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Vista à partir da Praia Vermelha
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apresentação

A elaboração do Plano de Manejo do Monumento 
Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, 
resultou de convênio tripartite firmado entre a Secretaria 
do Estado do Ambiente - SEA, a Prefeitura da Cidade do 
Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SMAC, e o Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade - FUNBIO, para a aplicação de recursos 
provenientes da Câmara de Compensação Ambiental do 
Rio de Janeiro. 

A elaboração do trabalho teve como principais diretrizes 
e embasamentos as determinações contidas em 
documentações técnicas, que orientaram a contratação 

da Detzel Consultores objetivando a 
elaboração do Plano de Manejo, 

bem como todo o

 arcabouço metodológico estabelecido no Roteiro 
Metodológico de Elaboração de Planos de Manejo, 
publicado pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de 
Janeiro - INEA, em 2010, e enquadramentos definidos de 
acordo com a legislação vigente. 

O Plano de Manejo, oficialmente homologado pela 
SMAC, estrutura-se em segmentos temáticos em função 
dos objetivos de cada uma das partes que constitui o 
documento. Desta maneira, o Plano de Manejo completo 
é apresentado nos seguintes blocos ou segmentos: 

1. Caracterização da Unidade de Conservação

2. Planejamento da Unidade de Conservação

3. Projetos Especiais

4. Procedimentos Participativos e Capacitação do 
Conselho Consultivo

5. Mapeamento da Unidade de Conservação

O documento ora apresentado corresponde ao Resumo 
Executivo do Plano de Manejo do Monumento 
Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. 
Compreende uma compilação reduzida dos capítulos e 
textos que integram a versão completa do Plano de 
Manejo, porém, com linguagem simplificada de maneira 

a permitir compreensão a diversos públicos. 

O propósito principal desta publicação é 
popularizar o conhecimento sobre o 

Monumento Natural dos Morros do Pão de 
Açúcar e da Urca, com destaques para a 
caracterização dos atributos naturais da 
região,  para as formas possíveis de uso 

público e para a apresentação  de uma 
síntese das ações e metas previstas para 

o futuro desta importante Unidade de 
Conservação brasileira, que integra 

o sítio declarado como Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO.
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a natureza emoldurada pela cidade maravilhosa
Matas, Montanhas e uma Paisagem Espetacular Reconhecida Mundialmente

Uma beleza singular! Assim pode ser definido o 
conjunto de montanhas formado pelos Morros do 
Pão de Açúcar e da Urca, encravado na Mata 
Atlântica e circundado pela maravilhosa 
cidade do Rio de Janeiro. A paisagem é 
um dos principais símbolos da cidade e, 
de tão espetacular, é um dos cartões-
postais mais famosos de todo o 
planeta. 

O local é conhecido por abrigar o 
Bondinho do Pão de Açúcar, que 
propicia o avistamento das cidades do 
Rio de Janeiro e Niterói por um ângulo 
ímpar entre o mar e as montanhas e 
permite vislumbrar a belíssima Baía de 
Guanabara. O conjunto dos morros foi 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), por sua importância 
histórica, cultural e natural, sendo reconhecido em 
todo o país e no mundo como um ícone brasileiro. 

Foi aos pés do morro do Pão de Açúcar que surgiu a 
Cidade Maravilhosa. Mas, o que poucos sabem é que 
este local ímpar da cidade do Rio de Janeiro, passou a 
ser uma área natural protegida há pouco tempo. Com 
a denominação de Monumento Natural (MONA) dos 
Morros do Pão de Açúcar e da Urca, a área foi 
oficializada como uma Unidade de Conservação (UC) 
com o objetivo principal de acrescentar ainda mais 
reconhecimento e proteção à área que é reduto de 
montanhas e florestas da Mata Atlântica em meio à 
cidade.

Historicamente, o local é utilizado das mais 
diversas maneiras há mais de quatrocentos anos. 
Agora, com o propósito de ordenar e ampliar o 
uso da área e estabelecer ações para valorizar a 
natureza, profissionais especialistas nas mais 
diversas áreas temáticas elaboraram o Plano 
de Manejo desta UC, aqui apresentado de 
forma resumida.
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O caminho para viabilizar a integração entre a 
natureza e as pessoas passa pelo 
aproveitamento máximo dos benefícios que 
uma determinada área - notável por seus 
atributos - pode proporcionar. As UC’s 
contribuem para garantir oportunidade à 
toda a população de usufruir desses 
benefícios, ao mesmo tempo em que 
permitem o controle do uso e da ocupação 
do solo, evitando a ocupação e 
degradação de áreas naturais importantes 
nos centros urbanos. 

No mundo todo existem UC’s 
estabelecidas e organizadas por leis e 
normas, o que lhes dá caráter de proteção 
oficial. O propósito principal da existência 

destas Unidades é tornar protegido um patrimônio 
natural que tem importância para todos os cidadãos, 
fazendo prevalecer o interesse coletivo sobre o 
interesse privado. 

A cidade do Rio de Janeiro conta com diversas áreas 
naturais protegidas. São 25 Áreas de Proteção 
Ambiental (APA), 18 Parques Naturais Municipais 
(PNM), 4 Áreas de Proteção Ambiental e 
Recuperação Urbana (APARU), 1 Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) e 1 Monumento Natural 
(MONA). Da área total do município, que soma 
122.000 hectares (um campo de futebol oficial tem 
cerca de 1 hectare), aproximadamente 36.000 
hectares tem proteção ambiental, representando 
cerca de 30% de sua superfície.

a proteção ambiental aliada ao uso público 
Garantir o Uso de Forma Ordenada e Proteger o Patrimônio Natural

U N I D A D E S  D E  C O N S E R V A Ç Ã O
E SUAS CATEGORIAS DE MANEJO

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Rio de Janeiro 
trabalha principalmente com três tipos de categorias de 
manejo de unidades de conservação:

Área de Proteção Ambiental (APA)
Unidade de uso sustentável, onde se admite o desenvolvimento 

de atividades de uso dos solos e dos recursos naturais para a 
produção de bens, considerando normas estabelecidas para 

garantir a proteção de recursos naturais importantes. Pode ser 
constituída por terras públicas ou privadas e ter certo grau de ocupação 

humana. Seus objetivos são proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

Parque Natural Municipal (PNM)
Áreas com atributos naturais signicativos protegidas por legislação especíca para 
garantir a preservação e a conservação ambiental. Em uma unidade de proteção 

integral é possível apenas o uso indireto dos recursos naturais, tais como o turismo, a 
recreação, a educação ambiental e o desenvolvimento de pesquisas. Parques devem 

ser áreas de posse e domínio público.
Monumento Natural (MONA)
Áreas cujas características ou feições são notáveis por sua singularidade, importância 
ou beleza, onde a conservação e proteção seja de interesse para a coletividade. 
Englobam as paisagens de interesse público e destinam-se à proteção ambiental e de 
seus atributos para o usufruto dos cidadãos. 

Além das municipais, o Rio de Janeiro tem outras  Unidades de Conservação, algumas 
delas estaduais e outras federais, como por exemplo o Parque Estadual da Pedra 
Branca e o Parque Nacional da Tijuca.



