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1 – Informes SMAC. 
 
1.1. Recuperação do Bosque do Pão de Açúcar 
 
Marcelo (MoNa) informou que se trata de ação de iniciativa da Roberta (CCAPA) desenvolvida pela 
empresa de forma experimental na retirada de bambu com substituição com espécies nativas em 
áreas conhecidas como bosque do Pão de Açúcar: canteiros ajardinados tomados por bambuzais. 
 
Roberta (CCAPA) apresentou imagens e detalhou as ações realizadas e a evolução desta recuperação 
das áreas que começaram a ser manejadas em torno de um ano e meio.  
 
Marcelo (MoNa) justificou que esse manejo tem como objetivo principal, trabalhar 
experimentalmente na retirada de bambu em áreas controladas do MoNa (canteiros ajardinados 
delimitados fisicamente) e a partir dos resultados utilizar essa experiência para subsidiar ações de 
manejo das grandes manchas de bambu na face sul do Morro da Urca. Também há intenção de utilizar 
as áreas do Bosque como viveiro de mudas com espécies do próprio MoNa. 
 
1.2. Introdução de abelhas nativas (parceria com a AME-RIO) 
 
Marcelo (MoNa) destacou que essa foi mais uma iniciativa da Roberta que o procurou para propor 
esta parceria. Informou que a AME-RIO (Associação de Meliponicultores do Rio de Janeiro) já havia 
realizado parceria com outras UC da cidade (Parques da Tijuca, Pedra Branca, Catacumba, Bosque da 
Freguesia entre outros). Apresentou um breve resumo sobre abelhas melipônicas (abelhas nativas 
sem ferrão) e a importância delas na recuperação e manutenção das áreas reflorestadas, através da 
polinização. Destacou que o projeto é um importante instrumento de preservação das espécies 
nativas da nossa fauna, que infelizmente são desprezados na maioria dos estudos por serem insetos, 
e por consequência de educação ambiental, pois promovem palestras e cursos sobre o assunto. Na 
parceria com o MoNa terá também a CCAPA que financiará todo o custo com a instalação de caixas 
para atração das espécies e formação das colmeias. 
 
1.3. Participação no Clean Up the Word 
 
Marcelo (MoNa) fez um breve relato sobre a participação do MoNa, no dia 16/09, neste evento que 
ocorre anualmente em toda parte do mundo em prol da limpeza dos mares, rios e lagoas (Dia Mundial 
da Limpeza). O convite partiu do Caio Sales (Projeto Verde Mar), jornalista e mergulhador que 
promove todo mês a limpeza do fundo da Praia Vermelha, e que estava como responsável pelo 
evento neste núcleo (Praia Vermelha). Caio já apresentou o projeto aqui no Conselho e atualmente 
também é membro da CTCom. A participação do MoNa no evento com a exposição dos materiais em 
uma tenda foi muito proveitosa, pois muita gente que frequenta o local desconhecia os Morros do 
Pão de Açúcar e da Urca como uma área natural protegida. Da CTCom participaram Roberta, Caio e 
Marcelo. Caio Sales (Projeto Verde Mar) produziu um vídeo sobre a ação: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvxUHsKApA0&t=. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvxUHsKApA0&t=
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1.4. Renovação do Conselho 
 
Marcelo (MoNa) informou que o assunto voltou a pauta por não ter conseguido ainda concluir o 
processo de renovação do Conselho. O motivo é que algumas instituições ainda não formalizaram a 
sua participação sendo por falta de resposta ao convite ou por não por não ter apresentado os 
documentos necessários (indicação dos conselheiros, Ata de posse etc). Apresentou a relação de 
instituições nesta situação, dentre elas: IPHAN, Superintendência da Zona Sul, PMZS, ACTA, 
AGUIPERJ e ICRJ. Informou que das 20 (vinte) vagas para compor o Conselho, 03 (três) ainda estavam 
em aberto. Sendo que 02 (duas) para Órgãos Públicos e 01 (uma) para Sociedade Civil. No caso da 
vaga da Sociedade civil duas instituições tinham interesse em participar: IMM – Instituto Moleque 
Mateiro e SINDEGTUR – Sindicato Estadual de Guias de Turismo do Rio de Janeiro.  Já para as 02 
(duas) vagas haveriam 05 (cinco) possíveis instituições para ocupá-las: IME – Instituto Militar de 
Engenharia e RIOTUR, por solicitação da plenária do Conselho; DRM – Departamento de Recursos 
Minerais e IBC – Instituto Benjamin Constant, por terem participado de algumas reuniões e o MPF 
por indicação da GUCA – Gerência de Unidades de Conservação Ambiental. 
 
