
Adequação da Trilha do Vietnã e implantação de Bikepark no 

ECOParque 5.0  

 

1. Introdução 

Pretende Itaipu Binacional instalar, em área verde de sua propriedade, batizada 

localmente de Parque Jupira, localizada no município de Foz do Iguaçu, 

equipamentos, estruturas e melhorias voltados à prática esportiva, às atividades 

lúdicas, recreativas e educacionais, e principalmente ao estimulo à vida 

saudável. 

Tais intervenções devem ocorrer, dentre outros lugares, na chamada “Trilha do 

Vietnã”, caminho aberto intuitivamente, com percurso total de 2.8 quilômetros e 

já regularmente utilizada pela população local para corridas, caminhadas e para 

a prática do mountain bike. O propósito dessas ações é, em linhas gerais, 

transformar a trilha em um verdadeiro bikepark (doravante “BP”), e assim i) 

aumentar a atratividade da trilha e consolida-la como local de visitação 

turística; ii) aumentar seu potencial para a prática esportiva junto aos atletas 

e à população; iii) garantir sua integração com a floresta estacional 

semidecídua do entorno, tanto mediante integração paisagística quanto 

mediante ações de enriquecimento florísticos; iv) minimizar o impacto da trilha 

e de seu uso com obras de drenagem, adequação de traçado, combate da 

erosão e equipamentos de proteção da floresta circundante; v) adequar seu 

traçado garantindo fluidez (“flow”) do percurso, tornando sua utilização mais 

prazerosa e esportiva; vi) instalar estruturas e equipamentos que permitam 

sua utilização por ciclistas, corredores e caminhantes de todos os níveis; vii) 

implementar sinalização adequada e equipamentos receptivos e de descanso; 

viii) criar, progressivamente, e tendo a trilha em questão como rota principal, 

outras trilhas derivadas; ix) aumentar a segurança do percurso, minimizando 

o risco de acidentes e facilitando o resgate. 

 

2. Bikeparks  

Os bikeparks, ou BPs, são espaços públicos, privados ou de domínio e 

propriedade mistos, que contam, em diferentes graus de implantação, com um 

sistema de trilhas para a prática do mountain bike (“MTB”) em suas diferentes 

modalidades, bem como equipamentos receptivos tais como estacionamento, 

lojas oficina, bares e restaurantes, pousadas ou áreas de camping, locais para 

eventos. Os BPs oferecem, assim a possibilidade da maximização da 

experiência esportiva, com o máximo da segurança buscada; um local para 

a prática e o aperfeiçoamento no esporte; um hub para o encontro da 

comunidade biker; uma alternativa de lazer e diversão. 

Um BP pode ser classificado em gravity park ou trail park. Os gravity parks são 

instalados via de regra em estações de esqui, e funcionam quando da ausência 

de neve. Podem utilizar os teleféricos para a ascensão dos ciclistas. Alguns 



gravity parks utilizam veículos de ascensão. Os trail parks priorizam a extensão 

e a variedade das trilhas. Em geral, possuem uma integração maior com a 

comunidade do entorno, seja na manutenção destas, seja nas oportunidades 

oferecidas aos comerciantes e prestadores de serviço locais. 

Hoje os maiores BPs rivalizam com as estações de esqui em termos de atração 

de visitantes, gerando bilhões de dólares mundialmente e garantindo renda e 

emprego, de forma sustentável, às localidades em que se encontram instalados. 

Abaixo, e a título de referência, alguns BPs do Brasil e do Mundo: 

Canadá BIG WHITE 
FERNIE 
KICKING HORSE 
MOUNT WASHINGTON 
PANORAMA 
SILVER STAR 
SUN PEAKS 
WHISTLER 
BIG WHITE 
FERNIE 
MOUNT WASHINGTON 
PANORAMA 
SILVER STAR 
SUN PEAKS 
WHISTLER 

Estados Unidos MOAB 
CHINA PEAK 
KIRKWOOD 
MAMMOTH 
MT. BALDY 
BOGUS BASIN 
BRUNDAGE 
POMERELLE 
SCHWEITZER 
SILVER MOUNTAIN 
SUN VALLEY 
MOUNT SNOW 
SUGARBUSH 
SUICIDE SIX 
KILLINGTON 

