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Reunião do Conselho do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 
Data: 03/02/2017 
Local: Prédio do Instituto de Biociências da UNIRIO – Urca. 
Horário: 09h50min 
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PAUTA: 
 
1 – Informes SMAC; 
2 – Informes Câmara Técnica de Comunicação (CTCom); 
3 – Atualização das Ações Previstas na Adoção CCAPA; 
4 – Projeto Verde Mar; 
5 – Assuntos Gerais. 
 

 

 

 

 

 

CONSELHEIROS 

INSTITUIÇÃO NOME 

SMAC 
Marcelo Barros de Andrade 

Ricardo Castelo Branco Jorge 
CPRM Alan Dussel Schiros 
IPHAN Isabelle Cury 

UNIRIO 
Laura Jane Moreira Santiago 
Michele Cristina Sampaio 

AGUIPERJ Raphael Raine Forni 

AMOUR 
Valéria de Almeida Grynberg 
Mara Lúcia Paquelet Pereira 

CCAPA Roberta Campelo Pena 
FEMERJ Delson Luiz Martins de Queiroz 

GAE Patrícia Rocha 
ICRJ Nicole Wender 

UEB / RJ Alexandre Pimenta 

CONVIDADOS 

INSTITUIÇÃO NOME 

UNIRIO 
Luiz Affonso de Paula Jr. 

Iracema Prestes Brandão 

CCAPA Diego Scofano 
VERDE MAR Caio Nagib Salles 

Voluntária Giovanna Vicentini 

Soc. Civil José Mário da Rocha 

SECONSERMA Maria Lúcia Navarro  
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1 – Informes SMAC. 
 
Marcelo (SMAC) abriu a reunião com os seguintes informes: 
 
1.1 Novo Organograma da Secretaria: 

 
Marcelo apresentou de forma resumida a nova estrutura da Secretaria, dando um panorama 

deste novo cenário. Dentre as mudanças mais significativas, citou a própria fusão das Secretarias de 
Conservação e Serviços Públicos (SECONSERVA) e de Meio Ambiente (SMAC), dando origem a 
Secretaria de Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA), o que acarretou em um rebaixamento 
da antiga SMAC do status de Secretaria para Subsecretaria de Meio Ambiente (SUBMA), subordinada 
à SECONSERMA. No tocante a situação dos setores responsáveis pelas Unidades de Conservação, 
informou que ficou resumido a uma gerência, pois a maioria das Coordenadorias foram extintas e 
atualmente a nova Subsecretaria possui somente duas: Coordenadoria de Áreas Verdes  (CAV), onde 
estarão subordinadas as Gerencias responsáveis por Agroecologia, Reflorestamento, Recuperação 
Ambiental, Projetos Especiais e Unidades de Conservação (antiga GUC, agora GUCA – Gerência de 
Unidades de Conservação Ambiental)  a e a Coordenadoria de Controle Ambiental (CCA), responsável 
pelo Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento. Destacou que essas mudanças ocorreram em 
diversas Secretarias da Prefeitura por determinação do novo Prefeito, Marcelo Crivella, com o 
objetivo de reduzir os custos da máquina pública. 

 
Diante do cenário apresentado, o Conselho se posiciona de forma contrária a atual estrutura 

organizacional determinada pelo novo Prefeito rebaixando o Status da Secretaria de Meio ambiente 
à subsecretaria, no qual resultou no enfraquecimento da estrutura da antiga Secretaria com extinção 
de vários setores. Decidiu-se que as instituições de que o compõe este Conselho se pronunciarão 
individualmente e também através do Conselho por meio de cartas e moções a serem enviadas ao 
Prefeito, Secretário de Conservação e Meio Ambiente e Subsecretário de Meio ambiente exigindo a 
reversão deste quadro. 

 
Atendendo à solicitação do Conselho, Marcelo (SMAC), que também exerce a função de 

Coordenador Geral do Mosaico Carioca de Áreas Protegidas, comprometeu-se a levar essa demanda 
ao Conselho do Mosaico e para buscar articulação com os Conselhos de outras UC para que se  
posicionem sobre a questão. 

