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Bem vindo(a) ao projeto Educa 
Bondinho!

Nele você terá a oportunidade 
de conhecer maravilhas da ci-
dade do Rio de Janeiro, e ainda 
aprender um pouco sobre sua 
história, geografia e ecologia.

O Monumento Natural (MoNa) 
dos Morros do Pão de Açúcar 
e da Urca, com sua riqueza de 
paisagens e elementos naturais 
e humanos, nos oferece múltiplas 
possibilidades de aprendizado e 
enriquecimento cultural. Através 
da observação apurada e do 
exercício do olhar ambiental, 
podemos abordar e discutir 
temas como sustentabilidade 
e conservação, por exemplo, 
além de viver coletivamente 
experiências únicas de contato 

com a natureza. Tudo isso em 
plena cidade grande!

Esperamos que você apro-
veite imensamente sua visita 
e que desfrute de momentos 
marcantes em meio a florestas, 
montanhas e paisagens que 
fazem do Rio de Janeiro uma 
cidade especial e mundialmente 
famosa: a Cidade Maravilhosa!

Olá, estudante!

Você sabia que a expressão 

Cidade Maravilhosa foi criada 

aqui mesmo no bairro da 

Urca, pelo escritor Coelho 

Netto, em 1908? Pesquise e 

escute a famosa marchinha de 

Carnaval que tem esse nome!

Morro Cara de Cão
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Estamos na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro da 
Urca, onde a história da cidade começou, há mais de 450 anos.

A maior parte do bairro da Urca foi criada na década de 1910, através 
da técnica de aterramento, que, utilizando pedras removidas de diversos 
morros vizinhos, permitia o avanço da cidade sobre o mar. A empresa que 
o projetou e construiu chamava-se Urbanização Carioca. A abreviação 
desse nome deu origem à palavra Urca, que nomeia o bairro e o primeiro 
morro que vamos visitar.

Você conhece a história do seu bairro? 
• Pesquise, valorize seu local de moradia!

• Você sabe se há alguma associação de moradores ou grupo comunitário? 
Participe da construção de um espaço melhor!

• Pense o que há de positivo e negativo no seu bairro ou comunidade. Reflita com 
outros moradores sobre as ações que podem ser feitas para melhorar o local.

Por exemplo: Uma das premissas básicas para um bom ambiente é o cuidado 
com o descarte correto do lixo.
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Fig. 1 – Cidade do Rio de Janeiro com o bairro da Urca em vermelho
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Dicas de cidadania:
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Fig. 2 – Imagem de satélite do bairro da Urca

• Você sabe se há coleta de lixo regular no seu bairro? Descubra se há nele a 
coleta seletiva da prefeitura. No município do Rio de Janeiro você pode acessar 
pelo site http://www.rio.rj.gov.br/web/comlurb/exibeconteudo?id=4380174#, seguir 
no Portal da Prefeitura, buscar por Órgãos Municipais – Comlurb – Serviços – 
Coleta Seletiva.

• Você sabia que a maior parte do lixo produzido nas residências são resíduos 
orgânicos (cascas de frutas, legumes, restos de comida, etc.)? Esse tipo de 
resíduo é altamente contaminante se descartado incorretamente, mas pode 
virar adubo natural se for colocado em uma composteira. Você pode ter uma 
no seu bairro e até mesmo dentro da sua casa ou apartamento. É muito fácil 
construí-la! Descubra como!

• Cuide da sua comunidade! Se observar algum crime ambiental sendo come-
tido, denuncie! No município do Rio disque 1746.  

Você sabia que o Bondinho Pão de Açúcar realiza a coleta seletiva e a compostagem dos 
resíduos orgânicos? Os resíduos recicláveis retornam para a indústria, e o adubo gerado 
enriquece a flora local. Durante a sua visita, pratique a separação entre materiais reciclá-
veis e não recicláveis!
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!Atenção às regras 
do bondinho:

Não é permitido gritar, 
pular, correr ou consumir 
alimentos e bebidas no 
interior do teleférico.