Apesar de não ser contrário a participação do Ministério Público Federal, o conselho não recebeu 
bem a indicação da GUCA, pois tal atitude foi interpretada como uma decisão que vai de encontro 
com o conceito de gestão participativa praticado neste Conselho. Solicitou que a GUCA justificasse 
oficialmente os critérios que levaram a esta indicação. 
 
O Conselho decidiu que a vaga da Sociedade Civil deva ser ocupada pela SINDEGTUR e que as vagas 
dos Órgãos Públicos sejam ocupadas pelas instituições que responderem primeiro aos convites, 
devido à dificuldade que o Conselho está enfrentando para concluir o processo de renovação. 

 
 

2 – Informes Câmara Técnica de Comunicação (CTCom)  
 

Roberta (CCAPA) apresentou uma breve contextualização da Câmara Técnica de Comunicação 

(CTCom) para os que estavam participando pela primeira vez da reunião. Informou sobre a 

composição (membros do Conselho e voluntários) e função da CTCom (facilitar e auxiliar o conselho 

na sua comunicação, tanto interna como externamente). Informou que a versão mobile (acessada 

pelo celular) tem apresentado muitos problemas (erros) e os membros da CTCom que possuem 

conhecimento na criação e manutenção de websites convenceram ao resto da CTCom para que seja 

criado um no site dentro da mesma plataforma, ou seja um novo layout será construído sem que o 

atual saia do ar, corrigindo todos os problemas. Outra discussão da CTCom foi sobre a função do site, 

se ele tinha atingido os seus objetivos. Para a CTCom o site cumpre o objetivo institucional, com 

informações gerais sobre a MoNa, disponibilizando conteúdo e material sobre a UC, como um 

instrumento de pesquisa. Mas o site não se comunica com o visitante de forma dinâmica. Por isso a 

CTCom decidiu começar a utilizar as redes sociais para aumentar a eficiência da comunicação, de 
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forma mais ágil e fácil com o visitante.  Começou a desenvolver página no Facebook, que ainda não 

está no ar, e posteriormente também será desenvolvida uma no Instagram. 

Aproveitou para convidar a todos para as reuniões da CTCom, que são realizadas às quartas-feiras, 

no horário de 17:30h no Morro da Urca. A próxima está marcada para 04/10. 

 
 

3 – Status da Adoção do Bondinho 

Roberta (CCAPA) contextualizou e fez um breve histórico sobre a adoção. Citou a área (38.000 m²) 
adotada pela empresa e os projetos previstos no Termo de adoção. Informou que adoção teve início 
em 2014 e que foi renovada em 2016 com validade até 2021. Reiterou o compromisso da empresa 
em apresentar os resultados e o andamento dos projetos em todas as reuniões do Conselho. 
Seguindo a pauta, apresentou as atividades de rotina da equipe que trabalha na Adoção. 
 
Ações realizadas entre julho e agosto: 
 

 Controle das herbáceas (zebrina, comigo-ninguém-pode, capim colonião) através de controle 
manual (abrânquio) e mecânico (roçadeira); 

 Controle de regenerantes de leucenas e jaqueiras 

 Plantio de espécies nativas. 

 Fechamento de atalhos (Trilha e Pista); 

 Limpeza das canaletas de drenagem (Trilha e Pista); 

 Reposição e manutenção de degraus, cercamento, etc. (Trilha); 

 Retirada de lixo; 

 Plantio de espécies nativa nas margens (Pista e Trilha); 

 Manutenção do Guarda-corpo; 

 Recomposição da Pista (tampando buracos com sedimento deslizado)  
 
 
4 – Projeto de Recuperação Natural no Costão do Pão de Açúcar 

Marco Aurélio Louzada (IFRJ), Biólogo, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus 
Nilópolis, informou que começou o seu projeto de pesquisa a partir de uma ação judicial a qual foi 
indicado como perito. Este processo surgiu de uma Ação Civil Pública no fim da década de 80 contra 
a abertura da via de uma de escalada chamada “Ursinho de pelúcia” feita por dois escaladores. 
Localizada no Morro Pão de Açúcar, a via possui aproximadamente 105m de extensão, com uma 
inclinação de 90° em sua maior parte. Sua abertura destruiu uma área de aproximadamente 430m2 
de vegetação rupícola, sendo algumas espécies ameaçadas de extinção. A sua função como perito do 
processo era a de quantificar monetariamente o prejuízo causado pela abertura da via convertendo 
a degradação ambiental em uma compensação para que os réus da ação (os escaladores) 
recuperassem a área destruída. Como não existia nenhum estudo a respeito de Recuperação em 
áreas rochosas com esse grau de inclinação, resolveu então desenvolver uma pesquisa sobre o tema, 
acumulando a função de perito e pesquisador. Utilizando essa justificativa, Marco convenceu ao juiz 
a aceitar uma proposta de recuperação ambiental dentro da floresta próximo, ao morro da Urca. 
Desde 2016 não recebeu mais informações sobre o andamento do processo. 
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Com sua pesquisa monitora a recuperação natural deste ambiente através da observação da 
colonização vegetal. Também investiga a reintrodução de mudas das espécies que ocorrem no local 
para acelerar o processo de recuperação, sendo difícil a produção das mesmas. As mudas não 
resistem e morrem de forma precoce. Ressaltou que a recuperação neste tipo de ambiente é muito 
lenta pelas adversidades apresentadas desde a escassez de substrato à elevada inclinação da parede. 
Por isso é temerária reabertura da via para escalada. 
 