   
1.2 – Evento de Inauguração da Trilha TransCarioca: 
 
Marcelo (SMAC) contextualizou mais uma vez sobre a Trilha TransCarioca (Anexo 1) e tudo que 
envolve esse projeto apoiado pelo Mosaico Carioca. Destacou que o foco do evento não é a 
inauguração propriamente dita, pois a Trilha já existe há muito tempo, mas sim o de apresentá-la 
oficialmente à sociedade e aos órgãos públicos através do lançamento de 3 produtos (Guia de bolso, 
minidocumentário e o site) e também o de explicitar o potencial da Trilha como um instrumento de 
Conservação e Educação ambiental aliado aos benefícios sociais e econômicos que ela pode trazer 
para a Cidade. Ressaltou que infelizmente o evento não é aberto, mas orientou aos conselheiros 
interessados que entrassem em contato através do e-mail da Unidade 
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(monapaodeacucar@yahoo.com.br) para garantir sua presença. Terminou informando que o evento 
será no dia 11 de fevereiro às 9h no Centro de Visitantes do Parque Nacional da Tijuca (Paineiras). 
 
 
2 – Informes Câmara Técnica de Comunicação (CTCom) - Anexo 2 
 

Roberta (CCAPA) apresentou uma atualização nas ações desenvolvidas pelo site e principalmente as 

serem realizadas, dentre elas: 
 

1) Desenvolvimento da Aba “Pesquisa”  
 
O texto dessa Aba já foi desenvolvido e em breve será publicado. Tem como objetivo orientar os 
pesquisadores sobre os procedimentos para solicitar e obter a autorização de Pesquisa, não somente 
para o Mona, mas para todas as UC municipais. Dentro dessa Aba será criada uma sub Aba chamada 
“biblioteca” onde serão disponibilizados os trabalhos de pesquisas realizados no MoNa. 
 
2) Workshop sobre Comunicação em UC.  
 

Seguindo o encaminhamento da última reunião do Conselho, este assunto foi discutido na CTCom, 
onde se iniciou a fase de planejamento do evento. Nesta reunião da CTCom foram abordados 
aspectos sobre as possíveis datas, carga horária, formato, conteúdo/temas, parcerias 
(local/patrocínio/apoio) e palestrantes (convidados). Em linhas gerais a CTCom está planejando o 
evento em um sábado (melhor dia para atender os estudantes e profissionais) de junho (aproveitar 
o aniversário do MoNa que é 1º de junho) o dia todo (para que haja tempo de abordar os assuntos 
com tranquilidade) e o local seria o morro da Urca (potencial de atrair participantes). Após a definição 
dessas questões e a confirmação dos convidados, onde pretende-se contar com a presença de 
jornalistas renomados na área ambiental como André Trigueiro e Sérgio Besserman, a CTCom passará 
para a fase de organização. 
 
Sobre o local do evento, sugiram algumas sugestões dos presentes: 
Nicole (ICRJ) ofereceu o Iate Clube, Alexandre (UEB) sugeriu o Instituto Benjamin Constant, 
lembrando que em reuniões anteriores já havia sido oferecido por uma representante da instituição 
para receber a oficina de Rapel. Laura Jane (UNIRIO) também lembrou que a Universidade está de 
portas abertas a receber mais um evento, como já havia recebido a Oficina de Rapel. 
 
Sobre parcerias, a Roberta (CCAPA) informou que a UNICARIOCA ofereceu apoio na confecção de 
certificados, e talvez poderia apoiar em outras ações. 
 
Raphael (AGUIPERJ) disse que poderia contatar a coordenação da FACHA (Faculdades Integradas 
Hélio Alonso) para apoiar na divulgação outras ações. 
 
