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Reunião do Conselho do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 
Data: 14/07/2017 
Local: Prédio do Instituto de Biociências da UNIRIO – Urca. 
Horário: 09h50min 
 
Presentes: 

 
 

 

 

 

 
PAUTA: 
 
1 – Informes SMAC  
1.1. O MoNa durante a Semana do Meio Ambiente: 
▪ Mutirão extra do Projeto Pão de Açúcar Verde (parceria com CCAPA e FIOCRUZ) 
▪ 2ª Mostra de Curtas Ambientais e oficina de horta caseira (CCAPA) 
▪ Visita do Prefeito – Assinatura do Decreto de Reconhecimento da Trilha TransCarioca 
 
2 – Informes CTCom  
3 – 15 Anos do Projeto Pão de Açúcar Verde  
4 – Status da Adoção do Bondinho  
5 – Apresentação dos Resultados do Trabalho – Percepção dos visitantes sobre a sinalização da 
Pista Cláudio Coutinho e indicação de risco da Trilha do Costão  
6 – Revisão do Plano de Manejo – Ordenamento e liberação do Rapel comercial no MoNa  
7 – Plano de Ação  
8 – Assuntos Gerais  
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Patrícia Rocha 
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 Antônio A de Souza 

 Priscila F D Rodrigues 
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1 – Informes SMAC. 
 
1.1. O MoNa durante a Semana do Meio Ambiente 
 
Marcelo (MoNa) destacou os eventos realizados na Unidade durante a Semana do Meio Ambiente: 
 
▪  Mutirão extra do Projeto Pão de Açúcar Verde (parceria com CCAPA e FIOCRUZ)  Realizado no 
dia Mundial do Meio Ambiente (05/06) nos moldes dos tradicionais mutirões do Projeto. A equipe 
de Educação Ambiental do Departamento de Gestão Ambiental da FIOCRUZ incluiu essa atividade 
na programação oficial do evento denominado “Circuito Ambiental 2017”, onde todos os anos a 
instituição promove ações com o objetivo de conscientizar a comunidade Fiocruz sobre a 
necessidade de construir uma prática social baseada na preservação do ambiente, além de 
disseminar uma nova cultura voltada para o tripé da sustentabilidade. Mais informações: 
https://paodeacucarverde.blogspot.com.br/2017/06/mutirao-de-plantio-com-fiocruz-
05062017.html#more. 
 
▪ 2ª Mostra de Curtas Ambientais e oficina de horta caseira (CCAPA)  Organizadas pela CCAPA, 
estas duas atividades foram realizadas no Morro da Urca também no dia 05/06. Evento foi aberto a 
todos os visitantes presentes no Morro da Urca. Além dos funcionários da FIOCRUZ, contou 
também com a participação de alunos de escolas (públicas e privadas).  
A mostra de curtas exibiu vídeos relacionados a temas ambientais de diversas ONGs que apoiaram o 
evento, como SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional entre outras.   
A oficina de horta caseira, coordenada pelo Instituto Moleque Mateiro. 
 
▪ Visita do Prefeito – Assinatura do Decreto de Reconhecimento da TT  Cumprindo a agenda de 
compromissos na Semana do Meio Ambiente, o Prefeito Marcelo Crivella visitou o MoNa no dia 
06/06. Aproveitando a oportunidade da presença do Prefeito na Unidade onde está inserido um dos 
trechos mais visitados da Trilha TransCarioca (TT), a Gestão do MoNa junto com a Assessoria de 
Comunicação da SECONSERMA, articulou com a CCAPA a realização da cerimônia de assinatura do 
Decreto de Reconhecimento da TT no Morro da Urca. 

 
Finalizando este ponto de pauta, Marcelo (MoNa) passou um informe não previsto na pauta, por 

ter sido avisado no dia anterior, sobre “o ato público por mais segurança nas trilhas do Rio de Janeiro”, 
organizado pelo Movimento Trilha TransCarioca (MTT) em resposta às constantes ocorrências de 
assaltos ocorridos nas Trilhas da Cidade, em especial na Trilha Parque Laje Corcovado que é um dos 
trechos da TT. Este ato está marcado para o dia 22/07 (sábado) às 9h em frente à Escola de Artes 
Visuais – Parque Laje (PNT). Solicitou o apoio dos presentes na divulgação deste ato, e se possível a 
participação também. 

 
 

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 entrada 

https://paodeacucarverde.blogspot.com.br/2017/06/mutirao-de-plantio-com-fiocruz-05062017.html#more
https://paodeacucarverde.blogspot.com.br/2017/06/mutirao-de-plantio-com-fiocruz-05062017.html#more
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de novos membros (Raphael – AGUIPERJ e Simone - SINDEGTUR), sobre algumas atualizações 

desenvolvidas no site, como inclusão da logo da Guarda Municipal, solicitada na última reunião pelo 

inspetor Jodimar e melhorias a serem realizadas e desenvolvidas, dentre elas: 

 

 Acessibilidade para deficientes visuais com apoio do Instituto Benjamim Constant (IBC) através da 

Ana Lúcia, servidora do IBC.  

 

 Criação de um banco de pesquisas (biblioteca virtual)  visando disponibilizar as pesquisas 

realizadas no MoNa (promoção do trabalho do pesquisador e da própria UC). 

  

 Página com conteúdo direcionado aos pescadores  mostrando os impactos causados por eles 

através de suas condutas inadequadas em uma área natural como o MoNa, como lixo produzido e 

não recolhido. Divulgação dos Mutirões de Limpeza. 
 