 

5 – Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos 

Carlos Amorim (CTA), representante da CTA Serviços em Meio Ambiente, empresa vencedora da 
licitação realizada pela Petrobrás para desenvolver a Fase 2 do Projeto de Monitoramento de Praias 
da Bacia de Campos (PMB-BS) com o objetivo de atender a condicionante do licenciamento ambiental 
federal das atividades de produção e escoamento de petróleo e gás natural do Polo do Pré-Sal na 
referida bacia. O PMB-BS foi dividido em 2 fases, sendo a fase 1 abrangida pelo litoral de Santa 
Catarina até São Paulo e a Fase 2 (feito pela CTA) compreendendo o litoral do Rio de Janeiro entre os 
Municípios de Saquarema e Paraty, cobrindo toda a Baía de Guanabara e as orlas oceânicas da cidade 
do Rio. O projeto é realizado em parceria com as seguintes instituições: Projetos Maqua (UERJ), Boto 
Cinza e Aruanã; Universidades Federal Fluminense e Castelo Branco.  
  

Ações realizadas no PMB-BS fase 2 pela CTA: 
  

Monitoramento da fauna marinha e litorânea (tartarugas, cetáceos e aves); 
  

Resgate desses animais através de acionamentos pelo telefone 0800-0095-444 que eventualmente 
possam aparecer encalhados ou arribados, vivos ou mortos; 
  

Tratamento dos animais vivos e necropsia dos mortos na Unidade de Estabilização do Rio de Janeiro 
em parceria com a UCB - Universidade Castelo Branco – Campus Penha e reabilitação no centro de 
reabilitação e despetrolização de Araruama e Angra dos Reis;  
 
Capacitação de profissionais que trabalham nessas áreas e que possam ter contato direto com esses 
animais no sentido de ensinar técnicas de captura, coleta e melhor maneira de mantê-los vivos até 
que seja feito o resgate – profissionais atendidos: GDA, Bombeiros e agentes do Aeroporto Santos 
Dumont e funcionários do BR Marinas; 
  
Promoção de ações de educação ambiental junto a escolas e outras entidades através de palestras e 
exposições e ações de limpeza de praias e etc. 
  
Finalizou dizendo que responde pela parte de educação ambiental do Projeto, atuando na área de 
Grumari a São Gonçalo e que está à disposição para realizar estas ações no MoNa. 
 
 
6 – Projeto Vozes da Urca – Urca Institute 

Alexandra (Urca Institute) iniciou falando resumidamente sobre o projeto que baseasse em gravar 
depoimentos de pessoas sobre suas histórias de vida e posteriormente contar (reproduzir) estas 



  

 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente – SECONSERMA 
Subsecretaria de Meio Ambiente – SUBMA 
Coordenadoria de Áreas Verdes – CAV 
Gerência de Unidades de Conservação Ambiental – GUCA 
Rua Afonso Cavalcanti, 455 – sala 1275 – Cidade Nova 

_________________________________________________________________________________________________ 

6 

 

histórias, mostrando como elas podem ser um agente transformador da realidade de sua própria 
vida e do seu entorno, de sua região diante de uma determinada causa. Um dos programas desse 
projeto terá como objeto o território da Baía de Guanabara, o qual a Urca está inserido. O objetivo 
do projeto é utilizar estas histórias como instrumento para criar uma rede de parcerias, uma força 
mobilizadora de pessoas e instituições, conectando-as através dessas histórias, para desenvolver 
ações em prol da proteção e preservação da Baía de Guanabara, com foco na Urca e 
consequentemente no MoNa. Finalizou dizendo que o projeto deseja contar com os membros do 
Conselho como uma das fontes de coleta desse material para aumentar ainda mais a rede de 
parcerias.   
 
Durante a apresentação foram contadas algumas histórias e reproduzidos vídeos para exemplificar 
o que o projeto pretende. 
 