3) Reformulação do texto sobre o Costão do Pão de Açúcar  
 

Roberta (CCAPA) lembrou que o Costão já esteve na pauta em muitas das reuniões relacionado a 
uma série de problemas gerados pela visitação desordenada e uso inadequado, gerando sérios 

mailto:monapaodeacucar@yahoo.com.br
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impactos (erosão, pisoteio da vegetação etc.). Informou que a CTCom desenvolveu um texto para o 
Costão, mas que necessitava de contribuição das instituições ligadas a escalada para rever o texto. 
Roberta leu o texto para que todos pudessem dar suas primeiras contribuições. 
  
Delson (FEMERJ) apontou que o texto não deveria descrever o costão como uma trilha e sim como 
uma via de escalada. 
 
Após a análise superficial do texto surgiram as seguintes sugestões: 
 
Transferir a Aba “Trilhas”(agora como uma Sub Aba) para dentro da Aba “Montanhismo” e criar 
dentro desta uma sub Aba chamada “Escaladas”. A Aba “Montanhismo” teria um texto geral e as duas 
sub Abas “Trilhas e Escaladas” com textos específicos sobre as respectivas atividades, sendo que o 
texto sobre o costão deverá ser transferido da sub Aba “Trilhas” para “Escaladas”. Este texto será 
revisado e aprovado com o apoio dos representantes da FEMERJ e AGUIPERJ no Conselho.  
 
Isabelle (IPHAN) solicitou que fosse colocada no site informações sobre o Rio Paisagem Cultural do 
Patrimônio Mundial da UNESCO, onde o MoNa integra este sítio, já que não há referência desta 
relevante informação tanto no site como na sinalização da UC. 
 
Roberta (CCAPA) respondeu que a CTCom concorda que há essa falha e aproveita para solicitar o 
material para que fosse publicado no site (textos, Logos etc). Finalizando, Roberta voltou a convidar 
a todos os interessados em participar das Reuniões da CTCom que será realizada no dia 15 de 
fevereiro às 17:30h no Morro da Urca. 

 
 

3 – Atualização das Ações Previstas na Adoção CCAPA - Anexo 3 
 
Roberta (CCAPA) apresentou as atividades de rotina da equipe que trabalha na Adoção (manutenção 
das calhas de drenagem, limpeza das pichações, manejo das exóticas, retirada de lixo das áreas 
manejadas, manutenção do plantio, fechamento de atalhos etc). Entregou para cada conselheiro um 
relatório fotográfico com o histórico da recuperação da Trilha do Morro da Urca com imagens antes 
e depois do manejo. 
 
Delson (FEMERJ) informou que o nível de vandalismo tem diminuído com estas ações, confirmando 
a teoria de que um lugar quando é bem cuidado as pessoas acabam valorizando este ambiente e 
ajudando a mantê-lo.  
 
 
4 – Projeto Verde Mar 
 
Caio Salles (Verde Mar) relatou que o projeto começou através de ações de limpeza do fundo da 
Paria Vermelha como parte do programa "Dive Against Debris" (Mergulho contra detritos), que é 
parte do Projeto Aware da PADI, uma certificadora internacional de mergulho, no qual incentiva 
mergulhadores a realizarem ações de limpeza solicitando a eles que relatem o tipo, quantidade e em 
que condições são coletados os resíduos em cada um de seus mergulhos. A partir disso, Caio adotou 
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a Praia Vermelha em outro programa desta mesma instituição chamado Adopt a Dive Site (Adote um 
ponto de mergulho). Neste programa, assume-se o compromisso de realizar ações periódicas (pelo 
menos uma vez por mês desde abril de 2016) e enviar esses dados à PADI. Aproveitando os dados 
gerados por estas ações, deseja transformar em um Projeto de Pesquisa para propor um método que 
gere informações suficientes a subsidiar uma política pública que lide com a questão do lixo e proteja 
a biodiversidade marinha do MoNa, sendo uma das propostas para esta proteção a ampliação dos 
limites do MoNa até a área marinha. 
  