A história do bondinho, assim 
como da cidade do Rio, começa 
aqui no bairro da Urca, no ano 
de 1908, quando o engenheiro 
Augusto Ramos, presente às 
comemorações do centenário da 
Abertura dos Portos*, na Praia 
Vermelha, teve a ideia de cons-
truir um teleférico que pudesse 
levar as pessoas ao alto do Morro 
da Urca e do Pão de Açúcar. Após 
muito planejamento e trabalho, 
o primeiro trajeto foi inaugurado 
em 1912 e, desde então, milhões 
de pessoas já desfrutaram dessa 
experiência fascinante!

Desafio! O nome técnico desse 
meio de transporte aéreo é  
teleférico. Ao conhecer o primeiro 
deles, exposto no Morro da Urca, 
tente descobrir porque ele foi apeli-
dado pela população de bondinho.

*Pesquise com seus amigos e com o(a) professor(a) de História o que foi a Abertura dos Portos e qual a sua importância para o desenvolvimento do Brasil.

Bondinho ou Teleférico?
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#ficaadica: Visite o Espaço Cocuruto, no Morro 

da Urca, e descubra como o teleférico e todas 

as instalações operacionais e turísticas foram 

construídas. Descubra também curiosidades 

como a travessia do Morro da Urca ao Pão de 

Açucar sobre o cabo do bondinho pelo equilibrista 

norte-americano Steven McPeak, em 1979.

*O desgaste das rochas pelos agentes 
citados é chamado de intemperismo.

As rochas que formam o Morro da Urca e o Pão de Açúcar surgiram 
há aproximadamente 560 milhões de anos, no interior da crosta ter-
restre. Quando o supercontinente Gondwana se fragmentou (figura 
3) e separou o Brasil da África, formando o Oceano Atlântico, essas e 
outras rochas foram erguidas à superfície. O movimento de choque 
e separação das placas tectônicas deu origem a várias montanhas 
e serras no território brasileiro. Foi assim com essas montanhas 
que estamos conhecendo.  Ao longo de milhões de anos, o Morro 
da Urca e o Pão de Açúcar foram sendo esculpidos pela ação da 
água, da chuva, do vento*, que foram modelando essas montanhas, 
consideradas verdadeiros monumentos naturais! 

Vamos conhecer um pouco mais sobre 
as montanhas que iremos visitar!
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Fig. 3 – Separação dos continentes (Deriva Continental)

LEGENDA
MA – Milhões de anos
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A pedra monumental a oeste da entrada da Baía de Guanabara 
se assemelha aos cones que eram usados no transporte de açúcar 
para a Europa, chamados de pães de açúcar. Assim, os portugueses 
que mapearam o litoral brasileiro chamaram de Pão de Açúcar este 
monumento geológico que indicava aos navegadores a chegada ao 
Rio de Janeiro.

Há também outra versão de nome para a montanha: 
“Pau-nh-açuquã” da língua Tupi, dado pelos Tamoios, os primitivos 
habitantes da Baía de Guanabara, signifi cando “morro alto, isolado 
e pontudo”.

Curiosidade

Fig. 4 – Pão de Açúcar – Início do séc. XX
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Unidade de Conservação
O Morro da Urca e o Pão de Açúcar, bem como o fragmento de flo-

resta do seu entorno formam uma Unidade de Conservação (UC), o 
Monumento Natural (MoNa) dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca!

Unidade de Conservação é uma área delimitada por lei onde se 
aplicam regras de uso e visitação, visando à proteção da flora e da 
fauna e à manutenção das funções ecológicas do ambiente. Existem 
muitos tipos de Unidade de Conservação no Brasil, que podem ser 
de Proteção Integral ou de Uso Sustentável. O MoNa dos Morros do 
Pão de Açúcar e da Urca é uma UC de Proteção Integral em que 
é permitida a visitação, pesquisa científica e educação ambiental, 
que foi criada com o intuito de preservar a paisagem cênica do 
local, além da conservação dos recursos naturais e manutenção dos 
serviços ambientais ou ecossistêmicos.

