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1 – Informes SMAC. 
 
1.1. Status da Renovação do Conselho   
 

Marcelo (MoNa) relembrou que esta renovação deveria ter sido realizada em 2015, mas que 
devido ao não cumprimento dos prazos para apresentação de documentos por parte de algumas 
instituições o processo foi se arrastando até o atual momento. Além disso a instabilidade político-
administrativa da Prefeitura também prejudicou muito a tramitação, não só desse, mas de inúmeros 
processos e documentos em toda a administração Municipal. Finalizou informando que a nova 
composição já foi encaminhada para a publicação do Diário Oficial do Município com a expectativa 
de ser publicado na próxima semana. 

 

1.2. Atividades no MoNa durante a Semana do Meio Ambiente (anexo 1 e 2) 
 

Marcelo (MoNa) informou que a CCAPA foi a grande responsável pela realização dessas 
atividades através da organização de um evento no Morro da Urca. Além da CCAPA o Projeto Pão 
de Açúcar Verde realizou um mutirão extra de plantio com funcionários da Fiocruz, que pelo 3º ano 
consecutivo foi incorporado à programação oficial da semana do Meio Ambiente organizado pela 
Fundação como uma de suas atividades.  

 
Roberta (CCAPA) complementou falando sobre estas atividades realizadas durante a semana 

do meio ambiente (de 5 a 8 de junho). O evento contou com a participação de várias instituições, 
dentre elas: SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional, Projeto Pão de Açúcar Verde, Projeto 
Verde Mar, Projeto Meros do Brasil, Projeto Mergulhando & Educando, AME-RIO, REFAUNA, 
Instituto Moleque Mateiro, além do MoNa e seus voluntários do Programa Voluntários por 
Natureza, que apresentaram seus projetos e ações em prol conservação ambiental. Dentre as 
atividades realizadas, destacou: exposição de fotos, experiência de realidade virtual, III mostra de 
curtas ambientais; exibição de outros filmes (longas) como Baia Urbana, Mares Urbanos, Novo 
amanhã e oficina de horta caseira. O evento foi aberto a todos: visitantes tradicionais do bondinho, 
visitantes da trilha, escolas que visitam o bondinho diariamente e as que fazem parte do programa 
de Educação Ambiental (Educa Bondinho). Uma das propostas do evento era encerrar com uma 
roda de conversa e um happy hour, mas infelizmente não foi possível devido aos confrontos   de um 
tiroteio que teve no Morro da Babilônia. Finalizou lembrando que o MoNa e o Bondinho também 
participaram no II Fórum de Sustentabilidade da Unirio. 

 

1.3. Soltura de Tartaruga reabilitada pelo PMP-BS/CTA na Praia Vermelha (anexo 3) 
 

Marcelo (MoNa) informou que recebeu o convite do Carlos Amorim, representante da CTA 
serviços ambientais, empresa responsável pela fase 2 do Projeto de Monitoramento de Praias da 
Bacia de Santos (PMP-BS) para acompanhar a soltura de uma Tartaruga Verde (Chelonia mydas) na 
praia Vermelha, resgatada em Angra dos Reis e reabilitada pelo projeto. O evento contou com a 
participação da Patrulha Ambiental, Projeto Mergulhando & Educando, Projeto Verde Mar e Projeto 
Aruanã.  A soltura foi realizada no dia 7 de junho, véspera do dia Mundial dos Oceanos atraiu um 
grande número de pessoas, principalmente crianças. Além de comemorar este dia, a ação teve 
como objetivo o de conscientizar a sociedade, sobre a problemática do lixo e outros impactos 
causados à biodiversidade marinha. Outro fator importante foi a valorização das Unidades de 
Conservação do entrono (MoNa e o Parque Paisagem Carioca) e da própria APA Paisagem Carioca 
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que é pouco divulgada e onde a Praia Vermelha está inserida. Os Projetos Verde Mar e Mergulhando 
& Educando apoiaram fazendo imagens do evento e na produção de um vídeo. 
 

