PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC
Coordenadoria de Proteção Ambiental - CPA
Gerência de Gestão de Unidades de Conservação - GUC
Rua Afonso Cavalcanti, 455 / 1253 – Cidade Nova
Tel.: 2976-2134
_________________________________________________________________________________________________

Reunião do Conselho do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca
Data: 09/12/2016
Local: Prédio do Instituto de Biociências da UNIRIO – Urca.
Horário: 09h50min
Presentes:

CONVIDADOS

CONSELHEIROS
INSTITUIÇÃO
SMAC
CPRM
UNIRIO
ALMA
AMOUR
CCAPA
FEMERJ
GAE
UEB / RJ

NOME
Marcelo Barros de Andrade
Ricardo Castelo Branco Jorge
Alan Dussel Schiros
Laura Jane Moreira Santiago
Álvaro Neves da Silva Mendonça
Valéria de Almeida Grynberg
Roberta Campelo Pena
Delson Luiz Martins de Queiroz
Patrícia Rocha
André Sá

INSTITUIÇÃO
UNIRIO
Voluntárias
MoNa

ECEME
Soc. Civil
GDA

NOME
Luiz Affonso de Paula Jr.
Giovanna Vicentini
Viviane Rosa Malafaia
Roberto Miralles Brites
José Mário da Rocha
Jorge Luís A. de Andrade
Agatha Tommasi
Lisboa