Você sabe o que são os serviços ambientais? São benefícios 
que a natureza nos presta simplesmente por existir e são 
fundamentais para a nossa qualidade de vida:

• Produção e manutenção da qualidade da água
• Contenção de encostas 
• Purificação do ar
• Regulação do clima
• Polinização
• Fornecimento de produtos alimentícios e medicinais  
• Lazer 

Saiba mais sobre as unidades brasileiras no site: www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao
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“(...) o Monumento Natural dos 
Morros do Pão de Açúcar e da 
Urca é um dos cartões postais 
mais conhecidos do planeta. 
Destaca-se não só por sua 
beleza cênica e natural, mas 
também por oferecer diversos 
atrativos aos seus visitantes. 
(...) Além do bondinho, o MoNa 
também apresenta a seus 
visitantes outras atrações 
como: a tradicional Pista Cláudio 
Coutinho, para a prática da 
corrida e caminhada em contato 
com a natureza(...); a trilha do 
Morro da Urca, umas das mais 
populares da cidade, adotada 
e revitalizada pela Companhia 
Caminho Aéreo do Pão de 
Açúcar; diversos mirantes 
(destacando-se as vistas do 
Corcovado, orla de Copacabana,  
Enseada de Botafogo e Baía de 

Guanabara) e inúmeras vias de 
escalada para os praticantes do 
montanhismo, o que levou esta 
área a ser reconhecida como 
principal centro de escalada 
urbana do Brasil. Além de 
todos esses atributos, o MoNa 
também é parte integrante do 
sítio do Patrimônio Mundial da 
Humanidade declarado pela 
UNESCO em 2012.”

Fique atento! Do alto do Morro da Urca e do Pão de Açúcar 
você poderá observar outras Unidades de Conservação, como o 
Parque Nacional da Tijuca, o Parque Natural Municipal Paisagem 
Carioca, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e o Monumento 
Natural das Ilhas Cagarras.

Veja como o site da Prefeitura do Rio de Janeiro define essa Unidade 
de Conservação que você está conhecendo (texto com adaptações):

#ficaadica: Procure saber 

se há alguma Unidade de 

Conservação perto de 

onde você mora e visite-a! 

Sabia que existem reuniões 

públicas para discutir o 

planejamento da UC?

Você já participou?
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Durante toda a sua visita, você 
encontrará coletores de resíduos 
recicláveis e não recicláveis (coleta 
seletiva). Pratique essa ação!

Todos os animais que você encontrará 
durante sua visita são selvagens. 
Portanto, seu alimento está na floresta. 
Alimentar o mico, por exemplo, pode 
causar doenças e desequilíbrio na 
cadeia alimentar, pois ao privilegiá-lo, 
você automaticamente prejudica suas 
presas (passarinhos, por exemplo).

Deixe o local como estava antes de sua 
visita, ou ainda melhor, se possível.

É proibido alimentar 
os animais

Não é permitido 
retirar ou danificar 
plantas e rochas

Lugar de lixo 
é na lixeira
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O MoNa dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca visa a proteger as 
montanhas, as paisagens e o importante e belo fragmento de Mata 
Atlântica que se encontra no topo desses morros e entre eles.

A Mata Atlântica é um mosaico de fl orestas tropicais e outros 
ecossistemas (restingas e manguezais, por exemplo) que 
recobriam, originalmente, todo o litoral brasileiro. Daí seu nome, 
em referência ao Oceano Atlântico. Sua enorme biodiversidade* 
sustentou diversos povos indígenas e outras sociedades ao 
longo do tempo. Mas a partir da colonização, o desmatamento 
e a exploração exagerada de seus recursos reduziu-a a algo em 
torno de 10% de sua área original. 

Mata Atlântica

Fig. 5 – Mata Atlântica - desmatamento
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*Biodiversidade é a variedade de formas de vida encontradas em nosso planeta. “Bio” vem do grego e significa “vida”. Podemos medir a riqueza da biodiversidade de um local pelo número de espécies (vegetais e animais) ali encontrados. A Mata Atlântica abriga, só de animais, cerca de 8.450 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e 350 espécies de peixe. 