As áreas mais urbanizadas e populosas do Brasil situam-se dentro dos limites da Mata Atlântica, onde vivem cerca de 120 
milhões de habitantes que exercem atividades econômicas correspondentes a aproximadamente 70% do PIB brasileiro, 
contribuindo para a realidade de bioma mais alterado do planeta. 

Caracterizada por formações florestais densas e úmidas, a Mata Atlântica brasileira abriga 
milhares de espécies da flora e fauna, sendo um dos biomas mais importantes do mundo 
e considerado como foco prioritário para ações de proteção. A Mata Atlântica que se 
desenvolve na costa brasileira recobre formações geográficas tais como cadeias 
de montanhas, platôs, vales e planícies com níveis extremamente elevados 
de biodiversidade. A área de ocorrência da Mata Atlântica brasileira 
abrange toda a faixa continental atlântica do Rio Grande do Sul ao Rio 
Grande do Norte, incluindo também os estados de Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e  
Rio de Janeiro. 

Com o objetivo de proteger as belezas naturais e a 
exuberância da Mata Atlântica, as primeiras Unidades de 
Conservação brasileiras foram criadas na década de 1930. 
Contudo, cerca de um terço são relativamente pequenas 
e fragmentadas, o que reduz ou limita o seu potencial de 
conservação. 

No estado do Rio de Janeiro, a área da Mata Atlântica 
encontra-se reduzida a 17% de sua cobertura 
original. Mesmo assim, o Corredor da Serra do Mar 
e sua cobertura vegetal corresponde a uma das 
mais ricas áreas em diversidade biológica da Mata 
Atlântica e, consequentemente, do planeta.

mata atlântica brasileira 
Resquícios de um Importante Patrimônio
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o morro do pão de açúcar 
A Paisagem como Marco Natural de Sinalização Marítima

A Unidade de Conservação está numa posição 
historicamente importante para o município do Rio de 
Janeiro, pois foi próximo ao Morro do Pão de Açúcar que 
se deu a fundação da cidade, em 1º de março de 1565. 
O local foi escolhido estrategicamente pelos 
portugueses, já que permitia a observação de qualquer 
movimento de embarcações que visassem entrar ou sair 
da Baía de Guanabara. Dessa forma, o Pão de Açúcar 
passou a ser configurado como um marco natural de 
sinalização marítima.

A Baía de Guanabara se destaca não apenas por sua 
dimensão e heterogeneidade ambiental como baía 
costeira, mas também por sua inserção em uma das 
zonas mais urbanizadas do Brasil. A ação do homem, 
porém, tem afetado a integridade de seus hábitats e 
organismos, principalmente por conta da poluição. 
Apesar disso, a baía apresenta grande importância 
econômica, social e ambiental para a região. Tem uma 
área de aproximadamente 384 km², sendo 56 km² de 

ilhas e 328 km² de lâmina d'água. O perímetro é de    
131 km, com extensão máxima de 28 km de leste a 
oeste e cerca de 30 km de norte a sul, sofrendo um 
estreitamento em sua barra (entre a Fortaleza de Santa 
Cruz e o Forte de São João), onde sua largura se 
restringe a 1,6 km.

As primeiras casas e igrejas da cidade foram construídas 
onde hoje funcionam a Fortaleza de São João e a Escola 
de Educação Física do Exército. No entorno do Pão de 
Açúcar ainda não existiam a Praia Vermelha nem o 
terreno da Praça General Tibúrcio, que surgiram depois 
do aterro feito em 1697, e conectou o Pão de Açúcar e a 
Urca ao continente. Depois disso, a região recebeu 
diversas construções destinadas à defesa do território. 

A Urca, como bairro integrado à malha urbana do Rio de 
Janeiro, só viria a ser concebida e construída mais de 
300 anos depois da fundação da cidade.
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O acesso deve ser feito pela Av. Pasteur. 
Há algumas opções para entrar na UC: 

pelo bondinho situado na Praça 
General Tibúrcio, na Praia 

Vermelha, com pagamento do 
ingresso; ou pela pista Cláudio 
Coutinho, que costeia o mar, com 
entrada franca. Outras opções de 
visitação são as trilhas e as vias de 
escalada. Há também um 

heliponto no Morro da Urca 
disponível para voos panorâmicos 

ou mesmo para situações de 
emergência.

1

2

3

Google Earth

Praia
Vermelha

Praia de
Botafogo Praia do

FlamengoPraia de
Copacabana

1 Bondinho - Praça General Tibúrcio

2 Pista Cláudio Coutinho

3 Heliponto - Morro da Urca

Como Chegar
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Vista à partir da Praia do Flamengo
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Os Morros do Pão de Açúcar e da Urca foram declarados 
UC na categoria de Monumento Natural (MONA) no ano 
de 2006. Dessa forma, seus 91,5 hectares de superfície 
passaram a ser área prioritária para a conservação, 
proteção e recuperação. O objetivo do MONA é fortalecer 
as ações de proteção dos ecossistemas associados ao 
bioma Mata Atlântica e às zonas costeiras da cidade do 
Rio de Janeiro. Além disso, garantir os espaços verdes e 
livres para a promoção do lazer e a preservação dos bens 
naturais tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN).

O município do Rio de Janeiro conta com uma 
população 100% urbana de mais de 6 milhões de 
habitantes (Censo 2010). Concentra 74% da população 
do estado e 90% da área urbana de alta densidade, o que 
pressupõe a existência de pressões e impactos sobre os 
ecossistemas naturais remanescentes. A cidade sempre 
apresentou grandes taxas de crescimento, mesmo após 
perder o posto de capital do país, na década de 1960. 
Seu território de 1.224,56 km² abriga relevos 
contrastantes e três divisores de água representados por 
maciços montanhosos, além de conter lagunas, extensas 
áreas de baixadas e planícies litorâneas. O município faz 
limites ao Norte com os municípios de Itaguaí, Nova 
Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias e 
Magé; ao Sul com o Oceano Atlântico; a Leste com os 
municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Niterói; e a Oeste 
com o município de Itaguaí. 

A localização do Monumento Natural dos Morros do Pão 
de Açúcar e da Urca, no bairro da Urca (zona histórica da 
cidade do Rio de Janeiro), bem na entrada da Baía de 
Guanabara, demanda atenção. A região é caracterizada 
pela grande concentração demográfica e intensa 
urbanização. O avanço do crescimento urbano na região 
do MONA determina a necessidade de adotar estratégias 
de proteção e restauração na região, visando conservar a 
natureza no meio urbano e garantir a harmonia entre a 
fauna, a flora, os visitantes e os moradores da cidade.

Os Morros do Pão de Açúcar e da Urca são constituídos 
principalmente por gnaisses, com ocorrência adicional 
de kingizito, granito e dique de diabásio. Apesar do Pão 
de Açúcar apresentar baixa diversidade geológica, é 
considerado um dos principais sítios geológicos 
mundiais. O reconhecimento foi atribuído no ano 2000 
durante um congresso organizado pela União 
Internacional das Ciências Geológicas.

A UC e entorno imediato caracterizam-se por apresentar 
amplitudes topográficas significativas, de até 390 m, e 
declividades que chegam a atingir 87º nos trechos mais 
íngremes.