PAUTA:
1 – Informes SMAC;
2 – Informes Câmara Técnica de Comunicação (CTCom);
3 – Projeto Pão de Açúcar Verde;
4 – Atualização das Ações Previstas na Adoção CCAPA;
5 – Resultados Preliminares do GT do Rapel;
6 – Renovação do Conselho;
7 – Apresentação do Plano de Ação e
8 – Assuntos Gerais.
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1 – Informes SMAC.
Marcelo (SMAC) abriu a reunião com os seguintes informes:
1.1 Minuta do Decreto de Reconhecimento da Trilha TransCarioca:
Marcelo informou sobre a aprovação da minuta do Decreto de reconhecimento da Trilha
Transcarioca na última reunião do Conselho do Mosaico Carioca de Áreas Protegidas, no qual é
Coordenador Geral.
Na oportunidade, Marcelo também contextualizou os presentes sobre a Trilha TransCarioca e sua
origem. Trilha de longo percurso, que conecta as principais Unidades de Conservação da Cidade entre
Barra de Guaratiba e Urca, compõe os projetos do Mosaico Carioca.
1.2 – Trabalhos desenvolvidos pelo Mestrado Profissional em Ecoturismo – UNIRIO:
Marcelo (SMAC) falou sobre os dois trabalhos acadêmicos realizados no Mona:
1) Avaliação da efetividade do Plano de Manejo a partir do estudo de um de seus programas
(Programa de Monitoramento Ambiental), onde os Conselheiros participaram respondendo um
questionário enviado pelo grupo que está desenvolvendo este trabalho. Dois representantes deste
grupo, Roberta Pena e Luiz Affonso, informaram que na próxima reunião já seria possível apresentar
alguns dos resultados.
2) Percepção dos visitantes sobre a sinalização da pista Cláudio Coutinho e indicação de risco da trilha
do Costão, onde foi colocado um banner na entrada da Pista enfatizando o risco de realizar uma
atividade de escalada contratando pessoas não certificadas, além de abordagem do grupo de alunos
junto a esses visitantes para responderem um questionário sobre o tema. Como não havia nenhum
participante deste grupo, Marcelo verificaria a possibilidade deste grupo apresentar os resultados na
próxima reunião.
1.3 – Mutirão de Limpeza das Áreas de Pesca
Marcelo (SMAC) informou que houve transferência da data deste mutirão, que seria realizado no dia
26/11, para 18/12. Solicitou apoio de todos da divulgação desta nova data.
1.4 – Procedimentos de segurança no Morro da Urca
Roberta (CCAPA) falou sobre a manutenção de alguns procedimentos de segurança adotados durante
as olimpíadas, como detector de metais e revista de mochilas para impedir a entrada de armas e
outros instrumentos que ofereçam riscos aos visitantes e à própria Unidade, sendo que estas
restrições são previstas no próprio Plano de Manejo.
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2 – Informes Câmara Técnica de Comunicação (CTCom) – Anexo 1
Roberta (CCAPA) apresentou o balanço das ações realizadas pela CTcom em 2016: (i)
Desenvolvimento do site do MoNa, onde citou as suas funcionalidades (divulgação das reuniões,
publicação das ATAS, divulgação de diversas ações e produção de conteúdo sobre a UC); (ii)
Comemoração dos 10 anos durante a Abertura de Temporada de Montanhismo (ATM) com Stand
próprio expondo material de divulgação do MoNa (primeira vez a UC participou efetivamente deste
evento que já ocorre há 30 anos); (iii) Melhoria da comunicação do Conselho (grupo e WhatsApp e email da CTcom); (iv) Desenvolvimento de um Grupo de Trabalho (GT) para apoiar à gestão na
organização de conteúdo e logística das reuniões (organização da pauta, controle do tempo etc).
Foram apresentadas também as perspectivas para 2017, dentre elas:
1) curso de formação para jovens jornalistas baseado nas diretrizes da Estratégia Nacional de
Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de Conservação (ENCEA), documento desenvolvido
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com o objetivo de orientar esses profissionais a
divulgarem corretamente os assuntos relacionados à UC em suas matérias. Previsão deste evento:
junho de 2017.
2) Melhoria contínua na comunicação interna do conselho.
3) Trabalhar na manutenção e atualizações do site com a previsão de introduzir 2 novas páginas:
a) Sobre Pesquisa Científica (em desenvolvimento). Objetivo de divulgar as orientações e
procedimentos para solicitação de autorização, além de disponibilizar uma biblioteca de trabalhos
científicos desenvolvidos sobre MoNa.
b) Aba direcionada a Atividade de Pesca (a ser desenvolvida). Objetivo de divulgar as normas de
conduta da UC e estimular a conscientização ambiental do Pescadores.
Após a apresentação, foi dada a palavra à Plenária para esclarecimento de dúvidas e sugestões.
Delson (FEMERJ) sugeriu não restringir a jovens jornalistas o curso que pretendem organizar, pois,
assim perderia a oportunidade de uma possível participação de jornalistas dos principais veículos de
informação. Sobre o site, ele apontou que as orientações reativas ao acesso ao Pão de Açúcar via
Trilha do Costão deveriam ser melhoradas e ofereceu apoio da FEMERJ para realizar esta ação.
Baseado na sua experiência como jornalista, Roberto Miralles (ECEME) afirmou que o profissional de
jornalismo não iria a um evento que pretende ensinar a sua própria profissão. Sugeriu como uma
ação que atingisse esse profissional com mais eficiência, o envio de material sobre o tema às redações
e editorias específicas.
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Visando atingir os dois públicos (Estudantes e profissionais), Alan (CPRM) sugeriu a troca do nome
do evento para Palestra, Fórum, Workshop ou similar, pois assim o profissional poderia se interessar
a participar.
Procurando atender a todas as sugestões e contribuições, a CTCom discutirá esse assunto em sua
próxima reunião com o seguinte direcionamento: Enviar o material às Redações e Editorias, alterar o
nome do evento e convidar algum jornalista renomado para dar peso ao evento.