Fig. 6 – Comparativo entre a Mata Atlântica original e atual
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A Mata Atlântica é considerada um hotspot de biodiversidade. O 
termo hotspot é utilizado para designar lugares que apresentam uma 
grande riqueza natural, um alto grau de endemismo (ver tópico adiante) 
e uma elevada biodiversidade*, mas que, no entanto, encontram-se 
ameaçados de extinção ou que passam por um corrente processo de 
degradação. Trata-se dos lugares do planeta onde a conservação de 
suas feições naturais faz-se mais urgente.
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que em uma área do tamanho de um 
campo de futebol na Mata Atlântica 
podemos encontrar mais espécies de 
plantas do que no continente europeu 
inteiro? Incrível, né? Pesquise o porquê!

indígenas ainda habitam a Mata 
Atlântica: Guarani, Tupi, Potiguara, 
Pataxó, Kaiowá, Kaiagang, Terena, 
Kadiweu, Wassu e Krenak.

da Mata Atlântica é 
comemorado em 27 de maio!

Alguns povos 

O dia

Você sabia
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Desafio! Existem Paus-

brasil no Morro da Urca, 

próximos às estações do 

bondinho. Tente achá-los!

Você já conhece o Pau-brasil? O nome do nosso país vem dessa 
árvore, muito abundante na Mata Atlântica original.

Por dentro, seu tronco é vermelho como a brasa, daí o nome 
Pau-brasil. 

Para extrair seu pigmento vermelho, utilizado no tingimento de 
roupas e tecidos, os colonizadores derrubaram muitas árvores 
dessa espécie, que quase desapareceu. Apesar de ainda estar 
ameaçada de extinção, hoje ela é protegida por lei, assim como 
outras espécies vegetais e animais que sofrem esse risco.

Pau-brasil

ATIVIDADE

Discuta com seus amigos e 
professores como é possível 
utilizar recursos naturais de 
maneira sustentável. Defina 
“sustentabilidade” a partir 
de um exemplo concreto.
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Conheça algumas outras 

árvores da Mata Atlântica:
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Como vimos, a Mata Atlântica tem uma enorme variedade de 
árvores e plantas, assim como de animais. Ao longo de sua história, 
muitas espécies nativas da fauna e flora foram retiradas (pau-brasil 
e mico-leão-dourado, por exemplo) e outras espécies exóticas 
foram introduzidas (jaqueira e mico-estrela, por exemplo).

Chamamos de nativas as espécies que são originárias de um bioma* 
ou de um local determinado, e de exóticas as espécies que foram 
introduzidas em um determinado local, mas são originárias de outro. 

Por exemplo, o mico-estrela (Callithrix sp.), também conhecido 
como sagui, é uma espécie nativa da Mata Atlântica, porém não 
do Rio de Janeiro. Aqui essa espécie é considerada exótica, pois 
foi introduzida pelo ser humano. 

É importante ressaltar que tanto a retirada de espécies nativas 
quanto a introdução de espécies exóticas em um determinado 
local pode causar desequilíbrio ambiental, pois muitas vezes 
a espécie introduzida não possui predadores na nova área, 
propagando-se rapidamente e afetando as espécies nativas.

O Bondinho Pão de Açucar realiza um trabalho de enriquecimento 
da biodiversidade local substituindo espécies exóticas da flora 
(jaqueira, bambu, leucena) por espécies nativas da Mata Atlântica 
(pau-brasil, aroeira, pau d’alho, jacarandá, etc.).

Espécies nativas e exóticas

*Bioma: Esse termo se refere a todas as formas de vida que estão em interação em uma determinada região, em geral, dominada por um tipo de formação vegetal. Biomas brasileiros: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Campos Sulinos.
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Chamamos de espécies endêmicas aquelas que só são encon-
tradas em um determinado local ou bioma. Por isso, é importan-
tíssima a conservação de seu habitat, já que um impacto local 
pode levar à sua extinção.

A Mata Atlântica é considerada um bioma com alto grau de ende-
mismo. Da flora, 55% das espécies arbóreas e 40% das não-arbóre-
as são endêmicas. Entre as bromélias, o endemismo chega a 70%, e 
entre as palmeiras a 64%. Estima-se que oito mil espécies vegetais 
sejam endêmicas da Mata Atlântica.

Dentre os animais 39% dos mamíferos desse bioma são endê-
micos - inclusive mais de 15% dos primatas, como o mico-leão-
-dourado -, assim como 160 espécies de aves e 183 de anfíbios.

Pelo histórico de degradação da Mata Atlântica, muitas espé-
cies endêmicas podem ter sido extintas antes mesmo de serem 
conhecidas, o que aponta para a importância da conservação do 
que resta desse bioma para as presentes e futuras gerações. 

