


Toda atividade humana de uma forma ou de outra 
provoca impactos no planeta. 

Buscamos existir de uma forma equilibrada, mas 
sempre precisamos rever nossas atitudes e 
melhorar. Vou dividir nossa lista de boas práticas 
com vocês e espero que possa ajudá-los a 
lembrar de algumas responsabilidades que são 
necessárias absorverem para a prática do 
cicloturismo, do ecoturismo e nas instalações do 
evento. Essa lista não acaba aqui, estamos em 
constante atualização nesse tema e se puderem 
ajudar, por favor, compartilhe suas impressões e 
recomendações conosco.  
 
Cuide dos impactos que você possa causar. Os 
negativos, minimize; e os positivos, maximize. 
Boa leitura!



- Faça a revisão da bicicleta antes do evento e dê atenção especial aos freios. 

- É obrigatório o uso de capacete durante todas as pedaladas.

- Mantenha uma velocidade segura. Nas descidas não ultrapasse 20 km.

- Lembre-se que além dos carros, existem outros ciclistas no sentido contrário, animais, moradores e veículos - 
alguns “pesados e bem duros” de trabalho rural. 

- Leve com você sinalizadores, câmara reserva, bomba, capa de chuva ou corta vento, água, alimentos e protetor 
solar.



- Em trilhas: siga o caminho em fila indiana, use tênis e evite tocar em plantas no percurso, pois algumas podem causar alergias. 
Cuide também para não tocar em nenhum tipo de inseto, lagarta, aranha, etc. “Os bichos podem estar assustados com a sua 
presença, o seu tamanho e com o barulho e entender que somos uma ameaça”.

- Não jogue cascas, sementes e restos de alimento no chão. Em áreas naturais, você pode estar causando alterações naquele 
ecossistema, fauna e flora. Esses alimentos podem conter agrotóxicos, ou como não são próprios daquela região, podem 
comprometer a saúde dos animais, já as sementes podem disseminar o desenvolvimento de espécies exóticas. 

- Se não encontrar um banheiro por perto e for necessário usar o mato para fazer suas necessidades, lembre-se de enterrar tudo 
e não deixar nenhum tipo de papel ou lenço umedecido no local. Traga de volta (em um saquinho) e descarte de maneira correta 
em uma lixeira.

- Tratando-se de UC de Uso Sustentável, procure saber quais são as restrições no uso desses espaços e siga as orientações 
legais.



- Lembre-se de que você é o visitante entrando num ambiente ocupado 
por outras pessoas, então: seja gentil, cumprimente a todos que 
cruzarem o seu caminho, em especial aqueles que te percebem e olham 
com curiosidade.

- Em visita a lugares singelos e ao adentrar em estabelecimentos, evite 
usar capacete e óculos e observe se a sapatilha ou tênis não carregam 
um tanto de barro. Não precisa explicar, não é? 

- Adquira produtos locais, busque aquela comidinha especial feita por 
mãos carinhosas. Conheça artesãos e outras especialidades locais.

- Se quiser registrar o momento com alguém da localidade, pergunte se 
pode tirar uma ou algumas fotos. *Dica: se possível pegue um endereço 
dessa pessoa e envie uma foto revelada para que ele ou ela também 
possa guardar uma lembrança sua. Escreva seu nome e agradeça.

- Traga o seu lixo de volta. Especialmente após visitar localidades em 
que não existe coleta regular e muito menos a seletiva de resíduos. Leve 
saquinhos para trazer os restos e se for papel, é ainda melhor.

- Nessas localidades mais sensíveis e que utilizam sistema de 
saneamento ambiental individual (zona de raiz, fossa séptica, banheiro 
seco) procure usar produtos biodegradáveis ou aqueles menos danosos 
ao meio ambiente (maquiagem, produtos de limpeza e higiene, dentre 
outros).



- Cuidado para não deixar cair bitucas de cigarro: um descuido desses 
poderá ocasionar um incêndio ou a ingestão por algum animal solto, 
causando  problemas de saúde ou a morte do bicho.

- Cuidado para não deixar cair no local papéis de bala, pequenos objetos, 
máscaras de proteção ao covid, entre outros.

- Haverá um protocolo específico para a separação dos resíduos, fique 
atento às recomendações da organização.

-  Os animais fazem parte da experiência e muitos ficam soltos 
passeando próximos aos visitantes. Alguns são mais receptivos e outros 
em razão do instinto, mais ressabiados. Procure não incomodar, 
especialmente os gansos.