1.4. Curso de resgate e manejo de fauna no Instituto Vital Brazil 
 

Roberta (CCAPA) informou que devido a natural e frequente ocorrência de animais silvestres 
(principalmente, serpentes e aves) dentro do Complexo turístico e a necessidade muitas vezes de 
manejá-los de forma segura, para evitar acidentes tanto com os turistas e com os próprios 
funcionários e também visando proteger esses animais, no ano passado, a CCAPA tomou a iniciativa 
de oferecer uma capacitação de alguns de seus funcionários através de um curso ministrado pelo 
Instituto Vital Brazil. Este ano a Empresa ofereceu a oportunidade à gestão do MoNa para que 
indicasse os GDAs para participar desta capacitação. Marcelo e o GDA Salça participaram da edição 
deste ano. 
 

1.5. Visita de alunos do Projeto Pró-Florescer - JBRJ 
 

O Jardim Botânico já mantém há quase 30 anos um Centro de Responsabilidade 
Socioambiental e dentro deste centro são desenvolvidos alguns projetos, um deles é o Pro-Florescer 
que capacitam jovens de 16 a 18 anos em vulnerabilidade econômica e social das comunidades do 
entorno do JB. Esse projeto é o resultado de um convênio entre o Instituto de pesquisa do Jardim 
Botânico, a Associação  de Amigos do Jardim Botânico (AAJB) e o Tribunal de Justiça a partir do 4º 
Juizado Especial Criminal (JECRIM). Os Jovens são capacitados para jardinagem, agente de 
desenvolvimento social e agente administrativo. Apoiam o projeto: STIHL (ferramentas e 
patrocínio), Instituto Massan (apoio financeiro), AAJB (capitação de recursos) e JECRIM (penas 
alternativas – doação de cestas básicas e serviços sociais). 

 
Durante a visita desses alunos foi identificada a possibilidade de formalizar uma parceria 

entre o MoNa, CCAPA e o JB. Nesta parceria a CCAPA se beneficiaria com capacitação de seus 
funcionários, o Mona com atividades de voluntariado (Os alunos têm de cumprir uma carga horária 
na parte prática) e o JB com a realização de pesquisas e agregar valor à formação desses jovens.  

 
Principais benefícios identificados: Através do curso de jardinagem os alunos e equipes de 

capacitação do JB realizarão atividades práticas no Mona agregando valor ao paisagismo e ao 
manejo de espécies exóticas, capacitação da equipe de jardinagem da CCAPA já que esta não 
possuem conhecimento técnico sobre espécies nativas e exóticas. 

 
Através do curso de Agente de Desenvolvimento Ambiental os alunos atuariam na 

orientação do visitante transmitindo informações sobre conduta consciente em áreas naturais e 
mínimo impacto 

 
Através da linha de pesquisa do JB com o levantamento das espécies da flora do MoNa, já 

que o levantamento realizado para elaboração do Plano de Manejo utilizou em sua maior parte 
dados secundários, devido a exiguidade de tempo para coletas. 

 
A três instituições irão definir o melhor instrumento para formalizar esta parceria, com a 

grade possibilidade de ser um Termo de Cooperação Técnica.  
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1.6. Status do GT Rapel (anexo 4) 
 

 GT cumpriu o seu papel. Após algumas reuniões, produziu um documento Recomendações 
e Diretrizes para a Prática do Rapel, onde prevê uma série de regras para ordenar esta atividade e 
assim compatibilizá-la com o uso comercial dentro do MoNa. Esse documento foi apresentado e 
aprovado em reunião do CONSEMONA. O próximo passo seria encaminhar este documento à 
Secretaria de Meio Ambiente e propor a alteração dessa norma específica do Plano de Manejo. Em 
paralelo a isso o GT promoveria ações de conscientização junto aos operadores de rapel que ainda 
atuam desrespeitando a norma vigente. Essas ações seriam realizadas de forma integrada com o 
apoio dos voluntários do MoNa e da Patrulha Ambiental. Até o momento nenhuma dessas ações 
foram realizadas e o GT se encontra parado. 