Roberta (CCAPA) finalizou informando a data da próxima reunião da CTCom, que será realizada no 

dia 09/08, no Morro da Urca às 18h. Aproveitou para convidar os interessados em integrar a CTCom 

a comparecer nesta reunião. Para confirmar a presença, entrar em contato com os membros da 

CTCom. Uma das pautas da próxima reunião é definir o planejamento estratégico para um ano da 

câmara. 
 

 
3 – 15 Anos do Projeto Pão de Açúcar Verde  
 
Sávio (GAE) contou um breve histórico de com originou essa iniciativa em reflorestar o MoNa. 
Destacou a participação dos montanhistas na recuperação da área antes mesmo do início do 
projeto, citando em especial o casal Nóbile e Sática, como as primeiras pessoas a atuarem na 
recuperação ambiental da área. Contou que o projeto nasceu de uma vontade de mudar a realidade 
daquele lugar que ele frequentava desde dos anos 80 para escalar e contemplar a natureza. Essa 
realidade era a ocorrência de constantes incêndios causados principalmente por queda de balões, 
que destruía grande parte da vegetação daquele lugar que de tanto frequentar adquiriu um 
sentimento afetivo, de pertencimento e assim decidiu proteger aquele patrimônio natural através 
de ações de reflorestamento desde 2002. Destacou o apoio dos montanhistas em inúmeros 
mutirões do Projeto durante esses 15 anos. Aproveitou para mostrar o sucesso as ações realizadas 
pelo projeto com imagens comparativas de antes e depois das áreas recuperadas. Citou também a 
expedição militar que foi em busca de artefatos bélicos (balas de canhões) encontrados 
incidentalmente por ele nas áreas trabalhadas pelo Projeto. Todo esse material encontra-se 
depositado no Museu Histórico da Fortaleza de São João na Urca. 
Disse que além da recuperação ambiental, o Projeto também é utilizado como um importante 
instrumento de educação ambiental, promovendo primeiro contato das pessoas com uma atividade 
ambiental através dos mutirões mensais de plantio (sempre no 1º domingo), fazendo que elas 
desenvolvam uma consciência ambiental e compartilhem essa experiência com outras pessoas. 
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Destacou que o Projeto é essencialmente voluntário, sem apoio financeiro externo, tendo como 
fonte de recursos a venda de produtos (camisetas, canecas etc), que na maioria das vezes não são 
suficientes para cobrir os custos. As mudas utilizadas nestes mutirões são fornecidas pela Prefeitura 
através do Horto da Fazenda Modelo em Guaratiba. 
 
Finalizou convidando a todos a participarem dos próximos mutirões. Informou que os interessados 
em participar das ações, adquirir algum produto e demais informações sobre o Projeto: acessem o 
site www.projetopaodeacucarverde.com.br  
 
 
4 – 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. 
 
Manejo de Espécies Exótica Invasoras (2º ano do projeto com previsão de 6 anos ): 

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

 Controle de regenerantes de Leucenas nas margens da Pista Cláudio Coutinho e 

 Plantio de espécies nativas. 
 

Manejo da Trilha do Morro da Urca (Projeto já executado, atualmente trabalha-se a manutenção que 
é intensificado às segundas-feiras – dia de menor visitação):  

 Fechamento de atalhos; 

 Limpeza das canaletas de drenagem; 

 Reposição e manutenção de degraus, cercamento etc; 

 Retirada de lixo e 

 Plantio de espécies nativa nas margens.  
 

 

5 – Apresentação dos Resultados do Trabalho – Percepção dos visitantes sobre a sinalização da 
Pista Cláudio Coutinho e indicação de risco da Trilha do Costão 
 
Luana Rangel, aluna do Mestrado Profissional em Ecoturismo e Conservação da UNIRIO, justificou 
este trabalho como uma demanda das disciplinas do mestrado, que foi realizado no segundo 
semestre de 2016. Informou que o trabalho teve como foco indicar e informar sobre o risco da escalda 
do Costão do Pão de Açúcar. Tentou trabalhar alguns conceitos de Educação ambiental através da 
aplicação de questionários. Citou os objetivos do trabalho, são eles: 
 

 Propor mecanismos para melhorar a sinalização da Pista Cláudio Coutinho e sobre o risco da 
Trilha do Costão 

 Conhecer a percepção dos visitantes sobre a sinalização 

http://www.projetopaodeacucarverde.com.br/index.html
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 Identificar quais os tipos de sinalização estão sendo eficientes ao planejamento turístico 
 
A metodologia consistiu na aplicação de um questionário aos visitantes no início da Pista Cláudio 
Coutinho buscando coletar as seguintes informações: frequência do entrevistado no local, nível de 
percepção dele sobre a sinalização existente quanto a lembrança do número de placas avistadas, se 
este visitante tinha lido e quais os temas abordados nestas placas. Foram entrevistadas 200 pessoas 
em 2 dias (100 por dia) durante a semana, sendo que somente em um dos dias o questionário foi 
aplicado com a presença de uma placa móvel (Banner), totalmente destoante do padrão com a 
intenção de causar um impacto visual e ser mais percebida que as outras placas, informando o risco 
da escalada no Costão, para observar a reação das respostas desses 2 grupos nessas diferentes 
condições (com e sem este banner).    
 
Luana (UNIRIO) seguiu passando alguns dos resultados obtidos por este trabalho: 
 

 A maior parte dos visitantes (58%) são do sexo masculino com a faixa etária entre 21 e 60 anos 
e frequentam ao menos 4 vezes por mês. 

