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INTRODUÇÃO

Trilhas são caminhos terrestres rudimentares 
utilizados durante muitos anos pelo homem para 
se deslocar (MTT, 2018). Com a urbanização, 
as trilhas se restringiram as regiões rurais ou 
a áreas dentro de unidades de conservação, 
sendo essas últimas, foco do nosso objeto de 
estudo. A Ilha da Marambaia é uma área de 
acesso restrito, onde apenas militares das forças 
armadas, civis residentes (caiçaras e famílias dos 
militares), visitantes com permissão da marinha e 
pesquisadores podem acessar a região (Pereira et 
al. 1990). A ilha não possui sistema de transporte 
terrestre, sendo o deslocamento realizado através 
de trilhas. Apesar de existirem placas indicando 
algumas informações sobre as trilhas, dados 
sobre a fauna, flora, informações geológicas, 
esforço e entre outras, não são indicados. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um 
levantamento de informações pertinentes a fim de 
gerar placas indicativas e cartilhas com mapas para 
melhor orientação de todos os frequentadores.

MATERIAL E MÉTODOS

O levantamento de dados foi realizado durante 
as expedições do Projeto Insetos Aquáticos da 
Ilha da Marambaia, com o objetivo inicial de 
verificar as condições de deslocamento dentro 
do CADIM (CENTRO DE ADESTRAMENTO 
DA ILHA DA MARAMBAIA). Nesse sentido, 
foram investigadas as trilhas que regularmente 
são utilizadas para interligar o CADIM as doze 
praias, bem como a trilha de acesso a Gruta da 
Santa. Para facilitar a classificação, as trilhas 
foram agrupadas em quatro circuitos: 1. Circuito 
Sino, composto pelas trilhas que conectam o 
CADIM a praia do Sino; 2. Circuito Sítio: as 
trilhas que conectam o CADIM a praia do Sítio; 

3. Circuito Vacaria: conjunto de trilhas que ficam 
na parte de trás das instalações do CADIM; e 4. 
Circuito Gruta: trilha da Gruta da Santa. Pontos 
de interesse ecológicos e geológicos, como 
plantas, animais e/ou aspectos da paisagem foram 
inventariados para observação dos visitantes. 
Estes serão fotografados, georreferenciados 
e descritos em suas características. Todas as 
trilhas foram analisadas conforme documento de 
Avaliação das Trilhas da NBR 15.505 (ABNT, 
2008) e da FEMERJ (2015). Após a finalização 
do tratamento das informações, placas serão 
elaboradas onde serão inseridas as informações 
obtidas no processo de levantamento de dados. 
Por fim, panfletos com informações sobre a trilha 
também serão formulados e disponibilizados junto 
ao hotel de trânsito e ao centro de informações 
para os visitantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o presente momento, três circuitos foram 
mapeados – Circuito Gruta, Sítio e Sino, totalizando 
aproximadamente 20 km de trilhas. O Circuito 
Gruta, foi composto por uma trilha única, de fácil 
orientação, com 460 m de extensão, com tempo 
médio de caminhada de 15 minutos e classificada 
com grau de dificuldade Leve Superior, devido 
a sua inclinação (elevação de 75 m). Quanto 
aos riscos, a trilha apresenta obstáculos poucos 
e simples e piso ligeiramente irregular, o que a 
classifica como de exposição moderada. A taxa 
de insolação é baixa, tendo em vista que esta se 
trata de uma trilha por dentro da mata. O Circuito 
Sítio foi composto por seis trilhas que conectam 
as praias que as intermeiam. A extensão total da 
trilha tem 5.500 m, com elevação média de 20,6 
m, com tempo total de caminhada de 65 min. 
Apesar de as trilhas deste circuito serem de fácil 
orientação, as trilhas classificam-se entre Leve a 

CLASSIFICAÇÃO DE TRILHAS DA ILHA DA MARAMBAIA, BAÍA DE SEPETIBA, 
RIO DE JANEIRO

Leandro Gouvêa Ferreira -1; Jéssica Furtado de Andrade -1; Arize Duarte Vieira -1; Evaldo Alves Joaquim Junior -1,2; 
Gisele Luziane de Almeida1; Fernanda Avelino-Capistrano -1.
1. Faculdades São José, Curso de Ciências Biológicas. 2. Laboratório de Biodiversidade Entomológica, Instituto Oswaldo 
Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brazil. 

Palavras Chaves: Trilha; orientação; dificuldade.
Tema: Ecoturismo



Pá
gi

na
 6

6

V 
Si

m
pó

si
o 

de
 P

es
qu

is
a 

em
 M

at
a 

At
lâ

nt
ic

a 
- 2

01
9

Resumo Apresentado no V Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica - 20 e 21 de setembro de 2019
Este resumo também está disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2019, IZMA

Moderada devido a presença de obstáculos (poucos 
e simples), taxa de insolação (média a alta) e a 
presença de um piso irregular. O Circuito Sino foi 
composto por seis trilhas que também conectam 
as praias que as intermeiam. Sua extensão total foi 
de 4.600 m, com elevação média de 22,5 m, e com 
tempo total de caminhada de 60 min. As trilhas 
deste circuito também são de fácil orientação, 
entretanto, o grau de dificuldade é um pouco 
maior, classificando-se em média de Leve Superior 
a Moderada, tendo em vista o piso ligeiramente 
irregular, a presença de obstáculos e a taxa média 
de insolação. Destaca-se a presença de animais 
peçonhentos e hematófagos, como aracnídeos, 
escorpiões, cobras, dípteros e himenópteros ao 
longo de todas as trilhas. Entretanto, nas trilhas 
florestadas (ex. Trilha da Gruta), esse risco é 
grandemente aumentado. Apesar de a NBR 15.505 
trazer uma série de informações sobre possíveis 
riscos no uso de trilhas, a mesma não aborda o 
risco de acidentes com animais peçonhentos. De 
acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2019), 
entre 2007 e 2017 foram notificados no Brasil 
mais de 95.000 casos de acidentes com animais 
peçonhentos, com um aumento de 35% ao longo 
do período amostrado. Apesar de a maioria dos 
casos estar relacionado com trabalhadores rurais, 
atividades de turismo ecológico também são 
um fator de risco para tais acidentes devido à 
pouca experiência dos participantes. O trabalho 
que ainda está em andamento faz parte de um 
projeto que está sendo desenvolvido na região 
em conjunto com Marinha do Brasil e a UFFRJ, 
e fornecerá informações sobre as trilhas da região 
da Marambaia para que o visitante tenha mais 
acesso sobre o local que desejar, despertando o 
interesse em preservar o meio ambiente local. Os 
panfletos e as placas serão feitos em parceria com 
a Marinha para sinalização dos locais.

CONCLUSÃO

Nos últimos anos a ilha tem recebido um 
grande número de visitantes, tanto de famílias 
de militares, como também de parentes de 
pescadores. Com a criação de um guia de trilha da 
Marambaia, esperamos trazer para os visitantes, 
informações relevantes. Serão doze praias e uma 
gruta exploradas, mapeadas e orientadas para 
diversos níveis de dificuldade, para aproximar 
as pessoas com o contato com a natureza pouco 

explorada, e servirá para auxiliar os visitantes a 
conhecer melhor a região.
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