 

Encaminhamentos:  
 

 Encaminhar à Gerência de Unidades de Conservação o documento produzido pelo GT; 

 Produzir material informativo, conforme decidido na última reunião do GT, sobre a proibição 
e a nova proposição do fim da proibição de acordo com documento produzido pelo GT; 

 Ações de educação ambiental com apoio dos voluntários do MoNa, do GT e do GDA e 

 Realização de operações para proibir a comercialização in loco 
 

1.7. Trabalhos do GT Proteção da Biodiversidade da Praia Vermelha  
 

O GT já se reuniu 3 vezes e a próxima será no dia 13/07 (sexta-feira) às 15h aqui na Unirio.  
Composição: Gestão do MoNa, UNIRIO – 2 professores que trabalham com Ictiofauna, Luciano e 
Áthila (Projeto Meros do Brasil), Roberta da CCAPA, FIPERJ, Ed Bastos do Projeto BG500 (Baía de 
Guanabara 500 anos), Caio Salles do Projeto Verde Mar e o Projeto Aruanã. Na última reunião 
contamos com a presença da Patrulha Ambiental e do GDA. O CPAm e a Capitania dos Portos foram 
convidados, mas não compareceram a nenhuma das reuniões. 
 

Nestas reuniões houve a troca de experiência entre os diferentes atores, discussão das 
estratégias de ação, estudo e análise da legislação específica de pesca. Na última foi discutido as 
questões de fiscalização, aproveitando a presença do Chefe da Patrulha Ambiental. O 
Representante da Patrulha reforçou a utilização do 1746 como instrumento para oferecer denúncia 
à Prefeitura. Informou também que a competência para aplicar multas pertence aos órgãos 
cadastrados ao SISNAMA dentro da prefeitura é a Patrulha ambiental ou fiscal da patrulha que tem 
esse poder de multa, ou seja nem o Gestor ou o GDA da UC tem essa prerrogativa.  
 

Ainda não há um diagnóstico preciso sobre a legalidade ou não das práticas de pesca 
realizadas na área para avaliar se ações de fiscalização resolveria a questão.  

 
Considerando essa dificuldade em identificar a legalidade dessas práticas, considerando que 

a enseada está localizada entre duas UC de Proteção integral (MoNa e Parque Paisagem Carioca) e 
inserida na APA Paisagem Carioca que também zona de amortecimento do Parque e do MoNa , 
Delson (FEMERJ) sugeriu alterar as normas da Zona de Amortecimento de maneira mais enfática 
para que não reste dúvidas.  
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Marcelo informou que a estratégia seria comprovar que essas atividades estão causando 
impactos significativos à biodiversidade para produzir uma norma proibitiva específica para a área.  

 
 

2 – Informes Câmara Técnica de Comunicação (CTCom) – anexo 5  
 

2.1. Mutirão de Limpeza + Operação Outono 
 
07/07/2018 (sábado) às 9h 
 
2.2. Mutirão de Limpeza da Praia Vermelha - Projeto Verdemar 
 

29/07/2018 (domingo) às 8h 
 

Próxima reunião da CTCom será realizada no 16 de julho, às 17,30, no Morro da Urca. 
 
 

3 – Status da Adoção do Bondinho (anexo 6) 
 
Roberta (CCAPA) como nas demais reuniões, iniciou a sua apresentação contextualizando o 
processo de adoção com um breve histórico sobre essa parceria entre a empresa e o poder público. 
 
Ações realizadas entre abril e junho: 
 

 manutenção da drenagem da Trilha; 

 plantio nas margens da trilha do Morro da Urca; 

 manutenção dos degraus da Trilha; 

 manutenção do cercamento da Trilha; 

 Ajuste do corrimão de corda de sisal;  

 revestimento de pedra na base da trilha; 

 poda da vegetação;  

 retirada de lixo na trilha; 

 fechamento de atalhos; 

 limpeza de todas as sinalizações da Pista e 

 remoção de pichação das placas e rochas 
 
Além das ações que rotineiramente são executadas, destacam-se: 
 

 * Limpeza das canaletas de drenagem da Pista e 
 

 * Retirada de árvores e galhos caídos após vendavais.  
 
