
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DO PARQUE NACIONAL DA TIJUC

MARÇO - 2018 

DATA DIA DA 

SEMANA 

ATIVIDADE LOCAL 

03 Sábado 
III MUTIRÃO INFANTIL DO PNT 
Pintura da composteira, coleta de sementes, 
produção e plantio de mudas nativas. 
NÍVEL DE ESFORÇO: FÁCIL. 
COORDENAÇÃO: UNICERJ 

Encontro no Centro de Visitantes do Setor Floresta 
às 09h - Estrada da Cascatinha 850, Floresta da 
Tijuca, Alto da Boa Vista. 

06 Terça 
COLETA DE SEMENTES E PRODUÇÃO DE MUDAS 
NATIVAS. 
NÍVEL DE ESFORÇO: FÁCIL. 

Encontro no Barracão (administração) às 09h - 
Estrada da Cascatinha 850, Floresta da Tijuca, Alto 
da Boa Vista. 

07 Quarta 

PROJETO TRILHA DAS PAINEIRAS  
Manejo da trilha, com melhorias no traçado e 
outras intervenções. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (uso de ferramentas 
agrícolas). 

Encontro em frente ao antigo Hotel Paineiras 
(Estrada das Paineiras) às 09h, onde atualmente há 
uma loja de souvenirs. 
OBS: Há possibilidade de carona a partir de alguns 
pontos da cidade. Verificar as informações no grupo 
do facebook 
(https://www.facebook.com/groups/parnatijuca) 

08 Quinta 

PROJETO TRILHA DA PEDRA BONITA  
Recuperação total da trilha, com mudança de 
traçado e outras melhorias. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (inclui realização de 
caminhada em trilha inclinada por 30 minutos e 
uso de ferramentas agrícolas). 

Encontro na guarita do Parque na Pedra Bonita às 
09h:15min. Estrada das Canoas s/n São Conrado. 
OBS: Há possibilidade de carona a partir de alguns 
pontos da cidade. Verificar as informações no grupo 
do facebook 
(https://www.facebook.com/groups/parnatijuca) 

10 Sábado 

MANEJO DA TRILHA ADAPTADA 
Melhorias no piso e drenagem da trilha, e outras 
intervenções. 
NÍVEL DE ESFORÇO: FÁCIL (inclui realização de 
caminhada em trilha por 20 minutos e uso de 
ferramentas agrícolas). 

Encontro no Barracão (administração) às 09h - 
Estrada da Cascatinha 850, Floresta da Tijuca, Alto 
da Boa Vista. 

13 Terça 

PROJETO TRILHA DA PEDRA DO CONDE 
Manejo da trilha, com melhorias no traçado e 
outras intervenções. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (inclui realização de 
caminhada em trilha inclinada por 40 minutos e 
uso de ferramentas agrícolas). 

Encontro no Barracão (administração) às 08h:45min 
- Estrada da Cascatinha 850, Floresta da Tijuca, Alto
da Boa Vista.

14 Quarta 

PROJETO TRILHA DAS PAINEIRAS Manejo da trilha, 
com melhorias no traçado e outras intervenções. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (uso de ferramentas 
agrícolas). 

Encontro em frente ao antigo Hotel Paineiras 
(Estrada das Paineiras) às 09h, onde atualmente há 
uma loja de souvenirs. 
OBS: Há possibilidade de carona a partir de alguns 
pontos da cidade. Verificar as informações no grupo 
do facebook 
(https://www.facebook.com/groups/parnatijuca) 

15 Quinta 

PROJETO TRILHA DA PEDRA BONITA  
Recuperação total da trilha, com mudança de 
traçado e outras melhorias. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (inclui realização de 

Encontro na guarita do Parque na Pedra Bonita às 
09h:15min. Estrada das Canoas s/n São Conrado. 
OBS: Há possibilidade de carona a partir de alguns 
pontos da cidade. Verificar as informações no grupo 



caminhada em trilha inclinada por 30 minutos e 
uso de ferramentas agrícolas). 

do facebook 
(https://www.facebook.com/groups/parnatijuca) 
 

 
17 

 
Sábado 

COLETA DE SEMENTES E PRODUÇÃO DE MUDAS 
NATIVAS. 
NÍVEL DE ESFORÇO: FÁCIL. 

Encontro no Barracão (administração) às 09h - 
Estrada da Cascatinha 850, Floresta da Tijuca, Alto 
da Boa Vista. 

 
 
 

20 

 
 
 

Terça 

PROJETO TRILHA DA PEDRA DO CONDE 
Manejo da trilha, com melhorias no traçado e 
outras intervenções. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (inclui realização de 
caminhada em trilha inclinada por 40 minutos e 
uso de ferramentas agrícolas). 
   
 

Encontro no Barracão (administração) às 08h:45min 
- Estrada da Cascatinha 850, Floresta da Tijuca, Alto 
da Boa Vista. 

 
 
 

21 

 
 
 

Quarta 

PROJETO TRILHA DAS PAINEIRAS  
Manejo da trilha, com melhorias no traçado e 
outras intervenções. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (uso de ferramentas 
agrícolas). 
 