Diversas atividades desenvolvidas no MONA são 
possibilitadas pelas características geológicas e 
geomorfológicas locais, especialmente montanhismo, 
que se realiza em vias específicas demarcadas nos 
paredões. Essa atividade também torna a região motivo 
de reconhecimento com repercussão mundial.

monumento natural dos morros do 
pão de açúcar e da urca
Priorizando a Proteção à Natureza em Meio à Cidade

A região do Rio de Janeiro apresenta clima tropical. 
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, observa-
se na cidade uma amplitude da temperatura média 
mensal de 5,2ºC, com máximas médias de 26,6ºC em 
fevereiro e de 21,4ºC em julho. O período de maior 
incidência de chuvas no local é o mês de janeiro.

Geologia e Gemorfologia

Clima

Granito-Gnaisse Dique de Diabásio Granito

Gnaisse derivado de rocha sedimentar Aterro

Pão de Açúcar

Urca

caminhosgeologicos.rj.gov.br

Os portugueses 
denominaram o morro 

mais famoso do país pelo fato 
de o monte se assemelhar à 

forma de barro cônica, chamada 
pão de açúcar, utilizada na indústria 

de açúcar nos tempos coloniais. O 
formato também inspirou a origem 

do nome do morro da Urca, 
semelhante às linhas do navio 

típico dos países baixos.

OD S  NM OE MGI ER SO

OD S  NM OE MGI ER SO

OD S  NM OE MGI ER SO



O MONA tem registro confirmado de 58 espécies de 
aves, o que correspondente a 10% da avifauna conhecida 
para todo o município do Rio de Janeiro. Destacam-se 
pássaros e aves de notável beleza, tais como o gavião, a 
saíra-sete-cores, a coruja-buraqueira e o biguá. Diversas 
espécies podem ser avistadas com facilidade, tanto os 
pássaros com hábitos florestais quanto as aves marinhas.

A região não oferece condições para a sobrevivência de 
populações de mamíferos de grande porte, porém já 
foram encontradas algumas espécies de pequenos 
mamíferos como gambás, tatus e  morcegos. Dentre os 
répteis, destacam-se registros e visualizações de lagarto 
de grande porte, o teiú Tupinambis merianae, a lagartixa-
das-pedras Tropidurus torquatus e diversas serpentes. 

Sobre a fauna nativa brasileira de visualização fácil, 
porém exótica no MONA, destaca-se a numerosa 
população do mico-estrela Callithrix spp., originário do 
nordeste brasileiro e hoje bastante comum na mata que 
circunda os morros da Urca e do Pão de Açúcar. Embora 
de graciosa beleza, este animal é objeto de manejo para 
controle de população, já que ele influencia 
negativamente as populações de outras espécies 
animais, especialmente aves, em função do hábito 
alimentar de comer ovos.

Fauna

saíra-sete-cores
Tangara seledon

teiúlagartixa-das-pedras jibóia

Dario Sanchez

biguá

10
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As encostas entre os dois morros da UC e o topo do Pão 
de Açúcar são cobertos por florestas de porte amplo e 
alto, denominadas Floresta Ombrófila Densa ou Floresta 
Atlântica. De verde intenso, com uma cobertura ou dossel 
relativamente fechado que forma um ambiente de 
iluminação reduzida e umidade alta, essa vegetação é um 
dos tipos florestais que compõem a Mata Atlântica, 
característica da costa brasileira, e abriga grande 
diversidade de espécies, como a figueira, maçaranduba e 
palmeira.

A cobertura vegetal natural da área já sofreu muitas 
intervenções humanas durante quatro séculos, como o 
aproveitamento das madeiras para ocupação das encostas 
ou por ocorrência de incêndios. A Floresta Atlântica, 
especificamente, ocupa cerca de 66% da área do MONA e 
está em estádio médio de regeneração. 

Nas partes mais íngremes dos costões rochosos ou ainda 
nos ambientes onde os solos são rasos, a vegetação 
caracteriza-se por ter pequeno porte, constituída de 
espécies rústicas altamente resistentes que sobrevivem 
em substrato pobre de nutrientes, em condições de alta 
insolação e incidência de ventos, denominada vegetação 
rupestre. Nela são encontradas orquídeas, bromélias e 
muitas outras plantas herbáceas e arbustivas, entre elas a 
cebola-da-mata, a samambaia e a vassoura.

A flora existente nas rochas é extraordinariamente 
diversificada, com ocorrência de espécies endêmicas. Ela 
se estende por 31% da área da UC, e suas formações 
florísticas originais estão presentes em quase todos os 
paredões rochosos. 

Até pouco tempo atrás, grande parte das encostas e áreas 
situadas próximas ao cume dos Morros eram cobertas por 
uma espécie exótica chamada capim-colonião, que 
invadiu o espaço antes ocupado pela vegetação nativa. 
Aos poucos o local vem tendo a sua vegetação 
reconstituída graças aos sucessivos esforços de 
recuperação ambiental que têm sido empreendidos ao 
longo das últimas décadas por diversas instituições, 
grupos voluntários e montanhistas.

Vegetação

samambaia
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O teleférico do Pão de Açúcar foi instalado na primeira 
década do século XX, sendo o  primeiro do Brasil e o 
terceiro do mundo. O bondinho do Pão de Açúcar, como 
é mais conhecido, foi idealizado em 1908 pelo 
engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos, e 
inaugurado no dia 27 de outubro de 1912. Desde então, 
o local é um marco turístico do Rio de Janeiro, visitado 
por turistas de todo mundo sendo o principal atrativo do 
MONA. O bondinho foi construído, é mantido e operado 
pela Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, a qual 
também realizou ampla estrutura de atendimento ao 
público, incluindo espaços de convivência, mirantes, 
anfiteatro, banheiros, lojas e lanchonetes, pontos de 
apoio, achados e perdidos, entre outros. 

A visitação por bondinho aos Morros da Urca e do Pão 
de Açúcar é uma das atividades mais populares entre os 
turistas que visitam o Rio de Janeiro, e divide com o 
Cristo Redentor o papel de principais atrativos da cidade. 
O complexo está aberto diariamente entre 8 e 21 horas, 
com bondinhos que saem a cada 20 minutos, ou quando 
alcançam a lotação máxima de 65 pessoas. A duração da 
viagem é de três minutos, com velocidade máxima no 
primeiro trecho de 6 m/s (21,6 km/h) e, no segundo 
trecho, de 10 m/s (31 km/h). A capacidade de transporte 
é de 1,2 mil passageiros por hora. 

No complexo funcionam dois sistemas teleféricos com 
percursos independentes, um entre a Praia Vermelha e o 
Morro da Urca, e o outro entre o Morro da Urca e o Pão 
de Açúcar, com dois bondinhos em cada linha, 
circulando nos dois sentidos. Os carros de passageiros 
são os únicos no mundo com as faces laterais totalmente 
transparentes, com a utilização de acrílico e 
policarbonato, o que permite uma visão ímpar da 
paisagem e uma sensação espetacular de flutuação. 

As estações motrizes estão localizadas no Morro da Urca, 
acionadas por motores elétricos com a energia fornecida 

pela Light (concessionária de energia elétrica da cidade 
do Rio de Janeiro), e contam com um sistema de 
segurança por meio de um gerador elétrico a diesel. 
Além do gerador, cada linha tem dois sistemas de 
evacuação dos passageiros em caso de emergência. 
Numa delas o passageiro é deslocado por alçapão 
através de um sistema controlado pelo cabineiro, com 
limitação de 100 metros. O outro sistema é composto 
por uma gaiola que é levada até a cabine pelo cabo de 
sustentação, acionado por um sistema de tração 
independente. A equipe de condutores dos bondinhos é 
bem treinada para situações de emergência.

