - DBCA) do Oeste da Austrália, um dos            

países que possuem um atrativo turístico enorme em trilhas, destaca que trilhas            

recreacionais de ciclismo de montanha aumentam a condição física e emocional           

individual, melhorando o bem-estar da comunidade local, o senso de localização e a             

conexão com a natureza. Como qualquer outra atividade cardiorespiratória, traz          

benefícios de saúde para o coração (BUENO & MACEDO, 2009; DBCA, 2019). 

Sobre a percepção de outros usuários em trilhas multiuso, Jacoby (1990)           

realizou um estudo em Santa Barbara, Califórnia, Estados Unidos, envolvendo 1.400           

caminhantes, a maioria informou que os ciclistas que encontraram na trilha foram            

gentis e não causaram risco. Jacoby (1990) forneceu mais detalhes do mesmo estudo,             

observando que 67% dos não ciclistas não consideravam as bicicletas de montanha            

um risco à segurança, 89% caracterizavam os ciclistas como "educados", e apenas            

11% citaram "encontrar bicicletas de montanha" como fonte de insatisfação ao           

caminhar. Estudos mostram que a percepção positiva fica ao redor de 90%            

(CESSFORD, 1995).  

As trilhas ajudam as pessoas a extrair algum sentido de um mundo cada vez              

mais dominado por automóveis, calçadas e concreto. Elas valorizam nossa herança           

selvagem e nos põem em contato com nossos ambientes naturais, nos confortam a             

alma, nos desafiam o corpo e nos permitem praticar habilidades pouco exigidas no             

dia-a-dia (HESSELBARTH et al., 2009). 
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Do ponto de vista social, a bicicleta tem uma ação transformadora nas cidades,             

na forma com que as pessoas enxergam a urbe, aumentando a percepção dos cheiros,              

da fauna, da flora e das construções e referências paisagísticos, tendo uma interação             

com o meio muito maior que outras formas de locomoção. Pascal Smet, o secretário de               

Mobilidade de Bruxelas, que é centro na transformação mundial da mobilidade, fala em             

suas entrevistas que a bicicleta humaniza as cidades e assim estarão cada vez mais              3

presentes no dia-a-dia das pessoas. Por muito tempo, Bruxelas foi conhecida como            

uma cidade congestionada e dominada por carros, com a mobilidade e a poluição do ar               

chegando a limites críticos, em função de um planejamento urbano centrado no            

automóvel, ocasionando uma perda de espaços para atividades econômicas e culturais           

muito semelhante o que vivenciamos em Florianópolis.  

Enfrentando essas condições, Bruxelas reformulou o planejamento urbano,        

tendo como um de seus objetivos ter 20% das viagens dentro da cidade feitas em               

bicicleta. Em 2019, entre 7 e 8% dos deslocamentos já eram feitos de bicicleta. Usando               

a bicicleta como um estilo de vida, certamente ela irá exercer uma influência positiva.              

As pessoas conseguem obter uma eficiência e criatividade maior, produzindo mais e            

melhor por optarem ir pedalando para os seus trabalhos. A bicicleta não é algo que               

pode ser utilizado apenas no tempo livre, mas é algo que pode ser utilizado também               

para ir de casa para o trabalho, para a escola, para o lazer ou para as compras. Nas                  

trilhas de Florianópolis cresce cada vez mais o número de ciclistas que pedalam antes              

de irem ao trabalho.  

As cidades estão sendo transformadas: Outrora (e ainda hoje) cidades para           

carros estão virando cidades para pessoas. A bicicleta possui um papel fundamental            

para essa transformação. Para que isso seja possível é necessário que as cidades             

façam investimentos em infraestrutura, ou seja, abraçarem a causa da bicicleta,           

construindo mais ciclovias, ciclorrotas, vestiários, chuveiros, bicicletários seguros. Essa         

transformação já começou em Florianópolis, como está sendo acompanhado com os           

3 Ver https://www.uci.org/news/2019/brussels---a-shift-to-a-cycling-city. 
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últimos investimentos em mobilidade, como o exemplo do programa “Mais Pedal” da            

Prefeitura Municipal.  

Tal transformação não deve ser feita apenas pela instituição pública, é           

importante que as empresas privadas também invistam na saúde dos seus           

trabalhadores. Além da infraestrutura o investimento em educação, ensinando as          

pessoas que elas possuem outras opções além do carro, pois existe uma grande parte              

da população que não sabe como pedalar ou como utilizar transportes alternativos. A             

bicicleta é uma excelente forma de aproximar as pessoas das cidades, e isso não se               

faz com carros: faz-se com bicicletas, faz-se caminhando: portanto pedalar é o futuro!             

E, por isso, esse projeto vem ao encontro das transformações positivas em que as              

cidades do mundo estão passando e pela qual Florianópolis não pode ficar de fora. 

Para mitigar a percepção social de que as bicicletas de ciclismo de montanha             

provocam um risco a segurança, o proponente deste projeto quer também encorajar os             

ciclistas a cederem preferência às pessoas à pé através do uso de placas e              

sinalizações. Em geral, as trilhas já utilizadas por ciclistas são trilhas com menor             

trânsito de pessoas à pé, mas nem por isso devemos ignorar os caminhantes que por               

ela passem. Este projeto quer ajudar no manejo adequado de trilhas sustentáveis,            

incluindo comunicação que facilite o multiuso seguro das trilhas.  
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4. METODOLOGIA 
O desenvolvimento deste projeto está fundamentado em práticas de manejo          

sustentável padronizadas e aplicadas de forma consolidada em âmbito internacional.          

As etapas do manejo de uma trilha envolvem, essencialmente, o planejamento, projeto            

e a implementação. Cada uma destas etapas respeita os três pilares básicos de             

sustentabilidade já mencionados, a saber: sustentabilidade ambiental, sustentabilidade        

social e sustentabilidade econômica. 

Esses três pilares são fundamentais na etapa de planejamento de manejo de            

uma trilha, devendo envolver a comunidade local, os usuários, os órgãos gestores,            

entre outros, para compreender o processo metodológico de planejamento, projeto e           

adequação de uma trilha.  

A metodologia prática de manejo está dividida em:  

➢ controle de erosão e drenagem; 

➢ limpeza e manejo da vegetação; 

➢ sinalização; 

➢ melhoria da trilha e 

➢ correções eventuais de traçado.  

Essas atividades são as principais para se manter uma trilha limpa, de            

qualidade, segura e sustentável. 

No Apêndice A são apresentados aspectos conceituais abordados nesse         

desenvolvimento e outras ações práticas complementares. A seguir essas quatro          

atividades principais são detalhadas. 

4.1. Controle de Erosão e Drenagem 

O principal agente causador de erosão é a água. Sendo assim, uma das             

principais atividades em uma trilha é o manejo ou gerenciamento do fluxo de água. A               

água deve cruzar a trilha, e não descer por ela. Para isto são feitos drenos. Para                
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realização da drenagem é importante aproveitar a topografia do terreno. Um dreno            

comum, tipo vala simples cruzando perpendicularmente, seria rapidamente preenchido         

por folhas ou terra. Uma forma simples e muito eficiente para realização de drenagem é               

através da construção de bolsões. A Figura 2 ilustra a forma de um bolsão na trilha.  

 

Figura 2. Bolsão na trilha para a realização de drenagem. Adaptado de Felton (2004). 

Outra forma de realizar drenagem é alterando inclinações nas trilhas (Figura 3). 

 

Figura 3: Técnica para realização de drenagem na trilha: (a) Forma incorreta onde a água fica presa na 

trilha e (b) Forma correta aplicando um grau negativo seguido de grau positivo. Adaptado de Felton 

(2004). 

As drenagens são executadas com ferramentas manuais, tais como enxadas,          

chibancas, enxadões, picaretas, entre outras detalhadas no Apêndice A. Correções          

simples, mas importantes, são a regra da metade e o caimento lateral de 5% para               

manter a água fora da trilha, explicadas no Apêndice A .  
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4.2. Limpeza da Trilha 

Seja a limpeza e manutenção de uma trilha atualmente em uso ou a limpeza de               

uma trilha antiga e histórica, porém sem uso recente, a primeira ação que se faz               

necessária é a limpeza do corredor da trilha. Esta limpeza ou manejo é realizada,              

geralmente com roçadeira para a vegetação rasteira, foice, facão, rastelo/ancinho,          

entre outras ferramentas detalhadas no Apêndice A . Um corredor de trilha bem mantido             

pode facilitar o uso, esconder possíveis atalhos, prevenir desvios, controlar a           

velocidade e exibir elementos interessantes a trilha (FELTON, 2004), como respeitar e            

manter espécies nativas em seu entorno. Evita, também, a proliferação e eventual            

fechamento da trilha por samambaias, as quais dificultam a regeneração de espécies            

nativas, uma vez que impedem que suas sementes cheguem ao solo e, chegando,             

bloqueiam quase por completo a luz solar. Esta limpeza inclui, também, a remoção de              

qualquer lixo na trilha e entorno. A Figura 4 ilustra o corredor da trilha. 

 

Figura 4. Corredor da trilha. Adaptado de Felton (2004). 

As dimensões do corredor da trilha serão determinadas pelas necessidades dos           

usuários-alvos e pelo grau técnico de dificuldade da trilha (HESSELBARTH et al.,            

2009). Por exemplo, uma trilha de ciclismo de montanha para iniciantes pode ter 90 cm               

de largura ou mais. Já uma trilha para um usuário avançado pode ter a partir de 15cm                 
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de largura. É importante observar que, embora existam algumas recomendações          

internacionais para o tamanho de corredor, localmente em conjunto podemos          

determinar as dimensões apropriadas para cada trilha. 

Reitera-se, também, o respeito à espécies endêmicas e/ou protegidas e que           

eventual supressão de árvores dependerá também da aprovação de autorização de           

corte pelos órgãos responsáveis, a ser analisada caso a caso. 

4.3. Sinalização 

Tópico fundamental para garantir a segurança dos usuários, com painéis no           

início de cada trilha, incluindo informações importantes para o usuário, tais como mapa,             

comprimento, altimetria, dificuldade, atrativos, entre outras informações importantes.        

Os padrões de sinalização de trilhas para os painéis de início de cada trilha serão               

realizados de acordo com o que está definido no Programa Roteiros do Ambiente             

(PRA) (FLORAM, 2015). A Figura 5a ilustra os pórticos e a Figura 5b mostra os               

placares, no padrão de sinalização do PRA (FLORAM, 2015). 

 

 

(a) (b) 

Figura 5. (a) Pórtico de entrada da trilha e (b) painel de informações do PRA (FLORAM, 2015). 
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Além dos pórticos e painéis de início de trilha, este grupo de trabalho propõe a               

adição e utilização de totens ou marcadores de direção, sentido, perigo e nível de              

dificuldade, importantes aos usuários de ciclismo de montanha. Tais marcadores          

seguem a classificação internacional para trilhas de ciclismo de montanha e são            

usados em todo o mundo em trilhas em parques públicos e privados. O padrão de               

totens/marcadores é indicado na Figura 6. 