Após alguns questionamentos e dúvidas levantadas sobre que tipo de material seria produzido, Ana 
Carolina (Urca Institute) respondeu falando um pouco sobre a metodologia do trabalho que 
atualmente está na fase de diagnóstico do território (Baía de Guanabara/Urca), o qual está 
mapeando pessoas e instituições locais e também as que possuem influência e envolvimento neste 
território, que desenvolvem ações positivas na área, e outras que tenham potencial para 
desenvolver. Informou que o trabalho prevê uma amostragem de pelo menos 400 entrevistados 
dos setores mais variados possíveis (ambiental, assistência social e patrimônio histórico etc.). Além 
dessas pessoas serem entrevistadas, as mesmas também poderão indicar outras pessoas que 
possam render boas histórias e até mesmo entrevistá-las, fortalecendo assim essa rede de 
mobilização. 
 
Alexandra (Urca Institute) finalizou informando que o material a ser produzido seria: matérias 
escritas, áudios e filmes. Complementou que posteriormente pretendem transformar esse 
conteúdo em um Broadcast com todas as histórias editadas com o objetivo de montar um acervo de 
material da Urca para mobilizar projetos comuns. 
 
 
7 – Proposta de retirada gradual das lixeiras ao longo Pista Cláudio Coutinho 

Delson (FEMERJ) contextualizou a questão do lixo no MoNa relatando alguns fatos ocorridos na época 

em que a equipe da ESSATI trabalhou na recuperação da Trilha do Morro da Urca. Citou duas 

situações que ocorriam muito neste período que justifica a sua proposta: 

1) Na entrada da Trilha do Morro da Urca havia 2 papeleiras instaladas que nos finais de semana 

ficavam lotadas de lixo, não dando conta da quantidade de resíduos depositados nelas, ao ponto das 

pessoas descartarem lixo pelo chão, em volta desses recipientes, produzindo uma imagem horrível 

em um dos principais atrativos da UC. 
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2) Ao longo da mesma Trilha, havia sacos plásticos para que a equipe da ESSATI depositasse os restos 

vegetais das espécies herbáceas exóticas manejadas para que elas não rebrotassem. No final do dia 

a equipe encontrava dentro desses sacos grande quantidade de resíduos depositado pelos visitantes. 

A partir desses dois casos, houve uma percepção de que quanto mais recipientes mais lixo é gerado 

e descartado. Visando confirmar essa percepção, Delson orientou a sua equipe a não deixar os sacos 

expostos e propôs a gestão do MoNa a retirar as papeleiras da entrada da Trilha. O resultado foi 

positivo, pois houve uma melhora por não ocorrer mais o descarte de lixo no chão (em volta das 

papeleiras) e a retirada desses recipientes, reduzindo a quantidade total de papeleiras, não interferiu 

no estado geral de limpeza da Trilha e nem da Pista.   

Citou que além do problema que o lixo dentro de UC gera para a fauna (intoxicação e aprisionamento 

dentro dos recipientes), há também a necessidade de se estimular a cultura dentro da UC de que seus 

visitantes devam levar o lixo de volta. 

 

Proposta: como estratégia de manejo, retirar gradualmente as papeleiras e monitorar, 

acompanhando os resultados durante o período.  

Marcelo (MoNa) sugeriu que somada a essa proposta, que seja concentrada como ponto de descarte 

a entrada da pista, onde se encontram os containers. Reforçar o local com sinalização informando 

que este seria o ponto de descarte. 

Paulo (Superintendência da zona sul) propôs também uma reunião específica com o novo gerente 

da COMLURB da Urca para tratar do assunto. 

 

8 – Plano de Ação 

Marcelo (MoNa) informou que não houve avanço na questão da cessão do espaço pela ECEME para 
instalação de uma sede para o MoNa. Precisa elaborar um documento justificando a importância da 
cessão do espaço para a proteção e preservação do MoNa. No tocante ao ordenamento do Rapel 
comercial marcar a reunião com o GT para avançar com as propostas.  
 
 
9 – Assuntos Gerais 
 
O conselho relatou que as ocorrências delituosas (vandalismo, pernoites, fogueiras, churrascos etc) 
dentro da UC têm aumentado, principalmente à noite. Provavelmente, tal fenômeno tem relação 
com o grande deslocamento para o MoNa da visitação de outras áreas naturais, que vem sofrendo 
com episódios de insegurança. Além disso também há uma fragilidade na fiscalização da UC à noite a 
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partir da hora que se aproxima o fechamento dos portões da Pista, já que neste momento os GDAs 
do MoNa já não estão mais presentes por já ter encerrado horário de expediente deles. 
 