 

 A grande maioria utiliza o local para correr e caminhar (Escalada - 20%). 
 

 38% responderam que já fizeram trilha do Costão 
 

 A placa mais percebida e lembrada foi a do Mico (proibição de alimentar os animais)  
 

Luana (UNIRIO) destacou que no tocante a percepção do número de placas as informações são 
contraditórias, pois 44% dos entrevistados identificaram que havia percebido muitas placas, mas 
quando perguntadas sobre o número de placas havia ao longo da Pista, a grande maioria respondeu 
que perceberam de 5 a 8 e de 9 a 12. Número bastante inferior ao existente que são de 47 placas.  
 

Baseado nos resultados, Luana (UNIRIO) concluiu que no caso da disparidade na diferença entre o 
número de placas percebidas e das existentes deve-se a placas contendo Informações repetidas, 
sendo que algumas com textos muito longos e letras pequenas (placas de risco).  
 
Complementou também que os entrevistados apontaram a necessidade de mais placas de 
advertência para o risco de mergulhar e escalar; sinalização para pessoas com baixa visão (braile e 
pista tátil); placas com menos texto, letras maiores e em português, espanhol e inglês; placas na 
entrada informando a distância e o percurso da pista e das trilhas. 
 
Ressaltou que 1/3 dos entrevistados destacaram a importância da placa para o risco da escalada. 
 
A grande maioria dos presentes concluiu que a baixa percepção de um número bem menor de placas 
que as existentes, a alegação de não ter visto determinada informação e a reclamação sobre o 
tamanho do texto das informações relacionadas as placas de risco, se deve a cultura da população de 
não ler placas, e não por falha na estratégia da sinalização. A prova disso é que a instalação de placas 
no início da Pista Cláudio Coutinho e Trilha do Morro da Urca contendo a informação de suas 
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respectivas distâncias, solicitadas pelos entrevistados, não se faz necessária porque as mesmas já 
existem e não foram percebidas pelos mesmos. 
 
Delson (FEMERJ) destacou a importância das placas de riscos (instaladas no início e fim da Pista e 
também na base do paredão dos coloridos), com esses textos mais detalhados (considerado longo 
pelos entrevistados) para não deixar dúvidas ao visitante quanto ao risco e da responsabilidade que 
está assumindo ao realizar a atividade. Complementou que esse tipo de sinalização funciona na 
prática como um termo de reconhecimento de risco em forma de placa, salvaguardando a Gestão da 
Unidade em caso de acidentes causados pela prática dessas atividades. 
 
 
6 – Revisão do Plano de Manejo – Ordenamento e liberação do Rapel comercial no MoNa 
 
Marcelo (MoNa) justificou a volta deste tema na reunião por sugestão do conselheiro Rodrigo 
(ACTA). Relatou que mesmo depois da aprovação pelo Conselho da proposta de alteração do Plano 
de Manejo com o fim da proibição do Rapel comercial, apresentada pelo GT Rapel, ainda não 
conseguiu avançar com essa questão dentro Secretaria pela dificuldade que esta ainda enfrenta no 
tocante aos seus processos burocráticos. Informou que extraoficialmente a proposta já foi aceita, 
mas não tem como precisar quando isso será oficializado, pois está no seu limite de atuação. 
Mesmo assim acha importante esse tema estar sempre em pauta como uma forma de pressão para 
acelerar este processo. 
 
Rodrigo (ACTA) reclamou sobre a atual situação, onde as empresas formais estão sendo 
prejudicadas, pois são as que respeitam a proibição, enquanto isso os informais continuam atuando 
desrespeitando a norma. Perguntou se vale a pena este modelo onde os ilegais são privilegiados. 
 
Delson (FEMERJ) confirmou os argumentos sobre a questão da Secretaria relatados por Marcelo. 
Destacou que temos que avançar no planejamento e operacionalização do que foi construído no GT 
Rapel até que alteração seja oficializada pela Secretaria. Sugeriu encaminhamento de três linhas de 
ação:  
 
1) retomar as atividades do GT Rapel para detalhar operacionalização e planejamento das ações 
 
2) promover a divulgação da norma atual (proibição) e da futura alteração dessa norma (fim da 
proibição) para os operadores de rapel através de distribuição de material informativo (folder) em 
loco (Face Norte do Morro da Urca). O texto desse informativo será produzido pelo GT Rapel. Já a 
distribuição terá o apoio de voluntários. 
 
3) articular com o comando do GDA e com a fiscalização solicitando reforço do efetivo e a realização 
de operações específicas visando garantir o respeito às novas regras no início dessa mudança. 
 
Aproveitando a retomada do GT Rapel, Marcelo (MoNa) perguntou se algum dos presentes teria o 
interesse de integrar esse GT. Responderam positivamente: André (UEB), Roberta (CCAPA), Salça 
(GDA) e Rosimar (CEB).  
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7 – Plano de Ação  
 
Marcelo (MoNa) apresentou um avanço no tocante a questão da sede para o MoNa. Informou que 
há dois dias atrás (12/07) participou de uma reunião na ECEME com representantes da Escola, do 
GDA e do Gerente de Unidades de Conservação onde foi discutida a intenção da ECEME em ceder 
um espaço para a ocupação da equipe de Gestão do MoNa e da construção de uma instalação de 
apoio à Gestão. 
 
A ECEME os seguintes compromissos  
 
Ceder o espaço em caráter permanente para construir as instalações de apoio à Gestão – projeto 
aprovado pelo IPHAN e apresentado em algumas reuniões do Conselho. 
 
