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World’s largest urban forest receives new signage
The Tijuca National Park, located in
Rio de Janeiro, will receive 350 new
guiding signs. More than 80 have
already been installed in sectors of
the Forest of Tijuca and Serra da
Carioca, providing more safety to
locals and tourists who visit the
environmental preservation
area. According to the Chico Mendes
Institute for Biodiversity
Conservation, which manages the
park, the signs offer maps with up-todate information on trails and tourist
spots, as well as guidelines on
standards and conscious behavior.
Now all signs are bilingual.
The park, considered a UNESCO
World Heritage Site, is the
environmental conservation unit with the largest number of visitors in Brazil. Last year,
3.3 million people visited the park, including many foreign tourists. In addition to
conventional signage on access routes, structures and attractions, the area had very
rustic signage on hiking trails. The environmental monitoring team, responsible for
signaling the trails, changed 140 deteriorated signs last year.
With access from the North, South and West zones, the Tijuca National Park shelters
the world’s largest man-made urban forest, with 3,9000 hectares of Atlantic Forest.
Divided into four sectors - Forest, Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea and
Pretos Forros/Covanca - the park has program options for all ages: from picnic and
barbecue areas to hang gliding, mountain climbing and hiking trails. Among the famous
postcards are Corcovado, home to Christ the Redeemer, one of the Seven Wonders of
the Modern World, Vista Chinesa, Pedra da Gávea, Parque Lage and Paineiras.
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Maior floresta urbana do mundo ganha nova sinalização
O Parque Nacional da Tijuca, localizado no Rio de Janeiro, ganhará 350 novas placas de orientação.
Mais de 80 delas já foram instaladas nos setores Floresta da Tijuca e Serra da Carioca, aumentando a
segurança de cariocas e turistas que frequentam a área de preservação ambiental. De acordo com o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão que administra o parque, a
sinalização traz mapas com informações atualizadas sobre trilhas e pontos turísticos, além de
orientações sobre normas e conduta consciente. Agora, todas as placas são bilíngues.
O parque, considerado patrimônio mundial pela Unesco, é a unidade de conservação ambiental com
maior número de visitantes do Brasil. No ano passado, recebeu 3,3 milhões pessoas, incluindo
muitos turistas estrangeiros. Além da sinalização convencional nas vias de acesso, estruturas e
atrações, a área conta com sinalização rústica nas trilhas. A equipe de monitoria ambiental,
responsável pela sinalização das trilhas, fez a troca, no ano passado, de 140 placas deterioradas.
Com acesso pelas zonas Norte, Sul e Oeste, o Parque Nacional da Tijuca protege a maior floresta
urbana do mundo replantada pelo homem, com uma extensão de 3,9 mil hectares de Mata
Atlântica. Dividido em quatro setores - Floresta, Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea e
Pretos Forros/Covanca -, tem opções de programas para todos os públicos: desde áreas para
piquenique e churrascos até voo livre, escalada e trilhas. Entre os famosos cartões postais, estão
o Corcovado, onde está o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo moderno, a Vista
Chinesa, a Pedra da Gávea, o Parque Lage e as Paineiras.
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