Austrália AWABA  
GREEN VALLEYS  
JUBILEE PARK  
MOUNT BULLER 
STROMLOOPEN 
THREDBO 
MAYDENA 

Nova Zelândia  FOURFORTY  
FRANKLIN/PUNI MOUNTAIN BIKE PARK  
MAKARA PEAK  
PAN PAC ESKDALE MTB  
RABBIT RIDGE 
ROTORUA  
WOODHILL 

Reino Unido 7-STANES 



AFAN FOREST  
ANTUR STINIOG 
ASTON HILL 
BIKEPARK WALES 
CHICKSANDS 
COED LLANDEGLA 
COED-Y-BRENIN 
CWMCARN 
DIRT FACTORY 
GLENLIVET 
NEVIS RANGE - FORT WILLIAM 
REVOLUTION - LLANGYNOG 
TIDWORTH FREERIDE 

França LES ARCS 
LES DEUX ALPES 
LES GETS 
LES ORRES 
LES SAISIES 

Suiça ALPEN 
BELLWALD 
CHAMPÉRY-MORGINS 
CRANS MONTANA 
LAAX 
LENZERHEIDE 
LEYSINLENZERHEIDE 

Espanha LA MOLINA 
LA PINILLA 
LA POMA 
MANZANEDA 
SIERRA NEVADA 
ZONA ZERO 

Portugal MORE 
PONTE DE LIMA 

Austria SERFAUS FISS LADIS 

Costa Rica ADVENTURE PARK  
LA ANGELINA 
LAS CATALINAS 
RIO PERDIDO 
SKY WILD 

África do Sul  CASCADES 
GIBA GORGEOPEN 
PWC CYCLE PARK 

Japão FUJIMI PANORAMA 

Brasil ZOOM 
CANAL AVENTURA 
NORE 
CHÁCARA 

    

Um bom BP, isto é, um BP reconhecido como tal a nível internacional, deve 

possuir algumas características: i) um bom projeto, com trilhas variadas e 

adequadas a todos os níveis e modalidade do MTB; ii) funcionar como polo de 

formação de atletas e acelerador de talentos; iii) atrair atletas de outras 

localidades, e turistas não atletas; iv) ser visualmente atraente; v) gerar 

impacto positivo para a comunidade do entorno. Dessa forma, ao se propor a 



intervenção na chamada Trilha do Vietnã e em estruturas do Parque Jupira de 

forma a caracterizá-los como um BP, são necessárias as ações que seguem 

enumeradas. 

 

3. Do Mountain Bike e sua Evolução 

Desde o seu surgimento no final da década de 70, o MTB passou por enorme 

evolução, tonando-se não só esporte olímpico, mas também a mais praticada 

modalidade do ciclismo e o mais popular esporte de natureza do Planeta. 

O esporte surge na Califórnia (EUA), na década de 70, a partir das klunkers (em 

tradução livre, ferro-velho), bicicletas utilizadas para descer as colinas da região. 

Rapidamente, elementos do ciclismo de estrada foram incorporados, e as 

competições, por trechos mais extensos, popularizaram a atividade e chamaram 

a atenção da indústria. Surgem as primeiras bicicletas especialmente produzidas 

para o MTB incorporando muito das beach bikes, como pneus mais largos e 

componentes mais resistentes. É, assim, criada a primeira vertente do esporte, 

o cross country, ou XC, modalidade mais praticada no Brasil, e que conta com 

diversas variantes: XCO (cross country olímpico, XCM (cross country maratona), 

etc. Em linhas gerais, o XC busca linhas mais longas, com trechos em aclive, 

com obstáculos pouco desafiadores. A velocidade na consecução do percurso e 

a resistência física do atleta são os pontos mais valorizados. A grosso modo, na 

forma como a Trilha do Vietnã hoje se apresenta, a mesma seria incluída nessa 

categoria. 

Como que em uma reação ao direcionamento que o esporte tomou – de colinas 

desafiadoras para trechos mais planos e menos acidentados – surge na 

Columbia Britânica e no Norte da Califórnia um movimento que busca recobrar 

as raízes do esporte, trazendo as bicicletas novamente para as trilhas, em longos 

e técnicos trechos de declive, com obstáculos muito mais elaborados. Bikers 

passam a construir trilhas nas florestas – as single tracks – e a lançar eventos 

e competições. A indústria, sempre atenta, começa a produzir bicicletas mais 

robustas e com sistemas de amortecimento mais eficientes. Surgem as primeiras 

full suspension, e as primeiras competições e eventos de enduro (com trechos 

de subida e descida, onde os tempos da subida são desconsiderados), down 

hill (trechos curtos e muito técnicos de descida), e all mountain (trechos mais 

longos, somando subidas e descidas técnicas, e em geral). É a forma de MTB 

mais praticada no Canadá, EUA, Austrália, Nova Zelândia, Japão, França e 

Suíça, e a modalidade com maior potencial de crescimento para o Brasil. 