Ceder em caráter provisório o Caramanchão até que o projeto do aprovado pelo IPHAN seja 
concluído. 
 
Marcelo (MoNa) disse aos representantes da ECEME que havia entendido que a proposta da Escola 
era também a cessão do Caramanchão independente da execução da execução do Projeto 
aprovado pelo IPHAN. Apesar de não terem confirmado essa intenção, Marcelo informou que a 
ECEME não descartou essa possibilidade. 
 
Delson (FEMERJ) sugeriu a retomada parcial da 1ª proposta, apresentada durante as oficinas do 
plano de manejo, com a construção somente do Centro de Apoio à Visitação em frente à Casa 
Amarela como forma de garantir mais um espaço para a Gestão. 
 
8 – Assuntos Gerais 
 
Delson (FEMERJ) propôs dois pontos de pauta para a próxima reunião: 
 
Redução gradual da quantidade de coletores de lixo ao longo da Pista Cláudio Coutinho, 
concentrando o descarte de resíduos em apenas um ponto (início da pista), visando diminuir a 
produção de resíduos. 
 
Assim às 12h40 min foi encerrada a reunião. 

 
Próxima reunião será no dia 29/09/2017. 
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A CAPA DO DIÁRIO OFICIAL É PRODUZIDA PELA SUBSECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DO GABINETE DO PREFEITO

FOTOLITO E IMPRESSÃO:
EDITORA FOLHA DIRIGIDA LTDA

AVISO
A Imprensa da Cidade comunica aos órgãos e entidades municipais que a Agência do D.O. Rio não aceitará a publicação de extrato de 
contrato que esteja em desacordo com o § 2º do art. 441 do RGCAF.

 LEIS SANCIONADAS E VETOS
_ _ _

OFÍCIO GP Nº 63/CMRJ EM 6 DE JUNHO DE 2017.

Senhor Presidente,

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que, nesta data, sancionei 
o Projeto de Lei Complementar nº 160, de 2016, de autoria do Poder Exe-
cutivo, que “Permite a transformação de uso da edificação situada à 
Avenida Rui Barbosa, nº 170, no Flamengo”, cuja segunda via restituo-lhe 
com o presente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus protestos de 
alta estima e distinta consideração.

MARCELO CRIVELLA

Ao
Exmo. Sr.
Vereador JORGE FELIPPE
Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

LEI COMPLEMENTAR Nº 171, DE 6 DE JUNHO DE 2017.

PERMITE A TRANSFORMAÇÃO DE USO 
DA EDIFICAÇÃO SITUADA À AVENIDA 
RUI BARBOSA, Nº 170, NO FLAMENGO.

Autor: Poder Executivo

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

Art. 1º Fica permitida a transformação de uso da edificação localizada à 
Avenida Rui Barbosa, nº 170, Flamengo - IV R.A. para o uso residencial 
e hoteleiro.

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO CRIVELLA

 ATOS DO PREFEITO
_ _ _

DECRETO RIO Nº 43272 DE 6 DE JUNHO DE 2017

Reconhece e denomina a Trilha Transca-
rioca, e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e

CONSIDERANDO que a Cidade do Rio de Janeiro constitui-se em um 
dos locais mais relevantes para a prática do montanhismo e do ecotu-
rismo no país, destacando-se como centro de organização e desenvolvi-
mento de atividades esportivas e recreativas praticadas responsavelmen-
te em áreas de lazer na natureza;

CONSIDERANDO que o montanhismo é uma atividade tradicional prati-
cada há mais de cem anos na Cidade, cujo valor cultural e esportivo foi 
reconhecido no Decreto Municipal no. 31.906 de 12.02.10;

CONSIDERANDO que a Trilha Transcarioca constitui importante ele-
mento para o estabelecimento do corredor ecológico entre os Maciços da 
Tijuca e da Pedra Branca e para a conexão entre as Unidades de Conser-
vação nos âmbitos federal, estadual e municipal, viabilizando a dispersão 
de espécies, a recolonização de áreas degradadas, o fluxo gênico e a 
viabilidade de populações da fauna e da flora que demandam mais do 
que o território de uma unidade de conservação para sobreviver;

CONSIDERANDO que a Trilha Transcarioca, de aproximadamente 180 
quilômetros, é reconhecida na literatura como um marco dentre as trilhas 
brasileiras de longa distância, como consta da obra “Transcarioca: todos 
os passos de um sonho”, 2000, de autoria de Pedro da Cunha e Menezes, 
sendo a mesma a mais extensa trilha urbana brasileira;

CONSIDERANDO que a Trilha Transcarioca é fruto da mobilização da 
sociedade civil e dos órgãos de gestão de unidades de conservação, em 
prol das boas práticas de manejo da visitação em áreas naturais;

CONSIDERANDO que a Trilha Transcarioca é um instrumento de uso pú-
blico das Unidades de Conservação que promove a visitação e a conexão 
emocional dos visitantes com áreas naturais, com grande potencial de 
mobilização de voluntários e organizações em seu manejo, sinalização 
e divulgação;

CONSIDERANDO, ainda, que a visitação em áreas naturais tem um 
papel fundamental na promoção do bem-estar, saúde e prevenção de 
doenças, estimulando o exercício físico, a convivência entre as pessoas, 
reduzindo o stress e a obesidade, promovendo uma potencial redução de 
custos no sistema de saúde pública;

