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        Considerada uma das melhores e mais divertidas do estado para prática
de Mountain Bike (MTB), uma modalidade de ciclismo com objetivo de transpor
percursos irregulares e obstáculos naturais, e também utilizada para trilhas
de moto. A trilha do Limão está localizada próximo ao bairro Aroeira, nas
margens da rodovia que liga São Mateus a Nova Venécia, no estado do
Espirito Santo.

         Possui extensão de 5 quilômetros com pista estreita e sinuosa dentro da
mata, trazendo trechos de subida íngreme que exigem muita técnica dos
esportistas.  Por isso, além de utilizada para treinos e passeios por diversos
amantes do ciclismo e motociclismo, é também palco de competições como a  
Copa Norte Capixaba de Mountain Bike, organizada pelo Marcelo Duarte, um
dos pioneiros nas competições de MTB na região. 

         

Trilha do Limão
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Subida da Trilha do Limão. Foto: Guilherme Valério



Trilha da Seringueira

        A Trilha da Seringueira, recebe esse nome por localizar- se em um seringal
próximo ao bairro Pedra D’água, possuindo cerca de 17 quilômetros de
extensão.

    Muito conhecida na cidade e região, a trilha é utilizada em diversas
atividades indo desde caminhadas ou pedaladas em família e amigos,
passando por treinos de praticantes de Mountain Bike e trilhas de moto, até
cenários de competições como a Copa Norte Capixaba de Mountain Bike e
muitas outras da região.
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Trecho da Trilha da Seringueira. Foto: Guilherme Valério



        A Trilha do Sagui se localiza no balneário da Ilha de Guriri, pertencente ao
município de São Mateus. Seu ponto de partida fica dentro da base do Projeto
Tamar em Guriri  e segue até a praia, sendo utilizada pelo projeto para
educação ambiental de crianças e visitantes sobre a importância da restinga.

     Recebe esse nome por conta aos Saguis (Callithrix spp.) que aparecem
frequentemente na região. No percurso os transeuntes podem ver esses e
outros animais vivos ou com exemplares taxidermizados (empalhados)
pertencentes ao Tamar. 

    A flora local também é apresentada, em especial a famosa palmeira
arbustiva Allagoptera arenaria, popularmente conhecida como Guriri,
nomeando o balneário.  A visitação sempre se dá com acompanhamento de
voluntários do Tamar e devem ser agendadas previamente na base do projeto
que se localiza  na Av. Oceano Atlântico, s/n - Guriri Norte, São Mateus - ES.

Trilha do Sagui
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Trecho da Trilha do Sagui. Foto: Carolyne Pereira



       A Via Varridos pela Eternidade foi conquistada em 2004 por escaladores
experientes da região, se caracteriza por ser extremamente variada e com
proteção mista. Seu nome evoca um famoso discurso proferido contra a
evolução do esporte por um escalador ultraconservador carioca nos anos 80.
O percurso é feito no pontão Dente de Pedra da montanha Pedra do Dente,
estando localizados próximos ao arruamento de um vilarejo no Km 381 da
rodovia ES, distrito de Cristalina, município de Nova Venécia - ES.

      A curta trilha até a base da parede parte da casa do sr. Ângelo Olios, mais
conhecido como Angelim. A escalada tem 330m de extensão, se inicia numa
grota de aproximadamente 70m, logo após surge uma fissura úmida,
tecnicamente chamada de chaminé, que possui inclinação de 5° e se estende
até o início de um sistema de fendas. Para chegar no final das fendas é
necessário atravessar uma passagem crux, que se trata de um trecho mais
difícil da escalada. Uma enfiada de corda finaliza a escalada com mais duas
chaminés, até atingir o cume onde está o livro de registro da escalada.

Escalada Varridos pela Eternidade  
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Localização do pontão Dente de Pedra. Fonte: Google, 2020 
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