
Associação de Condutores Ambientais e 
Culturais da Grande Florianópolis 

Trilhas e roteiros 
ecológicos na Baixada 

do Maciambu 

Caminadas ecológicas a través 
del Valle de Maciambu 

 
Trails and ecological tours in  

the Lowland of Maciambu 

Contato: (48) 9992-1820 
http://uatapi.wordpress.com 



Volta Sul 

Atrativos: 
Mirante e piscinas naturais 

Sítios arqueológicos 

Costão Rochoso  

Baleias Francas (setembro-novembro) 

Tempo: 3 horas 

Grau dificuldade: leve/médio 

Habilidades: gostar de caminhar em trilhas; 

boa convivência; respeitar a natureza e a 

comunidade local. 



Pedra do Urubu 

Atrativos: 
Vista Panorâmica 

Floresta Atlântica 

Avifauna 

Tempo: 1:30 - 2 horas 

Grau dificuldade: médio. 

Habilidades: gostar de caminhar em trilhas; 

boa convivência; respeitar a natureza e a 

comunidade local. 



Sede do Parque Estadual 
da Serra do Tabuleiro 

Tempo: 2-3 horas. 

Grau dificuldade: leve 

Habilidades: gostar de caminhar em 

trilhas; boa convivência e respeitar a 

natureza. 

Atrativos: 
Sede do Parque 

Centro de Visitantes 

Trilha da Restinga 

Mamíferos e aves.  



Ponta do Papagaio  
Trilha do Buraco do Boi 

Atrativos: 
Ponta do Papagaio 

Buraco do Boi 

Praia do Sonho 

Floresta Atlântica 

Tempo: 2 horas 

Grau dificuldade: leve 

Habilidades: gostar de caminhar em trilhas; 

boa convivência; respeitar a natureza e a 

comunidade local. 



Caminho do Rei 
Caminho do Peabiru  

Rio Massiambu 

Atrativos: 
Caminho do Peabiru (trecho) 

Caminho do Rei 

Rio Massiambu 

Comunidade local  

Tempo: 4 horas 

Grau dificuldade: leve 

Habilidades: gostar de caminhar em trilhas; 

boa convivência; respeitar a natureza e a 

comunidade local. 



Vale da Utopia 

Tempo: 4 horas. 

Grau dificuldade: médio/difícil 

Habilidades: gostar de caminhar em trilhas; 

boa convivência e respeitar a natureza. 

Atrativos: 
Trilha 

Mirantes 

Floresta Atlântica 



Cachoeira no Sertão do Campo 
Engenho de Farinha 

Atrativos: 
Cachoeira 

Floresta Atlântica 

Engenho de farinha 

Avifauna 

Tempo: 4 horas 

Grau dificuldade: leve 

Habilidades: gostar de caminhar; boa 

convivência; respeitar a natureza e a 

comunidade local. 



RECOMENDAÇÕES: 

Levar água, lanche (barra de cereais, frutas, sanduíches), repelente e chapéu. 

Roupa: calça comprida, camiseta e sapato fechado. 

SERVIÇOS ADICIONAIS 
Almoço. 

Transporte (transfer) – marítimo e terrestre 

Taxa de entrada em projetos e museus. 

OBRIGATORIDADE 
 

Assinatura de termo de responsabilidade. 
 

 

 

 

 

 

TARIFÁRIO – VERÃO 2012 
 

Pedra do Urubu 

Valor por condutor com menos de 4 pessoas: 40 reais. 

Valor por pessoa a partir de 5 pessoas: 10 reais. 
 

Caminho do Rei / Caminho do Peabiru / Rio Massiambu 

Valor por condutor com menos de 4 pessoas: 60 reais. 

Valor por pessoa a partir de 5 pessoas: 15 reais. 
 

Vale da Utopia 

Valor por condutor com menos de 4 pessoas: 80 reais. 

Valor por pessoa a partir de 5 pessoas: 20 reais. 
 

Sede do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

Valor por condutor com menos de 4 pessoas: 50 reais. 

Valor por pessoa a partir de 5 pessoas: 10 reais. 
 

Volta Sul 

Valor por condutor com menos de 4 pessoas: 50 reais. 

Valor por pessoa a partir de 4 pessoas: 15 reais. 
 

Cachoeira no Sertão do Campo / Engenho de Farinha 

Valor por condutor com menos de 3 pessoas: 50 reais. 

Valor por pessoa a partir de 4 pessoas: 15 reais. 
 

Ponta do Papagaio / Trilha do Buraco do Boi 

Valor por condutor com menos de 3 pessoas: 50 reais. 

Valor por pessoa a partir de 4 pessoas: 15 reais. 

Associação de Condutores Ambientais e 
Culturais da Grande Florianópolis 