 

Figura 6. Proposta para sinalização de trilhas de ciclismo de montanha.  

 

4.4. Melhoria da Trilha, Correções e Obstáculos 

Os trabalhos de melhoria e correção de uma trilha incluem a remoção ou             

recolocação de pedras soltas, o cuidado com raízes expostas, erosão causada por            

usuários, atalhos, entre outras. Algumas trilhas permitem o usuário passar por           
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obstáculos naturais, como lajes e pedras, desníveis e ondulações. Outras ações           

incluem a confecção de pequenas pontes de passagem sobre pedras, depressões, etc.            

A Figura 7 ilustra desníveis e degraus, enquanto já a Figura 8 ilustra as pontes. 

  

Figura 7. Ilustração de Degraus e Desníveis. Adaptado de Felton (2004). 

 

Figura 8. Pontes para trilhas de ciclismo de montanha. Adaptado de Felton (2004). 

Quando necessária a utilização de pontes, o grupo de trabalho deverá avaliar            

junto aos gestores do parque a correta aplicação e a necessidade de projeto.  
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5. TRILHAS E CAMINHOS SELECIONADOS 
A seguir apresentamos as trilhas e caminhos selecionados para este projeto. A            

divisão de regiões segue a definição utilizado no projeto do PRA (FLORAM, 2015).  

Região Central (7) 

1. Trilha do JP 

2. Trilha do Sertão (Berne) 

3. Trilha do Maciço da Costeira 

4. Trilha do Parque da Luz 

5. Trilha da Antena 

6. Trilhas do Colinas 

7. Trilhas da Pedrita 

Região Leste (1) 

8. Caminho do Travessão (Presente na Lei 5.979/02) 

Região Norte (7) 

9. Caminho do Rei (Projeto de Lei 15.965/14) 

10.Trilhas do MeaMea 

11.Caminho da Cruz (Projeto de Lei 15.965/14) 

12.Caminho dos Alemães (VGVP) 

13.Trilha do Telefone 

14.Trilha da Olaria 

15.Caminho da Ponta do Luz (Projeto de Lei 15.965/14) 
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A Tabela 1 apresenta uma visão geral das trilhas contempladas neste projeto. 

Tabela 1. Trilhas Contempladas no projeto 

 

Para cada uma das trilhas realizou-se um levantamento das informações através           

de visitas de campo, cujos dados são apresentados no Apêndice B em forma de              

tabelas. Na tabela foram identificados a “Localização” das trilhas e disponibilizado o link             

para o site do TrailForks. São apresentadas as especificações técnicas das trilhas, bem             

como suas características e procura-se apresentar um breve histórico dela. Ao final da             

tabela são apresentadas as atividades de manejos previstas anualmente nas trilhas.           

Mais detalhes podem ser apresentados aos órgãos responsáveis caso solicitado ao           

grupo de trabalho da AMoBici, no âmbito deste Acordo de Cooperação. 
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6.   CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO 
 

Abaixo pode-se notar o cronograma sugerido para a realização das atividades           

de manejo sustentável das trilhas multiuso. Devido à elevada pluviosidade média do            

verão florianopolitano, aliado à possível falta de mão-de-obra voluntária, não prevemos           

a realização de intervenções durante os meses de novembro, dezembro e janeiro            

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Cronograma sugerido para manutenção das trilhas. 
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7.   ORÇAMENTO 
Para implementação deste projeto não está prevista a utilização de recursos           

financeiros oriundos de instituições públicas, conforme rege a Lei Federal nº           

13.019/2014 para os casos de Acordo de Cooperação. Os recursos financeiros para            

realização das atividades de manejo serão oriundos de instituições privadas através de            

patrocínios e doações destinados à AMoBici. Esse recurso financeiro será destinado           

para pagamentos das despesas de material de consumo e equipamentos necessários           

às atividades de manejo descritas nesse projeto. Já a mão-de-obra necessária será            

voluntária realizada pelos associados da AMoBici e outros voluntários cadastrados pela           

instituição. Abaixo é apresentado um orçamento anual para realização das atividades           

previstas (Quadro 1). 

Quadro 1. Orçamento anual previsto 

Rubrica Descrição Valor total previsto 

Material de Consumo para 
Manejo das Trilhas 

Ferramentas para realização das atividades de 
manejo como enxadas, rastelos, foices, serrotes, 
pás, carrinho de mão, baldes, sacos, pregos, 
parafusos, entre outros 

R$2.250,00 

Material de Consumo para 
Sinalização das Trilhas 

Itens diversos para fabricação dos postes de 
sinalização como: madeiras, placas adesivas, 
concreto, pregos, parafusos, entre outros 

R$3.000,00 

Material de consumo 
diversos 

Alimentação para voluntários como água, lanche 
durante a atividade, compra de madeiras para 
instalação de pontes ou outras instalações 
necessárias em trilhas 

R$2.500,00 

Equipamentos e Material 
Permanente 

Guinchos, máquinas elétricas diversas, 
equipamentos de construção civil, entre outros R$4.000,00 

Total anual R$11.750,00 

30 



 
AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis 

Florianópolis - SC - Fundada em 5 de abril de 2017  - CNPJ 27.886.585/0001-45 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 10.494, de 19 de março de 2019  

REFERÊNCIAS 
ALLEN, Bob. Bike Parks - IMBA's Guide to New School Trails. 2014. 

ANDRADE, WJ de; ROCHA, RF da. Manejo de trilhas: um manual para gestores.             

Instituto Florestal, São Paulo, 2008. 

APPALACHIAN Mountain Club Books. AMC's Complete Guide to Trail Building and           

Maintenance. 2008. 

BARBER, Jeff. Mountain Bike Tourism: By the Numbers, 2015. Disponível em:           

https://www.singletracks.com/mtb-trails/mountain-bike-tourism-by-the-numbers/ . 

Acessado em: 26/02/2020, às 21:10. 

BIRKBY, Robert. Lightly on the land: The SCA trail-building and maintenance manual.            

The Mountaineers Books, 2005. 

BUENO, HMP; MACEDO, HR de. Comparação da modulação autonômica cardíaca          

entre indivíduos sedentários e ciclistas. Universidade São Judas Tadeu. 2009.          

Informações disponíveis em: 

bicicletanarua.wordpress.com/2009/10/27/pedalar-para-o-trabalho-fortalece-o-coracao/ 

Acessado em: 27/11/2009, às 14h00.  

CARUSO, MML. O desmatamento da Ilha de Santa Catarina de 1500 aos dias atuais.              

Editora da UFSC, 1990. 

CESSFORD, G. R. Off-road impacts of mountain bikes: a review and discussion. Dept.             

of Conservation. 1 v. (Science & Research series, 0113-3713; n. 92.). 1995. Disponível             

em: 

https://www.imba-europe.org/sites/default/files/Off%20road%20impacts%20of%20moun

tain%20bikes_review%20and%20discussion.pdf 

CHIU, L; KRIWOKEN, L. Managing Recreational Mountain Biking in Wellington Park,           

Tasmania, Australia, Annals of Leisure Research, v.6(4). 2003. 

31 

https://www.singletracks.com/mtb-trails/mountain-bike-tourism-by-the-numbers/
https://bicicletanarua.wordpress.com/2009/10/27/pedalar-para-o-trabalho-fortalece-o-coracao/
https://www.imba-europe.org/sites/default/files/Off%20road%20impacts%20of%20mountain%20bikes_review%20and%20discussion.pdf
https://www.imba-europe.org/sites/default/files/Off%20road%20impacts%20of%20mountain%20bikes_review%20and%20discussion.pdf


 
AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis 

Florianópolis - SC - Fundada em 5 de abril de 2017  - CNPJ 27.886.585/0001-45 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 10.494, de 19 de março de 2019  

DEPARTMENT OF BIODIVERSITY, CONSERVATION AND ATTRACTIONS.      

2018-2019 Annual report. Disponível em: 

https://www.dbca.wa.gov.au/sites/default/files/2019-09/DBCA Annual Report   

2018-19_FINAL.pdf. Acessado em: 05/03/2020.  

DUFOURD, Dick. Great Trails: Providing Quality OHV Trails and Experiences. National           

Off-Highway Vehicle Conservation Council. 2015. 

FELTON, V.. Trail solutions: IMBA's guide to building sweet singletrack. International           

Mountain Bicycling Corporation, 2004. 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FLORAM. Programa Roteiros do          

Ambiente - Trilhas e Caminhos na Ilha de Santa Catarina. 2015. Disponível em:             

http://minhafloripa.tur.br/wp-content/uploads/2016/04/Programa-Roteiros-do-Ambiente-

Completo.pdf. Acessado em: 08/03/2020 às 15:54. 

HESSELBARTH, W.; VACHOWSKI, B.; DAVIES, M. A. Trail Construction and          

Maintenance notebook. Traduzido para: Manual de construção e manutenção de          

trilhas. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente,             

2009. Disponível em:   

http://arquivo.ambiente.sp.gov.br/publicacoes/2016/12/ManualdasTrilhasfinal07-09.pdf. 

Acessado em: 03/03/2020, às 18h18. 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO).        

Manual de Sinalização de trilhas, 2018. 

LAU, L. Economic Impacts of Mountain Biking Tourism - 2016 Update. Pink Bike,             

Disponível em: 

www.pinkbike.com/news/economic-impacts-of-mountain-bike-tourism-2016-update.html

. Acessado em: 26/02/2020 às 20:48. 

MELLO, F.; PONTES, J. Uso público em unidades de conservação de proteção            

integral: considerações sobre impactos na biodiversidade.      

DOI:10.13140/RG.2.1.3047.9446. 2013. 

32 

https://www.dbca.wa.gov.au/sites/default/files/2019-09/DBCA%20Annual%20Report%202018-19_FINAL.pdf
https://www.dbca.wa.gov.au/sites/default/files/2019-09/DBCA%20Annual%20Report%202018-19_FINAL.pdf
http://minhafloripa.tur.br/wp-content/uploads/2016/04/Programa-Roteiros-do-Ambiente-Completo.pdf
http://minhafloripa.tur.br/wp-content/uploads/2016/04/Programa-Roteiros-do-Ambiente-Completo.pdf
http://www.pinkbike.com/news/economic-impacts-of-mountain-bike-tourism-2016-update.html


 
AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis 

Florianópolis - SC - Fundada em 5 de abril de 2017  - CNPJ 27.886.585/0001-45 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 10.494, de 19 de março de 2019  

MELTZER, N. Adapting to the new economy: The impacts of mountain bike tourism in              

Oakridge, Oregon. 2014. 

MINNESOTA. Department of Natural Resources. Trail Planning, Design, and         

Development Guidelines. 2007. 

MOORE, RL. Conflicts on multiple-use trails: synthesis of the literature and state of the              

practice. Federal Highway Administration, 1994. 

MOUNTAIN BIKE TOURISM ASSOCIATION. Economic benefits of mountain bike         

tourism. Disponível em:   

https://imbacanada.com/economic-benefits-of-mountain-bike-tourism/ . Acessado em:   

05/03/2020, às 18h18.  