Relatou também que outro objetivo do projeto é utilizar estas ações em um instrumento de 
conscientização ambiental, mostrando ao usuário da praia o quanto ele contribui para a degradação 
do espaço e como ele pode mudar essa realidade com hábitos simples, como levar o lixo produzido 
por ele. Visando potencializar estas ações, deseja integrá-las com outras já realizadas, como a de 
limpeza dos costões do MoNa, e também com outros atores locais, dentre eles os praticantes da 
escalada, caiaque, pesca etc. 
  
Citou que tem encontrado redes de espera nas quais já retirou tartarugas e moreias presas a elas. 
Destacou também que além dessas redes serem responsáveis pela mortandade da fauna marinha 
(ameaçando a biodiversidade), também podem causar acidentes fatais a pessoas que mergulham, 
nadam ou praticam esportes, como Stand Up Padle, nesta área. 
  
Os presentes questionaram se haveria dispositivos legais que proibissem o uso dessas redes na área, 
já que está situada na Zona de Amortecimento do Mona e na APA Paisagem Carioca. 
  
Marcelo informou que em 2013 já contatou o CICCA (Coordenadoria Integrada Contra Crimes 
Ambientais) através do, à época, Secretário Estadual do Ambiente (Carlos Minc) sobre essas redes, 
mas teve como resposta que elas não eram ilegais. 
  

Delson (FEMERJ) sugeriu que o Conselho inicie um estudo propondo uma revisão da parte do Plano 
de Manejo onde estão as recomendações e as regras de uso da Zona de amortecimento (Z.A.) da UC 
articulado com Conselho Geral das APAS (CGA), pois a Z.A. do MoNa faz parte da APA Paisagem 
Carioca, de forma a criar algo mais objetivo para disciplinar a questão da pesca, determinando assim 
um marco legal bem claro e objetivo para que as ações de fiscalização sejam realizadas com um 
respaldo legal. 
  

Finalizando esta pauta, Roberta (CCAPA) sugeriu incluir o link do projeto Verde Mar no site do MoNa. 
 

 

 

5 – Assuntos Gerais 
 
Conforme prometido na última reunião de 2016, sobre a desordem no entorno do MoNa, Valéria 
(AMOUR) encaminhou a Ata redigida pelo Promotor Eduardo Santos de Carvalho, datada de 
01/12/2016. Esclareceu que em 05/12/2016 a 2ª Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Defesa 
do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 
já abriu um Inquérito Civil Público de Nº 01148007, podendo ser consultado pela internet. 
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Informou que embora a petição encaminhada pela AMOUR relacione questões que não são 
atribuições do MP Estadual, este pode estabelecer parceria com o Ministério Público Federal e ajuizar 
como litisconsortes a Ação Civil Pública. 
Enfatizou que a orla marítima onde localizam-se as irregularidades apontadas na petição, abrange a 
área considerada pela UNESCO como “Sítio do Patrimônio Mundial (Paisagem Cultural Urbana) ”.  
 
Delson (FEMERJ) informou que em breve será formalizada uma Parceria entre a FEMERJ e o 
Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros (GSFMA/CBMERJ) com o 
objetivo de aumentar a eficiência no atendimento de acidentes em áreas remotas e de difícil acesso 
como Florestas, montanhas etc. Como as UC estão inseridas neste contexto, esta parceria envolverá 
as equipes de gestão das UC para comunicarem esses acidentes com mais eficiência seguindo 
protocolos e procedimentos que serão desenvolvidos por estas instituições.  
 
Michele (UNIRIO) convidou a CTCom para participar de um encontro com alunos do mestrado em 
Imagineering da NHTV University of Applied sciences (Holanda) no dia 9 de março no MoNa.  
A visita dos holandeses é a primeira ação do acordo de cooperação assinado entre a UNIRIO e a NHTV 
University, que tem como tema de estudo “Como podemos cocriar o turismo sustentável para o 
desenvolvimento social no Estado do Amazonas?”. Mas antes de visitarem o Amazonas, eles visitarão 
o Rio e o MoNa Pão de Açúcar (extremo oposto do turismo no Amazonas). 
A Michelle informou que este mestrado em Imagineering da Holanda pratica uma metodologia 
diferenciada de estudo com estratégia na comunicação como ferramenta de transformação. Por isso 
o convite para a CTCom conhecer esta turma de estudante e trocar experiências. 
 
 
Assim às 12h15 min foi encerrada a reunião. 

 
Próxima reunião será no dia 07/04/2017. 
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ANEXO 1- Trilha Transcarioca 
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ANEXO 2- Informes CT Comunicação 



CT COMUNICAÇÃO
MoNa Pão de Açúcar

Jan.17



• Desenvolvimento da nova página “Pesquisas”

• Orientações sobre autorização para 
desenvolvimento de pesquisas

• Biblioteca de pesquisas desenvolvidas sobre o 
MoNa

• Workshop: Comunicação sobre Unidade de 
Conservação

• Planejamento: 

• Buscar parcerias (local, coffee break, divulgação)

• Definição de data

• Conteúdo

• Palestrantes 

• Melhorias no site

• Página sobre Trilhas: Costão

• Próxima reunião: 15/02/2017

Ações 
realizadas Nova página sobre Pesquisa



Ações 
realizadas

• Desenvolvimento da nova página “Pesquisas”

• Orientações sobre autorização para 
desenvolvimento de pesquisas

• Biblioteca de pesquisas desenvolvidas sobre o 
MoNa

• Workshop: Comunicação sobre Unidade de 
Conservação

• Planejamento: 

• Buscar parcerias (local, coffee break, divulgação)

• Definição de data

• Conteúdo

• Palestrantes 

• Melhorias no site

• Página sobre Trilhas: Costão

• Próxima reunião: 15/02/2017



Ações 
realizadas

• Desenvolvimento da nova página “Pesquisas”

• Orientações sobre autorização para 
desenvolvimento de pesquisas

• Biblioteca de pesquisas desenvolvidas sobre o 
MoNa

• Workshop: Comunicação sobre Unidade de 
Conservação

• Planejamento: 

• Buscar parcerias (local, coffee break, divulgação)

• Definição de data

• Conteúdo

• Palestrantes 

• Melhorias no site

• Página sobre Trilhas: Costão

• Próxima reunião: 15/02/2017



monapaodeacucarurca@gmail.com

Ações 
realizadas

• Desenvolvimento da nova página “Pesquisas”

• Orientações sobre autorização para 
desenvolvimento de pesquisas

• Biblioteca de pesquisas desenvolvidas sobre o 
MoNa

• Workshop: Comunicação sobre Unidade de 
Conservação

• Planejamento: 

• Buscar parcerias (local, coffee break, divulgação)

• Definição de data

• Conteúdo

• Palestrantes 

• Melhorias no site

• Página sobre Trilhas: Costão

• Próxima reunião: 15/02/2017
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ANEXO 3- Atualização das Ações Previstas 

na Adoção CCAPA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Jan/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



Manejo da Trilha

 Intervenção em barreira de água em terra

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



Manejo da Trilha

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

 Limpeza das canaletas de drenagem no início da Trilha



Manutenção da Sinalização

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

 Limpeza de pichações



Manejo de Exóticas

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

 Controle de exóticas: estrato herbáceo e regenerantes 



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

Manejo de Exóticas

 Controle de exóticas: estrato herbáceo e regenerantes 



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

 Controle de exóticas: estrato herbáceo e regenerantes 

Manejo de Exóticas



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

Manejo de Exóticas

 Controle de exóticas: estrato herbáceo e regenerantes 



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

Manejo de Exóticas

 Controle de exóticas: estrato herbáceo e regenerantes 



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

Manejo de Exóticas

 Controle de exóticas: estrato herbáceo e regenerantes 



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

Manejo de Exóticas

 Controle de exóticas: estrato herbáceo e regenerantes 



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

Manejo de Exóticas

 Controle de exóticas: estrato herbáceo e regenerantes 



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

Manutenção do Plantio

 Irrigação de mudas de espécies nativas



Manejo de Atalhos

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

 Fechamento de atalhos