O sistema de operação do tráfego é automatizado, sendo 
controlado por equipamento eletrônico que faz a 
aceleração e desaceleração do carro. Painéis eletrônicos 
indicam a localização dos bondinhos mesmo em caso de 
neblina, e alertam para defeitos que estejam ocorrendo 
no sistema. Dispositivos de controle eletrônico impedem 
a partida do carro sem que os muitos itens de segurança 
estejam verificados, tais como porta não fechada, ventos 
acima do limite do padrão de segurança e pressão de 
óleo nos freios abaixo do limites.

O MONA está inserido no sítio declarado Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO, em 2012, na categoria 
Paisagem Cultural.
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visitando um patrimônio mundial
O  Bondinho  do  Pão  de  Açucar  –  100  Anos  de  História



estudo traça perl dos visitantes
Conhecer os visitantes do Monumento Natural constitui-
se elemento fundamental para a projeção de ações 
destinadas à melhoria do uso público e da proteção 
ambiental da UC. No âmbito da elaboração do Plano de 
Manejo da UC, em outubro de 2011 foram realizados 
estudos específicos sobre o perfil de visitação local, 
com a participação de técnicos da UFRJ.

Os Morros do Pão de Açúcar 
e da Urca recebem, 
anualmente, mais de 1,8 
milhão de visitantes, sendo 
aproximadamente 380 mil 
pela Pista Cláudio Coutinho e 
1,5 milhão pelo bondinho. 
Com relação a nacionalidade, 

77% são brasileiros e 23% estrangeiros. Dentre os 
visitantes nacionais, 48% são moradores da cidade, 13% 
de São Paulo e 11% de Minas Gerais. Com relação aos 
visitantes internacionais, a maioria é europeia, 
provenientes especialmente da Alemanha e Inglaterra. 

A maior parte dos visitantes têm faixa etária de 19 a 50 
anos de idade, distribuídos igualmente entre homens e 
mulheres. O perfil da maioria dos visitantes é de 
trabalhadores ativos em diversas profissões: 
administradores, professores, comerciários, 

engenheiros, médicos e funcionários públicos, entre 
outras. Do total, 62% se hospedaram em hotel e 64% 
permanecem de 3 a 7 dias na cidade. 

Já o motivo da ida ao Monumento Natural tem razões 
diversas. Entre os moradores, o local é utilizado para a 
realização de exercícios ao ar livre, como caminhada, 
corrida, trilha, escalada e pesca. Os provenientes de 
outras cidades, por sua vez, buscam predominantemente 
o turismo no Morro do Pão de Açúcar. Quando 
perguntados sobre os pontos positivos da visitação, 78% 
disseram ser a beleza natural, a paisagem ou ainda a 
vista panorâmica como principal motivação. Já quando o 
questionamento envolveu a importância da área, 62% 
afirmaram que ela precisa ser protegida em função do 
seu papel para a manutenção dos recursos naturais. 
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Pista Cláudio Coutinho
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montanhas de atrativos

Antes mesmo da construção do bondinho, o Pão de Açúcar já era procurado 
por escaladores. Segundo os relatos de alguns historiadores, o morro foi 
escalado pela primeira vez no ano de 1817 por uma inglesa de 39 anos 
chamada Henrietta Castiers. Essa primeira ascensão ao cume, onde teria sido 
fincada uma bandeira britânica, motivou a subida por militares do exército real 
para retirá-la e substituí-la por uma bandeira de Portugal. A partir daí, várias 
pessoas, estrangeiras e brasileiras, escalaram o Pão de Açúcar, podendo ter 
nascido ali o montanhismo brasileiro como aventura esportiva. Em 1944 foi 
conquistada a segunda via de escalada de acesso ao cume, a Chaminé Stop e, 
na década seguinte, foram abertas diversas outras vias no Morro do Pão de 
Açúcar e também no Morro da Urca, selando o destino de reconhecimento como 
um dos principais centros de escalada urbana do mundo.

Atualmente, o Monumento Natural dos Morros do Pão 
de Açúcar e da Urca é um dos principais centros de escalada brasileiros, 
com reconhecimento internacional. A área da unidade de conservação, 
juntamente com os morros da Babilônia e do Urubu, se constitui no mais 
conhecido, frequentado e tradicional centro de escalada do Brasil, com 315 vias e 
variantes e mais de 300 lances abertos em boulders, blocos de pedra que 
oferecem desafios dispensando o uso de cordas. Segundo o Guia de Escaladas 
da Urca (Queiroz & Daflon), há vias de diferentes tamanhos, níveis e estilos, 
incluindo bigwalls, nas quais, devido ao tamanho e à complexidade do trajeto, é 
necessário dormir no meio da parede.

São mais de 50 vias de escalada. A face sul é bastante 
frequentada, principalmente no setor conhecido como 
Parede dos Coloridos, que oferece 21 vias de nível fácil 
(entre 2º e 4º grau) com comprimento entre 85 e 225 
metros em estilo de agarras e aderência. 

A trilha do Morro da Urca, onde fica a estação 
intermediária do bondinho do Pão de Açúcar, oferece 
pouca dificuldade, sendo desnecessário o uso de 
equipamentos de montanhismo. A caminhada oferece 
uma bela paisagem entre a montanha e o oceano, e tem 
duração média de 40 min.

Na extremidade esquerda da Praia Vermelha está 
localizada a Pista Claudio Coutinho, que circunda o 
Morro da Urca. Com cerca de 1,25 km, é bastante 
utilizada para prática de esportes, como corridas, e 
também por turistas, principalmente pela bela paisagem 
e por seu relevo plano.

Considerando sua representatividade para a cidade do Rio 
de Janeiro, o fácil acesso e a alta qualidade das vias, o Pão 
de Açúcar é, provavelmente, a montanha mais escalada do 
Brasil. Tem mais de 100 vias de escaladas distribuídas em 
todas as suas faces e contraforte.

Escaladas esportivas podem ser praticadas em diversas 
falésias e blocos, como Os Minerais, o Hot Dog, a Pedra 
do Urubu e a Falésia da São Sebastião. Outra atividade 
considerada esportiva é o boulder, escalada de blocos de 
rochas sem corda.

Morro da Urca

Referência Mundial em Escalada

Pão de Açúcar
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a organização por zonas e as normas de uso
Agrupar o Território por Similaridades Auxilia o Cumprimento dos Objetivos da UC

O território de uma UC normalmente apresenta 
características e delineamentos que normalmente 
permitem a definição de setores territoriais por 
similaridade ou homogeneidade, denominadas Zonas ou 
Áreas. Uma Unidade de Conservação pode apresentar 
várias Zonas ou Áreas, cada qual identificando 
segmentos do território sobre os quais são previstas 
diretrizes e aplicadas normas de uso específicas. 