Assim, um bom sistema de trilhas deve oferecer possibilidades tanto aos ciclistas 

que buscam trechos mais técnicos (e que se enquadrariam nos adeptos do 

enduro/all mountain), quanto os ciclistas que buscam mais “rodagem (adeptos 

do XC e suas vertentes).  

 

4. Da Trilha do Vietnã  



A Trilha do Vietnã seria enquadrada como uma trilha XC. Entretanto, mesmo 

dentro dessa caracterização, sofre restrições. A trilha em questão tem pouca 

quilometragem, é deficiente no que diz respeito à drenagem, possui pouca ou 

nenhuma sinalização, possui áreas de aclive que poderiam ser melhor 

desenhadas e poucas estruturas de facilitação para ciclobilidade (pontes, aclives 

em “zig zag”, zonas de escape etc). A adequação da mesma passaria por 

trabalhos que solucionassem essas falhas, em especial à relativas à drenagem. 

A sua ampliação, também, seria essencial. Essa ampliação deve acontecer com 

o acréscimo de loops, ou pétalas, ao traçado original, bem com a inclusão de 

linhas à já existente trilha, aumentando ou diminuindo o grau de dificuldade. 

 

  
Figs 1 e 2. Trilha do Vietnã e sua configuração altimétrica. 

 

Existindo apenas uma trilha no parque, e sendo essa trilha francamente uma 

trilha XC, exclui-se o interesse e a participação de bikers de outras modalidades. 

Novamente, a solução seria a inclusão de outras trilhas, em pétala, com 

diferentes graus de dificuldade, e a inclusão de obstáculos e equipamentos, de 

forma a deixar a trilha em questão mais técnica, mais, ao mesmo tempo, 

esteticamente mais agradável e mais segura. Passamos a discorrer acerca de 

melhorias necessárias no existente traçado.  

 

4.1 Adequação de Traçado e Inclusão de Novas Linhas  

Um bom projeto para um BP, em especial para um trail park, é desenhado de 

forma a garantir o acesso a bikers de todos os níveis, e dentro das diferentes 

modalidades de MTB. Ademais, como veremos adiante no tópico “Integração 

com a Comunidade”, trilhas multiuso (caminhada, corrida de montanha) também 

devem ser oferecidas. 

A formatação em pétala, como demonstrado pelas figuras abaixo, é amplamente 

utilizada nos BP. Essa formatação pressupõe: a) um trail head (traduzindo 

livremente, a “cabeça da trilha”), de onde saem as trilhas principais. No trail head 

fica igualmente situada a estrutura receptiva, como restaurantes, centro de 

atendimento, oficina, auditório, lojas. Equipamentos para treinamento – como um 

pump track - e pistas kids ficariam situadas nesse espaço. A partir do trail head 

e das trilhas principais saem os b) loops, que voltam às trilhas principais ou 

chegam à c) trilha de resgate. A trilha de resgate deve alcançar todo o parque, 

chegando a poucos metros das trilhas, possibilitar a passagem de veículo de 

segurança, e garantir o retorno ao trail head. As trilhas de resgate tendem a ser 



utilizadas também como trilhas multiuso (caminhada, corrida, cavalgada, 

mountain board) e como vias de serviço. 

 

 

Figura 3 - Croqui de bikepark hipotético, demonstrando a trilha de resgate (lilás) e as diferentes 

trilhas (verdes, azuis, vermelhas e pretas), saindo do trail head (retângulo) em direção à estrada 

de resgate, organizadas em pétalas e graduadas de acordo com o nível de dificuldade. Todo o 

sistema de trilhas e circundado por uma trilha gravel multimodal/multiuso (areia), que 

igualmente chega ao trail head e inclui trechos de trilha verde/fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Fig 4. Maydena Bike Park, Austrália. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Fig 5 Bike Park Wales, País de Gales. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
Fig 6. Zoom Bike Park, Campos do Jordão. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Fig 7. Canal Aventura Bike Park, Piraquara. 

