Informações gerais:
Nome da Trilha
Caminho dos Morros de Porto Alegre
Tipo da Trilha
Trilha Regional
Início da Trilha
Morro Santana (extremo norte da cidade de Porto Alegre)
Fim da Trilha
Parque Estadual de Itapuã (município de Viamão)
Ponto Culminante
Marco Geodésico do Morro Santana, marcação do ponto mais alto da cidade de Porto Alegre,
com 311m20cm acima do nível do mar.
Modal(is)
Caminhada, Bike, Rotas Peregrinas, Equestre
Biomas
Mata Atlântica, Pampa
Outros biomas

Significado e histórico da Pegada
Quando perguntados sobre um símbolo de Porto Alegre, é quase que unanime a resposta
pelo pôr-do-sol, considerado pelos porto-alegrenses o mais belo do mundo! Assim, o símbolo
constante na pegada é um misto de pôr-do-sol com os lindos morros de nossa capital!
Autor da Pegada
Aline Medeiros e Frederico Ritter
Trilha de Longo Curso na qual faz parte
Trilha Oiapoque ao Chuí
Estruturação da Trilha
Associação que implementa a trilha

Atrativos da trilha:
Atrativos
Aspectos históricos , Mirante, Observação de fauna, Pico
Outros Atrativos
Formações rochosas

Ficha técnica:
Distância planejada (km)

80
Distância Implementada (km)
6km
Duração (dias)
7
Altitude Máxima (m)
311,20
Altimetria Positiva (m)
Altimetria Negativa (m)

Mídias sociais:
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter
WhatsApp
Aplicativos
Outras Mídias Sociais

Contatos:
OBS: As informações solicitadas de contato são do responsável pela trilha e também os
contatos corporativos da própria trilha.

Nome do contato da trilha
Aline Medeiros e Frederico Ritter
Telefone do contato
(51) 99969-8691 e (51) 99955-4436
Endereço de e-mail do contato
caminhodosmorrosdeportoalegre@gmail.com
Site
Email corporativo da trilha
caminhodosmorrosdeportoalegre@gmail.com
Endereço
Outros Contatos
amedeiros1787@gmail.com

Descrições da trilha:
Descrição da Trilha

Trilhas pelos Morros da cidade de Porto Alegre, onde é possível estar em meio à natureza e,
ao mesmo tempo pertinho de zona urbana.
Percurso com rica vegetação de Mata Atlântica e trechos em que a vegetação de mata dá
espaço para o pampa, onde se proliferam, em meio ao campo, plantas silvestres como os
butiazeiros, ananaseiros e, em alguns pontos, os bambuzais!
A trilha conta com diversos pontos de mirantes naturais, onde é possível avistar a capital e
cidades vizinhas!
Informações Gerais
Como Chegar
É possível chegar em Porto Alegre através da do Aeroporto Internacional Salgado Filho,
Estação Rodoviária Julio Veppo, Estação de Trem da Trensurb - Empresa de Trens Urbanos
de Porto Alegre e por via pluvial através de Catamarã.
O acesso rodoviário se dá também pelas rodovias que ligam Porto Alegre às cidades da
região metropolitana.
Estando na cidade, para chegar aos locais de início das trilhas, Porto Alegre possui opções
de transporte coletivo como ônibus e lotações, bem como opções de transporte particular,
como aplicativos e táxis.
Histórico
Porto Alegre é cercada por diversos morros, a maior parte deles sem projeto ecológico ou
visitação costumeira.
Áreas de belíssima vista da cidade, do pôr do sol, do Rio Guaíba, usadas há bastante tempo
por Montain Bikers, Moto Cross, corredores de montanha e trilheiros, mas pouco visitadas
pela população em geral.
Com o Caminhos dos Morros de Porto Alegre, buscamos demarcar uma trilha de longo curso
que interligue o morro do extremo norte de Porto Alegre, Morro Santana, até o Parque
Estadual de Itapuã, já no município de Viamão, passando pelos morros Agronomia, Pelado,
Glória, Pedra Redonda, São Caetano, Tapera, do Osso, da Ponta Grossa, em um percurso
de mais de 50 km, em áreas muito próximas do centro urbano, dentre elas, 5 Unidades de
Conservação.
Preservar, estudar, divulgar, democratizando a visitação segura deste entorno natural
extremamente valioso.
Curiosidades
Slogan da trilha

Link do vídeo institucional

Territórios:
QTD de municípios que a trilha interliga
2
Listagem municípios
Porto Alegre e Viamão
Listagem Unidades Federativas
Rio Grande do Sul - RS
QTD UCs que a trilha conecta
5
Listagem Unidades de Conservação
Parque Natural Municipal Saint Hilaire
Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger
Parque Natural Municipal Morro do Osso
Parque Estadual de Itapuã
Refúgio de Vida Silvestre São Pedro

Outros:
Endereço My Maps

Endereço Wikiloc
Link do Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1bo7BVnZjR8U6x41f2nw8uBl-sdEUSjse?usp=sharing