No caso do Monumento Natural dos Morros do Pão de 
Açúcar e da Urca, o território foi dividido em duas Zonas 
específicas, seguindo as recomendações técnicas do 
Roteiro Metodológico para Planejamento de Unidades de 
Conservação de Proteção Integral publicado pelo 
Instituto Estadual do Ambiente do Estado do Rio de 
Janeiro – INEA. As Zonas consideradas são: Zona de 
Conservação cujo objetivo principal é de manter a 
qualidade ambiental das florestas e das áreas naturais 
protegidas, e a Zona de Recuperação que tem o 

objetivo principal de aglutinar ações definidas para a 
recuperação das florestas e áreas degradadas lá 
existentes. 

Os setores destinados ao uso público na Unidade de 
Conservação, correspondentes às áreas ocupadas pelo 
Bondinho e suas estruturas anexas, bem como pela Pista 
Claudio Coutinho, foram definidos como Áreas de 
Visitação. Juntamente com as trilhas, estas áreas tem 
como prioridade principal, organizar o uso e permitir o 
estabelecimento de estruturas para o atendimento aos 
visitantes do Monumento Natural dos Morros do Pão de 
Açúcar e da Urca.

O planejamento da Unidade de Conservação também 
prevê a aplicação de um conjunto de Normas Gerais e 
Específicas, do qual foram extraídas aqui algumas delas 
a título de resumo, expostas a seguir.

 Todo e qualquer material informativo a ser distribuído no 
interior da UC, o uso de imagem para fins comerciais e a 
realização de qualquer tipo de evento deverão ser 
previamente autorizados pela administração do MONA;

É proibida a instalação de placas que não estejam 
vinculadas à gestão da UC, ou a serviço dela, inclusive 
as de cunho publicitário e político-partidário - neste 
último caso até mesmo as manifestações são vedadas;

É proibida a caça, captura e coleta de espécimes da 
fauna e flora, exceto para fins de pesquisas científicas 
previamente autorizadas, bem como o extrativismo de 
recursos naturais, incluindo substratos do solo, de 
rochas e de água;

É proibido o ingresso e a permanência de pessoas 
portando equipamentos destinados ao corte, à caça ou a 
quaisquer outras atividades ilícitas, como armas, facões, 
tinta spray e aparelho de som. Os fiscais, os vigilantes e 
a guarda municipal poderão solicitar a abertura de bolsas 
e mochilas e impedir a entrada de pessoas portando 
estes objetos;

É proibido fazer fogueiras, despejar brasas, provocar e 
atear fogo na vegetação ou qualquer outra conduta que 
possa causar incêndio na UC; 

Não é permitida a entrada, a permanência, o uso e a 
criação de animais domésticos ou plantios agrícolas na 
UC, salvo no caso de animais de apoio à pessoas com 
necessidades especiais;

É proibido o consumo de bebidas alcoólicas e de 
quaisquer outras substâncias consideradas 

entorpecentes no interior do MONA. Exceção somente 
para o consumo de bebida alcoólica na área de visitação 
intensiva denominada “Complexo Turístico da CCAPA¹”;

Não é permitida a realização de eventos de competição 
esportiva no interior do MONA que não estejam previstos 
no Plano de Manejo;

Não é permitido habitar na área do MONA;

Não é permitida a delimitação de espaços específicos 
para práticas religiosas, sendo vedada a realização de 
oferendas;

É permitida a prática comercial no interior da UC 
somente nos casos previstos no Plano de Manejo ou 
com a prévia anuência da administração da UC, bem 
como dos demais órgãos competentes da Prefeitura;

Quaisquer atividades que coloquem em risco a 
integridade da UC deverão ser imediatamente suspensas, 
mesmo tendo sido autorizadas.

Resíduos sólidos e líquidos produzidos na UC devem 
dispor de destinação e tratamentos adequados;

É proibido lançar quaisquer produtos químicos e 
resíduos líquidos ou sólidos não tratados, inclusive 
produtos químicos para banho ou lavagem, nos recursos 
hídricos do MONA;

Para o armazenamento de combustível e produtos 
químicos no interior da UC é obrigatória a apresentação 
de um plano de contingência e de monitoramento 
ambiental, a ser aprovado pelo órgão ambiental 
municipal.

¹ CCAPA - Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar

Normas Gerais
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Zoneamento do MONA dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca
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O MONA está aberto à visitação todos os dias da 
semana, com entrada pela pista Claudio Coutinho das 
6h às 18h e saída até às 20h;

É permitida a entrada antes das 6h e a saída após às 20h 
pela Pista Claudio Coutinho no caso de situações 
específicas, como para a  prática de escalada em 
determinadas vias, mediante solicitação antecipada de 
48 horas à administração da UC;

O horário de entrada pelo teleférico é das 8h às 20h, 
com saída prevista até às 21h, sendo permitidos 
horários diferenciados em caso de eventos autorizados 
pelo órgão gestor da UC;

Os visitantes devem assumir integralmente os riscos 
provenientes de sua conduta, inerentes à prática de 
atividades esportivas e ao lazer em ambientes naturais, 
tanto no que se refere à sua própria segurança e 
integridade física quanto na manutenção dos atributos 
ambientais e/ou infraestrutura existente no MONA, 
mediante a assinatura de termos específicos, quando 
couber;

Não é permitido usar aparelhos de som sem fone de 
ouvido ou produzir sons e estampidos no interior da UC 
sem autorização;

É proibido fazer marcações ou pichações em pedras, 
árvores ou qualquer outra estrutura do MONA, exceto 
com autorização da administração da UC;

É proibido abrir e utilizar atalhos e picadas;

Não é permitido alimentar os animais silvestres, nativos 
ou exóticos;

 Todo o lixo produzido deve ser disposto em recipientes 
próprios, disponíveis na área de uso público, ou 
recolhido em sacos plásticos e trazido quando do 
retorno da caminhada pelas trilhas;

Não é permitida a circulação de bicicletas, skates ou 
veículos automotores na área do MONA, salvo em casos 
específicos devidamente justificados e com prévia 
autorização da administração da UC. 
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Os montanhistas devem conhecer e observar todas as 
normas de conduta consciente em unidades de 
conservação estabelecidas pelo Ministério do Meio 
Ambiente;

A prática de escalada deve observar as Diretrizes de 
Mínimo Impacto em Paredes e suas revisões, elaboradas 
pela FEMERJ;

As intervenções para a manutenção de vias (troca de 
proteções fixas, colocação de cabos de aço, entre 
outras) devem observar o direito autoral da conquista da 
via;

A abertura de novas vias deve observar o disposto nas 
Diretrizes de Mínimo Impacto em Paredes. Nos locais 
sem restrição de conquista, é preciso encaminhar um 
comunicado por escrito à administração da UC;

O pernoite só é permitido no platô da Ibis para realizar 
as vias da face norte do Pão de Açúcar;

A contratação de guia ou condutor por visitantes não é 
obrigatória;

Não é permitida a prática comercial do rapel;

 Todo o lixo produzido deve ser trazido de volta das 
trilhas e disposto em lixeiras disponíveis nas áreas de 
visitação (Pista Claudio Coutinho e Complexo Turístico 
da CCAPA) ou levado para fora da UC;

A prática exclusiva de rapel só é permitida na face norte 
do Morro da Urca, no setor à esquerda da via Mesmo 
com Chuva;

Na face norte do Morro da Urca não é permitida a 
ancoragem nas estruturas do CCAPA para a prática do 
rapel.