Endemismo

Fig. 7 – Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius) – espécie nativa da Mata Atlântica
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A cidade do Rio de Janeiro completou, em 2015, 450 anos!
Sua história começou aqui mesmo, aos pés do Pão de Açúcar, em 1° de 

março de 1565. Foi nesse dia que o português Estácio de Sá desembar-
cou na Praia de Fora (situada entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de 
Cão) e declarou fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 

Mas para garantir sua posse, contou com a ajuda dos índios Temiminós 
para expulsar os franceses, que haviam invadido a região dez anos antes 
e feito aliança com os índios Tamoios, rivais dos Temiminós. Após dois 
anos de intensas batalhas, em uma das quais Estácio de Sá foi morto 
por uma flechada, os portugueses conseguiram vencer. Para assegurar 
o domínio do território construíram diversas fortificações militares, como 
as fortalezas de São João e Santa Cruz, com o intuito de proteger a 
entrada da Baía de Guanabara, berço da cidade. Essas fortalezas podem 
ser avistadas do alto do Pão de Açúcar. Observe-as!

Fundação da cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro

Fig. 8 – Entrada da Baía de Guanabara
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de Santa Cruz



20 | Cartilha Educa Bondinho: Ensino Médio

A Baía de Guanabara abriga em seu entorno a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, com 21 municípios e cerca de 
12 milhões de habitantes. Muitos pescadores artesanais e cata-
dores de caranguejo dependem da oferta de alimento pela baía*, 
que declinou muito rapidamente nas últimas décadas. O que a 
mantém viva é uma importante Unidade de Conservação, a Área 
de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, localizada em seu 
fundo, aos pés da Serra do Mar, de onde muitos rios descem para 
abastecê-la de água doce. Apenas cinco desses rios estão limpos, 
exatamente aqueles que estão dentro da APA.

Fig. 9 – Boto cinza com lixo na cauda e Pão de Açúcar ao fundo

Fo
nt

e:
 C

us
tó

di
o 

Co
im

br
a 

/ 
A

gê
nc

ia
 O

 G
lo

bo

*A Baía de Guanabara oferece alimento não só para os seres humanos, mas também para inúmeras espécies vegetais e animais. Do alto do Pão de Açúcar é possível observar um fenômeno interessante. Todos os dias, bandos de fragatas (voando em forma de “V”) e outras aves marinhas saem de manhã das Ilhas Cagarras em direção à Baía, para procurar alimento. No fim da tarde, elas voltam ao arquipélago, que, para protegê-las, foi transformado em Unidade de Conservação em 2010: o Monumento Natural das Ilhas Cagarras.

Baía de Guanabara
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APA Guapimirin

Baía de Guanabara

Rio de Janeiro

Niterói

Fig. 10 – Mapa da APA de Guapimiri
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Para ler:  Baía de Guanabara – Descaso e resistência. Alencar, Emanuel. Editora Mórula, RJ, 2016.
Para assistir: programa Globo Mar: Baía de Guanabara. Disponível em: youtube.com/watch?v=bevf5HTs_JM 
#fi caadica: Conheça a APA de Guapimirim, o “pulmão” da Baía de Guanabara. Mais informações: www.icmbio.gov.br/apaguapimirim/ e (21) 2633-0079.
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Fig. 11 – Pintura de Camões - Vista do Pão de Açúcar
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Observe como era a paisagem desse lugar antigamente.

Rio antigo/atual

ATIVIDADE

Faça uma pesquisa sobre a qualidade da água da Baía de 
Guanabara e os fatores que levaram à sua degradação. 
Aponte soluções para os problemas encontrados.
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Fig. 12 – Vista do Pão de Açúcar
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Agora olhe a paisagem atual. 
Como você pode ver, muita coisa mudou, a cidade passou por um 

processo acelerado de urbanização e ocupação do território, com 
modificações substantivas na paisagem e na qualidade do ambiente.

Apesar dos diversos impactos negativos do processo de modifi-
cação do espaço pelo ser humano – embora haja muitos impactos 
positivos também – a cidade do Rio ainda possui muita natureza 
para ser aproveitada e conservada!

Faça sua parte! Vamos cuidar da cidade e do lugar em que vivemos! 
Até a próxima!
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