(*) Estes serviços não fazem parte das ações descritas no Termo de Adoção, mesmo assim são 
executados pela equipe contratada pela empresa. 
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4 – Assuntos Gerais 
 
Tramitação na Câmara dos Vereadores de Lei complementar de Uso e Ocupação do Solo - LUOS 
 

Instrumento legal que trata do uso e ocupação do solo, define os usos e os parâmetros das 
edificações para efeito de controle urbanístico como permeabilidade, gabarito, potencial 
construtivo. Este instrumento está em fase de Projeto de Lei Complementar (PLC) tramitando na 
Câmara Municipal. Segundo informações, estão propondo um novo zoneamento para liberar o 
aumento de gabarito das edificações, diminuir a permeabilidade e aumentar os parâmetros visando 
beneficiar as grandes construtoras.  A APA Paisagem Carioca foi ignorada neste novo zoneamento 
proposto e áreas do Setor Babilônia do Parque Paisagem Carioca (mais precisamente, Forte do 
Leme) está dentro de uma zona denominada ZOE – Zona de Operação Especial. Dentro dessa zona 
foram inseridas áreas públicas federais como as áreas militares (Fortes do Leme, Copacabana, 
Morro Cara de Cão) e outras (UNIRIO, UFRJ e Pinel). Não existe nenhum parâmetro para esta zona, 
por isso há uma enorme preocupação. Esse assunto está sendo discutido em reuniões específicas 
do CONSEMAC – Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mais informações sobre o assunto serão 
apresentadas na próxima reunião.  

 
Autódromo na Floresta de Camboatá 
 

A atual Gestão Municipal (Marcelo Crivella) retomou um projeto que já tinha sido 
abandonado pela gestão anterior (Eduardo Paes) para construir um autódromo na Floresta de 
Camboatá, último remanescente de Mata Atlântica de Baixada da Cidade do Rio de Janeiro.  
Conforme matéria publicada em 04/06/2018 no portal globoesporte.com foi apresentado à 
Prefeitura um projeto para construção do Autódromo motivado por um Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI, publicado no Diário Oficial do Município em março deste ano. 
 

A área verde é de extrema relevância ambiental, a prova disso é que o Jardim Botânico já fez 
um estudo com o levantamento das espécies que ocorrem nesta área e produziu um vasto relatório 
constatando a ocorrência de várias espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Além disso, esta 
área é um importante corredor de aves e morcegos, correspondendo a um ponto de parada 
estratégico entre dois importantes maciços da região Gericinó/Mendanha e o Pedra Branca e 
promove importantes serviços ambientais (regulação da temperatura, por exemplo) em uma área 
carente de áreas verdes. O Mosaico Carioca está articulando com o Gabinete do Vereador Célio 
Lupparelli, presidente da Frente Parlamentar em Prol da Elaboração de Políticas Públicas Para o 
Desenvolvimento de Bairros Sustentáveis  para convencer o prefeito a desistir dessa ideia. 
 

Construção do Memorial às vítimas do holocausto no Parque do Pasmado 
 

A Atual gestão Municipal autorizou a construção do Memorial às vítimas do Holocausto que 
originalmente seria construído na Enseada de Botafogo e agora será construído no Parque Yitzhak 
Rabin (Parque do Pasmado). Pelo projeto está previsto a construção de uma torre de 20m de altura 
e a supressão de toda a área verde do Parque. O IPHAM já se pronunciou contrário ao projeto, mas 
é importante também a mobilização da sociedade. Esse projeto constitui uma grande ameaça ao 
título concedido à Cidade pela UNESCO de Paisagem da Cultural Urbana entre o Mar e a Montanha, 
além da perda de mais uma área verde da Cidade. 
 

https://globoesporte.globo.com/motor/noticia/grupo-apresenta-a-prefeitura-projeto-para-novo-autodromo-no-rio-de-janeiro.ghtml
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/rio_de_janeiro_2018-03-28_pag_64.pdf
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Nada mais tendo a se tratar, Marcelo Andrade, Presidente do CONSEMONA, às 12h30min deu por 
encerrada a presente reunião.  