3 – Projeto Pão de Açúcar Verde
Marcelo (SMAC) informou que este ponto de pauta foi cancelado de última hora, devido a
impossibilidade do responsável pelo projeto, o Conselheiro Sávio, de apresentar por problemas de
saúde.
Por sugestão do Delson (FEMERJ) e com a aprovação dos presentes, inverteu-se a ordem dos
seguintes pontos de pauta nesta ordem: 5 – Resultados Preliminares do GT do Rapel e 4 – Atualização
das Ações Previstas na Adoção CCAPA.
5 – Resultados Preliminares do GT do Rapel – Anexo 2
Marcelo (SMAC) fez um breve relato contextualizando o que originou a proibição comercial do Rapel
no Plano de Manejo e as ações que foram realizadas visando acabar com essa proibição, condicionada
a um conjunto de regras a serem pactuadas que atendesse às boas práticas em áreas naturais. Uma
dessas ações foi a realização de uma oficina com apoio da FEMERJ e da UNIRIO junto aos operadores
de Rapel e a criação de um Grupo de Trabalho para desenvolver as diretrizes que atendessem às boas
práticas.
Delson (FEMERJ) falou um pouco sobre a dinâmica da oficina e de como se originou este GT. Informou
que esse GT (composto pela Gestão da UC, FEMERJ, AGUIPERJ, ACTA e alguns operadores de Rapel)
se reuniu por 2 vezes e produziu um documento com as diretrizes para a prática de Rapel no MoNa,
com o objetivo de propor que a atividade seja permitida condicionada a estas diretrizes. Aproveitou
para explicar como seria o trâmite oficial para acabar com a atual proibição, ou seja alterar esse item
no Plano de Manejo (revisão do Plano): 1) formulação de uma proposta para alterar o plano (as
diretrizes); 2) Apresentar essa proposta para apreciação e posterior aprovação do Conselho e 3)
Encaminhar essa proposta aprovada pelo Conselho à Gerencia de Unidades de Conservação (GUC) as
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) para que seja avaliada; sendo aprovada, uma
Resolução SMAC seria publicada com tal alteração.
Delson (FEMERJ) destacou que o objetivo da oficina e do GT foram o de trazer esses atores para o
diálogo e assim promover uma boa prática de convivência entre escaladores e operadores de rapel,
já que mesmo com a proibição oficial, a gestão não consegue fazer valer esta restrição.
As diretrizes foram lidas uma a uma e discutidas pelos presentes, as quais se destacaram as seguintes
propostas: instalação de 4 grampos com ancoragens específicas para a prática de rapel entre as vias
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de escalada; limitação da quantidade e tamanho dos grupos; prévio agendamento para realização da
atividade; proibição de comercialização no local e respeito às normas da UC.
Foi ressaltado também que estas diretrizes não resolverão os problemas dessa área se não houver
um apoio institucional no tocante a fiscalização para fazer valer estas novas regras e também de um
apoio de todos os atores envolvidos na parte de operacionalização (agendamento, divulgação etc).
Após a discussão de todas os tópicos apresentados, conselho aprovou por unanimidade com a
seguinte ressalva: Dar prioridade aos Clubes de Montanhismo na área do Campo Escola no período
do Curso Básico de Montanhismo (CBM).
4 – Atualização das Ações Previstas na Adoção CCAPA - Anexo 3
Roberta (CCAPA) contextualizou questão da adoção, informando as áreas adotadas pela empresa, os
projetos finalizados e em execução (todas ações previstas no Plano de Manejo) e o período de
vigência da adoção que iniciou em 2014 e foi renovada em 2016 por mais 5 anos, até 2021.
Ações em execução: (i) Manutenção da Trilha do Morro da Urca e da Pista Cláudio Coutinho; (ii) e
continuidade do projeto de manejo das Exóticas Invasoras da Flora. Para a realização destas ações
são executadas diariamente várias atividades, as quais foram detalhadas na apresentação.
6 – Renovação do Conselho
Marcelo (SMAC) enviou os formulários de candidatura para os atuais conselheiros e instituições que
demonstraram interesse em permanecer no Conselho. Lembrou que o Conselho já era para ter sido
renovado desde 2014. Informou que atualmente está funcionando em caráter provisório, mas que
ainda está ativo até a nova composição, segundo o regimento interno. Destacou que há urgência para
decidir a nova composição e restam 2 vagas de órgãos públicos. Informou que essas 2 vagas seriam
do Inea e ICMBio, que não responderam ao convite feito pela gestão. Solicitou ao Conselho sugestões
de instituições para preencherem essas vagas.
O Conselho sugeriu o IME e a RIOTUR.
7 – Apresentação do Plano de Ação – Anexo 4
Houve avanço na seguinte ação: Apresentação de relatório do GT do Rapel ao Conselho.
Esta ação gerou uma outra ação: Detalhamento das Ações/Regras e encaminhamento para
GUC/SMAC.
8 – Assuntos Gerais
O Conselho questionou à gestão sobre ineficiência da coleta de lixo na Unidade, principalmente nos
fins de semana, onde foram constatadas várias vezes as lixeiras lotadas de resíduos.

Marcelo (SMAC) informou que infelizmente que o MoNa é a única UC municipal que não dispõe de
uma equipe permanente da COMLURB especializada em área verdes, como nas demais UC. Destacou
que desde 20012, quando assumiu a gestão do MoNa, conta com a boa vontade da equipe urbana da
gerência da Urca, a qual atende à UC graças ao bom relacionamento mantido com esta gerência da
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COMLURB, que também possui um efetivo de garis inferior a real demanda do bairro. Informou que
este assunto já foi levado à sua Gerência (GUC/SMAC) e a mesma expôs o problema à diretoria de
áreas verdes da COMLURB, que até o momento não houve evolução deste assunto.
Retomando o assunto discutido na última reunião, sobre a desordem no entorno do MoNa, Valéria
(AMOUR) informou que a AMOUR deu entrada no Ministério Público Estadual (MPE) em uma Ação
civil pública principalmente contra as embarcações irregulares que realizam atividades degradadoras
como a poluição sonora e ambiental. Segundo ela, o Promotor informou que seria necessário a
abertura de Inquérito civil público para provocar os órgãos responsáveis pelo ordenamento marítimo
e das embarcações. Informou que o promotor fez uma ata que disponibilizará ao conselho. Sugeriu
que as demais instituições do Conselho se unissem para apoiar a AMOUR a dar entrada em uma outra
Ação Civil Pública no Ministério Público Federal (MPF), para que as duas esferas do MP atuem junto
e reforcem a ação contra a referida desordem.
Assim às 12h15 min foi encerrada a reunião.
Próxima reunião será no dia 03/02/2017.
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CT COMUNICAÇÃO
MoNa Pão de Açúcar
Dez.16

Ações
realizadas
•

Balanço 2016
•

•

Plano de Manejo
Mapa de delimitação
Composição do Conselho
Atas de Reunião desde 2014
Divulgação da próxima reunião do Conselho

Site: monapaodeacucar.com

•

Comemoração dos 10 anos do MoNa na ATM

•

Divulgação de mutirões de limpeza,
procedimentos de segurança durante o Período
Olímpico

•

Mobilização para Moção segurança nas
olimpíadas

•

Melhorias na comunicação do Conselho

Planejamento 2017
•

Curso de formação sobre UC’s para estudantes
de jornalismo e jovens jornalistas

•

Melhorar a comunicação interna do Conselho

•

Melhorias no site: página sobre pesquisas
científica (orientação e disponibilizar trabalhos e
artigos sobre o MoNa)

História da Unidade de Conservação
Informações sobre fauna, flora, formação
geológica
Requisitos legais sobre o MoNa

Normas de Conduta e orientações para não
alimentar o mico
Divulgação de trabalhos voluntários
Divulgação dos trabalhos de Recuperação da
Trilha e Manejo das Exóticas

Matérias sobre o MoNa
Link para as instituições parceiras

Ações
realizadas
•

Balanço 2016
•

•
•

•

Site: monapaodeacucar.com

Comemoração dos 10 anos do MoNa na
ATM
Melhorias na comunicação do Conselho

•

Divulgação de mutirões de limpeza,
procedimentos de segurança durante o
Período Olímpico

•

Mobilização para Moção segurança nas
olimpíadas

Planejamento 2017
•

Curso de formação sobre UC’s para
estudantes de jornalismo e jovens jornalistas

•

Melhorar a comunicação interna do Conselho

•

Melhorias no site: página sobre pesquisas
científica (orientação e disponibilizar
trabalhos e artigos sobre o MoNa)

E–mail da CTC
monapaodeacucarurca@gmail.com
GT – Conselho
Auxílio na organização das reuniões do Conselho

Ações
realizadas
•

•

Balanço 2016
•

Site: monapaodeacucar.com

•

Comemoração dos 10 anos do MoNa na ATM

•

Melhorias na comunicação do Conselho

•

Divulgação de mutirões de limpeza,
procedimentos de segurança durante o
Período Olímpico

•

Mobilização para Moção - segurança nas
olimpíadas

Planejamento 2017
•

Curso de formação sobre UC’s para
estudantes de jornalismo e jovens jornalistas

•

Melhorar a comunicação interna do Conselho

•

Melhorias no site: página sobre pesquisas
científica (orientação e disponibilizar
trabalhos e artigos sobre o MoNa)

Próximos passos
•

•

Balanço 2016
•

Site: monapaodeacucar.com

•

Comemoração dos 10 anos do MoNa na ATM

•

Melhorias na comunicação do Conselho

•

Divulgação de mutirões de limpeza,
procedimentos de segurança durante o
Período Olímpico

•

Mobilização para Moção - segurança nas
olimpíadas

Planejamento 2017
•

Curso de formação sobre UC’s para estudantes
de jornalismo e jovens jornalistas

•

Melhorar a comunicação interna do
Conselho

•

Melhorias no site: página sobre pesquisas
científica (orientação e disponibilizar
trabalhos e artigos sobre o MoNa)
monapaodeacucarurca@gmail.com

Anexo 2
Recomendações Prática Rapel MoNa
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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.

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.

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

Mínimo Impacto

Interação entre visitantes

Comunicação

Temas

Pontos
fortes/Oportunidades

Pontos
fracos/Ameaças

Ações Estratégicas

Responsável

Participantes da
oficina como
multiplicadores.

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

GT de Comunicação: Grupo de Voluntários dentre os
whatsapp, lista de e-mails,
participantes - 1 de cada
redes sociais
grupo ao menos

Atinge um maior
número de pessoas

Placas
Custo/vandalismo/falta
informativas/educativas
de educação ambiental
(português/inglês)

SMAC / Parceiros

Contato direto com as
pessoas

Possíveis reações hostis
Mutirões informativos in loco
de parte dos
(em campo)
operadores/praticantes

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

Reciclagem dos
operadores

Comunicação sobre uso Especificação/ mapeamento
de vias (conflito)
das vias

Empresas / Parques/
Federação

Realização de oficinas

Excesso de pessoas

Empresas / Parques/
Federação

Maior divulgação da reunião
Conselho / CT de
do Conselho para esses atores Comunicação

Limitação de pessoas (grupo)
Cadastramento de operadores

MoNa

Abandono de lixo
Comunicação sobre
uso das vias
Intercâmbio entre
praticantes

Venda no local

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

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

Operadora

Temas

Pontos
fortes/Oportunidades

Pontos
fracos/Ameaças

Alto número de
visitantes utilizando o
mesmo espaço

Turismo

Técnica

Grande número de
operadores/ Ausência
de controle

Ações Estratégicas

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

Responsável

Operadora

Associação que precisam
criar/ ACTA / MoNa

Treinamento e
Falta de qualificação e
qualificação adequada. treinamento

Buscar órgão certificador/
UC / Aguiperj
Buscar credenciamento na UC

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

Prática desordenada /
Grupos grandes para
trilha e rapel

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

Femerj/ Aguiperj/ MoNa/
Sindegtur/ ACTA

Venda do serviço na
UC: "camelôs"

Liberação da prática do rapel
comercial

MoNa

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.