MOUNTAIN BIKE TOURISM ASSOCIATION. Sea to sky mountain biking economic          

impact study: overall results. Disponível em: 

https://headwaterseconomics.org/wp-content/uploads/Trail_Study_89-sea-to-sky-mount

ain-biking-impact.pdf. Acessado em: 05/03/2020, às 18h18. 

NORTHERN TASMANIA DEVELOPMENT. Potential for Mountain Biking in North         

Eastern Tasmania. 2014. Disponível em: http://www.leelau.net/Misc/EIS bike/EIS (for        

2016 article)/2013 - Tasmania Potential for Mountain Biking in North Eastern Tasmania            

- March 2013.pdf 

OLIVE, ND; MARION, JL. The influence of use-related, environmental, and managerial           

factors on soil loss from recreational trails. Journal of Environmental Management,           

v.90(3), p. 1483-1493, 2009. DOI: 10.1016/j.jenvman. 2008. 

PARKER, TS. Natural surface trails by design: physical and human design essentials of             

sustainable, enjoyable trails. Natureshape, 2004. 

QUINN, M.; CHERNOFF, G. Mountain Biking: A Review of the Ecological Effects. A             

Literature Review for Parks Canada – National Office (Visitor Experience Branch).           

Miistakis Institute Faculty of Environmental Design – University of Calgary. 2010.           

33 

https://imbacanada.com/economic-benefits-of-mountain-bike-tourism/
https://headwaterseconomics.org/wp-content/uploads/Trail_Study_89-sea-to-sky-mountain-biking-impact.pdf
https://headwaterseconomics.org/wp-content/uploads/Trail_Study_89-sea-to-sky-mountain-biking-impact.pdf
http://www.leelau.net/Misc/EIS%20bike/EIS%20(for%202016%20article)/2013%20-%20Tasmania%20Potential%20for%20Mountain%20Biking%20in%20North%20Eastern%20Tasmania%20-%20March%202013.pdf
http://www.leelau.net/Misc/EIS%20bike/EIS%20(for%202016%20article)/2013%20-%20Tasmania%20Potential%20for%20Mountain%20Biking%20in%20North%20Eastern%20Tasmania%20-%20March%202013.pdf
http://www.leelau.net/Misc/EIS%20bike/EIS%20(for%202016%20article)/2013%20-%20Tasmania%20Potential%20for%20Mountain%20Biking%20in%20North%20Eastern%20Tasmania%20-%20March%202013.pdf


 
AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis 

Florianópolis - SC - Fundada em 5 de abril de 2017  - CNPJ 27.886.585/0001-45 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 10.494, de 19 de março de 2019  

Disponível em: https://www.lib.washington.edu/msd/norestriction/b67566091.pdf.   

Acessado em 03/03/2020, às 18h18. 

WANDERLEY, GS. As Mecas do Mountain Biking Mundial. Revista Bicicleta, mar.2020.           

Disponível em: 

https://revistabicicleta.com/mountain-biking/as-mecas-do-mountain-biking-mundial/. 

Acessado em: 08/03/2020 às 13:38. 

WEBBER, P. Managing mountain biking: IMBA's guide to providing great riding.           

International Mountain Bicycling Association, 2007. 

WILSON, J.; SENEY J. Erosional Impact of Hikers, Horses, Motorcycles, and Off-Road            

Bicycles on Mountain Trails in Montana. Mountain Research and Development, v. 14            

(1), p. 77–88. 1994. www.jstor.org/stable/3673739.  

WORLD WILDLIFE FOUNDATION BRASIL (WWF Brasil). Manual de ecoturismo de          

base comunitária. Ferramentas para um Planejamento Responsável. [Organização:        

Sylvia Mitraud] WWF Brasil, Brasília, DF, 2003. 

ZEFERINO, AC; CARLSON, VE. Trilhas e caminhos da Ilha de Santa Catarina. Lagoa             

Editora, 2005. 

  

34 

https://www.lib.washington.edu/msd/norestriction/b67566091.pdf
https://revistabicicleta.com/mountain-biking/as-mecas-do-mountain-biking-mundial/
http://www.jstor.org/stable/3673739


 
AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis 

Florianópolis - SC - Fundada em 5 de abril de 2017  - CNPJ 27.886.585/0001-45 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 10.494, de 19 de março de 2019  

APÊNDICE A - GLOSSÁRIO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O MANEJO 
 

● Trilhas Históricas: são aquelas que já recebem atividades de recreação como            

caminhada e ciclismo de montanha. Incluem trilhas que já possuem lei municipal            

de tombamento e também aquelas que, através de histórico de uso,           

depoimentos da comunidade local ou georreferenciamento de imagens, são         

consideradas caminhos ou trilhas por seus usuários. A maioria destas trilhas foi            

utilizada por carros de boi, cavalgadas ou mateiros que se deslocavam em um             

sentido que levasse ao menor percurso decorrido por tempo e espaço, sem se             

preocupar com inclinação e erosão. Muitas destas, ainda que bastante          

frequentadas por ciclistas e caminhantes, necessitam de manejos para         

correções que minimizem o impacto da ação da chuva e proporcionem uma            

atividade mais prazerosa. 

● Trilhas Novas: são as trilhas criadas mediante projeto específico a ser             

apresentado a um colegiado multidisciplinar, incluindo impactos ambientais,        

sociais, econômicos e culturais. O procedimento para criação de novos          

caminhos deve ser elaborado e aprovado em conjunto pelas associações de           

usuários de trilhas, administração pública e órgãos gestores das áreas          

escolhidas. 

● Autorizações/Comunicação com Proprietários e Gestores: boa parte das trilhas             

históricas passam por áreas de preservação, privadas e públicas. É constante a            

necessidade de um canal de comunicação aberto com proprietários de áreas por            

onde passam as trilhas, para garantir uma boa convivência e respeito mútuo. É             

indispensável o contato direto com os órgãos gestores das áreas de           

preservação, para permissão de manejo (objetivo deste projeto), solicitação de          

readequação de traçados, projetos de sinalização padrão, entre outros. 
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Figura A1: Reunião com FLORAM. Março 2017.  

● Coordenadores de trilha: são voluntários responsáveis por determinadas áreas ou             

trilhas que tem conhecimento técnico específico para coordenar equipes e          

planejar e executar o manejo de projetos aprovados. Florianópolis já possui um            

grande grupo de voluntários, que se capacitam anualmente nos Estados Unidos,           

Canadá e Chile na finalidade de aperfeiçoar suas técnicas de manejo com            

trilhas. 

● Voluntários: são pessoas que dedicam seu tempo nas manutenções e manejo             

de trilhas. Este número chega a 250 pessoas que já contribuíram com este tipo              

de trabalho manual de limpeza de trilhas em Florianópolis. A média de            

voluntários por dia de manutenção varia de 8 a 15 pessoas. Os voluntários são              

de várias faixas etárias, classes sociais e formações que chegam a passar até             

12 horas do seu final de semana dedicando-se a trilha. Alguns levam seus filhos              

para, desde criança, apreenderem a importância do contato e preservação da           

natureza. Todos os voluntários usam vestimenta adequada, tais como: calças          

compridas, calçado fechado, óculos de proteção, protetor solar, luvas e outros           

itens para garantir um trabalho seguro. Também levam lanche e muita água. 

36 



 
AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis 

Florianópolis - SC - Fundada em 5 de abril de 2017  - CNPJ 27.886.585/0001-45 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 10.494, de 19 de março de 2019  

 
Figura A2: Voluntários. Novembro 2018. 

 

● Usuários: São aqueles que utilizam as trilhas para recreação e lazer, tais como               

ciclistas de montanha, corredores de aventura, caminhantes, etc. Somente em          

uma trilha, no Maciço da Costeira, houve 1169 usuários de ciclismo de            

montanha registrados pelo aplicativo Strava. Sabe-se que muitos não utilizam o           

Strava e que este número não inclui caminhantes, corredores de aventura, etc.  

 
Figura A3: Usuário Ciclista de Montanha na Trilha do JP. Agosto 2018. 
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● Trilhas multiuso : uma trilha multiuso ou trilha compartilhada é normalmente              

definida como qualquer trilha usada por mais de um grupo de usuários ou para              

mais de uma atividade de trilha (MOORE, 1994). Esses dois termos são os mais              

usados para se referir a usuários que frequentam por diferentes modos de            

locomoção e são usados de forma intercambiável neste projeto. Existem          

técnicas de compartilhamento de trilhas amplamente divulgadas no mundo, são          

a fundamentação utilizada para aplicação deste projeto. 

 
Figura A4: Futuras gerações em contato com esporte e natureza. Setembro 2019. 

Foto: Cristiano Sarturi (com autorização). 

 

● Sistema de trilhas: um conjunto de trilhas onde cada metro é planejado para a                 

maior satisfação do usuário seguindo uma metodologia construtiva, tornando as          

trilhas sustentáveis, por exemplo, não causando erosão e impacto ambiental          

mínimo. Por causa disto, estes sistemas são planejados em parques municipais           

e estaduais com gestão pública e, muitas vezes, contam com incentivo           

governamental. Tais sistemas englobam em um mesmo lugar trilhas que se           

interconectam e permitem que usuários em diferentes níveis de         
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condicionamento se divirtam no mesmo complexo, mas não necessariamente         

nas mesmas trilhas (WANDERLEY, 2019). 

● Ferramentas: são divididas em 4 tipos: 

- Ferramentas de análise, planejamento e extras: clinômetro, fitas (para         

marcar linha), nível, lima, lixadeira, rádio, entre outras; 

- Ferramentas manuais: sendo as principais enxada, rastelo/ancinho,       

chibanca, picareta, pá de corte, pá de concha, barras de aço, mcleod,            

enxadão, facão, foice, carrinho de mão, socador, balde de pedreiro, entre           

outras; 

 
Figura A5: Ferramentas manuais. 

- Ferramentas manuais automáticas:  como roçadeira, dentre outras; 

- Ferramentas mecanizadas: miniescavadeira e/ou bobcat (não usado no        

nosso cenário atualmente). 

● Análise das Condições da Trilha: Antes de qualquer intervenção é necessário               

visitas in loco , para analisar as condições da trilha, registrar pontos           

problemáticos, pontos de melhoria e possíveis opções de intervenção. As          

análises podem ser originadas pela demanda de algum usuário que reporta           

algum problema pontual, através de aplicativo específico ou de grupo de           

comunicação. Outras demandas são provindas de visitas técnicas periódicas em          
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nossa região. Para problemas onde a solução deve ser estudada e planejada,            

podemos gerar relatórios para análise dos responsáveis sobre a trilha. 

● Planejamento de Ações de Manutenção: O planejamento de ações do ano vigente é                 

feito no final do ano anterior, usando como referência a quantidade de usuários             

por trilha, os problemas e necessidades de cada trilha, demandas de usuários            

em determinada região, trilhas existentes mas não mantidas, etc. Geralmente          

usa-se os primeiros meses do ano para manejo e limpeza das trilhas já mantidas              

e mais usadas. Já na segunda metade do ano se faz o manejo de trilhas               

existentes, porém que ainda não foram manejadas pelos usuários. 