 
 

Próxima reunião será no dia 17/08/2018. 
 
 
 

 



ANEXO 1



Atividades no MoNa - Semana do Meio Ambiente

https://paodeacucarverde.blogspot.com/2018/06/mutirao-com-fiocruz-05062018.html


ANEXO 2



Atividades no MoNa - Semana do Meio Ambiente



Oficina de Horta Caseira



3ª Mostra de Curtas Ambientais



Exposição de Projetos



Exposição de Projetos



Exposição do MoNa



Realidade Virtual 



ANEXO 3





ANEXO 4



 

CONSELHO CONSULTIVO MONUMENTO NATURAL DOS MORROS DO PÃO DE AÇÚCAR E DA URCA 

Oficina de Mínimo Impacto de Rapel no MONA Pão de Açúcar – 23 de julho de 2016 

Grupo de Trabalho Mínimo Impacto Rapel no MONA Pão de Açúcar: setembro a novembro de 2016 

Data: 22/11/2016 

 

DIRETRIZES PARA PRÁTICA DE RAPEL NO MONUMENTO NATURAL DOS MORROS DO PÃO DE AÇÚCAR E DA URCA 

1. A prática exclusiva do rapel pode ser praticada entre as vias Zumbi dos Palmares (1) e Por entre a Planta e o 

Grampo (6), localizadas na Face Norte do Morro da Urca (ver Figura 1). 

 
Figura 1 – Vias de escalada da Face Norte do Morro da Urca – Fonte: Guia de Escalada da Urca, 2013. 

2. A prática do rapel comercial está limitada até 3 grupos na parte da manhã e até 3 grupos na parte da tarde, sendo 

permitido um total de 15 pessoas por grupo, incluindo condutores, instrutores e clientes.   

3. Para a prática comercial será necessário realizar o agendamento da atividade, conforme instruções indicadas no 

site www.monapaodeacucar.com. 

4. Não será permitida a comercialização de rapel no local. 

5. Instrutores e condutores de rapel deverão utilizar EPIs e EPC que atendam as normas técnicas de segurança para 

prática de atividade de descida por corda. 

6. Respeitar todas as normas do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. 

http://www.monapaodeacucar.com/


 

7. Lembre-se que o Morro da Urca é um tradicional centro de escalada. Desta forma, respeite a ética local da 

escalada, não interfira no direito autoral, não acrescentando ou retirando ancoragens. Respeite a outra prática 

esportiva, evitando conflitos, que podem levar a acidentes e maior impacto.  

8. Conheça um pouco da história e ética do local, consultando o site do MONA Pão de Açúcar 

(www.monapaodeacucar.com) e da FEMERJ (www.femerj.org). Isto poderá evitar que se cometam atos que entrem 

em conflito com a ética local.  

9. Qualquer que seja a natureza de sua atividade na montanha faça o possível para minimizar seu impacto no meio 

ambiente, seja na vegetação, terreno, rocha ou em outros visitantes e usuários das áreas naturais.  

10. Leve todo o seu lixo de volta. Considere também transportar lixo deixado por outros.  

11. Pratique boa higiene – faça as necessidades fisiológicas nos sanitários existentes no Morro da Urca. Não urine na 

base das vias.   

12. Utilize sempre as trilhas existentes, não utilize atalhos.  

13. Respeite a vida silvestre: não faça barulho, não persiga nem alimente os animais, não traga animais domésticos.  

14. Não façam aglomerações e/ou preparações em platôs com vegetação. Não utilize a vegetação frágil como apoio 

ou ancoragem. Platôs na base das escaladas e ao longo das vias são habitats de várias espécies animais e vegetais. 

Preserve-os.  

15. Privilegie excursões em pequenos grupos, pois estes causam menos impactos nas trilhas e vias. Aprecie o aspecto 

reflexivo e contemplativo das atividades em ambiente natural, que só são possíveis longe da multidão.  