CONSIDERANDO que a implantação e a manutenção da Trilha Trans-
carioca depende da ação conjunta dos entes federativos responsáveis 
pela tutela das respectivas Unidades de Conservação, em especial da 
contribuição decisiva das Unidades de Conservação Municipais, junto às 
instituições parceiras em prol do fortalecimento da gestão, da elaboração 
de estudos, do fornecimento de suporte aos proprietários e representan-
tes de comunidades quanto ao planejamento e uso do solo, do apoio na 
recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APP;

CONSIDERANDO que o Mosaico Carioca de Áreas Protegidas, criado 
pela Portaria N0 245 do Ministério do Meio Ambiente de 18.07.11, conta 
com a representatividade das três esferas da federação e da sociedade 
civil e atua como instrumento de gestão integrada das Unidades de Con-
servação do município e, por conseguinte, da implantação e gestão da 
Trilha Transcarioca;

CONSIDERANDO, por fim, a determinação do Município do Rio de Janei-
ro em contribuir para manter e consolidar a Trilha Transcarioca, divulgan-
do-a nacional e internacionalmente como parte integrante do calendário 
de ecoturismo da cidade e como marco significativo da preservação am-
biental e do uso sustentável das áreas verdes cariocas;

DECRETA:
Art. 1º Fica reconhecida e denominada como “TRILHA TRANSCARIO-
CA”, o conjunto de trilhas existentes nas Unidades de Conservação e 
outros trechos localizados nos bairros de Barra de Guaratiba, Grumari, 
Recreio dos Bandeirantes, Guaratiba, Vargem Grande, Campo Gran-

de, Senador Camará, Camorim, Jacarepaguá, Bangu, Padre Miguel, 
Realengo, Taquara, Jardim Sulacap, Praça Seca, Tanque, Freguesia, 
Quintino Bocaiuva, Água Santa, Alto da Boa Vista, Gávea, Jardim 
Botânico, Humaitá, Lagoa, Botafogo, Copacabana e Urca, conforme 
Anexo I.

Parágrafo Único. As Unidades de Conservação a que se refere o caput 
compreendem, sem prejuízo de outras que assim venham a ser conside-
radas: Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Natural Municipal de 
Grumari, Área de Proteção Ambiental do Morro do Cachambi, Área de 
Proteção Ambiental do Morro do Valqueire, Área de Proteção Ambiental 
da Serra dos Pretos Forros, Parque Nacional da Tijuca, Parque Natu-
ral Municipal da Cidade, Parque Natural Municipal da Catacumba, Área 
de Proteção Ambiental do Morro dos Cabritos, Parque Natural Municipal 
José Guilherme Merquior, Parque Natural Municipal Fonte da Saudade, 
Área de Proteção Ambiental do Morro da Saudade, Área de Proteção 
Ambiental do Sacopã, Área de Proteção Ambiental Paisagem Carioca, 
Parque Natural Municipal Paisagem Carioca e Monumento Natural dos 
Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

Art. 2º A Trilha Transcarioca será implantada em áreas públicas e priva-
das, obedecendo ao traçado constante no Anexo I deste Decreto.

Parágrafo Único. A implantação e a manutenção de todos os trechos da 
trilha deverão ser autorizadas pelos gestores das Unidades de Conserva-
ção que, para este propósito buscarão interfaces com os proprietários ou 
responsáveis por propriedades privadas ou áreas públicas pertencentes 
a outras esferas de poder.

Art. 3º Caberá ao Mosaico Carioca de Áreas Protegidas a discussão e 
proposição dos instrumentos de planejamento, gestão e monitoramento 
da Trilha Transcarioca, inclusive dos trechos não incluídos em Unidades 
de Conservação, sem prejuízo de outros órgãos com competências afe-
tas ao tema.

Art. 4º  Além do traçado principal da Trilha Transcarioca, poderão ser 
estabelecidos traçados secundários, alternativos, reduzidos ou temáticos 
que deverão ser mapeados com identificação de pontos temáticos de 
maior interesse, além de pontos inicial, final e indicações de segurança e 
utilidades especiais.

Art. 5º  As ações de implementação da Trilha Transcarioca deverão prio-
rizar as atividades de recreação, lazer, turismo, manejo, sinalização, re-
cuperação ambiental, instalação de corredores de fauna, integração com 
as comunidades do entorno, educação ambiental, pesquisa científica e 
monitoramento, em conformidade com os planos de manejo das Unida-
des de Conservação.

Art. 6º A Trilha Transcarioca poderá ser beneficiada com recursos públi-
cos e privados, os quais devem ser aplicados exclusivamente nas ações 
de implantação, manutenção, gestão, divulgação e monitoramento.

Art. 7º A Trilha Transcarioca é doravante parte integrante do calendário 
ecoturistico da cidade.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 6 de junho de 2017; 453º ano da fundação da Cidade.

MARCELO CRIVELLA

Marcelo
Realce

Marcelo
Realce

Marcelo
Realce

Marcelo
Realce
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RETIFICAÇÃO
D.O. RIO No 21 DE 12 DE ABRIL DE 2017

DECRETO RIO “P” No 2481 DE 11 DE ABRIL DE 2017
ONDE SE LÊ:
“Exonerar, a pedido, KELLY SERRA DO AMARAL, matrícula 11/228.692-9, 
Merendeira, com validade a partir de 29 de março de 2017, do Cargo em 
Comissão de Subsecretário, símbolo DAS-10.A, código 042785...”

LEIA-SE:
“Exonerar, a pedido, KELLY SERRA DO AMARAL, matrícula 11/229.692-9, 
Merendeira, com validade a partir de 29 de março de 2017, do Cargo em 
Comissão de Subsecretário, símbolo DAS-10.A, código 042785...”

 DESPACHOS DO PREFEITO
_ _ _

(*) EXPEDIENTE DE 1º/06/2017
01/000.030/2017
01/000.359/2017
01/000.502/2017
01/000.745/2017
01/001.155/2017
01/001.525/2017
01/001.649/2017
01/001.740/2017
01/001.741/2017
01/001.739/2017

01/001.738/2017
01/001.742/2017
01/001.843/2017
01/001.841/2017
01/001.844/2017
01/001.846/2017
01/001.881/2017
01/001.748/2017
01/001.997/2017
01/001.992/2017
01/001.991/2017
01/001.988/2017
01/002.072/2017
01/002.204/2017
01/002.210/2017

Autorizo.
(*) Omitido no D.O. Rio de 02/06/2017

GABINETE DO PREFEITO
Chefe de Gabinete: Ailton Cardoso da Silva 
Rua Afonso Cavalcante, 455 - 13º andar

_ _ _

RESOLUÇÃO “P” N.º 29 DE 06 DE JUNHO DE 2017
O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Decreto n.º 10.362 de 08 de agosto de 1991, e tendo em vista o que 
consta do processo n.º 01/000.052/2017.

RESOLVE
Aposentar RITA DE CASSIA PIOVESAN OLIVEIRA, Trabalhador, 
Classe Especial, matrícula n.º 10/091.936-5, do Quadro Permanente, nos 
termos do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional nº 
41/2003.

CDURP
_ _ _

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 
Rua: Sacadura Cabral, 133 - Saúde - Cep.: 20081-261 
Tel.: 2153-1400 - E-mail: cdurp@cdurp.com.br

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPACHOS DO DIRETOR

EXPEDIENTE DO DIA 06/06/2017
24/100.030/2015 – Autorizo o 2º termo Aditivo abaixo:
1. Objeto: Prorrogação do contrato nº 007/2015 que versa sobre a 
Prestação de Serviço de Monitoramento de Informação e noticias – 
Clipping;
2. Partes: Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do 
Rio S/A e I4 Processamento e Sistemas de Informações;
3. Razão: Aditivo;
4. Fundamento: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21.06.93;
5. Valor total: R$ 38.845,81 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco 
reais e oitenta e um centavos);
6. Autoridade: Luiz Carlos de Souza Lobo;
7. Ratificador: Antonio Carlos Mendes Barbosa.
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CT COMUNICAÇÃO
MoNa Pão de Açúcar

Julho.17



• Site

• Atualização!

• Ata de reunião

• Parceiros (Guarda Municipal)

• Planejamento:

• Acessibilidade do site (Benjamin Constant)

• Banco de pesquisas e estudos científicos.

• Pescadores X Lixo

• Planejamento Estratégico da CTCom até jul/2018

• Próxima reunião: 09/08/2017 às 18:00 no Morro da Urca

Ações 
realizadas



Ações 
realizadas

• Site

• Atualização!
• Ata de reunião

• Parceiros (Guarda Municipal)

• Planejamento:
• Acessibilidade do site (Benjamin 

Constant)

• Banco de pesquisas e estudos científicos.

• Pescadores X Lixo

• Planejamento Estratégico da 
CTCom até jul/2018

• Próxima reunião: 09/08/2017 às 
18:00 no Morro da Urca





Projeto Pão de Açúcar
Verde

Recuperação Ambiental no Pão de Açúcar



Início, como montanhista
década de 1980

Projeto Pão de Açúcar Verde



Sávio

Sérgio
Tartari Marco

Vidon
Arthur

 Souchois



Face Leste do Pão de Açúcar



Incêndios periódicos ocorriam na face leste do Pão de Açúcar
(Déc. 1980/1990)



Estágio com Nóbile
2001

Projeto Pão de Açúcar Verde

Estágio com Nóbile
2001





Sátika Nóbile



Adoção do Costão do
Pão de Açúcar - 2002

Projeto Pão de Açúcar Verde



Babilônia Pão de Açúcar

Costão

Grotão
2

1



Costão

Grotão



Retirada do capim colonião



Início do plantio, após a retirada do capim
(Costão da face leste)



Transporte de mudas com a ajuda dos montanhistas



Transporte de mudas com Márcio e Sérgio Bula





Mudas em desenvolvimento





Muniz na capina



Transporte de mudas com a ajuda dos militares 

Velho
Patrícia 
Rocha

Sávio
Liane

Leobons



Sávio
Patrícia 
Rocha

Pedro 
Bugim Liane 

Leobons
Velho



Manutenção do Costão do Pão de Açúcar





Grande mutirão para o transporte de 300 mudas



Voluntários em ação



Voluntários transportando mudas no Costão



Um incêndio em 2010 no Costão destruiu 8 anos de trabalho



Plantio de pau-brasil em homenagem a Bernardo Collares









Parte alta do Costão recuperada



Adoção do Grotão do
Pão de Açúcar - 2003

Costão Grotão

Projeto Pão de Açúcar Verde

Adoção do Grotão do
Pão de Açúcar - 2003



Nóbile 

Sávio

Grande incêndio do Grotão, incentivo para iniciar o
reflorestamento



Combate ao teimoso capim colonião

Cissa



Retirada do capim do Grotão para o plantio



Zé

Sávio

Julio
Mello

Cissa

Paula

Mutirão com integrantes do Centro Excursionista RJ



Waldecy
Mathias

Débora
 Lucas

Míriam
 Gerber Sàvio

Paula Zé
Eneida 
Arendt



Desembarque de 1.000 mudas no Grotão, organizado por Nóbile
Rocha e Antonio Dias

Antonio Dias

Nóbile, Satika e barqueiro



Antonio 
Dias

Sátika

Desembarque de 1.000 mudas para início do plantio no Grotão



Antonio 
Dias

Nóbile
Sávio



Hora do lanche 



Combate ao capim colonião



Sávio

Combate ao capim colonião - Grotão da face leste



Cissa

A difícil capina na encosta com o aproveitamento
de todo material

Márcio





Marcelo Crux

Kika
Bradford



Trabalho em equipe com os montanhistas

Kika

Rosane
 Camargo

Jana 
Menezes



Cultivo do guandu para combater o capim e recuperar o solo



Construção de leiras de contenção em curva de nível para
aproveitamento de todo material orgânico 



Cissa

Sérgio 
Bula

Sávio

Débora Lucas

Mutirão



Capina no Grotão da face leste



Manutenção: Etapa Fundamental



Grotão da face leste em recuperação



Grotão da face leste recuperado



A substituição do capim pelo guandu, junto com as mudas da
Mata Atlântica





Recuperação ambiental,
pelo CERJ, do Paredão
Lagartinho, na face sul

do Pão de Açúcar -
 a partir de 2004

Projeto Pão de Açúcar Verde

Recuperação ambiental,
pelo CERJ, do Paredão
Lagartinho, na face sul

do Pão de Açúcar -
 a partir de 2004





Sandra Palhano



Sávio

Márcio

Ségio 
Bula

Irene

Patrícia 
Rocha



Transporte de mudas para o Paredão Lagartinho



Débora, Tony Adler, Pedro Pow, Cissa, Requião e Sávio no
Paredão Lagartinho



Mutirões no entorno
do Pão de Açúcar 

Projeto Pão de Açúcar Verde

Mutirões no entorno
do Pão de Açúcar 





Mutirão em parceira com o Rotary Club Rio de
Janeiro





Tito
Tortori

Mutirão com os alunos do Colégio Edem



Alunos do Colégio Edem 



Plantando uma muda em terreno fértil





Roberto 
Schimidt

Mário Senna





Milena Duchiade 











Zé Maria
Francisco
Saraiva

Sérgio
 Bula

Egito

Velho







Renata Costa









Roberto e Heitor
Guadagnini



Mutirão com o time de vólei feminino americano





Pedro Menezes



Ernesto V. de Castro



Sávio
Pedro 
Menezes

Ernesto V. de Castro



















Mário Senna





Tião



Marcelo
Andrade



Ana 
Paula



Balas de canhão

Projeto Pão de Açúcar Verde

Balas de canhão



Resgate das balas de canhão





Homenagens e
premiações 

Projeto Pão de Açúcar Verde





Carioca Nota 10 pela Revista VejaRio



O Projeto completou 10 anos em 2012 e recebeu a Menção Honrosa
Parceiro do Meio Ambiente, concedido pela Prefeitura do Rio 



Homenagem feita pela FEMERJ em 2016





Reportagem na revista Parques Cariocas - 2016





Secretaria Municipal de Meio Ambiente  do Rio de
Janeiro (SMAC);

Marcelo Barros de Andrade, Gestor do MoNa Pão de
Açúcar;

Centro Excursionista Rio de Janeiro (CERJ);

Federação de Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro
(FEMERJ);

E aos voluntários que participaram dos mutirões nesses
14 anos do Projeto.

Agradecimentos:



saviotex@gmail.com

www.paodeacucarverde.blogspot.com.br

www.facebook.com/projetopaodeacucarverde

Contato: 

Design da apresentação: Lucas Arcanjjo
 lucasadao.mkt@gmail.com / (21) 9 9951-3158





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

Julho/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



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

 Controle de exóticas: arranquio de zebrina e comigo-ninguém-pode

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



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

 Controle de exóticas: arranquio de zebrina e comigo-ninguém-pode

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



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

 Controle de exóticas: arranquio de zebrina e regeneração de leucena

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



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

 Controle de exóticas: roçada semi-mecanizada

Manejo de Exóticas Invasoras da Flora



Manejo da Trilha

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

 Manutenção: limpeza de barreiras d’água



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

 Manutenção das estruturas de madeira

Manejo da Trilha



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

 Manutenção: cercamento

Manejo da Trilha



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

Plantio

 Plantio de mudas próximo ao Ponto de Apoio a Visitação (base da Trilha)



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

Plantio

 Plantio nas margens da Trilha



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

 Manutenção: Limpeza de placas

Recuperação da Sinalização



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

 Manutenção: Limpeza de placas

Recuperação da Sinalização



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

 Manutenção: Limpeza de placas

Recuperação da Sinalização



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

 Manutenção: Limpeza de placas

Recuperação da Sinalização



Manejo de Atalhos

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

 Manutenção: fechamento de atalho na Pista Cláudio Coutinho





PERCEPÇÃO DOS VISITANTES SOBRE A 
SINALIZAÇÃO DA PISTA CLÁUDIO 

COUTINHO E INDICAÇÃO DE RISCO DA 
TRILHA DO COSTÃO 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Instituto de Biociências

Mestrado Profissional em Ecoturismo e Conservação

Joana Teixeira, Luana Rangel e Mayara Corrêa



Sinalização 
Turística

Informar, sinalizar 
risco, direcionar, 

advertir

Importância da cor 
 Amarelo - risco 
(NBR 7195, 1995)