Devido a este cenário apresentado, o Conselho solicita que sejam realizadas operações e incursões 
pela Patrulha Ambiental nos horários após o horário de visitação da UC e também a alteração do 
horário dos GDAs que atualmente é das 6h às 18h para das 7h às 19h. 
 
 
Assim às 12h58 min foi encerrada a reunião. 

 
Próxima reunião será no dia 24/11/2017. 
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1.2. Introdução de abelhas nativas (parceria com a AME-RIO)

1.3. Participação no Clean Up the Word

1.4. Renovação do Conselho

Pauta:



https://www.youtube.com/watch?v=ZvxUHsKApA0&t=
https://www.youtube.com/watch?v=ZvxUHsKApA0&t=
https://www.youtube.com/watch?v=ZvxUHsKApA0&t=
https://www.youtube.com/watch?v=ZvxUHsKApA0&t=


1. Informes SMAC  
1.1. Recuperação do Bosque do Pão de Açúcar

1.2. Introdução de abelhas nativas (parceria com a AME-RIO)

1.3. Participação no Clean Up the Word

1.4. Renovação do Conselho

Pauta:



1 – SMAC
2 –GDA
3 – ECEME
4 –UNIRIO
5 –CPRM

1 –GAE
2 – FEMERJ
3 –AMOUR
4 –ALMA
5 –CCAPA

6 – PMZS
7 – Sup. Zona Sul
8 – IPHAN
9 – MINISTÉRIO PÚBLICO

6 –ALMA
7 –ACTA
8 –AGUIPERJ
9 – ICRJ

10 – IMM / SINDEGTUR10 – DRM/IME/IBC/RIOTUR

OK

CANDIDATOS

INDICAR SUPLENTES

INDICAÇÃO GUCA

Órgãos Públicos Sociedade Civil

6 –UEB





CT COMUNICAÇÃO
MoNa Pão de Açúcar

Setembro.17



• Site

• Novo site

• Objetivo institucional

• Informações da UC, mapa, Plano de Manejo, Ata de reunião, formação 
do Conselho, data da próxima reunião, etc...

• Redes Sociais

• Objetivo: Comunicação

• Integração com outras Ucs, Mosaico, Transcarioca, Visitantes

• Próxima reunião: 04/10/2017 às 17:30 no Morro da Urca
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Informes
• Site

• Novo site

• Objetivo institucional

• Informações da UC, mapa, Plano de 
Manejo, Ata de reunião, formação do 
Conselho, data da próxima reunião, 
etc...

• Redes Sociais

• Objetivo: Comunicação

• Integração com outras Ucs, 
Mosaico, Transcarioca, Visitantes

• Próxima reunião: 04/10/2017 às 
17:30 no Morro da Urca





Adoção de áreas

verdes do MONA
Cia Caminho Aéreo

Pão de Açúcar

Manutenção do Manejo da 
Trilha do Morro da Urca e das 
Espécies Exóticas Invasoras da 
Flora

Setembro/2017



2015: SMAC + FPJ + Conselho: 
Aprovação dos Projetos

Termo de Adoção firmado entre 
SMAC/FPJ/CCAPA em 2014

38 mil m²

Reuniões do Conselho: 
acompanhamento da execução dos 
Projetos

Contextualização

Plano de Manejo 
Publicado em 2013:

Diretrizes para manejo da 
Trilha e das espécies 

exóticas invasoras da flora

Unidade de Conservação em 2006
MoNa Pão de Açúcar - 91,5 ha

Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Termo de Adoção renovado até 
2021



Manejo da Trilha

Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Manutenção: limpeza bacia de contenção e drenagem na Trilha do Morro da Urca (Próximo a Placa do Mico);



Manejo da Trilha

Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Manutenção: limpeza canaleta de drenagem;



Manejo da Trilha do Morro da Urca

Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Reparo : cabo de aço (próximo ao colo da trilha do morro da Urca) 



Manejo da Trilha do Morro da Urca

Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Manutenção: Construção de degrau



Manejo da Trilha do Morro da Urca

Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Manutenção: Descompactação do solo  e plantio ( próximo a Torre) 



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho

 Limpeza da canaleta de drenagem nos primeiros 300m



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho

 Retirada de lixo da encosta



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho

 Conformação de pista



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho

 Fechamento de atalho trecho 650m - 700m



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho

 Manutenção guarda-corpo



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho

 Manutenção guarda-corpo



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Controle de exóticas: arranquio de comigo ninguém-pode e zebrinas no alto da Trilha do Morro da Urca

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Controle de exóticas: corte de rebrota de jaqueira na Trilha do Morro da Urca 

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Controle de exóticas: corte do bambu na Trilha do Morro da Urca (Próximo a torre) 