16. Não faça pinturas, pichações ou outras marcações na parede ou em árvores. 

17. O MONA Pão de Açúcar irá disponibilizar no seu site uma relação de condutores/instrutores de rapel 

credenciados para orientação do público, conforme critérios também divulgados no site. 

18. Você é responsável pela sua segurança, cabe somente a você responsabilizar-se pelas decisões sobre: onde, com 

quem e quando praticar a atividade; assim como pela sua capacitação e condição e adequação dos equipamentos 

utilizados. 

RECOMENDAÇÕES DE AÇÃO 

1. Apresentar as diretrizes para prática de rapel no MONA Pão de Açúcar no Conselho Consultivo para discussão e 

solicitação de encaminhamento para promoção de ajuste no Plano de Manejo, considerando a alternativa de ser, por 

exemplo, documento FEMERJ série DIM (Diretrizes de Mínimo Impacto). 

    Atores Responsáveis: gestão MONA Pão de Açúcar 

2. Instalar ancoragens específicas para rapel entre as vias Zumbi dos Palmares e  Por Entre Planta e o Grampo, na 

Face Norte do Morro da Urca.  

    Atores Responsáveis: FEMERJ e AGUIPERJ 

3. Instalar sinalização normativa e educativa na área de prática de rapel em inglês e português, na base e no cume.  

    Atores Responsáveis: MONA PA, CCAPA e FEMERJ. 

4. Divulgar as normas e as boas práticas para a atividade de rapel no MONA do Pão de Açúcar. 

    Atores Responsáveis: Operadores de rapel, ACTA, SINDEGTUR, MONA PA, FEMERJ, AGUIPERJ, etc 

5 . Detalhar a forma de cadastramento e agendamento. 

    Atores Responsáveis: GT Mínimo Impacto Rapel no MONA PA. 

  

http://www.monapaodeacucar.com/


 

ANEXO 

Oficina de Mínimo Impacto de Rapel no MONA Pão de Açúcar – 23 de julho de 2016 

Resultado dos Grupos Temáticos – Matriz de Ações Estratégicas 

Temas 
Pontos 

fortes/Oportunidades 
Pontos 

fracos/Ameaças 
Ações Estratégicas Responsável 

  

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 

Participantes da 
oficina como 
multiplicadores. 

Dificuldade em atingir 
o público-alvo (grupos 
não organizados) 

GT de Comunicação: Grupo de 
whatsapp, lista de e-mails, 
redes sociais 

Voluntários dentre os 
participantes - 1 de cada 
grupo ao menos 

Atinge um maior 
número de pessoas 

Custo/vandalismo/falta 
de educação ambiental 

Placas 
informativas/educativas 
(português/inglês) 

SMAC / Parceiros  

Contato direto com as 
pessoas  

Possíveis reações hostis 
de parte dos 
operadores/praticantes 

Mutirões informativos in loco 
(em campo) 

Femerj/ ACTA/ 
Aguiperj/Sindegtur/ 
Gestão do MoNa/ 
Praticantes Conscientes 

Ampliar a percepção 
da conduta consciente 
em áreas naturais 

Falta de interação com 
o gestor/ 
desconhecimento do 
plano de manejo 

Maior divulgação da reunião 
do Conselho para esses atores 

Conselho / CT de 
Comunicação 

  

In
te

ra
çã

o
 e

n
tr

e 
vi

si
ta

n
te

s 

Reciclagem dos 
operadores 

Comunicação sobre uso 
de vias (conflito) 

Especificação/ mapeamento 
das vias 

Empresas / Parques/ 
Federação 

Realização de oficinas  Excesso de pessoas Limitação de pessoas (grupo) 

Empresas / Parques/ 
Federação 

    Cadastramento de operadores 
MoNa 

  Abandono de lixo     

Comunicação sobre 
uso das vias        

Intercâmbio entre 
praticantes  Venda no local     

  

M
ín

im
o

 Im
p

ac
to

 

Profissionais 
conscientes podem 
multiplicar na 
educação ambiental 

Danos à vegetação e às 
árvores/ Estão 
cortando galhos para 
facilitar os clientes 

Não cortar galhos e árvores/ 
Cabe à operadora oferecer ao 
cliente a assinatura de um 
termo de responsabilidade 
respeitando as normas de 
mínimo impacto 

Operadora 

  Ruídos Não fazer barulho   

  Danos à fauna 
Não alimentar nem perseguir 
a fauna/ Não tirar fotos com 
flash (?) 