Encontro em frente ao antigo Hotel Paineiras 
(Estrada das Paineiras) às 09h, onde atualmente há 
uma loja de souvenirs. 
OBS: Há possibilidade de carona a partir de alguns 
pontos da cidade. Verificar as informações no grupo 
do facebook 
(https://www.facebook.com/groups/parnatijuca) 
 

 
 
 

22 

 
 
 

Quinta 

PROJETO TRILHA DA PEDRA BONITA  
Recuperação total da trilha, com mudança de 
traçado e outras melhorias. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (inclui realização de 
caminhada em trilha inclinada por 30 minutos e 
uso de ferramentas agrícolas). 

Encontro na guarita do Parque na Pedra Bonita às 
09h:15min. Estrada das Canoas s/n São Conrado. 
OBS: Há possibilidade de carona a partir de alguns 
pontos da cidade. Verificar as informações no grupo 
do facebook 
(https://www.facebook.com/groups/parnatijuca) 
 

 
24 

 
Sábado 

COLETA DE SEMENTES E PRODUÇÃO DE MUDAS 
NATIVAS. 
NÍVEL DE ESFORÇO: FÁCIL. 

Encontro no Barracão (administração) às 09h - 
Estrada da Cascatinha 850, Floresta da Tijuca, Alto 
da Boa Vista. 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

Domingo 

MUTIRÃO 147 DE VOLUNTARIADO 
Recuperação da área das ruínas da Fazenda e do 
Bosque dos Eucaliptos.  
Retirada de plantas nocivas, limpeza da área, 
coleta de lixo e criação de área de piquenique 
para visitantes. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO E DIFÍCIL (inclui 
realização de caminhada por 20 minutos e uso de 
ferramentas agrícolas). 
 
 

Encontro no Barracão (administração) às 08h:30min 
Estrada da Cascatinha 850, Floresta da Tijuca, Alto 
da Boa Vista. 

 
 
 

27 

 
 
 

Terça 

PROJETO TRILHA DA PEDRA DO CONDE 
Manejo da trilha, com melhorias no traçado e 
outras intervenções. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (inclui realização de 
caminhada em trilha inclinada por 40 minutos e 
uso de ferramentas agrícolas). 
   
 

Encontro no Barracão (administração) às 08h:45min 
- Estrada da Cascatinha 850, Floresta da Tijuca, Alto 
da Boa Vista. 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

Quarta 

PROJETO TRILHA DAS PAINEIRAS  
Manejo da trilha, com melhorias no traçado e 
outras intervenções. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (uso de ferramentas 
agrícolas). 
 

Encontro em frente ao antigo Hotel Paineiras 
(Estrada das Paineiras) às 09h, onde atualmente há 
uma loja de souvenirs. 
OBS: Há possibilidade de carona a partir de alguns 
pontos da cidade. Verificar as informações no grupo 
do facebook 
(https://www.facebook.com/groups/parnatijuca) 
 

 
29 

 
Quinta 

PROJETO TRILHA DA PEDRA BONITA  
Recuperação total da trilha, com mudança de 
traçado e outras melhorias. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (inclui realização de 

Encontro na guarita do Parque na Pedra Bonita às 
09h:15min. Estrada das Canoas s/n São Conrado. 
OBS: Há possibilidade de carona a partir de alguns 
pontos da cidade. Verificar as informações no grupo 



caminhada em trilha inclinada por 30 minutos e 
uso de ferramentas agrícolas). 

do facebook 
(https://www.facebook.com/groups/parnatijuca) 
 

 
 
 

31 

 
 
 

Sábado 

PROJETO TRILHA DA PEDRA DO CONDE 
Manejo da trilha, com melhorias no traçado e 
outras intervenções. 
NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO (inclui realização de 
caminhada em trilha inclinada por 40 minutos e 
uso de ferramentas agrícolas). 
   
 

Encontro no Barracão (administração) às 08h:45min 
- Estrada da Cascatinha 850, Floresta da Tijuca, Alto 
da Boa Vista. 
 

 
IMPORTANTE: 

 

 É necessário confirmar a presença até 17h da véspera da atividade (no post fixo com a programação mensal no grupo do 
Parque no facebook (https://www.facebook.com/groups/parnatijuca) ou através do googlegroups dos voluntários: 
voluntariospnt@googlegroups.com); 

 

 Em caso de chuva no dia as atividades estarão automaticamente canceladas; 
 

 Ao ir pela primeira vez, é necessário levar o Termo de Adesão (recebimento automático por e-mail após se cadastrar no site do 
Parque): http://www.parquedatijuca.com.br/#voluntariov2  

 

 Usar roupas leves e confortáveis, uma bota ou tênis de caminhada, levar água, um pequeno lanche, repelente e protetor solar; 
 

 Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis ou levar a autorização escrita dos mesmos. 

 

https://www.facebook.com/groups/parnatijuca
file:///C:/Users/Felipe/Desktop/voluntariospnt@googlegroups.com
http://www.parquedatijuca.com.br/#voluntariov2