● Trilhas Sustentáveis: São trilhas que demandam menos ações de manejo, pois            

sofrem menos com a ação de usuários e das chuvas. Existem pelo menos cinco              

pontos cruciais para Trilhas Sustentáveis, são eles (FELTON, 2004): 

- Regra da Metade. É uma relação entre a inclinação lateral da encosta            

onde está a trilha e o grau de inclinação longitudinal de um segmento de              

da trilha. A inclinação longitudinal de um segmento de trilha deve ser no             

máximo a metade da inclinação lateral da encosta onde a trilha está            

inserida, para que a água que desce a encosta cruze a trilha, e não desça               

pelo caminho da trilha. 
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Figura A6: Regra da metade. Adaptado de Felton (2004). 
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- Regra da Média de 10% de Inclinação Total. Trilhas onde a média de             

inclinação é no máximo 10% são mais sustentáveis. 

 

Figura A7: Ilustração da regra da média. Adaptado de Felton (2004). 

 

- Inclinação Máxima Sustentável. A inclinação máxima de um segmento de          

trilha é indicada em torno de 15 a 20%. Porém isto varia de acordo com o                

local da trilha, tipo de solo, pedras, quantidade de chuvas anuais, se            

possui inclinações alternadas, regra da metade, nível de dificuldade, entre          

outros. 

- Inclinações Alternadas. A inclusão de inclinações alternadas (ondulações        

sobe e desce) em uma trilha contínua de descida, subida ou plana irá             

interromper o potencial fluxo de água contínuo pela trilha, escoando a           

água para fora da trilha. 
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Figura A8: Uso de inclinações alternadas. Adaptado de Felton (2004). 

- Inclinação Lateral. Para que a água que desce a encosta e/ou cai na trilha              

possa fluir através da trilha é necessário que a trilha tenha uma inclinação             

lateral de 5%, aproximadamente.  

 

Figura A9: Inclinação lateral. Adaptado de Felton (2004). 
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Algumas trilhas fogem das regras acima, pois são destinadas a níveis           

avançados de ciclismo de montanha e possuem inclinações maiores, principalmente no           

sentido de descida da trilha. Por causa disto, e por causa de maiores forças e               

velocidades incidentes na trilha, estas podem apresentar maior erosão e requerem           

manutenção mais frequente e estruturas de drenagem mais eficientes (FELTON, 2004).           

Mesmo fora das regras acima, estas trilhas podem ser sustentáveis se tiverem            

manutenções adequadas ao seu uso e característica.  

● Ações complementares de manejo: Além das principais ações da metodologia          

prática de manejo, apresentadas na Metodologia, listamos algumas ações         

complementares aqui. 

- Pontos de Controle / Atrativos: controle de vegetação em mirantes,          

pontos de descanso, sombra, etc. 

- Bloqueios para Motorizados: bloqueios de madeira e/ou pedras na         

entrada das trilhas ou pequenos degraus no meio da trilha, para dificultar            

a passagem de motos e veículos 4x4, que são hoje um dos maiores             

problemas enfrentados nas trilhas abertas. 

- Manejo Emergencial (após tempestades): remoção de galhos. 

- Mudança de Traçado: para proteger áreas sensíveis, ou para trilhas          

inadequadas ou onde a inclinação não respeita a regra dos 10%. Para            

tanto, deve haver concordância do órgão gestor. 

- Controle de Usuários: colocação pedras, troncos ou galhos caídos, em          

pontos onde usuários tendem a criar atalhos fora da trilha, evitando           

desvios e clareiras.  

● Aplicativos: Atualmente existem aplicativos de monitoramento das condições das         

trilhas e quantidade de usuários. Tais aplicativos auxiliam no planejamento de           

manutenções futuras e propiciam ao usuário informações importantes sobre as          

condições das trilhas de uma região específica. Para a avaliação das condições            
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das trilhas, além da localização das mesmas utiliza-se o aplicativo TrailForks ,           4

disponível tanto para Android como IOS e através da web. O Trailforks possui             

muitas funcionalidades, como permite os usuários baixarem as rotas em GPX,           

terem disponíveis todas as características das trilhas, como os níveis de           

dificuldade das trilhas, rotas de acesso, pontos de interesse, além de outros.            

Destaca-se aqui a função de emitir relatórios da situação das trilhas. Essa            

funcionalidade acessível a todos os usuários é de muita importância, permitindo           

a todos os usuários fiscalizar e reportar as condições das trilhas. Outro aplicativo             

muito utilizado é o Strava , utilizado para ter um balanço do número de usuários              5

nas trilhas. Esses dados podem ser acessados através dos segmentos criados           

em cada trecho. 

● Tripé social, envolvendo a comunidade: Comunicação constante com todos os              

envolvidos e interessados pelas trilhas é fundamental. Nesse sentido o grupo           

tem realizado ações como: 

- Apresentações em lojas de ciclismo para ciclistas. 

- Apresentações e reuniões com prefeituras, secretários de turismo,        

esporte, desenvolvimento urbano. 

- Apresentações e reuniões com órgãos gestores ambientais, grupos de         

ONGs interessadas em trilhas. 

- Conversas e reuniões nas associações de bairro e ruas nas imediações           

das trilhas. 

- Conversas e reuniões com pessoas, empresas e entidades públicas         

interessadas em apoiar o desenvolvimento das trilhas com algum tipo de           

recurso. 

4 www.trailforks.com/region/florianopolis 
5 www.strava.com 
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Figura A10: Palestra envolvendo a comunidade de ciclistas. 

● Educação: é muito importante educar todos usuários das trilhas quanto a outros            

tipos de usuários, quanto ao meio ambiente, a sua preparação, a se manter nas              

trilhas etc. Nesse sentido, uma regra de conduta internacional é divulgada entre            

os usuários das trilhas. Apresentamos abaixo: 

1. Respeite a trilha, sua fauna e sua flora. 

2. Não jogue lixo na trilha! 

3. Permaneça na trilha. Sem atalhos! 

4. Não use trilhas interditadas e/ou fechadas. 

5. Compartilhe a trilha com outros usuários (ciclistas, caminhantes). 

6. Ande lentamente em trilhas compartilhadas. 

7. Ultrapasse com cortesia e atenção. 

8. Não faça manejo não autorizado nas trilhas. 

9. Reporte atividades ilegais. 
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10.Esteja preparado com água, ferramentas, etc. 

11.Envolva-se nos manejos e ações locais. 

12.Evite as trilhas durante e logo após chuvas. 

13.Retire galhos caídos e pedras soltas do meio da trilha. 

 

As técnicas consideradas necessárias para as trilhas de Florianópolis         

contempladas neste projeto estão baseadas na preservação do corredor da trilha e no             

manejo da superfície da trilha. Todas as ações devem ser realizadas somente após o              

planejamento que pode envolver o reconhecimento, desenho, balizamento, construção         

e manutenção da trilha. Para cada trilha presente neste projeto, estão listados as             

principais ações sugeridas para o manejo do corredor da trilha e da superfície.  
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APÊNDICE B - DIAGNÓSTICO PRÉVIO DAS TRILHAS 
 

Nome da trilha: Trilha da Antena  6 Especificações técnicas 
Região: Central 

Localização: 
https://www.trailforks.com/trails/antena-24224 

Comprimento: 3.632 m 

 

Nível de dificuldade: Intermediário 

Subidas: 417 m 

Descidas: -18 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada 

Duração: 45 min 

Zoneamento: Área de Unidade de     
Conservação - AUC (Parque Natural     
Municipal do Maciço da Costeira) 

Número de usuários: 1169 

Características da trilha: Essa trilha possui nível de dificuldade intermediário, é uma            
subida que dá acesso ao topo do morro em que está localizada a antena de               
comunicação. O caminho é realizado boa parte em uma estrada em chão batido             
utilizado por jipeiros para realizar a manutenção da antena. 

Acesso: O acesso à trilha da Antena é feito próximo ao trevo da Eletrosul no bairro                 
Pantanal. A trilha passa por dentro do bairro em direção ao topo do morro. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 

6 http://www.trilhasbr.com.br/trilhas_024_antena.php 
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Nome da trilha: Trilha do JP Especificações técnicas 
Região: Central 

Localização: 
https://www.trailforks.com/trails/jp-109613/ 

Comprimento: 2.537 m 

 

Nível de dificuldade: Intermediário 

Subidas: 81 m 

Descidas: 83 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada 

Duração: 20 min (uma volta no circuito) 

Zoneamento: Área de Preservação    
Permanente (APP), Área de Preservação     
de Uso Limitado (APL), Área Verde de       
Lazer (AVL) e Área Residencial     
Predominante (ARP). 

Número de usuários: 1029 

Características da trilha: A Trilha do João Paulo é circuito, com sentido único,             
composta por dois segmentos, sendo um deles denominado JP, de nível de            
dificuldade Intermediário, e outro denominado Abacaxi, de nível de dificuldade          
Iniciante . A trilha tem sido utilizada há vários anos por moradores dos loteamentos             
Caiobig, Pôr do Sol I, Pôr do Sol II e de outras regiões do bairro, por praticantes de                  
ciclismo de trilhas vindos de várias regiões da cidade. Existe uma petição para             7

instalação do primeiro Bike-Park de Florianópolis com 769 assinaturas. 

Acesso: A Trilha do João Paulo (JP) está localizada em uma área verde situada no                
alto do Morro que margeia os loteamentos Pôr do Sol I, Pôr do Sol II e Caiobig, na                  
região central do bairro João Paulo. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 

 

7 https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR111831 
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Nome da trilha: Trilha do Sertão (Berne) Especificações técnicas 
Região: Central 

Localização: 
https://www.trailforks.com/trails/berne/ 

Comprimento: 2.001 m 

 

Nível de dificuldade: Avançado 

Subidas: 10 m 

Descidas: -258 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada 

Duração: 48 min 

Zoneamento: Área de Unidade de     
Conservação - AUC (Parque Natural     
Municipal do Maciço da Costeira) 

Número de usuários: 582 

Características da trilha: Registros fotográficos de satélite indicam a presença          
desta trilha, no mínimo, desde os anos 1990s. O uso por ciclista deu-se início a partir                
do ano de 2010, época em que a trilha era mantida por moradores da Rua Rosa,                
para passeios à cavalo. Porém esta via era um antigo caminho de carro de boi para                
transportar mercadorias de uma região a outra. Constitui-se por um percurso de            
descida progressiva, com uma das inclinações mais elevadas de Florianópolis, com           
degraus naturais, passagens por rochas, etc. Um dos maiores problemas          
encontrados nesta trilha é o uso ilegal de motocicletas para trilha o que oferece risco               
aos usuários. 

Acesso: A Trilha do Sertão está localizada na face norte do Parque Natural              
Municipal do Maciço da Costeira do Pirajubaé. Atualmente é acessada pela rua            
Rosa, por propriedade particular, mas seu acesso original era pela trilha do Poção             
(atualmente abandonado). 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 
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Nome da trilha: Trilha do Maciço da       
Costeira 

Especificações técnicas 

Região: Central 

Localização: 
https://www.trailforks.com/trails/macico-da-costeira/ 

Comprimento: 4.318 m 

 

Nível de dificuldade: Avançado 

Subidas: 46 m 

Descidas: -261m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada 

Duração: 40 min 

Zoneamento: Área de Unidade de     
Conservação - AUC (Parque Natural     
Municipal do Maciço da Costeira) 

Número de usuários: 997  

Características da trilha: A Trilha do Maciço da Costeira é uma trilha histórica,             
utilizada como conexão entre os bairros Rio Tavares, centrinho da Lagoa da            
Conceição, Canto da Lagoa, e a região do Pantanal e Costeira do Pirajubaé. Possui              
uma variedade de características atrativas para ciclistas e caminhantes. Em boa           
parte é uma trilha pedalável no trecho que segue a crista do maciço com trechos de                
"falso" plano e algumas inclinações e declives curtos com vários mirantes naturais            
para o Morro da Cruz e a bacia do Itacorubi. A trilha possui trechos encobertos e                
cobertos por vegetação nativa. No trecho coberto possui longo trecho de declive em             
mata fechada com raízes e pedras, que tornam este o trecho mais técnico da trilha               
para prática de ciclismo de montanha. 

Acesso: Esta trilha encontra-se dentro do Parque Natural Municipal do Maciço da             
Costeira. O acesso é feito pelo bairro Pantanal subindo pela estrada de manutenção             
da antena em seu cume, através da Rua Professora Leonor de Barros ou Trilha da               
Antena. Para os ciclistas, a trilha termina ao final dos limites do parque. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 
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Nome da trilha: Trilha do Parque da Luz Especificações técnicas 
Região: Central 

Localização: 
www.trailforks.com/trails/trilha-do-parque-da-luz/ 

Comprimento: 479 m 

 

Nível de dificuldade: Iniciante 

Subidas: 6 m 

Descidas: -7 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada 

Duração: 5 min (uma volta no circuito) 

Zoneamento: Área Verde de Lazer      
(AVL) 

Número de usuários: 402 

Características da trilha: Trata-se de um circuito para a prática do ciclismo no             
interior do Parque da Luz para o uso recreacional e compartilhado. A trilha de              
mountain biking é para iniciantes, com opção de trajeto para passeio. A trilha em              
meio às árvores possui duas opções de trajeto, uma circular com nível fácil para ser               
usada por qualquer tipo de bicicleta e outra com várias curvas em subida e descida               
entre as árvores para ser usada por bicicletas com marchas. A trilha tem o piso               
totalmente natural, preservando as raízes, troncos e pedras ali existentes. 

Acesso: O circuito existente é situado na parte baixa à direita do Parque, lado               
oposto a entrada do parque pela Ponte Hercílio Luz. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, melhoria da trilha e              
correções de traçado. 
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Nome da trilha: Trilhas do Colinas Especificações técnicas 
Região: Central 

Localização: 
https://www.trailforks.com/skillpark/colinas/ 

Comprimento: 3.662 m 

 

Nível de dificuldade: 
Intermediário/Avançado 

Subidas: 152 m 

Descidas: -247 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha, 
Caminhada 

Duração: 35 min 

Zoneamento:  Área de Unidade de 
Conservação - AUC (Parque Natural 
Municipal do Maciço da Costeira) 

Número de usuários:  1123 

Características da trilha: O Colinas é um sistema de trilhas localizado entre o bairro              
da Lagoa da Conceição e o Córrego Grande na área do Parque Natural Municipal do               
Maciço da Costeira. Colinas é o nome do condomínio que está localizado no acesso              
a esse sistema de trilhas. O sistema funciona na forma de um “loop”, estão presentes               
três trilhas, uma subida e duas descidas. Uma descida tem grau de dificuldade             
intermediário (Colinas) e outra tem grau de dificuldade avançado (Paredão). Esse           
sistema permite a prática de ciclismo de montanha de forma segura e progressiva.             
Por esse motivo é muito frequentado por ciclistas, podendo verificar a presença todos             
os dias da semana. 

Acesso: O acesso ao sistema de trilhas do Colinas é realizado através do             
condomínio Colinas que fica próximo a casa de eventos Alameda Casa Rosa no pé              
do morro da Lagoa da Conceição, bolsão onde possui uma parada de ônibus. Para              
chegar às trilhas é necessário subir pedalando pelo asfalto, tomando cuidado pois            
neste mesmo local é frequente a prática da modalidade skate downhill. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 
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Nome da trilha: Trilhas da Pedrita Especificações técnicas 
Região: Central 

Localização: 
https://www.trailforks.com/skillpark/pedrita/ 

Comprimento: 4.218 m 

 

Nível de dificuldade: 
Intermediário e Avançado 

Subidas: 182 m 

Descidas: -461 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada 

Duração: 40 min 

Zoneamento: Área de Unidade de     
Conservação - AUC (Parque Natural     
Municipal do Maciço da Costeira) 

Número de usuários:  308  

Características da trilha: A Pedrita é um sistema de trilhas localizado no Rio             
Tavares na área do Parque Natural Municipal do Maciço da Costeira. Pedrita é o              
nome da pedreira que está localizada no entorno deste sistema de trilhas. O sistema              
funciona na forma de um “loop”, estão presentes quatro trilhas, uma subida e três              
descidas. Uma descida tem grau de dificuldade avançado e outras duas tem grau de              
dificuldade intermediário. Esse sistema permite a prática de ciclismo de montanha de            
forma segura e progressiva. Por esse motivo é muito frequentado por ciclistas,            
podendo verificar a presença todos os dias da semana. 

Acesso: O acesso é realizado pela Servidão Nelson Elpídio da Rocha, passando a             
pista de skate do Pedrinho Barros. A trilha começa pela subida que dá acesso ao               
sistema de trilhas. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 
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Nome da trilha: Caminho do travessão      8

(Presente na Lei 5.979/02) 
Especificações técnicas 

Região: Leste 

Localização: 
https://www.trailforks.com/trails/travessao
/ 

Comprimento: 5.500 m 

 

Nível de dificuldade: Avançado 

Subidas: 2.148 m 

Descidas: - 2.731 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada 

Duração: 1h30min 

Zoneamento: Área de Preservação    
Permanente (APP) 

Número de usuários: 479 

Características da trilha: Este caminho é parte de uma ligação antiga entre o norte              
da ilha e o centro de Florianópolis utilizado pelas comunidades do interior da ilha para               
chegar à freguesia da Lagoa da Conceição e à comunidade do Saco Grande. Por um               
período foi muito utilizado por jipeiros, o que provocou erosão acentuada de trechos             
da trilha. O caminho também dá acesso a um dos mirantes mais incríveis da ilha,               
com vista para a Lagoa da Conceição e para o Parque Estadual do Rio Vermelho.  

Acesso: O acesso é realizado através da estrada do Sertão do Assopro, próximo ao               
mirante do morro da Lagoa da Conceição pela Rodovia Admar Gonzaga. A entrada             
da trilha possui um bloqueio para motorizados bem visível, mas não possui            
sinalização com placas. Outra referência é a rampa de asa delta, em ruínas,             
localizada pelo caminho que passa próximo à entrada da trilha do caminho do             
travessão. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 

 
 

8 http://www.trilhasbr.com.br/trilhas_009_travessao.php 
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Nome da trilha: Trilha do Mea Mea / Vargem         
Pequena 

 
Especificações técnicas 

Região: Norte 

Localização: 
https://www.trailforks.com/trails/mea-mea/ 

Comprimento: 3.270 m 

 Nível de dificuldade: Intermediário 

Subidas: 178 m 

Descidas: -160 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada, Equitação 

Duração: 37min 

Zoneamento: Área de Preservação    
Permanente (APP) e Área de     
Preservação de Uso Limitado -     
Encosta (APL-E). 

Número de usuários:  387  

Características da trilha: Segundo relatos de moradores locais, esta trilha tinha           
início no bairro Vargem Pequena, passando por Ratones e terminava na costa da             
Lagoa da Conceição, onde os nativos utilizavam para compra de peixe em troca de              
mandioca, iguaria cultivada na época, nos primórdios da ilha. Segundo eles, a trilha             
tem mais de 200 anos, avós e bisavós destes nativos utilizavam o caminho. Existia              
no local plantações de cana e pastagem de gado, posteriormente a floresta tomou             
conta dessas áreas, junto com a plantação de pinheiros (Pinus). A trilha passa no              
interior da fazenda Mea Mea, que liga os bairros de Ratones, Vargem Pequena e              
Vargem Grande. 

Acesso: A entrada da trilha fica no portão de acesso à Fazenda Mea Mea, na               
estrada geral da Vargem Pequena, percorrendo o topo do morro da fazenda e             
finalizando no acesso à Estrada Cristóvão Machado de Campos, no bairro Vargem            
Grande. O início da subida fica numa antiga área de extração de minérios, onde hoje               
existe um PRAD (Projeto de Recuperação de Área Degradada) implantado pelo           
IBAMA. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 
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Nome da trilha: Caminho da Cruz  9 Especificações técnicas 
Região: Norte 

Localização:  
https://www.trailforks.com/trails/forte/ 

Comprimento: 1.143 m 

 

Nível de dificuldade: Intermediário 

Subidas: 61 m 

Descidas:  -61 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada, Trekking 

Duração: 30min 

Zoneamento: Área de preservação    
permanente (APP) e Área de     
Preservação Cultural (APC) 

Número de usuários:  255 

Características da trilha: Trilha que une as praias do Forte e da Daniela no norte de                
Florianópolis. O percurso é utilizado por algumas pessoas também como alternativa           
ao trânsito, para evitar filas durante a temporada no caminho entre os dois             
balneários. O caminho passa por algumas pedras, trechos de praia, mas a maior             
parte é por trilha de chão batido. 

Acesso: A entrada da trilha fica localizada no alto do morro que dá acesso a praia do                 
Forte, ao avistar a cruz, onde pega-se uma via de acesso secundária para seguir até               
o ponto de partida, a subida. A subida é um trecho relativamente fácil de percorrer,               
poucos trechos técnicos tanto para ciclistas como pedestres. Após percorrer          
aproximadamente 700 m, temos acesso a vista da praia da Daniela, onde existe uma              
grande formação rochosa. Ali, temos o início da descida, com aproximadamente 600            
m de extensão. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 

   

9 http://www.trilhasbr.com.br/trilhas_018_forte_daniela.php 
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Nome da trilha: Caminho do Rei  10 Especificações técnicas 
Região: Norte 

Localização:  
www.trailforks.com/trails/brava--caminho-do-rei 

Comprimento: 7.135 m 

 

Nível de dificuldade: Intermediario 

Subidas:  307 m 

Descidas:  -290 m 

Multiusuário: Ciclismo de Montanha,    
Caminhada, Trekking 

Duração:  1h15min 

Zoneamento: Área de preservação    
permanente (APP) 

Número de usuários:  410 

Características da trilha: Este caminho percorre todo o maciço norte da ilha, que             
separa Cachoeira do Bom Jesus dos Ingleses do Rio Vermelho. Trilha histórica, que,             
com base em relatos de moradores locais, desde meados dos anos 1960s, era             
utilizada como meio de locomoção de pescadores até a costa da praia Brava, sendo              
também usada como via de transporte de cultivares como milho e mandioca, os quais              
eram colhidos no alto do morro. A trilha tem grau de dificuldade intermediário por              
motivos de erosão acentuada e falta de manejo e encontra-se atualmente com alguns             
trechos da subida sem condições de pedalar. No topo do morro da Cachoeira possui              
uma vista panorâmica de quase 360º de todo norte da ilha. A descida segue por               
dentro da mata com bastante cobertura até próximo a um parque aquático, na             
entrada nos Ingleses. 

Acesso: O acesso é feito próximo ao mirante da praia Brava, na estrada que dá               
acesso a rampa de voo livre.  

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 

 

 

10 http://www.trilhasbr.com.br/trilhas_007_cachoeira_brava.php 
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Nome da trilha: Caminho dos Alemães      
(VGVP) 

 
Especificações técnicas 

Região: Norte 

Localização:  
ww.trailforks.com/trails/caminho-dos-alemaes-282
75 

Comprimento:  626 m 

 

Nível de dificuldade: Avançado 

Subidas:  38 m 

Descidas:  -18 m 

Multiusuário: Ciclismo de montanha,    
equitação, caminhada, trekking 

Duração: 25min 

Zoneamento: Área de preservação    
permanente (APP) e Área de     
Preservação de Uso Limitado - Encosta      
(APL-E) 

Número de usuários:  378  

Características da trilha: Trilha de ligação entre os bairros Vargem Grande e            
Vargem Pequena. A trilha possui uma subida com o primeiro trecho bem inclinado ,e              
após, plenamente pedalável. O trecho de descida é curto, mas inclinado com a             
presença de pequenos saltos formados na pedra. Esse trecho possui o chão batido e              
com areia solta, exige habilidade do ciclista. 

Acesso: Na Vargem Grande a trilha inicia logo após a Igreja Cristã da Vargem              
Grande. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 
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Nome da trilha: Trilha do Telefone  11 Especificações técnicas 
Região: Norte 

Localização:  
https://www.trailforks.com/trails/trilha-do-telefone 

Comprimento:  2.889 m 

 

Nível de dificuldade: Intermediária 

Subidas:  68 m 

Descidas:  -162 m 

Multiusuário: Ciclismo de montanha 

Duração: 50min 

Zoneamento: Área Residencial Rural     
(ARR), Área de Preservação de Uso      
Limitado - Planície (APL-P), Área de      
Preservação de Uso Limitado - Encosta      
(APL-E) e Área de Preservação     
Permanente (APP) 

Número de usuários:  266 

Características da trilha: A trilha do Telefone é chamada assim pois é acessada              
pela Servidão do Telefone. É uma trilha com o grau de inclinação acentuada,             
normalmente utilizada pelos ciclistas da modalidade downhill. Trilha histórica utilizada          
há várias décadas por pescadores a pé e moradores da região que utilizavam a via               
para transporte à cavalo. Atualmente esta trilha se encontra bloqueada. 

Acesso: O acesso é realizado pela estrada Cristóvão Machado de Campos que liga             
a Vargem Grande ao Rio Vermelho e sobe à direita na servidão do Telefone              
(oficialmente Caminho de Acesso à Antiga Torre da TELESC). 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 

 

 

 

11 http://www.trilhasbr.com.br/trilhas_011_telefone.php 

60 

https://www.trailforks.com/trails/trilha-do-telefone/
http://www.trilhasbr.com.br/trilhas_011_telefone.php


 
AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis 

Florianópolis - SC - Fundada em 5 de abril de 2017  - CNPJ 27.886.585/0001-45 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 10.494, de 19 de março de 2019  

Nome da trilha: Trilha da Olaria  12 Especificações técnicas 
Região: Norte 

Localização:  
https://www.trailforks.com/trails/olaria/ 

Comprimento: 815 m 

 

Nível de dificuldade: Intermediário 

Subidas: 5 m 

Descidas: -89  m 

Multiusuário: Ciclismo de montanha,    
caminhada 

Duração: 15min 

Zoneamento: Área de Preservação    
Permanente (APP), Área de Preservação     
de Uso Limitado - Planície (APL-P) e       
Área de Preservação de Uso Limitado -       
Encosta (APL-E) 

Número de usuários: 416 ciclistas  

Características da trilha: Segundo moradores da região, a trilha recebe este nome            
pois nela existia um forno para queimar cascas de ostras e berbigões, com as quais               
se fazia cal usada na construção de casas. Segundo relatos, esta trilha existe há pelo               
menos 100 anos, ela servia de passagem dos moradores da praia do Sambaqui para              
o outro lado do morro na comunidade da Barra do Sambaqui. Nela passavam             
pedestres, cavalos e carros de bois, o principal transporte de cargas da época. Hoje              
em dia ela ainda é muito utilizada pelos moradores, fazendo a travessia a pé, além               
de servir para a passagem do gado que puxam nos carros de bois na tradicional               
Festa do Divino Espírito Santo, na época da Páscoa. Há relatos de ciclistas             
frequentando a trilha desde a década de 1990, sendo que a partir de 2016 e 2017,                
com a realização da primeira e da segunda edições do XCO Ilha da Magia, o número                
de praticantes de mountain biking aumentou signitivamente.  

Acesso: Essa trilha inicia na Servidão Osvaldo da Rocha Pires e segue em meio à               
mata. A trilha em quase toda a sua extensão possui 5 m de largura, em boa parte                 
margeada de cercas delimitadoras. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 

12 http://www.trilhasbr.com.br/trilhas_025_sambaqui_8.php 
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Nome da trilha: Caminho da Ponta do       
Luz  13

 
Especificações técnicas 

Região: Norte 

Localização:  
https://www.trailforks.com/trails/caminho-da-ponta-do-luz/ 

Comprimento: 1.101 m 

 

Nível de dificuldade: Intermediário 

Subidas: 54 m 

Descidas: -61 m 

Multiusuário: Ciclismo de montanha,    
caminhada. 

Duração: 25min 

Zoneamento: Área de preservação    
permanente (APP) e Área de     
Preservação de Uso Limitado (APL-E)  

Número de usuários: 622 

Características da trilha: Esse é um antigo caminho que dá continuidade à estrada             
geral da Barra do Sambaqui, contornando o morro do Sambaqui. O caminho na maior              
parte possui uma largura maior que 60 cm, com uma descida com trechos altamente              
desgastados pela erosão da água. O visual da baía norte, das ilhas de Ratones e da                
Ponta da Armação da Piedade encantam o trecho. 

Acesso: O acesso é feito no sentido da Barra do Sambaqui até o Sambaqui.              
Pode-se passar pela trilha do Olaria ou acessar a Barra do Sambaqui ao lado do               
Terminal de Integração do Santo Antônio (TISAN), pela Rua Isid Dutra.. 

Atividades de manejo necessárias:   
Controle de erosão e drenagem, limpeza e manejo da vegetação, sinalização da            
entrada da trilha; melhoria da trilha e correções de traçado. 

 

  

13 http://www.trilhasbr.com.br/trilhas_002_barra_sambaqui.php 
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APÊNDICE C - FOTOS DAS TRILHAS 
 

Fotos da Trilha do João Paulo (JP) 

 
Foto C1: Problema de erosão na 

superfície. 

 
Foto C2: Galhos de árvore caída 

dificultando a passagem pela trilha. 
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Foto C3: Vegetação avançando no 

contorno da trilha. 

 
Foto C4: Trecho em aclive com raízes 

expostas devido às intempéries. 

 
Foto C5: Trecho corretamente drenado 

na trilha. Mantém-se seco e sem 
incidência de erosão devido à técnica de 

manejo sustentável utilizada. 

 
Foto C6: Trecho sinalizado da trilha, 
contendo informações sobre direção, 
nome da trilha e nível de dificuldade.  
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Foto C7: Limpeza de drenos (à direita). 

 
Foto C8: Superfície necessita de 

adequações a fim de evitar erosões 
causadas por ações do tempo. 

 
Foto C9: Vegetação avançando no 

contorno da trilha. 

 
Foto C10: Vegetação avançando sobre a 

trilha. 
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Fotos da Trilha do Olaria 

 
Foto C11: Início da trilha do Olaria. 

 
Foto C12:  Início da trilha do Olaria com 

sinalização. 

 
Foto C13: Raízes expostas na trilha. 

 
Foto C14: Descidas de pedra. 

 
Foto C15: Trecho misto de singletrack. 

 
Foto C16: Final da trilha. 

 

 

 

 

66 



 
AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis 

Florianópolis - SC - Fundada em 5 de abril de 2017  - CNPJ 27.886.585/0001-45 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 10.494, de 19 de março de 2019  

Fotos da Caminho da Ponta do Luz 

 
Foto C17: Acesso à trilha pela Barra do 

Sambaqui 

 
Foto C18: Erosão no caminho 

 
Foto C19: Foto do caminho 

 
Foto C20:  Foto do caminho 

 
Foto C21: Acesso à Ponta do Luz  

Foto C22: Erosão acentuada no caminho 
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Fotos da Trilha do Sertão (Berne) 

 
Foto C23: Início da trilha no topo do 

morro próximo à antena de transmissão Foto C24: Vista do topo do morro da 
Antena 

 
Foto C25:Vista durante a descida da 

trilha 

 
Foto C26: Largura da trilha durante a 

descida 
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Foto C27: Detalhe da trilha durante a descida 
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Fotos do Caminho do Travessão 

 
Foto C28: Entrada da trilha com bloqueio 
para motorizados e ponto de acúmulo de 

água. 

 
Foto C29: Problema de sinalização na 

trilha. 

 
Foto C30: Problemas de erosão 

provocadas por motorizados e falta de 
ponto de drenagem. 

 
Foto C31: Vegetação avançando no 

contorno da trilha. 
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Foto C32: Erosões na superfície próximo 

ao curso d’água. 

 
Foto C33: Acesso ao mirante natural 

bloqueado por queda de árvore. 

 
Foto C34: Acesso ao mirante natural com 

contorno da trilha fechando. 
Foto C35: Mirante natural no Caminho do 

Travessão. 
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Fotos da Trilha do Mea Mea 

 

Foto C36: Entrada da Trilha do Mea Mea. 

 

Foto C37: Placa inserida no início da 

trilha: PRAD IBAMA. 

 

Foto C38: Subida com acúmulo de água 

de chuva. 

 

Foto C39: Vegetação avançando no 

contorno da trilha. 
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Fotos do Caminho da Cruz 

 

Foto C40: Entrada da Trilha.  

 

Foto C41: Formação rochosa, início da 

descida. 

 

 

Fotos da Trilha do Telefone 

 

Foto C42: Bloqueio na trilha feito por proprietário local. 

 

 

73 



 
AMoBici - Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis 

Florianópolis - SC - Fundada em 5 de abril de 2017  - CNPJ 27.886.585/0001-45 
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 10.494, de 19 de março de 2019  

Fotos do Caminho do Rei 

 

Foto C43: Início da trilha, subida em 

estrada aberta. 

 

Foto C44: Vegetação avançando no 

contorno da trilha. 

 

Foto C45: Falta de área de drenagem 

adequada na trilha formando erosões. 

 

Foto C46: Saída da trilha no bairro 

Cachoeira do Bom Jesus. 
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Fotos da Trilha do Parque da Luz 

 

Foto C47: Entrada da trilha com sinalização. 

 

Foto C48: Raízes cobertas exemplo do manejo mantendo o nível de dificuldade. 
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Foto C49: Aplicação de totem de sinalização para o caminho da trilha. 
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APÊNDICE D - PROJETOS FUTUROS 
 

 Nome da trilha: Trilha do Saco Grande 

Localização: Trilha oculta no trailforks 

 

Essa trilha é um caminho antigo de ligação entre a Lagoa da Conceição e o               

Saco Grande. A trilha existente está sem uso devido à falta de manejo, é uma               

excelente alternativa para criação de um sistema de trilhas que conectam as            

regiõe leste e norte da Ilha de Santa Catarina, criando uma área de             

fiscalização e proteção. 
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 Nome da trilha: Trilha do Ratones 

Localização: Trilha oculta no trailforks 

 

Outro caminho existente, mas fechado devido à falta de manejo, uma           

excelente oportunidade para criação do sistema de trilhas com ligação entre           

as regiões Leste e Norte da Ilha de Santa Catarina. 
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 Nome da trilha: Trilha da Igreja da Lagoa 

Localização: https://www.trailforks.com/trails/trilha-da-igreja-da-lagoa/ 

 

Trilha da Igreja da Lagoa é um caminho histórico que atualmente encontra-se            

bloqueado pela falta de manejo. É uma excelente forma de ligação entre o             

caminho do Travessão e o centrinho da Lagoa da Conceição. 
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Nome da trilha: Trilha do Canto 

Localização: https://www.trailforks.com/trails/trilha-do-canto/ 

 

Essa trilha, que liga o Córrego Grande ao Canto da Lagoa, atualmente está             

bloqueada por falta de manejo, apesar de ser um caminho antigo e presente             

na Lei 5.979/02. Há relatos de resistência de moradores do Canto da Lagoa             

não permitirem passar por essa trilha. 
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APÊNDICE E - MANUAIS E LIVROS ADOTADOS PARA O MANEJO 
 

● AMC’s Complete Guide to Trail Building & Maintenance (APPALACHIAN,         

2008); 

● Bike Parks: IMBA's guide to new school trails (ALLEN, 2014); 

● Great Trails: Providing Quality Off-Highway Vehicle Trails and        

Experiences (DUFOURD, 2015); 

● Lightly On The Land: The Student Conservation Association Trail Building          

and Maintenance Manual (BIRKBY, 2005); 

● Managing Mountain Biking: IMBA's guide to Providing Great Riding         

(WEBBER, 2007); 

● Manual de Construção e Manutenção de Trilhas (HESSELBARTH et al.,          

2009); 

● Manual de ecoturismo de base comunitária. Ferramentas para um         

Planejamento Responsável (WWF BRASIL, 2003). 

● Manual de Sinalização de Trilhas (ICMBIO, 2018); 

● Manejo de trilhas: um manual para gestores (ANDRADE e ROCHA,          

2008); 

● Natural Surface Trails by Design: Physical and Human Design Essentials          

of Sustainable, Enjoyable Trails (PARKER, 2004); 

● Trail Planning, Design, and Development Guidelines (MINNESOTA,       

2007); 

● Trail Solutions: IMBA's guide to building sweet singletrack (FELTON,         

2004); 
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APÊNDICE F - PASSO-A-PASSO DE UM ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

Abaixo, destacamos as etapas de celebração do Acordo de Cooperação, em           

conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014 - Marco Regulatório das Organizações            

da Sociedade Civil. Conforme informado, diferentemente de um Termo de Fomento ou            

de um Termo de Colaboração, para celebração de um Acordo de Cooperação não se              

faz necessário chamamento público. 

Assim, as etapas para a celebração deste acordo incluem: 

1) Ofício de interesse de celebração da parceria expedido pelo parceiro           

contendo as motivações para a parceria.  

O presente documento indica o interesse da AMoBici na celebração do Acordo            

de Cooperação. 

2) Nota Técnica contendo informações que justifiquem a importância da          

parceria. 

O presente documento contém justificativas que baseiam a importância da          

parceria. Juntos, podemos fazer mais pelo meio ambiente. 

3) Minuta de Acordo de Cooperação  e de plano de trabalho;  

O presente projeto contém o que desejamos que seja grande parte da base para              

a minuta do Acordo de Cooperação. Ele, entretanto, está sujeito a alterações. Os             

técnicos do órgão público detém grande conhecimento e podem auxiliar para ampliar            

ou restringir as propostas aqui elencadas. Pode haver a aprovação parcial das            

propostas aqui elencadas e isso constar na minuta e, efetivamente, ser o acordado.             

Vale ressaltar também que o fato de alguns trechos não virem a ser contemplados não               

garante nem a fiscalização por parte do órgão público e nem o manejo adequado da               

trilha para evitar problemas à fauna e à flora locais. A presença de ciclistas evitam uma                
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série de crimes ambientais de difícil fiscalização, como a caça e a extração de palmito               

e madeiras nobres, o que resulta num dano ambiental ainda maior.  

Sugerimos também que a minuta contemple a vigência (até 2025) e as hipóteses             

de prorrogação, em conformidade com o art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014. Para a               

prestação de contas, sugerimos a confecção de um relatório circunstanciado trimestral,           

a ser avaliado e fiscalizado por uma Comissão de Monitoramento e Avaliação 

4) Inserção dos documentos dos assinantes do Acordo 

Os celebratários deverão incluir na documentação, antes da celebração da          

parceria, o ato de nomeação/posse, RG e CEP. Se acordada, a AMoBici deverá             

apresentar ainda a seguinte documentação: 

I - Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e           

de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável, de cada ente federado; 

II - Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações; 

III - Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

IV - Declaração com a relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade,            

com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e CPF de cada um               

deles (que, em nosso caso, encontra-se na ata de eleição da atual diretoria); 

V - Comprovação de que a instituição funciona no endereço por ela declarado; 

VI - Declaração de prestação de contas de parcerias anteriores;  

VII - Certidão de regularidade relativas às sanções da Administração Pública; 

VIII -  Declaração de contas não rejeitadas;  

IX - Declaração de parentesco;  

X - Declaração da não ocorrência de impedimentos; 

XI - Declaração de não existência de parceria julgada irregular.  

De acordo com a Lei Federal nº 13.726/2018, essas declarações não precisam            

ser confirmadas em cartório, podendo ser reconhecida por qualquer servidor público           

mediante apresentação de documentação com foto. 
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5) Celebração do Acordo. 

A assinatura do acordo será feita entre os representantes públicos e a AMoBici,             

sendo seguidas de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de           

Florianópolis.  

6) Execução e monitoramento 

Apesar de não ser obrigada a constituição de uma Comissão de           

Monitoramento e Avaliação no âmbito de um Acordo de Cooperação, sugerimos que            

ela seja instituída para acompanhamento e fiscalização do trabalho da AMoBici.  

Comissão de Monitoramento e Avaliação é um órgão colegiado que tem por            

objetivo monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade           

civil, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, ou seja, no diário              

oficial e no site. Ela deverá ter assegurada a participação de pelo menos um servidor               

ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da            

administração pública, bem como de membros de conselhos de políticas públicas           

setoriais indicados para esta finalidade. Sugere-se, portanto, que seja instituída uma           

comissão composta por três membros, sendo ao menos um servidor de carreira do             

órgão ambiental (idealmente dois, sendo um deles preferencialmente designado como          

gestor do Acordo de Cooperação) e um membro do Conselho Municipal do Meio             

Ambiente. 

É na fase de monitoramento e avaliação que os gestores públicos devem:            

acompanhar e fiscalizar a parceria; informar ao seu superior hierárquico algum           

acontecimento que comprometa as atividades ou metas da parceria; informar ao seu            

superior hierárquico qualquer indício de irregularidade e apontar as providências a           

serem adotadas; emitir parecer de análise da prestação de contas final, com base no              

relatório técnico de monitoramento e avaliação e em outros relatórios. 

Diversas dúvidas sobre esse Acordo de Cooperação que venham a surgir           

também poderão ser sanadas mais agilmente através dessa Comissão.  
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7) Conclusão da parceria 

O gestor público responsável irá emitir um parecer técnico contendo a análise de             

prestação das ações da parceria. Este documento deverá mencionar: resultados          

alcançados e seus benefícios; impactos econômicos ou sociais; grau de satisfação do            

público beneficiário; e possibilidade de sustentabilidade das ações após o término da            

parceria. Ao final, também deverá opinar pela aprovação das ações da parceria, pela             

aprovação com ressalvas ou pela rejeição dessas ações, sendo que, neste caso, deve             

apresentar propostas ou soluções para sua resolução. 
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ANEXO A - PROJETO DE LEI Nº 4096/2018 
Autor(es): Deputado CARLOS MINC 

EMENTA: CRIA O PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO AO CICLISMO DE          
MONTANHA NOS PARQUES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO E NAS TRILHAS           
LOCALIZADAS EM ÁREAS PÚBLICAS EM SEU ENTORNO, E DÁ OUTRAS          
PROVIDÊNCIAS 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RESOLVE: 

Art. 1º – Fica criado o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha nos               
Parques Estaduais do Rio de Janeiro e nas trilhas localizadas em áreas públicas em              
seu entorno, tais como nas encostas e contrafortes de montanhas. 

Art. 2º - O programa ora criado tem o objetivo de regulamentar e promover a prática do                 
ciclismo de montanha, a promoção da saúde da população, a ampliação do número de              
praticantes do ciclismo de montanha, a ampliação do número de visitantes e a             
divulgação dos parques estaduais do Rio de Janeiro e outras trilhas fora de seu              
perímetro. 

Parágrafo único – A regulamentação da atividade da prática do ciclismo de montanha,             
a ampliação do número de visitantes, e a divulgação das trilhas e dos parques              
estaduais serão implementados com a observância dos seguintes princípios: 

a) Meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental; 
b) Natureza pública da proteção ambiental; 
c) Desenvolvimento sustentável; 
d) Prevenção e precaução; 
e) Ampla participação social; 
f) Cooperação entre Poder Público e iniciativa privada; 
g) Função socioambiental do parque; 
h) Respeito ao meio ambiente; 
i) preservação ambiental da fauna, flora e recursos hídricos. 

Art. 3º - Fica o Poder Público autorizado a implementar a prática do ciclismo de               
montanha, em trilhas nas áreas dos parques estaduais e encostas e contrafortes das             
montanhas cariocas nas quais já se pratica o esporte. 

§ 1º – As associações representativas do ciclismo de montanha definirão em conjunto             
com o Poder Público o regulamento e os estudos necessários para a demarcação             
geográfica, sinalização, implantação e manutenção dos circuitos internos de trilhas          
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para o ciclismo nos Parques Estaduais e encostas das montanhas do Estado do Rio de               
janeiro; 

§ 2º - O INEA – Instituto Estadual do Ambiente poderá firmar parcerias com as               
associações representativas do ciclismo de montanha; 

§ 3º - As associações representativas do ciclismo poderão firmar termos de parceria             
com a iniciativa privada objetivando a captação de recursos financeiros para a            
realização do disposto no § 1º deste artigo; 

§ 4º – Sempre que possível serão disponibilizadas palestras e materiais didáticos            
objetivando a educação ambiental dos participantes usuários dos circuitos de trilhas           
para o ciclismo. 

Art. 4º - A manutenção dos circuitos internos de trilhas, observados os princípios             
expostos no artigo 1º do presente Projeto de Lei, poderá ser implementada pelas             
associações representativas do ciclismo, desde que atendam aos critérios a serem           
estabelecidos pela presente Lei e pelo Poder Público. 

Parágrafo único - A delegação da competência estabelecida no caput do presente            
artigo dar-se-á por meio da celebração do termo jurídico competente. 

 

Art. 5º - O uso de bicicletas será permitido somente em áreas específicas,             
ostensivamente indicadas e sinalizadas, previstas no estudo realizado pelas         
associações de ciclismo de montanha. 

Parágrafo Único - Nos parques onde haver implantado o circuito interno de trilhas para              
a prática do ciclismo, o uso de bicicletas poderá ser suspenso temporariamente, por             
motivo de relevante interesse social ou ambiental. 

Art. 6º - As áreas para circulação de bicicletas não se situarão em áreas que ofereçam                
risco à segurança dos usuários do parque. 

Art. 7º - O uso de bicicletas sem a observância do prescrito nesta lei será punível com                 
multa a ser definida no regulamento próprio. 

Art. 8º - Os casos omissos ou as divergências na aplicação desta lei deverão ser               
resolvidos pelo INEA – Instituto Estadual do Ambiente. 

Art. 9º – São obrigações dos praticantes do ciclismo nos parques estaduais, além das              
determinações previstas nesta lei e nos regulamentos a serem expedidos pelo INEA: 

I - utilização das trilhas priorizando a garantia da preservação ambiental e a segurança              
dos participantes; 
II – manutenção das características naturais das localidades; 
III – observância e obediência às sinalizações quanto às trilhas autorizadas para a             
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prática do ciclismo no parque; 
IV – utilização consciente dos espaços naturais; 
V – reparação de possíveis danos causados nas estruturas das trilhas utilizadas; 
VI – utilização de equipamentos de segurança para a prática do ciclismo; 
VII – praticar o voluntarismo para a manutenção da integridade e qualidade das trilhas,              
observadas as disposições da presente Lei e dos regulamentos próprios a serem            
expedidos pelo INEA. 

Art. 10° – A iniciativa privada poderá patrocinar/adotar circuitos ou trilhas para a prática              
do ciclismo nos parques estaduais e encostas das montanhas fora dos perímetros dos             
parque, mediante a celebração dos termos jurídicos pertinentes com o Poder Público e             
associações representativas do ciclismo de montanha, visando à manutenção e o           
manejo destes espaços, bem como para a implantação de bases de apoio para os              
praticantes. 

Art. 12° – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, em 04 de Maio de 2018. 

 

JUSTIFICATIVA 

O ciclismo é uma das melhores e mais completas atividades de lazer. Quem aprende a               

andar de bicicleta, não se esquece jamais. Os benefícios para a saúde desta             

modalidade esportiva fazem bem, tanto para o corpo, quanto para a mente. Pelo baixo              

impacto, o ciclismo é uma das atividades físicas mais saudáveis. 

No Rio de Janeiro, com o advento das ciclovias e o fechamento de avenidas em certos                

dias e horários, a prática do ciclismo foi amplamente incentivada e alcançou patamares             

nunca antes vistos. 

O número de praticantes cresce a cada dia e grande parte dele procura por locais               

apropriados para a prática das diferentes modalidades de ciclismo. 

O contato com a natureza contribui para o combate ao estresse e permite que as               

pessoas tenham um maior contato com a natureza, promovendo a saúde emocional e             

gerando o bem estar. Por se tratar de um exercício com características            

cárdio-respiratórias, a prática do ciclismo na natureza, em trilhas, traz ao corpo humano             
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uma série de benefícios para a saúde, como a redução na produção de hormônios              

relacionados com o estresse e outras perturbações psíquicas. 

A regulamentação da prática do ciclismo em trilhas nos parques estaduais é um anseio              

antigo das associações de ciclismo, haja vista que o ciclismo na natureza é praticado              

há muitos anos em diversas trilhas no Rio de Janeiro, podendo, com a aprovação da               

presente proposta, ser expandido para os parques estaduais. Tal iniciativa vislumbra o            

crescimento da prática desta atividade saudável de forma organizada, segura e           

estruturada, além de aumentar o número de visitantes dos parques e a divulgação             

destes para propiciar um maior interesse da população na visitação destes. 

Algumas trilhas existem há dezenas de anos e necessitam de cuidados para evitar o              

surgimento de erosões que as destruam. No mundo inteiro voluntários praticantes do            

ciclismo na natureza, amantes do esporte, doam seu tempo para mantê-las adequadas            

a prática da atividade. 

Uma parceria entre as entidades esportivas já existentes e a direção do parque, pode              

estabelecer as regras e condições de manejo. Com o crescimento do esporte            

empresas do ramo podem vir a se interessar a “adotar” algumas trilhas, empregando             

jovens esportistas para a referida manutenção. 

Trilhas são caminhos e cada uma delas possuem características próprias. A           

sinalização das mesmas orienta o praticante sobre o grau de dificuldade, nome,            

topografia, e tamanho, criando uma atmosfera de segurança e informação. Parcerias           

podem ser bem vindas para o custeio, instalação e manutenção das mesmas. 
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ANEXO B - LEI Nº 6.400, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019 
Cria o Programa Distrital de Incentivo ao       

Ciclismo nas unidades de conservação do      

Distrito Federal e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6º              

do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado                

pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito            

Federal: 

Art. 1º Fica criado o Programa Distrital de Incentivo ao Ciclismo nas unidades de              

conservação do Distrito Federal e seu entorno. 

Art. 2º O programa tem o objetivo de regulamentar e promover a prática do ciclismo em                

ambientes naturais, sobretudo nas unidades de conservação, a promoção da saúde da            

população, a ampliação do número de praticantes do ciclismo, o aumento do número             

de visitantes e a divulgação das áreas protegidas do Distrito Federal e outras trilhas              

fora de suas poligonais. 

Parágrafo único. A regulamentação da atividade da prática do ciclismo em ambientes            

naturais deve observar os seguintes princípios: 

I - meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental; 

II - natureza pública da proteção ambiental; 

III - desenvolvimento sustentável; 

IV - prevenção e precaução; 

V - ampla participação social; 

VI - cooperação entre o poder público e a iniciativa privada; 

VII - função socioambiental para as unidades de conservação; 

VIII - respeito ao meio ambiente. 
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Art. 3º O órgão gestor das unidades de conservação do Distrito Federal deve incentivar              

a prática do ciclismo em ambientes naturais, notadamente em unidades de           

conservação. 

§ 1º As associações representativas do ciclismo devem definir, em conjunto com o             

órgão gestor das unidades de conservação, o regulamento e os estudos necessários            

para demarcação geográfica, sinalização e manutenção dos circuitos internos de trilhas           

para o ciclismo, observando o plano de manejo de cada unidade. 

§ 2º O órgão gestor das unidades de conservação do Distrito Federal pode firmar              

parcerias com associações representativas do ciclismo. 

§ 3º O órgão gestor das unidades de conservação do Distrito Federal deve             

disponibilizar palestras e materiais didáticos objetivando a educação ambiental dos          

participantes usuários dos circuitos de trilhas para o ciclismo. 

Art. 4º A manutenção dos circuitos internos de trilhas, observados os princípios            

expostos no art. 2º, pode ser executada pelas associações representativas do ciclismo,            

desde que atendam aos critérios a serem estabelecidos pelo órgão gestor das            

unidades de conservação do Distrito Federal e mediante celebração de termo jurídico            

competente. 

Art. 5º O uso de bicicletas é permitido somente em áreas específicas, ostensivamente             

indicadas e sinalizadas, previstas no estudo realizado pelas associações de ciclismo e            

pelo órgão gestor das unidades de conservação do Distrito Federal, observado o            

devido plano de manejo da unidade. 

§ 1º As áreas destinadas à circulação de bicicletas não podem se situar em áreas que                

ofereçam risco à segurança dos usuários das unidades de conservação. 

§ 2º Nas unidades de conservação onde haja implantado o circuito interno de trilhas              

para a prática do ciclismo em ambientes naturais, o uso de bicicletas pode ser              

suspenso temporariamente pelo órgão gestor da unidade, por motivo de relevante           

interesse ambiental. 
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Art. 6º O uso de bicicletas sem a observância do prescrito nesta Lei é punível com                

sanções a serem definidas em regulamento próprio. 

Art. 7º São obrigações dos praticantes do ciclismo em ambientes naturais, além das             

determinações constantes desta Lei e dos regulamentos a serem expedidos pelo órgão            

gestor das unidades de conservação do Distrito Federal: 

I - utilização das trilhas priorizando a garantia da preservação ambiental e a segurança              

dos participantes; 

II - manutenção das características naturais das unidades; 

III - observância e obediência às sinalizações quanto às trilhas autorizadas para a             

prática do ciclismo em áreas naturais; 

IV - utilização consciente dos espaços naturais; 

V - reparação de possíveis danos causados às estruturas das trilhas utilizadas; 

VI - utilização de equipamentos de segurança para a prática do ciclismo; 

VII - prática do voluntarismo para a manutenção da integridade e qualidade das trilhas,              

observadas as disposições desta Lei e dos regulamentos a serem expedidos pelo            

órgão gestor das unidades de conservação do Distrito Federal. 

Art. 8º A iniciativa privada pode patrocinar ou adotar circuitos ou trilhas para a prática               

do ciclismo em ambientes naturais e na área de entorno das unidades de conservação              

mediante a celebração de acordos entre o órgão gestor das unidades de conservação             

e associações representativas do ciclismo, visando à manutenção e manejo desses           

espaços e à implantação de bases de apoio para os praticantes. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 10 ° Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de outubro de 2019 

DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE 

Presidente 

(Autoria do Projeto: Deputado João Cardoso) 

92 