  

  

Erosão causada pelo 
alto movimento na 
trilha /Abertura de 
caminhos alternativos 
(atalhos) 

Não abrir atalhos   



 

Temas 
Pontos 

fortes/Oportunidades 
Pontos 

fracos/Ameaças 
Ações Estratégicas Responsável 

  
Alto número de 
visitantes utilizando o 
mesmo espaço 

Evitar horários de pico/ 
agendamento se possível./ 
Cabe à operadora respeitar o 
limite sendo que este limite 
inclui a equipe da operadora. 
Sugestão: 10 

Operadora 

  
Grande número de 
operadores/ Ausência 
de controle 

GT para estudar e 
operacionalizar as sugestões 
da oficina/ Número de 
operadoras - Limitar rapel 
para 3 vias. 3 operadoras: 
manhã/ 3 operadores: tarde. 
Vias Sugestão Kizomba/ Sônia 
Resende/ Mulher Ingrata 
(colocar grampo). O não uso 
de cordas pra subida 
inviabilizando as outras vias. 

Associação que precisam 
criar/ ACTA / MoNa 

  

Té
cn

ic
a 

Treinamento e 
qualificação adequada.  

Falta de qualificação e 
treinamento 

Buscar órgão certificador/ 
Buscar credenciamento na UC 

UC / Aguiperj 

Possuir a certificação/ 
Possuir o 
credenciamento 

Falta da certificação 
adequada e 
credenciamento 

Buscar entidades 
qualificadoras e certificadoras 

UC / Aguiperj 

Realizar ancoragens 
equalizadas e 
"backupiadas" livre de 
pontos de abrasão 
(menor que 90º) 

Ancoragens 
inadequadas (mal 
feitas) 

Conferir os pontos de 
ancoragens. Montar 
ancoragem com no máximo 
90º graus. 

Profissional e Operadora 

Sugestão de no 
mínimo 2 instrutores 
na atividade. Obs: a 
partir de 2 clientes 

Quantidade 
inadequada de 
instrutores 

Planejamento Gestão de 
Segurança/ Conscientização / 
Conhecimento do Plano de 
Manejo 

Profissional e Operadora 

Utilizar alguma forma 
de backup durante a 
descida Instrutor/ 
cliente 

Falta de backup para o 
cliente e instrutor 

Buscar conhecimentos 
técnicos para efetuar a 
descida com segurança 

Profissional e Operadora 

EPI e EPC adequado 
certificado para a 
atividade. 

EPIs e EPCs 
inadequados 

Instrutor/operador deverão 
utilizar EPIs e EPCs 
certificados para a atividade 
de rapel.  

Profissional e Operadora 

          

Tu
ri

sm
o

  

Fácil localização/ 
Ótimo para iniciantes/ 
Inserção nos esportes 
praticados na UC. 

Prática desordenada / 
Grupos grandes para 
trilha e rapel 

Criação de normas e 
diretrizes. / Reuniõs 
periódicas/ Informativos/ 
Capacitação. 

Femerj/ Aguiperj/ MoNa/ 
Sindegtur/ ACTA 

Fortalecimento do 
comércio na UC/ 
Visitante fica mais 
tempo na UC/ Estimula 
visitas posteriores 

Venda do serviço na 
UC: "camelôs" 

Liberação da prática do rapel 
comercial 

MoNa 

Geração de emprego 
Tempo de duração da 
atividade: "ocupa o dia 
todo" 

Placas no local em 3 línguas e 
fiscalização/ Aumento do 
número de guarda-parques 
para conscientização. 