CONTATO 
COM A 

NATUREZA

VALORIZAÇÃO 
DO AMBIENTE 

NATURAL

REFLEXÃO DA 
RELEVÂNCIA 

DOS SISTEMAS
ECOLÓGICOS

PERCEPÇÃO DOS VISITANTES SOBRE A SINALIZAÇÃO DA PISTA 
CLÁUDIO COUTINHO E INDICAÇÃO DE RISCO DA TRILHA DO COSTÃO 

INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

Educação 
Ambiental

Sinalização 
Adequada

Experiência 
da 

Visitação

Ecoturismo
Gestão da 

Unidade de 
Conservação

Segurança 
do 

Visitante

PERCEPÇÃO DOS VISITANTES SOBRE A SINALIZAÇÃO DA PISTA 
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OBJETIVOS

Propor 
mecanismos para 

melhorar a 
sinalização 

referente ao risco 
da trilha do Costão

Conhecer a 
percepção dos 

visitantes sobre a 
sinalização da Pista 
Cláudio Coutinho

Identificar quais os 
tipos de sinalização

estão sendo 
eficientes no 
planejamento 

turístico
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ÁREA DE ESTUDO

MoNa
• Monumento Natural do Morro do Pão de Açúcar e do 

Morro da Urca

• Criação em 2006

• Urca, Rio de Janeiro

Harmonia entre fauna, flora, visitantes e moradores

Visando conservar a natureza e meio urbano

Estratégias de proteção e restauração na região

1,8 milhão de 

visitantes por ano

1,5 milhão usuários 

do Bondinho

380 mil usuários da 

Pista Cláudio 
Coutinho

(FUNBIO, 2012)
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ÁREA DE ESTUDO
8 mil usuários 

por final de 
semana

1 mil usuários 

por dia na Pista 

(segunda à sexta)
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PROCESSOS METODOLÓGICOS

Conversa com o gestor da UC e levantamento da sinalização existente

Autorização para a pesquisa

Informações sobre o local e visitantes

Estrutura da placa e sinalização existente
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Projeto de Sinalização da Trilha do Morro da Urca e da Pista Claudio Coutinho

Localização das placas na pista Cláudio Coutinho. Fonte: ESSATI ENGENHARIA, 2015.

19 tipos de 
placas

46 placas 
fixas + 1 
móvel



PROCESSOS METODOLÓGICOS

Elaboração do instrumento de coleta de dados (Questionário)

Frequência no local

Percepção da 
presença das placas

Lembrança e leitura 
das placas

Assuntos 
abordados

PERCEPÇÃO DOS VISITANTES SOBRE A SINALIZAÇÃO DA PISTA 
CLÁUDIO COUTINHO E INDICAÇÃO DE RISCO DA TRILHA DO COSTÃO 



PROCESSOS METODOLÓGICOS

Elaboração da placa de advertência sobre o risco da trilha para o Costão

SINALIZAÇÃO
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Placas encontradas 
por mergulhadores 

nas cavernas e grutas 
de Cancun (México)

Fundamentada 
tecnicamente nas 
normas da ABNT 



Com a placa 
instalada 

(28/11/2016)

Sinalização 
existente 

(16/11/2016)

Sinalização

2 dias 
durante a 
semana

Aplicação

100 
visitantes por 

dia

Amostra

PROCESSOS METODOLÓGICOS

Coleta de dados 

Análise dos Dados
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RESULTADOS

58,5% de 
homens 

Entre 21 e 60 
anos (75%)

Perfil do 
Visitante

Pelo menos 
quatro vezes 

ao mês

Frequência

Caminhar e 
passear

Trilha e escalar 

Atividades
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20% vai 
para 

escalar

38% do total 
já fez a trilha 
do Costão

Escalada e 
Costão



RESULTADOS
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Tipo de Informação Quantidade real 
de placas

Quantidade em 
T1 (%)

Quantidade em 
T2 (%)

Informação relacionada ao 
trajeto e/ou distância

13 23% 20%

Informação sobre 
características ambientais e/ou 

de biodiversidade

17 36% 42%

Advertem e/ou avisam 15 41% 38%
Informação sobre histórico e 

localização
2 0% 0%

Placa de risco de escalada 
(Costão)

2 0% 36%

Tipos de placas presentes na pista e porcentagem de pessoas que observaram os
tipos de placas em T1 e T2



RESULTADOS
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Percepção dos usuários com relação à presença de placas. (a) e (b) São referentes à
aplicação do questionário em T1. (c) e (d) São referentes à aplicação do questionário
em T2.



CONCLUSÕES
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A placa de risco do Costão foi citada por 36% das pessoas, sendo menos vista
do que as placas sobre espécies de fauna e flora e as placas de advertência
para não alimentar os micos.

Aproximadamente 1/3 dos entrevistados destacaram a importância da placa
para o risco da escalada sem guia e equipamento adequado

As placas de identificação de espécies e para não alimentar animais possuem
imagens e cores chamativas, tendo apelo visual, explicando o porquê de
serem as mais citadas.

Sugestões de sinalização: mais placas de advertência para o risco de mergulhar e
escalar; sinalização para pessoas com baixa visão (braile e pista tátil); placas com
menos texto, letras maiores e em português, espanhol e inglês; placas na entrada
informando a distância e o percurso da pista e das trilhas.



PERCEPÇÃO DOS VISITANTES SOBRE A SINALIZAÇÃO DO 
MONUMENTO NATURAL DO PÃO DE AÇÚCAR
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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