 

 

 



 

Trilhas devem ser implantadas com o mínimo impacto ambiental possível. De 

preferência, fazendo uso de “picadas” já existentes na floresta, e sempre levando 

em consideração o relevo do local, a caída da água, as condições e acúmulo de 

sedimentos. Uma trilha bem implantada deve possuir, igualmente, elementos 

cênicos que a tornem visualmente atraente. A Trilha do Vietnã ocupa uma área 

mínima no Parque Jupira, sugerimos, sempre observando os cuidados 

ambientais e a proteção contra a erosão, que novas trilhas sejam abertas, de 

forma a tornar o espaço mais atraente, inclusivo e seguro. 

 

 

Fig. Traçado de novas trilhas hipotéticas no Parque Jupira, em complementação à existente 

Trilha do Vietnã. Hipóteses desenhadas a partir da avaliação das condições topográficas locais.  

 

Um pump track é uma das mais importantes atrações de um bikepark, onde as 

bicicletas de MTB são equipadas de suspensão. Esse equipamento é instalado 

no garfo dianteiro apenas (hard tail) ou igualmente na roda traseira (full 

suspension). Tal configuração é necessária para que os obstáculos possam ser 

transpostos com segurança. Fazer uso da impulsão que a suspensão oferece é 

um dos segredos para a prática do mountain bike. Um pump track permite o 

treinamento nesse sentido. Em geral, um circuito circular, em área plana, com 

solo firme (asfalto, cimento ou terra batida), que permite a locomoção sem 

pedalar. 

 



 
Fig 8. Pump Track público. 

4.2 Sinalização 

As trilhas em um BP devem ser muito bem sinalizadas. Essa sinalização irá 

indicar i) o nome da trilha ii) o sentido da trilha; iii) o grau de dificuldade; e iv) 

as características do percurso. 

A escolha do nome de uma trilha é muito importante. O nome garante que se 

faça referência a essa mesma trilha em publicações especializadas, em 

aplicativos de trilhas (TrailForks, WikiLok, Strava etc) e nas redes sociais. 

Viabiliza também a produção de material de merchandise, além de gerar a 

“gameficação” da experiência. Em um projeto de BP consistente, o nome das 

trilhas obedece a um padrão: nome de animais, de acidentes geográficos, de 

personagens folclóricos etc. Sugerimos desde já a substituição do nome da trilha 

em questão por um nome mais de acordo com Foz do Iguaçu e suas tradições. 

Seguindo o que já havia sido estabelecido como padrão para as pistas de esqui, 

as cores das trilhas refletem o seu grau de dificuldade: 

- Trilha kids - cor de rosa;  

- Trilha Fácil – Verde;  

- Trilha Intermediária – Azul;  

- Trilha Difícil – Vermelha;  

- Trilha Avançada/Extremamente Difícil – Preta.  

 

O grau de dificuldade de uma trilha é avaliado pelos próprios bikers, e leva em 

consideração obstáculos, dificuldades de transposição, exposição e risco de 

quedas, possibilidade de ganho de velocidade. A gradação de uma trilha varia 

muito e em função das percepções e práticas locais. Isto é: onde o MTB de trilha 

é menos consolidado, as trilhas tendem a ser classificadas como mais difíceis 

do que naqueles locais onde o esporte é mais popular. Uma trilha nos EUA é em 

geral graduada mais severamente do que uma trilha na França, onde as 

preocupações com ações de indenização são menores. 



As placas também devem indicar as características do percurso: se a trilha é 

veloz, se exige muito preparo físico, se existem obstáculos. Todos os obstáculos 

devem ser sinalizados com antecedência, sinalizados no local e devem ser 

acompanhados de uma linha de escape, ou “chicken line”. 

Como mencionado anteriormente, as trilhas principais devem começar no trail 

head, e terminar na trilha de resgate. Trilhas secundárias podem ser derivadas 

de trilhas principais, variando, inclusive, sua graduação. Toda vez que o grau de 

dificuldade ou as características da trilha se alterar, deve se alterar o nome da 

trilha e seu indicativo de gradação. 

  
Fig. 9 e 10. - Placas de sinalização de trilhas, indicando o nome, o grau de dificuldade e 

características do percurso.   

 

É importante que as trilhas sigam sempre um mesmo sentido. Além de evitar 

acidentes, o flow da pista pode ser melhor programado. O sentido é indicado por 

placas com setas, por placas indicando começo e fim, ou – menos comum – por 

marcações no solo. 