- Na propriedade do evento tem um lindo rio, chama-se Forquilha, e 
existem alguns pontos onde poderá se aproximar, mas tome cuidado 
com pedras soltas, limo e a correnteza. 

- Cuide para não fazer barulho excessivo. A partir das 22h00 deve-se ter 
cuidado para não atrapalhar o sono de quem quer ter uma boa noite de 
sono para mais um pedal desafiador. E também tem a fauna: a bicharada 
do sítio acorda cedo!

- Os horários das atividades e refeições deverão ser obedecidos.



Em tempos de COVID, novos hábitos foram incorporados ao dia-a-dia da população e obviamente, em nossas atividades, há maiores 
cuidados com a higienização e com o contato entre as pessoas. Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
das diversas sociedades médicas, e especialistas da área do turismo de aventura, seguem algumas dicas para nossos passeios:

- Lembre-se de lavar as mãos quantas vezes for possível, use álcool gel e máscara. Procure uma máscara que lhe acomode bem no rosto 
e especialmente, permita conforto na pedalada e caminhada.

- Tenha álcool gel ou álcool líquido 70º em local de fácil acesso. Dica: Tente adaptar um suporte na bike ou na mochila.

- Use álcool líquido em um pequeno borrifador, facilita em algumas situações.

- Traga com você um termômetro: leve, barato e útil. Monitore-se.

-  Caso tenha, traga a sua carteira de plano de saúde nos passeios.

- Se a máscara for descartável, traga quantas forem necessárias e descarte na lixeira do banheiro. Se for lavável, traga um saco plástico 
para acomodar as máscaras usadas e um vidrinho de hipoclorito de sódio para posterior desinfecção.

- Mantenha-se afastado das pessoas - mesmo que sejam seus amigos - por pelo menos 2 metros.

- Espirrar e tossir só de máscara. Se estiver em movimento, procure parar para se restabelecer. Esse cuidado deve ser redobrado ao 
observar alguém pedalando ou caminhando atrás de você;

- Quando estiver em comunidades ou próximo de pessoas do grupo de risco, redobre a atenção. Às vezes, alguns moradores também se 
descuidam, temos que protegê-los. Em comunidades todos são vulneráveis: respeite, não se aproxime e seja gentil.



- Ventile o ambiente.

- Caso seja acampamento, faremos o 
encaminhamento do nosso protocolo com todos os 
detalhes.

- Banheiros: procure não demorar utilizando o 
“espelho” em demasia, tem sempre alguém na fila 
esperando para entrar. Leve seu sabão ou outros 
produtos e observe se não está esquecendo nada 
para trás. 

- Procure tomar banho nos horários de menor pico, 
logo depois do pedal é um bom momento. Não 
desperdice água. Use a pia comunitária (coxo) para 
escovar os dentes e lavar as mãos, deixando os 
banheiros livres para necessidades fisiológicas e 
banho.

- Temos um local adequado para o varal. Procure 
utilizar e retire a roupa ou a toalha assim que 
estiverem secas, cedendo novos espaços a outros. 



- Lembre de lavar as mãos quantas vezes for possível, use 
o álcool gel e máscara, que deverá ser retirada apenas no 
momento necessário para a ingestão de alimentos e 
bebidas.

- Atenção ao adquirir água ou algum produto para comer. 
Lembre-se de higienizar garrafas e embalagens de 
alimentos que poderão ser levados à boca.

- Leve seu lanche (trilhas e pedaladas) e pare apenas para 
reabastecer ou comer algo mais reforçado. E somente em 
lugares ventilados, limpos e com poucas pessoas.

- Cuidado ao tocar em cardápios, embalagens, balcão ou 
outras superfícies.

- Não deixe a máscara em cima da mesa ou em outro 
lugar de contato. Leve com você um saquinho e preste 
atenção na hora de guardar e vestir novamente.

- Ao sentar-se com as pessoas do grupo na hora da 
alimentação, procure manter distância segura dos seus 
companheiros de passeio e também de outras pessoas 
que possam estar no estabelecimento.



Por enquanto, são recomendações em razão da situação atual e precisarão ser avaliadas usando os muitos 
recursos oficiais de informação disponíveis. Isso mudará constantemente conforme o tempo avança, tendo 
em conta a redução dos números de casos e as taxas de infecção de forma suficiente para que as viagens 
sejam retomadas com maior segurança.

Havendo alguma sugestão ou contribuição, por favor entre em contato conosco, já expressando nossa 
gratidão.
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