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Manutenção: arranquio de zebrina na Pista Cláudio Coutinho

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora

 Manutenção: controle estrato herbáceo e regenerante na encosta da Pista Cláudio Coutinho



Manejo de Exóticas Invasoras da Flora

Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Controle de exóticas: roçada semi-mecanizada nas margens da Pista Cláudio Coutinho



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Manutenção: retirada de leucena nas margens da Pista Cláudio Coutinho

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

 Controle de exóticas: poda na Pista Cláudio Coutinho

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção do Plantio 

 Reposição de matéria orgânica e cobertura das mudas plantadas na Trilha do Morro da Urca



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção do Plantio

 Manutenção: Irrigação das mudas na Trilha do Morro da Urca



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção do Plantio

 Manutenção: Equipe realizando o plantio de mudas na Pista Cláudio Coutinho



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção do Plantio

 Manutenção: Equipe realizando o plantio de mudas na Pista Cláudio Coutinho



Termo de Adoção Nº 76/2016 SMAC/FPJ/CCAPA

Manutenção do Plantio

 Manutenção: Irrigação das mudas de plantas na Pista Cláudio Coutinho





Pesquisador 
Marco 
Aurelio 
Passos 
Louzada

A 

RECUPERAÇÃO 

NATURAL NO 

COSTÃO DO 

PÃO DE 

AÇÚCAR.



Campus Nilópolis

História 
da 

via  de 
escalada

A área de estudo

• Pão de Açúcar, 396m de altura;
• Cartão postal da cidade...
• Em 2011 existiam cerca de 102 vias de escalada;
• Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e Urca;
• Face sul;
• Densa cobertura vegetal;
• 1989 começa a ser aberta a “ursinho de Pelúcia”
• 1991 Ação popular;
• 2006 (?) são removidos grampos;
• Desativação da via;



• 2009 Começa o estudo da regeneração natural...
• Via com 105m de altura;
• Originalmente 23 grampos;
• Área degradada total estimada em 430m2;
• Declividade oscilando de 60° a 90°;
• Ausência total de vegetação.

Campus Nilópolis

História 
da 

via  de 
escalada
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• Em 2011 existiam cerca de 102 vias de escalada;
• Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e Urca;
• Face sul;
• Densa cobertura vegetal;
• 1989 começa a ser aberta a “ursinho de Pelúcia”
• 1991 Ação popular;
• 2006 (?) são removidos grampos;
• Desativação da via;



Campus Nilópolis

A área de estudo



Campus Nilópolis

A área de estudo



Campus Nilópolis

A área de estudo



Campus Nilópolis

Foto do Autor



Foto do Autor. 03jun2010

Campus Nilópolis

A área de estudo



Campus Nilópolis

Metodologia

5 grampos 
arrancados 
por  ordem 

judicial

• Treinamento em técnicas de rapel;

• Campanhas mensais;

• Registro de floração, frutificação;

• Amostrador: estrutura móvel feita com

canos de PVC (50x50cm, subdividida

em 25 áreas de 10x10cm);

• Colocação periódica do amostrador no

lado esquerdo e do lado direito de cada

grampo da via;

• Registro da espécies, localização e

altura de cada espécime;

• Registro fotográfico das mudanças.

• Obs: projeto aprovado e executado com

licença emitida pelo órgão gestor da UC.



Campus Nilópolis

Amostrador



Campus Nilópolis

Lado esquerdo Lado direito



Campus Nilópolis

Medição de indivíduo em estabelecimento



Campus Nilópolis

Resultados

• Presença marcante de líquens desde 2009;

• Exemplares encontrados muito jovens para identificação além de Família

(Bromeliaceae, Cyperaceae, Araceae, Orchidaceae, Amaryllidaceae);





Campus Nilópolis

Resultados

• Presença marcante de líquens desde 2009;

• Exemplares encontrados muito jovens para identificação além de Família

(Bromeliaceae, Cyperaceae, Araceae, Orchidaceae, Amaryllidaceae);



Família Nome científico Status

Bromeliaceae Alcantarea glaziouana (Leme) J.R.Grant
 Endêmica do RJ* 
 EN

Orchidaceae Epidendrum robustum Cogn.
 Endêmica do RJ e ES*
 VU

Bromeliaceae Pitcairnia albiflos Herb.
 Endêmica do RJ* 
 EN

Bromeliaceae Tillandsia araujei Mez
 Endêmica do RJ e SP*
 EN

Bromeliaceae Tillandsia brachyphilla Baker
 Endêmica do RJ*
 EN

Bromeliaceae Vriesea botafoguensis Mez
 Endêmica do RJ*
 CR

Bromeliaceae Vriesea brassicoides (Baker) Mez
 Endêmica do RJ*
 EN

Bromeliaceae Vriesea costae B.R. Silva & Leme
 Endêmica do RJ*
 CR

Tabela 1 – Listagem de espécies vegetais com registro para a área da via Ursinho de 

Pelúcia, com informação sobre endemismo e status de proteção (Resolução CONAMA 

443 / 2014). EN: Em Perigo; VU: Vulnerável; CR: Criticamente em perigo.