 

4.3 Cuidado Ambiental e Enriquecimento Ecológico 

A trilha hoje existente no local, foi aberta pela comunidade local, sem que 

maiores cuidados fossem tomados em relação ao impacto sobre o solo 

continuamente alagado, ou com a drenagem da mesma. Ademais, não foram 

erigidas estruturas para garantir o percurso assegurando a fluidez e 

pedalabilidade. Faz-se necessário, assim, a instalação de estruturas para a 

contenção de erosão. 

Pontes devem ser instaladas – ou melhoradas - sobre as passagens da trilha 

sob o Rio Jupira. Tais pontes devem oferecer segurança ao usuário, e para tanto 

a escolha de piso aderente é essencial. Sob as áreas de piso encharcado, faz-



se necessária a instalação de passagens com elementos de madeira ou 

elevadas em grade, de forma a manter intacta a característica hidromórfica do 

solo e seus elementos bióticos. Outra opção, que oferece ao mesmo tempo 

desafio ao bikes e proteção do solo, são os “A-Rides”, ou paliçadas, que erguem 

o ciclista e permitem o fluxo adequado da água. 

Em áreas sujeitas à encharcamento, é importante a instalação de estruturas de 

drenagem – “bigodes”, bueiros, ou calhas – com vistas a assegurar às condições 

de uso da trilha. 

As áreas de curva são mais sujeitas à erosão. Nestas áreas, é recomendável a 

instalação de “wall rides”, nada mais do que estruturas de madeira que 

permitem que a curva seja feita sem maior pressão sob o solo. 

Nas áreas de declive bem drenadas, é válida a instalação de “berms”, ou curvas 

em taludes, erguidas com o próprio solo, que servem tanto à contenção da força 

da água na descida quanto como apoio e segurança ao ciclista. 

As áreas em aclive devem oferecer percurso em zigue-zague, de maneira a 

garantir menor impacto da tração sobre o solo e assegurar, também, a contenção 

da água. Uma boa estrutura em “z” deve contar com o suporte da vegetação 

plantada na sua linha, e com barreiras que impeçam a passagem direta, sem a 

observância de seu traçado.   

Ações de enriquecimento ecológico são esperadas em um sistema de trilhas 

moderno e atraente. Tais ações podem ser divididas como aquelas voltadas à 

educação e conscientização ambiental e aquelas voltadas ao 

enriquecimento e regeneração do território. 

As ações de educação ambiental e conscientização passam pela instalação de 

placas informativas, alertando para os riscos que a área natural se encontra 

submetida, bem como com informações sobre os elementos da fauna e flora 

existentes no local. Os bikers e outros usuários funcionam como “guardiões da 

trilha”. Assim é importante que se ofereça um contato telefônico a ser utilizado 

caso uma infração ambiental seja percebida. 

Uma trilha pode ser enriquecida com a instalação de estruturas que maximizem 

a vivência natural, e que sirvam a processos regenerativos. Torres para a 

observação de aves, comedouros para pássaros e esquilos, áreas de descanso 

e contemplação são elementos que agregam ao projeto.  

 

 

 

 

 

 



  

  

  
Figs. 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Estruturas de adequação de percurso, que servem igualmente para 

a proteção do solo das trilhas e contenção de erosão. A partir do canto superior esquerdo, em 

sentido horário. Ponte sobre córrego; estrutura de tábuas sobre solo encharcado; wall ride – 

estrutura que garante a fluidez da trilha e a protege contra a erosão das curvas; paliçada “A-

Ride” sobre área de solo encharcado; berms, estrutura de contenção de erosão em declive; 

contenção de erosão com sistema de rede e vegetação. 

 



 

 

4.4 Multimodalidade 

A multimodalidade é buscada em um BP. Via de regra, as trilhas verdes – que 

tendem a ter menores declives e aclives e maiores extensões – são adequadas 

para o uso por pedestres em caminhadas ou na prática de corrida, e 

consideradas multiuso. Preferencialmente, delimita-se a trilha para pedestres 

com a sobreposição, sobre o solo da mesma, de cascalho. É importante, que se 

sinalize na trilha indicando sua multiutilidade. Igualamente importante sinalizar a 

preferência, em todos os momentos, dos pedestres sobre os bikers. 

 

O Parque Jupira já se encontra circundado por faixa utilizada normalmente para 

caminhada e ciclismo. Essa faixa perimetral deverá ser integrada ao sistema 

de trilhas, com saídas para as trilhas principais e para a trilha de resgate. Tem 

sido cada vez mais comum a substituição da cobertura asfáltica por cascalho 

– gravel – piso que garante maior permeabilidade, menor impacto sobre a 

vegetação de borda, menor impacto para corredores e maior atratividade para 

os praticantes de MTB Marathon e mesmo gravel. 