Montanhismo e Escalada
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Pesquisas e Atividades de 
Recuperação Ambiental

Pesca

As atividades de pesquisa científica só podem 
ocorrer mediante aprovação da 
SMAC/CPA/GUC e com anuência da 
administração da UC;

O mau uso de licenças ou sua ausência são 
passíveis de notificação ou suspensão dos 
trabalhos por parte da UC;

O trabalho de campo de pesquisadores 
estrangeiros deve ser acompanhado pela contraparte 
brasileira, salvo em casos excepcionais previamente 
autorizados pelo gestor do MONA;

Pesquisas com potencial de bioprospecção somente 
serão autorizadas como pesquisa básica e terão coleta 
de exemplares limitada a quantidades que 
comprovadamente não impactem as populações locais, 
de acordo com características de cada espécie;

Para aprofundamento de estudos, novas coletas das 
mesmas espécies ficam condicionadas à apresentação 
de estudos populacionais e de distribuição geográfica;

Excepcionalmente poderão ser autorizados projetos que 
envolvam coletas de sementes para produção de mudas 
em zonas indicadas pelo órgão gestor da UC, desde que 
não comprometam a estabilidade da população 
amostrada;

A área de amostragem, bem como o tipo/especificações 
de qualquer marcação de espécimes em campo, 
deverão ser informados no projeto e, após avaliação 
técnica, poderão ser 
substituídos se necessário;

As pesquisas que incluam 
coleta de material botânico 
deverão informar o herbário 
utilizado para a guarda do material;

É permitida a instalação de viveiros 
temporários de mudas no MONA, 
exclusivamente destinados à recuperação 
de áreas alteradas na UC. O viveiro será 
mantido enquanto durarem as atividades de 
recuperação da área alvo;

Quando possível, a coleta de sementes e outros 
propágulos deverão ser provenientes de 
matrizes de áreas externas à UC, podendo 
excepcionalmente ser oriundos do seu interior.

A pesca amadora de linha (linha de mão, caniço 
simples e caniço de molinete ou carretilha) é permitida 
na UC somente na área de visitação do costão rochoso, 
ao longo da pista Claudio Coutinho;

O pescador amador em atividade de pesca ou 
transportando o produto da pescaria deve portar um 
documento de identificação pessoal e a licença de 
pesca amadora, obtida junto ao IBAMA, excetuando-se 
os casos de dispensa previstos em lei, sem prejuízo 
das normas estabelecidas por Estados e Distrito 
Federal;

Para a pesca de linha na UC, é obrigatório ser 
cadastrado na Prefeitura Militar da Zona Sul, obtendo a 
carteira de pesca.
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planejar ações para o presente e para o futuro
Planejamento por Objetivos Elaborado com a Participação da Sociedade

O planejamento do Monumento Natural dos Morros do 
Pão de Açúcar e da Urca foi elaborado por uma equipe 
multidisciplinar composta por mais de 60 profissionais 
das mais diversas formações acadêmicas e experiências 
de campo. Envolveu também órgãos governamentais e 
não governamentais, instituições de pesquisa, 
desenvolvimento e de ordenamento territorial, além de 
representantes das comunidades do entorno, usuários da 
área e convidados, de maneira a possibilitar a coleta de 
informações o mais abrangente possível, valorizando os 
procedimentos participativos.

O planejamento de cada área territorial e grupo de temas 
ou ações temáticas teve abordagem em pelo menos dois 
níveis, o estratégico e o planejamento de ações. Neste 

sentido, em sua primeira abordagem o Plano de Manejo  
compreende uma visão mais abrangente, definindo 
estratégias e diretrizes de ação a serem aplicadas ao 
longo do tempo futuro com perspectiva de longo prazo, 
compreendendo um período de 5 anos. A segunda 
abordagem compreende detalhamentos de ações por 
área temática, organizadas em encartes e em projetos 
especiais, como por exemplo os encartes de 
Administração e Gestão da UC, Pesquisa e 
Monitoramento, Uso Público, ou ainda, Programa de 
Incentivo à Observação de Pássaros.

Os Planos e Programas propostos no Plano de Manejo 
com seus respectivos objetivos e resultados esperados 
estão apresentados nas próximas páginas.

20

programas levam em conta características da uc
V i s i t a ç ã o , F a u n a e F l o r a s ã o o s E n f o q u e s d o P l a n o d e M a n e j o

As atividades de proteção da região devem ser realizadas 
de maneira constante. O delineamento de ações, através 
de programas específicos, serve para orientar os 
gestores a adotarem medidas que permitam a 
preservação dos ambientes naturais e propiciem 

melhorias para receber os visitantes. Cada estudo levou 
em consideração características típicas do MONA, a fim 
de detectar potenciais de utilização da unidade. Com 
essas informações, foi elaborado um planejamento 
específico para a implantação das ações.
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS

Programa de 
Pesquisa

Programa de 
Recreação

Programa de 
Monitoramento

Programa de 
Interpretação e 

Educação 
Ambiental

Estimular a realização de pesquisas no MONA para gerar conhecimentos que 
orientem o manejo da Unidade. O Programa tem, também, como objetivo, 
ajudar no acompanhamento e na avaliação dos projetos de pesquisa em 
andamento, e sugerir e estimular o desenvolvimento de linhas prioritárias para 
as demandas da gestão da UC. 

Preparar o MONA para a recepção estruturada de visitantes, disponibilizando as 
informações necessárias, garantindo a diversidade de experiências e uma 
visitação responsável, de forma a evitar danos à Unidade de Conservação. O 
Programa deve promover experiências positivas no ambiente natural aos visitantes 
e sensibilizar a população para a importância da conservação do meio ambiente.

Estabelecer as ações de avaliação do manejo do MONA, que deverá ser feito 
preferencialmente em conjunto com as instituições parceiras. As ações de 
monitoramento são voltadas para avaliação da efetividade da UC na conservação 
da biodiversidade e de processos naturais, bem como para análise do impacto da 
visitação, satisfação dos visitantes e outras atividades dentro da Unidade e no 
entorno, visando a proposição de medidas corretivas ou mitigadoras de impactos. 

Promover e organizar experiências educativas aos visitantes do MONA, levando-
os à compreensão do meio ambiente, de suas inter-relações, da história e 
cultura da região, bem como a sensibilização para com a conservação da UC. 

1. Conhecimento do patrimônio natural e cultural da UC e entorno ampliado e divulgado.
2. Acervo organizado das pesquisas realizadas no MONA.
3. Resultados divulgados através de publicações, como: revistas indexadas, anais, dentre outros.
4. Sistema de gerenciamento de dados de pesquisa implementado.
5. Realização de Encontros Científicos sobre o MONA.
6. Realização de pesquisas consoantes com as necessidades de gestão da UC. 
7. Estabelecimento de parcerias para pesquisa na UC.

1. Manter a ampla diversidade de experiências de visitação, com atendimento das expectativas, observando a minimização dos impactos.
2. Implantação e manutenção da estrutura adequada para visitação.
3. Promover a conservação dos recursos ambientais da UC através de ações com instituições parceiras envolvidas com a visitação da UC.
4. Execução do Subprograma de Manejo e Monitoramento dos Impactos da Visitação.
5. Implantação de operação de mínimo impacto ambiental de voos panorâmicos, com ênfase em ruídos.