*Lista de Espécies da Flora do Brasil, http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do



Campus Nilópolis

Resultados

Táxon 25/05/09 03/06/2010 25/07/2012 22/08/2015 26/04/2016 07/09/2017

Bromeliaceae 9 15 24 20 17 20

Cyperaceae 0 14 11 11 9 7

Araceae 0 0 1 7 1 3

Totais 9 29 36 38 27 30

Tabela 2 - Variação numérica da regeneração natural para os principais táxons na

via de escalada “Ursinho de pelúcia”, Pão de Açúcar, RJ, no período de maio de

2009 a setembro de 2017.

• Presença marcante de líquens desde 2009;

• Exemplares encontrados muito jovens para identificação além de Família

(Bromeliaceae, Cyperaceae, Araceae, Orchidaceae, Amaryllidaceae);



Campus Nilópolis

Resultados

Vriesea botafoguensis (VU)

Tillandsia brachyphilla (VU) Trilepis lhotzchiana

Brassavola tuberculata

Maxillaria acicularis

Epidendrum robustum (VU)



Campus Nilópolis

Resultados

Barbacenia purpurea (EN) 

Pitcairnia staminea (EN) 

Rhipsalis cf baccifera

Hippeastrum



Campus Nilópolis

Resultados

Vriesea goniorachis (VU)

Bifrenaria harrisoniae



Campus Nilópolis

Barbacenia purpurea



Campus Nilópolis

Perspectivas...



Campus Nilópolis

Agradecimentos

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

– Campus Nilópolis / IFRJ – CNil, pela concessão de bolsa de apoio a 

pesquisa (Prociência); 

A Coordenadoria de Recuperação Ambiental / Gerência de Gestão de 

Unidades de Conservação da Prefeitura do Município do Rio de 

Janeiro pela concessão de licença de pesquisa; 

A Companhia da Escalada pelo constante apoio nas campanhas de 

campo.





PMP - BS
Projeto de Monitoramento de Praias 

da Bacia de Santos Fase 2
Tema: Ações de Educação Ambiental

Unidade de Estabilização - Rio

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos – PMP-BS é uma medida 
de monitoramento exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama.

Palestrante: 
Carlos Eduardo Amorim – Executor Técnico 



Projeto de Monitoramento de Praias                  
Bacia de Santos Fase 2 (PMP-BS)

• Condicionante do licenciamento ambiental da Atividade de Produção e Escoamento de

Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos – Etapa 2;

• Fase 1: litoral de Laguna-SC ao litoral de Ubatuba-SP;

• Fase 2: litoral da praia do Caixa d’ Aço (Paraty-RJ) até a praia da Vila (Saquarema-RJ);



Projeto de Monitoramento de Praias                  
Bacia de Santos Fase 2 (PMP-BS)

• A Bacia de Santos



Objetivos:
- Avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo e

gás natural no Polo Pré-sal da Bacia de Santos;

- Fauna alvo: Aves, tartarugas e mamíferos marinhos.

Tartarugas marinhas
Aves marinhas Mamíferos marinhos



PMP-BS: área de abrangência

Projeto de Monitoramento de Praias PMP-BS Fase 2

Trecho 01

Trecho 02Trecho 03

Trecho 05

Trecho 04



PMP-BS: monitoramentos

Monitoramento ativo por terra

Acionamentos
ativo parceiros

Monitoramento 
ativo embarcado



Licença IBAMA PMP-BS Fase 2

• Monitoramento de praias;

• Registro de animais vivos e mortos nas praias;

• Resgate e recolhimento;

• Necropsia – identificação da causa da morte;

• Reabilitação, marcação e soltura;

• Análise de contaminantes (HPA e Elementos traço) e Biomarcadores;

• Educação ambiental;



Execução e Responsabilidade Técnica:

- CTA – Serviços em Meio Ambiente

- Empresa de Consultoria Ambiental especializada, com sede no Estado do Espirito
Santo e 23 anos de mercado.



Parcerias:

• Projeto ARUANÃ / Universidade Federal Fluminense – UFF;

• Universidade Castelo Branco – UCB;

• REMASE – Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores “Profa. Izabel

Gurgel” (MAQUA)/Faculdade de Oceanografia/UERJ e INSTITUTO BOTO CINZA.