Fácil localização/
Ótimo para iniciantes/
Inserção nos esportes
praticados na UC.
Fortalecimento do
comércio na UC/
Visitante fica mais
tempo na UC/ Estimula
visitas posteriores
Geração de emprego

Temas

Pontos
fortes/Oportunidades

Pontos
fracos/Ameaças

Cartão Postal / Muitos
visitantes

Conflitos: turismo X
esporte

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

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.

Degradação da UC

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

Formalização do setor

Ações Estratégicas

Responsável

MoNa

Femerj/ Aguiperj/ MoNa/
Sindegtur/ ACTA

Anexo 3
Adoção de Áreas Verdes MoNa - CCAPA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC
Coordenadoria de Proteção Ambiental - CPA
Gerência de Gestão de Unidades de Conservação - GUC
Rua Afonso Cavalcanti, 455 / 1253 – Cidade Nova
Tel.: 2976-2134

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
Dez/2016

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

Plano de Manejo
Publicado em 2013:
Diretrizes para manejo da
Trilha e das espécies
exóticas invasoras da flora

Termo de Adoção firmado entre
SMAC/FPJ/CCAPA em 2014
38 mil m²

2015: SMAC + FPJ + Conselho:
Aprovação dos Projetos

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

Reuniões do Conselho:
acompanhamento da execução dos
Projetos

Manejo da Trilha
 Intervenção em barreira de água em terra

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

Manejo da Trilha
 Intervenção para melhoria da composição paisagística da estrutura

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

Manejo da Trilha
 Fechamento de atalho

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

Manejo da Trilha
 Limpeza da bacia de contenção

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

Manejo das EEI Flora
 Remoção de capim-colonião

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

Manejo das EEI Flora
 Remoção de zebrina

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

Manejo das EEI Flora
 Remoção de comigo-ninguém-pode

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

Manejo das EEI Flora
 Remoção de zebrina

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

Manejo das EEI Flora
 Remoção de capim-colonião

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

Manejo das EEI Flora
 Remoção de capim-colonião

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

Manejo das EEI Flora
 Remoção de capim-colonião

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

Manejo das EEI Flora
 Remoção de capim-colonião

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

Manejo das EEI Flora
 Plantio de espécies nativas

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

Manejo das EEI Flora
 Plantio de espécies nativas

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

Manutenção
 Limpeza de pichações

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

Manutenção
 Limpeza de pichações

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

Manutenção
 Fechamento de atalho

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

Manutenção
 Fechamento de atalho

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

Anexo 4
Plano de Ação Conselho

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC
Coordenadoria de Proteção Ambiental - CPA
Gerência de Gestão de Unidades de Conservação - GUC
Rua Afonso Cavalcanti, 455 / 1253 – Cidade Nova
Tel.: 2976-2134

Conselho: Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca
PLANO DE AÇÃO
Item
1

Assunto
Guarita do MoNa

Período do
registro
2013

Ações
1 - Aprovar projeto arquitetônico.
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.

2
Atividade de Rapel no MoNa

jan/16

2 - Relatório do GT

Detalhamento das Ações/Regras e encaminhamento para Gerencia do
MoNa

3

Comemoração dos 10 Anos do MoNa

abr/16

Responsável

Prazo

Status

ECEME
CML 1ª Região
SMAC

----

Pendente!

O projeto está aguardando a aprovação da 1ª Região CML

FEMERJ
AGUIPERJ
ACTA
SMAC

jun/16

Atendido!

Oficina realizada dia 23/07/2016

dez/16

Em atendimento!

FEMERJ
AGUIPERJ
ACTA
SMAC
FEMERJ
AGUIPERJ
ACTA
SMAC

Comentário

fev/17

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!

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!

As ações planejadas foram realizadas pela CT de Comunicação
do Conselho

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