1. Avaliação das condições de conservação da biodiversidade.
2. Avaliação dos impactos causados pela visitação.
3. Avaliação das experiências de visitação e satisfação dos visitantes.
4. Avaliação do comportamento das espécies invasoras.
5. Estabelecimento de parcerias para a execução do programa de monitoramento.
6. Implantação do Sistema de Gerenciamento de Dados do Monitoramento.

1. Visitantes informados e conscientizados quanto ao patrimônio histórico e natural e reconhecimento da importância do MONA.
2. Comportamento dos visitantes da UC compatível com os princípios de conduta consciente em ambientes naturais; 
3. Conhecimentos ecológicos, culturais e históricos do MONA divulgados.
4. Material informativo produzido e distribuído.
5. Servidores, funcionários terceirizados e voluntários devidamente capacitados para a realização das atividades de interpretação e 

educação ambiental.
6. Calendário anual de eventos e atividades elaborado e implementado.
7. Centro de visitantes e o ponto de informação no Morro da Urca estabelecidos.
8. Áreas de Visitação, incluindo trilhas, funcionando e com infraestrutura adequada para recepção do visitante.
9. Conselho consultivo capacitado e atuante, capazes de atuar como agentes multiplicadores.

Programa de 
Relações 
Públicas

Programa de 
Educação 
Ambiental

Promover a imagem da UC e as atividades nela desenvolvidas para a 
sociedade por meio de ferramentas adequadas de comunicação e marketing.

1. Material de divulgação sobre o MONA disponível e distribuído amplamente.
2. Imagem do Morro do Pão de Açúcar e da Urca vinculada à uma Unidade de Conservação.
3. Convites para participação do MONA em eventos culturais e turísticos para a promoção do Pão de Açúcar e da Cidade do Rio de Janeiro.
4. Maior compreensão por parte dos visitantes e moradores da Cidade sobre a importância do MONA como unidade de conservação da 

natureza, prestador de serviços ambientais e gerador de renda.
5. Integração das instituições do entorno com a UC ampliada.
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Promover atitudes de respeito e proteção aos recursos naturais e culturais da UC e 
seu entorno, por meio de ações de conscientização e educação ambiental formal.

1. Todas as escolas do entorno cadastradas.
2. O MONA reconhecido como recurso educacional valioso para as escolas e comunidades locais. 
3. Freqüente visitação de escolas.  
4. Professores capacitados para inserir e trabalhar a temática ambiental nos currículos.
5. Escolas da zona de amortecimento envolvidas em atividades dentro da UC.

Promover ações de identificação, valorização e incentivo às iniciativas de 
desenvolvimento socioeconômico na Zona de Amortecimento do MONA, que 
sejam compatíveis com os objetivos de conservação do MONA.

1. Atividades culturais e eventos na ZA desenvolvidos de forma ordenada e com baixo impacto, tanto para a ZA, quanto à UC.
2. Atividades econômicas das operações turísticas e eventos culturais (Complexo Turístico do Pão de Açúcar), no interior da UC, 

desenvolvidas sem comprometer a qualidade ambiental dos ecossistemas do MONA.
3. Maior atuação do MONA em relação a qualidade e o ordenamento dos serviços de apoio à visitação, lazer e turismo na ZA.

Incentivo às 
Alternativas de 

Desenvolvimento
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OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS

Programa de 
Manejo da Fauna

Programa de 
Fiscalização

Programa de 
Administração e 

Manutenção

Programa de 
Manejo de Flora

Programa de 
Prevenção e 
Combate de 
Incêndios

Programa de 
Infraestrutura e 
Equipamentos

Programa de 
Recuperação de 

Áreas Degradadas

Programa de 
Vigilância 

Patrimonial

Programa de 
Cooperação 
Institucional

Programa de 
Sustentabilidade

Garantir a conservação da diversidade faunística e de seu hábitat, bem como 
estabelecer as medidas corretivas ou mitigadoras de degradação ou perturbação 
do ambiente, e possui importante relação com os Programas de Pesquisa, 
Monitoramento e Recreação.

Dotar a UC de estrutura mínima de pessoal e equipamentos e estabelecer as 
ações necessárias para garantir a conservação do MONA e da Zona de 
Amortecimento através de ações de fiscalização.

Dotar a administração de recursos humanos, materiais e financeiros necessários 
para a gestão da UC, além de indicar os procedimentos administrativos 
necessários para adequada execução das atividades previstas neste planejamento.

Garantir a conservação da diversidade florística e de seu hábitat, bem como 
estabelecer as medidas corretivas ou mitigadoras de degradação ou perturbação do 
ambiente e possui importante relação com os Programas de Pesquisa, 
Monitoramento e Recreação.

Dotar a UC de estrutura mínima de equipamento e de pessoal especializado, além 
de estabelecer as ações necessárias de prevenção e combate a incêndios de forma 
a minimizar seus danos sobre o ambiente do MONA.

Dotar a UC, no que se refere à implantação e manutenção, de infraestrutura e de 
equipamentos adequados para atender as necessidades dos programas previstos 
neste Plano de Manejo.

Recuperar áreas degradadas na UC.

Dotar a UC de estrutura mínima de equipamento e de pessoal, bem como 
estabelecer as ações necessárias para garantir a segurança das edificações, 
equipamentos e materiais da UC.

Estabelecer as diretrizes para realizar parcerias com instituições que contribuam 
para a efetiva gestão do MONA, abrangendo as áreas: de proteção e manejo dos 
recursos naturais; geração de pesquisa e conhecimento; visitação; interpretação e 
educação ambiental.

Dotar a UC de diretrizes para desenvolver estratégias para arrecadação de 
recursos próprios através da captação externa por meio da elaboração de projetos 
e/ou parcerias junto a instituições governamentais e não governamentais.

1. Controle de populações de espécies exóticas invasoras (mesmo as domesticadas), de acordo com estudos específicos.
2. Manutenção e ampliação da diversidade faunística, com a contínua recuperação ambiental da área.
3. Maior conhecimento da fauna do MONA.

1. Sede administrativa para apoio à fiscalização instalada, devidamente equipada e funcionando.
2. Presença permanente de um agente de fiscalização no portão de acesso à pista Claudio Coutinho.
3. Permanência de três agentes de fiscalização, atuando também no apoio à visitação (exercendo a função de guarda-parque), em serviço 

de ronda pela UC, durante o período aberto à visitação.
4. Aumento das atividades de fiscalização e controle, através da implementação de parcerias, com, por exemplo: Exército Brasileiro, 

Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, FEMERJ e Prefeitura Militar.
5. Controle de entradas irregulares para acesso ao Monumento Natural.
6. Controle da entrada de pescadores, com apresentação da Carteira da Prefeitura Militar.

1. Administração do MONA com equipe qualificada.
2. Mobilização dos recursos humanos suficientes para execução dos programas do Plano de Manejo e gestão da UC.
3. Estrutura organizacional do MONA formalizada.
4. Unidade de Conservação estruturada para o desenvolvimento de suas atividades. 

1. Controle de populações de espécies exóticas invasoras de acordo com estudos específicos.
2. Manutenção da diversidade florística, com a contínua recuperação ambiental da área.
3. Maior conhecimento da flora do MONA.