 

Cada vez mais, BPs e trilhas buscam sua inserção, e consequente 

valorização, no ambiente natural circundante. Efetivamente, uma trilha 

considerada bonita, ou que possua alguma atratividade cênica ou componente 

geológico ou florístico especial, tende a ser mais visitada do que trilhas que não 

possuem essas características. Pedalar pela floresta de xaxim da Tasmânia, por 

entre as sequoias da Costa Noroeste Norte-Americana, por entre as araucárias 

no Sul do Brasil, pelas rochas do Moab em Utah, ou pela floresta tropical da 

Costa Rica tornou-se objeto de desejo, entre a comunidade biker internacional.  

Valorizar esses aspectos, considerando principalmente a atratividade natural 

que a região já possui, é essencial para a transformação da trilha em uma 

estrutura de visitação mundialmente reconhecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abaixo, alguns exemplos: 

  

  
 

Figs. 17, 18, 19 e 20. Do canto superior esquerdo, em sentido horário. Trilha por entre sequoias, 

na Colúmbia Britânica, Canadá; trilha por região árida, em Moab, Utah, EUA; trilha por entre 

xaxins gigantes, na Tasmânia, Austrália; trilha pela floresta tropical, na Costa Rica. Bikers de todo 

o planeta viajam para essas localidades atraídos pelas especificidades das trilhas.   

 

O interior das trilhas de um BP pode contar com equipamentos voltados à 

maximização da experiência da pedalada – o que inclui áreas de descanso e 

espaços de convivência, áreas para a instalação de câmera traps, locais 

instagramáveis – e espaços de segurança/resgate.  

 

 



Locais de descanso podem contar com áreas de sombreamento, 

espreguiçadeiras, máquinas de venda de produtos (água, refrigerantes, produtos 

para bicicletas). Os ciclistas param a sua pedalada, para trocar impressões sobre 

a trilha. Os locais mais bonitos de uma trilha devem ser indicados como 

“instagramáveis”. Ao serem divulgados nas redes sociais, aumentam o interesse 

e a procura pela trilha. Armadilhas fotográficas, que registram a passagem dos 

bikers pelos principais pontos, e câmeras de segurança são instaladas em locais 

estratégicos. A venda das fotografias oferece receita ao parque. Ao longo do 

percurso, alarmes e centrais de apoio, idealmente com a presença de guarda 

parques, são instalados. 

 

5. Integração Comunitária e Potencial para a Geração de Emprego e 

Renda 

Os bikeparks tem sido considerado como importante equipamento turístico. De 

fato, visitantes praticantes do mountain bike hoje buscam destinos onde se 

encontrem bikeparks, viajando exclusivamente, em alguns casos em voos 

intercontinentais, em busca dessas atrações. Polos como a Columbia Britânica, 

no Canadá; a Tasmânia, na Austrália; e Utah, nos EUA, recebem milhares de 

turistas anualmente por conta das estruturas de trilhas que fomentam e mantem.  

Foz do Iguaçu é um dos maiores destinos de visitação do país. A inclusão de um 

BP de nível internacional é uma escolha lógica, e agregará à Cidade mais um 

atrativo. 

A renda trazida pela trilha pode ser auferida de diferentes formas: em algumas 

localidades, onde a prática do mountain bike já é mais consolidada, existe uma 

cobrança (“trail pass”) para o uso das trilhas. Esse recurso é usado para 

remunerar o mantenedor das trilhas, seja o próprio gestor da área, seja um 

terceiro elemento, via de regra uma associação ou coletivo existente para esse 

fim. No caso em tela, entretanto, não consideramos, pela necessidade de 

inclusão de novos praticantes e usuários e por conta da carência de 

equipamentos públicos locais, essa cobrança uma medida acertada. 

Além da trilha, a atratividade gerada oferece oportunidades para os 

empreendedores. Cafés, restaurantes, a instalação de estruturas de lazer 

acessórias para não biker (muros de escalada, arvorismo, tirolesa, pistas de 

skate) asseguram a visitação. O pump track, preferencialmente instalado no 

trail head, também oferece a possibilidade de tiquetagem. 

Bikeparks de grande visitação contam com uma estrutura de apoio ao usuário. 

Essa estrutura compreende lojas especializadas, oficinas, lojas de merchandise, 

estrutura para apresentações, cursos e eventos. 
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