Apoio: - Instituições que dão apoio ao processo de acionamentos via 0800 e
atividades de Educação Ambiental.



PMP-BS: campanhas



PMP-BS: infraestrutura

Sede do CTA – Vitória, ES.

Salas de Educação Ambiental UE – Unidade de Estabilização – RioCRD – Araruama / Angra

Ponto de apoio Maricá-RJBase de apoio Rio – Trecho 2



PMP-BS: Educação Ambiental - Objetivos

Educação Ambiental: Conhecer o meio ambiente, conhecer o Projeto de Monitoramento e as
instituições atuantes, promover o engajamento das comunidades onde o monitoramento é
realizado, realização de exposições itinerantes, palestras e possibilitar a conscientização das
pessoas quanto à preservação das espécies através de atividades interativas.



PMP-BS: Educação Ambiental – Atividades itinerantes

Exposições itinerantes

Exposições lúdicas  
Parceiros e apoiadores

Encontros ambientais



PMP-BS: Educação Ambiental – Atividades de capacitação

Palestras institucionais

Visita técnica a U.E. Rio

Visita técnica ao CRD



PMP-BS: Educação Ambiental – Atividades escolares

Atividades itinerantes

Soltura de animais reabilitados

Atividades lúdicas



PMP-BS: Educação Ambiental – origem das peças anatômicas 

Coleta, identificação, biometria e necropsia 

Necropsia 

Catalogação



PMP-BS: Educação Ambiental – Preparo de peças anatômicas



PMP-BS: Educação Ambiental – Produto final peças anatômicas

Aspectos biológicos da fauna

Interação manual

Um dia de executor



PMP-BS Fase 2
Projeto de Monitoramento de Praias

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
www.cta-es.com.br

www.comunicabaciadesantos.com.br

U.E. Rio (Execução)
21 - 96757-8506

U.E. Rio (Acionamentos)
0800 009-54-44

U.E. Rio (Ed. Ambiental)
22 – 98163-9744  





Item Assunto
Período do 

registro
Ações Responsável Prazo Status Comentário

1 Guarita do MoNa 2013 1 - Aprovar projeto arquitetônico.

ECEME

CML 1ª Região

SMAC

---- Encerrado! O projeto está aguardando a aprovação da 1ª Região CML 

1 - Realizar uma reunião específica sobre o assunto a fim de iniciar um grupo de

trabalho que desenvolva um procedimento de rapel com mínimo impacto ao MoNa,

para posterior regularização da atividade na unidade de conservação.

FEMERJ

AGUIPERJ

ACTA

SMAC

jun/16 Atendido! Oficina realizada dia 23/07/2016

2 - Relatório do GT

FEMERJ

AGUIPERJ

ACTA

SMAC

dez/16 Atendido!

Detalhamento das Ações/Regras e encaminhamento para a Gerência de

UC para que aprove alteração no Plano de Manejo

FEMERJ

AGUIPERJ

ACTA

SMAC

fev/17 Em atendimento!

1 - Desenvolver ações comemorativas durante a ATM 2016:

- Stande do MoNa

- Mutirão de reflorestamento com o Projeto Pão de Açúcar Verde

- Divulgação do novo site do MoNa

- Desenvolvimento de uma logo comemorativa

FEMERJ

Câmara Técnica de 

Comunicação

mai/16 Atendido!
As ações planejadas foram realizadas pela CT de Comunicação 

do Conselho

2 - Encontrar oportunidade de comemoração e divulgação dos 10 Anos do MoNa

(eventos, oficinas, congressos, meio acadêmico, etc...)

Câmara Técnica de 

Comunicação
dez/16 Encerrado!

4
Cessão do Caramanhão para 

Sede/Alojamento dos GDAs
jul/16 Formalizar intrumento de cessão 

ECEME

CML 1ª Região

SMAC

---- Em atendimento! Retomar as conversas sobre o assuntto

5 Renovação do Conselho ago/15 Entrega de documentos das instiuições interessadas SMAC e Conselheiros ---- Pendente!

LEGENDAS:

ACTA = Associação Carioca de Turismo de Aventura

AGUIPERJ = Associação de Guias, Instrutores e Profissionais de Escalada do Estado do RJ

CML = Comando Militar do Leste

CCAPA = Cia. Caminho Aéreo Pão de Açúcar

ECEME = Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

FEMERJ= Federação de Esporte de Montanha do Estado do RJ
1

Conselho: Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca

PLANO DE AÇÃO

3 Comemoração dos 10 Anos do MoNa abr/16

2

jan/16Atividade de Rapel no MoNa
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