1. Redução da ocorrência de incêndios e seus danos.
2. Aumento das atividades de prevenção e combate a incêndios, através da implementação de parcerias
3. Formação de um grupo voluntário de brigada de incêndio.
4. Visitantes, funcionários e prestadores de serviços conscientes dos riscos da ocorrência de incêndios e seus danos.

1. Implantação da estrutura de apoio à administração.
2. Edificações equipadas para melhor desempenho das funções prioritárias da administração, controle e fiscalização e uso público.
3. Edificações que promovam conceitos de construção sustentável.
4. Centros de Visitantes do MONA implantado e operando.
5. Sinalização implantada.
6. Equipamentos básicos para a manutenção do MONA e fiscalização adquiridos.
7. Estruturas existentes restauradas.
8. Patrimônio material do MONA preservado.

1. Restauração ecológica das áreas ocupadas por espécies invasoras.
2. Controle da erosão na trilha do Morro da Urca.
3. Controle dos pontos de erosão a jusante da pista Claudio Coutinho.

1. Segurança dos bens e instalação de edificações de apoio a serem implantadas.
2. Estabelecimento de parcerias para apoio às atividade de vigilância.
3. Instalação de um sistema de vídeo vigilância nas edificações de apoio a serem implantadas na pista Claudio Coutinho.
4. Presença de um vigilante patrimonial 24 horas. 

1. Aumento da capacidade operacional com redução de custos institucionais.
2. Ampliação do sistema de colaboração entre as instituições e o MONA. 
3. Incremento da troca de experiência entre SMAC/MONA e parceiros.
4. Parcerias estabelecidas (acordos, convênios ou outros) para a implantação dos Programas e do Plano de Manejo como um todo.

1. Obtenção de recursos de maneira sistemática e constante para a manutenção da UC e para novos investimentos.
2. Melhoria das condições de infraestrutura e gestão. 
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EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO

Coordenação Geral
Valmir Augusto Detzel - Eng. Florestal, M.Sc.

Sandra Mayumi Nakamura - Arquiteta e Urbanista, Esp.

Coordenação Geral Adjunta
Lorena Carmen Folda Detzel - Bióloga, Esp.

Coordenação Executiva
Delson Luiz Marins de Queiroz - Eng. Florestal, M.Sc.

Meio Físico
Fabiano Antônio de Oliveira - Geógrafo, M.Sc., Dr.

Jolnnye Rodrigues Abrahão - Biólogo, M.Sc., Dr. 

Ricardo Silva Cardoso - Biólogo, M.Sc., Dr.

Meio Biológico - Vegetação
Carlos Vellozo Roderjan - Eng. Florestal, M.Sc., Dr.

Meio Biológico - Fauna
Alberto Urben Filho - Biólogo, Esp.

Fernando Costa Straube - Técnico Biologia 

Luciano Neves dos Santos - Biólogo, M.Sc., Dr.

Ricardo Silva Cardoso - Biólogo, M.Sc., Dr.

Meio Antrópico
Andressa Mendes Argenta - Geógrafa, Esp.

Beatriz Penna - Bióloga, M.Sc., Dra.

Delson Luiz Marins de Queiroz - Eng. Florestal, M.Sc.

Letícia Schmitt de Oliveira - Arquiteta e Urbanista, Esp.

Patrícia Costa Pellizzaro - Arquiteta e Urbanista, Esp., M.Sc.

Sandra Mayumi Nakamura - Arquiteta e Urbanista, Esp.

Capacitação do Conselho Consultivo
Frances Vivian Corrêa - Psicóloga, Esp., M.Sc.

Gustavo Mendes de Melo - Psicólogo, M.Sc., Dr.

Marta de Azevedo Irving - Bióloga e Psicóloga, M.Sc., Dra.

Mapeamento e Geoprocessamento
Roque Sanchéz Dalotto - Eng. Cartógrafo, M.Sc., Dr., PhD

Projetos Especiais
Alberto Urben Filho - Biólogo, Esp.

Ana Lúcia Camphora - Psicóloga, M.Sc., Dra.

Delson Luiz Marins de Queiroz - Eng. Florestal, M.Sc.

Fernando Costa Straube - Técnico Biologia

Projetos Especiais - Perl dos Visitantes
Bruna Ranção Conti - Turismóloga, M.Sc.

Marcelo Nicoll Pires - Economista, M.Sc.

Marta de Azevedo Irving - Bióloga e Psicóloga, M.Sc. Dra.

Moderação de Ocina
Flávia Rodrigues - Psicóloga e Pedagoga, M.Sc.

Frances Vivian Corrêa - Psicóloga, Esp., M.Sc.

José Gabriel Pesce Junior - Advogado, Esp.

Apoio Técnico
Antônio Sérgio Cardoso Filho - Eng. Florestal

Beatrice Stein Boraschi dos Santos - Bióloga

Carla Luciane Lima - Eng. Florestal

Cássio Kiyonori Nakamura - Oceanógrafo, M.Sc.

Gilberto Alves de Souza Filho - Biólogo

João Luiz Severo Martins - Geógrafo, Esp.

Jos Bol - Eng. de Software

Josias Alan Rezzini - Biólogo

Leonardo Rafael Deconto - Biólogo

Luan Harder - Graduando de Eng. Sanitária e Ambiental

Luiz Gustavo Andreguetto - Biólogo, Esp.

Luiz Henrique Lyra - Biólogo, Esp.

Marcello Guerreiro Gonçalves - Eng. Florestal, Esp.

Marcelo Nicoll Pires - Economista, M.Sc.

Marcelo Villegas - Biólogo

Mariana Oliveira do Prado - Graduando em Psicologia

Matheus Baldim - Graduando em Eng. Sanitária e Ambiental

Mônica Moreira Barbosa - Arquiteta, Esp.

Renata Burlamaqui Bradford - Arqueóloga, M.Sc.

Renato Pimenta Esperanço - Eng. Florestal

Thiago Jair dos Santos - Eng. Sanitarista e Ambiental

Thiago Palhares de Pollari Alverga - Eng. Florestal

Vanessa Boscaro - Arquiteta e Urbanista, Esp.

Apoio Administrativo
Angéli Elisa Stahelin - Publicitária, Esp.

Guilherme Messias - Administrador, Esp.

Estagiários Pesquisa Perl dos Visitantes
Angélica de Mesquita Almeida
Anna Carolina Gaspar Gomes de Lima
Caio Menezes Ribeiro
Daiana dos Santos Clementino
Diogo de Carvalho Antunes Silva
Felipe de Barcellos Bizerra dos Santos
Flavio de Castro Simões
Isadora Conceição Viana
Jacqueline Silva Rodrigues
Joice Damásio
Juliana Maria Corrêa Tavares
Laís do Amaral Nunes
Larissa Florido Hernandes
Maria Clara Oliveira
Patrícia Paiva 

EQUIPE DE SUPERVISÃO INSTITUCIONAL DO PLANO DE MANEJO

Coordenação Institucional
Sônia Lúcia Peixoto - Bióloga, MSc

Coordenadora CPA
Isabela Lobato da Silva - Eng. Florestal

Gestor do MONA dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca
Marcelo Barros de Andrade - Biólogo

Técnico CPA/GUC
Jorge Lourenço Pontes - Biólogo, PhD
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