  



 

Temas 
Pontos 

fortes/Oportunidades 
Pontos 

fracos/Ameaças 
Ações Estratégicas Responsável 

Cartão Postal / Muitos 
visitantes 

Conflitos: turismo X 
esporte 

Criar regras: limitar número 
de pessoas, locais, guias, 
grupos./ Cadastro das 
empresas.  

MoNa 

Divulgação das 
práticas de educação 
ambiental 

Procura por outras vias 
de rapel/ Uso de vias 
irregulares 

Conscientização dos 
Operadores: Seminários; 
encontros periódicos; mais 
informação. / Divulgação das 
diretrizes pelos operadores.  

  

Formalização do setor Degradação da UC 

Informar e divulgar como 
fazer e o que pode fazer./ 
Limitar i número de 
participantes por condutor-
guia./ Cadastro e controle das 
atividades.  

Femerj/ Aguiperj/ MoNa/ 
Sindegtur/ ACTA 
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CT COMUNICAÇÃO
MoNa Pão de Açúcar

Jun.18



Informes

• Redes Sociais @monapaoacucar:
• Facebook

• Instagram

• Mutirões 

• 07/07/2018 (sábado)

• 27/07/2018 (domingo)

• Próxima reunião: 16/07/2018 às 17:30 no 
Morro da Urca



Informes

• Redes Sociais @monapaoacucar:
• Facebook

• Instagram

• Mutirões 

• 07/07/2018 (sábado)

• 27/07/2018 (domingo)

• Próxima reunião: 16/07/2018 às 17:30 no 
Morro da Urca

Educação Ambiental na 
Base da Trilha do Morro 

da Urca com cadastro 
dos visitantes

Mutirão de limpeza da 
encosta da Pista Cláudio 

Coutinho

Participe!

Projeto Verde Mar: 
Mutirão de limpeza na 
Praia Vermelha



Informes

• Redes Sociais 
@monapaoacucar:
• Facebook

• Instagram

• Mutirões 

• 07/07/2018 (sábado)

• 27/07/2018 (domingo)

• Próxima reunião: 
16/07/2018 às 17:30 no 
Morro da Urca
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Adoção de áreas

verdes do MONA
Bondinho

Pão de Açúcar

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

Junho/2018



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



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

 Manutenção: drenagem;

Manejo da Trilha do Morro da Urca



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

 Manutenção: drenagem;

Manejo da Trilha do Morro da Urca



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

 Manutenção: drenagem;

Manejo da Trilha do Morro da Urca



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

 Manutenção: drenagem;

Manejo da Trilha do Morro da Urca



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Plantio



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Remoção de galhos



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Manutenção nos degraus



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Manutenção nos degraus



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Manutenção das cercas



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Manutenção das estruturas – corrimão sisal



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Revestimento de pedra



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Poda da vegetação



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Retirada de lixo



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Retirada de lixo



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

Manutenção da Trilha do Morro da Urca

 Fechamento de atalhos



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

Manutenção da Sinalização

 Limpeza de placas



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

 Limpeza de placas

Manutenção da Sinalização



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

 Manutenção : limpeza de placas

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : limpeza de placas

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : limpeza de canaletas

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : limpeza de canaletas de drenagem (antes e depois)

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : remoção de galhos

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : remoção de galhos

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : remoção de pichações

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : remoção de pichações

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : remoção de pichações

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : retirada de lixo

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : reparo

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : revestimento com pedra 

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : revestimento com pedra 

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : plantio 

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



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

 Manutenção : capina no entorno da Pista

Manutenção da Pista Cláudio Coutinho



Manutenção da Pista Cláudio Coutinho

 Manutenção : Desobstrução da Pista



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

 Controle de exóticas: retirada de espada-de-são-jorge na Trilha do Morro da Urca

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



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

 Controle de exóticas: retirada de zebrina na Trilha do Morro da Urca

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



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

 Controle de exóticas: retirada de zebrina na Trilha do Morro da Urca

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



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

 Controle de exóticas na Pista Claudio Coutinho

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



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

 Controle de exóticas na Pista Claudio Coutinho

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



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

 Controle de exóticas na Pista Claudio Coutinho

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora


