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O cicloturismo no Brasil tem crescido substancialmente nos últimos anos, contando com 

diversos grupos formais ou informais de praticantes, cobertura midiática especializada e 

acumulando roteiros com dimensões (extensão e duração), características de terreno e graus 

de dificuldade variados. Esta prática oferece a oportunidade de interação com distintas 

paisagens e culturas, além da apreciação e percepção de aspectos e valores da geodiversidade 

dos trechos percorridos. De posse de bicicletas equipadas para deslocamento em terreno 

misto, bagageiros e alforjes traseiros, além de estrutura básica de alimentação e pouso, 

realizou-se um trajeto de Curitiba até Forquilhinha (próximo a Criciúma, sul de Santa 

Catarina). O percurso de aproximadamente 730 km privilegiou estradas menos 

movimentadas, ou seja, evitando-se as alternativas de viagem mais óbvias (pelas BRs 101 e 

116), tanto para contornar o maior fluxo de veículos como para, principalmente, permitir a 

passagem por trechos com: destaques da geodiversidade regional (Morro da Igreja e Pedra 

Furada, no Parque Nacional de São Joaquim; Coluna White, na Serra do Rio do Rastro; etc.); 

setores que não fossem previamente conhecidos; obstáculos relevantes para a atividade 

ciclística. O roteiro incluiu terrenos de um amplo espectro litológico e geocronológico: 

rochas sedimentares clásticas cenozoicas da Bacia de Curitiba; sequências sedimentares e 

magmáticas gondwânicas da Bacia do Paraná (Eocretáceo ao Neocarbonífero); domínios 

vulcano-plutônicos/sedimentares e também metamórficos, ligados ao Ciclo Brasiliano 

(Neoproterozoico/Eofanerozoico), como as bacias de Campo Alegre e Itajaí, complexos 

graníticos, Grupo Brusque, etc.; e rochas metamórficas de alto grau do Complexo Granulítico 

de Santa Catarina (Arqueano-Paleoproterozoico). Também as diversidades geomorfológica, 

fitogeográfica e de uso e ocupação das terras ficaram bem caracterizadas pelo contraste entre 

as paisagens do Primeiro Planalto Paranaense, Serra do Mar, Vale do Itajaí, Serra Geral, 

Planalto Catarinense e Extremo Sul Catarinense. O cicloturismo pode acoplar um viés 

geoturístico, explorando especialmente os valores estéticos, culturais e didáticos da 

geodiversidade, aliando uma percepção integral do mundo natural, sua relevância e 

entrelaçamento com a sociedade.  
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