Informações gerais:
Nome da Trilha
Trilha Transcarioca
Tipo da Trilha
Trilha Regional
Início da Trilha
Barra de Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ
Fim da Trilha
Morro da Urca - Bairro da Urca - Rio de Janeito - RJ
Ponto Culminante
Pico da Pedra Branca
Modal(is)
Caminhada
Biomas
Mata Atlântica
Outros biomas

Significado e histórico da Pegada
O Cristo Redentor de mochila
Autor da Pegada
Trilha de Longo Curso na qual faz parte
Trilha Oiapoque ao Chuí
Estruturação da Trilha
Dividida em 25 trechos
Associação que implementa a trilha
Associação Movimento Trilha Transcarioca

Atrativos da trilha:
Atrativos
Aspectos históricos , Banho, Cachoeira, Gruta, Mirante, Museu, Observação de aves,
Observação de fauna, Pico, Praia
Outros Atrativos

Ficha técnica:
Distância planejada (km)

183 Km
Distância Implementada (km)
183 Km
Duração (dias)
15 dias
Altitude Máxima (m)
1024m
Altimetria Positiva (m)
+ 12.022 m
Altimetria Negativa (m)
- 11.892 m

Mídias sociais:
Facebook
https://www.facebook.com/TrilhaTranscarioca
Instagram
https://www.instagram.com/trilhatranscarioca/
Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCfE1HbIpiKk1V3JwTjVayCw/videos
Twitter
https://twitter.com/TTranscarioca
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
Luciana Nogueira
Telefone do contato
21988864789
Endereço de e-mail do contato
trilhatranscarioca@gmail.com
Site
http://www.trilhatranscarioca.com.br/

Email corporativo da trilha
contato@trilhatranscarioca.com.br
Endereço
Outros Contatos

Descrições da trilha:
Descrição da Trilha
A Trilha Transcarioca cruza a cidade do Rio de Janeiro por um percurso de aproximadamente
183 km, partindo da Barra de Guaratiba, na zona oeste carioca, até o Morro da Urca, aos pés
do Pão de Açúcar em corredores verdes encantadores.
Durante o seu trajeto, o visitante tem a oportunidade de apreciar atrativos naturais pouco
conhecidos da cidade e descortinar a Cidade Maravilhosa de ângulos inusitados e
deslumbrantes. A trilha pode ser percorrida na sua integralidade ou em seções/trechos, de
acordo com o interesse, a aptidão e a disponibilidade de tempo de seus caminhantes.

Informações Gerais
Além das sete unidades de conservação por onde passam os seus corredores verdes, a
Trilha Transcarioca permite, ainda, o acesso a áreas protegidas como o Sítio Burle Max, o
Parque Estadual da Chacrinha, o Museu do Açude e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Em um segundo momento, a trilha deverá também abranger a Restinga da Marambaia e o
Morro Cara de Cão.
Símbolo da união entre as três esferas do poder público, esta iniciativa visa também à
integração e o fortalecimento das áreas protegidas cariocas, no contexto da realização dos
grandes eventos de abrangência internacional sediados pela cidade. Sua implantação é uma
iniciativa do Mosaico Carioca de Áreas Protegidas, criado oficialmente pelo MMA em julho de
2011, e vem sendo intensamente planejada e implementada pelos gestores das unidades de
conservação envolvidas, por meio de reuniões, oficinas e ações de manejo.
Como Chegar

• Caminhando no sentido Oeste-Leste (Barra de Guaratiba-Pão de Açúcar), em qualquer
trecho da Transcarioca, você deve seguir as botas amarelas pintadas sobre um retângulo
preto. Caso veja esta sinalização envolta por uma seta, siga a direção da seta.
• Já no sentido inverso Leste-Oeste (Pão de Açúcar – Barra de Guaratiba) em qualquer
trecho da Transcarioca, siga, as botas pretas pintadas sobre um retângulo amarelo. Caso
veja esta sinalização envolta por uma seta, siga a direção da seta.
Histórico
A Trilha Transcarioca foi inicialmente idealizada por Pedro da Cunha e Menezes, em seu livro
"Transcarioca: todos os passos de um sonho" (2000), respaldada em diversos exemplos bem
sucedidos de trilhas de longo curso internacionais, tais como a Appalachian Trail (EUA),
Huella Andina (Argentina), Hoerikwaggo Trail (África do Sul) e Te Araroa Trail (Nova
Zelândia).
Além da geração de emprego e renda dentro dos princípios norteadores do desenvolvimento
sustentável, era propósito do Mosaico Carioca que a Trilha Transcarioca seguisse o exemplo
dessas trilhas, que geraram um incremento na visitação e diversas melhorias na gestão das
áreas protegidas que cruzam. A implantação e o estabelecimento da Trilha Transcarioca
proporcionam, hoje, melhorias ambientais para a cidade, além de vislumbrar outras, como o
tão sonhado corredor florestal entre os maciços da Tijuca e da Pedra Branca e a
racionalização das unidades de conservação do Mosaico Carioca.
A Trilha servirá também de modelo de conservação de diversos ecossistemas da Mata
Atlântica, servindo como uma ferramenta viva de educação ambiental em áreas de restinga,
manguezal, praia, costão rochoso, floresta de baixada e floresta montana.
Curiosidades
A Trilha Transcarioca é a trilha de longo curso pioneira do Brasil, charmosa e uma marca já
registrada da Cidade Maravilhosa.
Ela se mantém com braços voluntários, um dos seus maiores orgulhos.
Para facilitar a manutenção e os trabalhos voluntários, a Trilha Transcarioca está dividida em
25 trechos, dos quais hoje 23 têm adotantes voluntários permanentes. A adoção é feita por
meio de um termo assinado pelo adotante, pelo Movimento Trilha Transcarioca e pela
Unidade de Conservação em que o trecho adotado está inserido.
Slogan da trilha
Trilha Transcarioca, Somos Montanhistas, Defendemos o Meio Ambiente, Somos Muitos.

Link do vídeo institucional

Territórios:
QTD de municípios que a trilha interliga
Listagem municípios
Rio de Janeiro
Listagem Unidades Federativas
Rio de Janeiro - RJ
QTD UCs que a trilha conecta
A Trilha Transcarioca interliga sete unidades de conservação de proteção integral
Listagem Unidades de Conservação
Parque Natural Municipal de Grumari
• Parque Estadual da Pedra Branca
• Parque Nacional da Tijuca
• Parque Natural Municipal da Cidade
• Parque Natural Municipal da Catacumba
• Parque Natural Municipal da Paisagem Carioca
• Monumento Natural Municipal dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca

Outros:
Endereço My Maps
Endereço Wikiloc

Link do Google Drive

