
Relato do Dia da Montanha Limpa, 

Anhangava – Quatro Barras-PR 

 
O tempo colaborou e tivemos sol o dia todo. Como choveram em dias anteriores 

teríamos uma mostra bastante prática de onde intervir com drenos principalmente. 

Tínhamos material, contingente de pessoas mobilizadas e disposição.  

O ponto de encontro foi às 8h30 no Estacionamento do Júlio, O Baitacão, em uma das 3 

entradas do Campo Escola de Montanha Anhangava. 

Tivemos um reforço extra de alunos do curso de Biologia da UFRS, que vieram visitar a 

Serra do Mar Paranaense. Estes subiram pela trilha principal junto com o pessoal do 

IAP, Juarez, Joel e Harvey e 5.13, Rossana e Daniele e deixaram tábuas próximo a 

Pedra do Almoço (metade do caminho para o cume).  

Enquanto estes alunos subiam o pessoal ia chegando e por volta de 9h nos reunimos e 

dividimos as tarefas. 

- „Tabuada” em direção a zona do cume pela Trilha do Samambaia junto com 

“pedrágio” até trilha acima, sem local definido para armazenamento. As pedras que 

foram transportadas foram doadas em 2012 pela Prefeitura Municipal de Quatro Barras. 

O pedrágio foi para encher de pedras algumas contenções de tábuas que ainda 

precisavam de pedras. Algumas foram levadas para a parte úmida entre no vale do 

Samambaia (ante-cume do Anhangava). 

- Remoção de pichações pela Trilha principal até o cume com uso de removedor de tinta 

pastoso, o qual tem se mostrado mais eficiente que tinners e solventes líquidos. 

- Trabalho de contenções entre o Samambaia e Anhangava, principalmente no cume do 

Anhangava 

- Drenos e reforço de drenos da Trilha do Samambaia 

- Fechamento de trilhas no cume (que levavam a mesmos lugares) 

- Corpo a corpo com os visitantes incentivando a participação no mutirão! Orientamos 

as pessoas entrarem no Grupo do CPM no facebook e curtirem as páginas do CPM e 

AMC. 

- Pedrágio desde as ruínas da Capela no cume do Anhangava até a pedra do Incas e 

baixada para o Samambaia. As pedras foram super aproveitadas na zona do cume, 

descida do Incas e início da descida para o Samambaia.  



Em todos os casos foram retirados lixo, principalmente na zona do cume por conta de 

acampamentos sem consciência ambiental. Não há lixo significativo hoje na região do 

Anhangava, mas existem. Em geral temos muito lixo de banheiro e fezes humanas não 

enterradas…Precisamos de mais orientação no trailer do IAP!  

Para os que chegaram depois ainda puderam ajudar baldeando as tábuas da Pedra do 

Almoço, deixadas pelos alunos da UFRS, até o cume! 

Tivemos a participação de mais de 100 pessoas no mutirão entre montanhistas 

independentes e ligados as associações locais. Cada um fez a diferença. Ocorreram 

muitas adesões de visitantes que não sabiam do mutirão.  

Agradecemos as doações de tábuas e estacas conseguidas pelo Otávio da AMC, as 

doações de materiais para remoção de pichações pelos alunos do Vitor Hugo do CPM, 

as tábuas doadas pelo Fábio pela Associação de Moradores do Anhangava, ao Lucio 

canteiro da Borda do Campo que picou os pedrões da ruína da antiga Capela do cume 

do Anhangava e ao Júlio do Baitacão que nos ajudou com a logística de base orientando 

as pessoas que iam chegando sobre o mutirão e suas tarefas. Conseguimos trabalhar nos 

pontos mais críticos e agora ainda restam caliça e algumas pedras para baldear das 

ruínas da Capela para a baixada do Incas (talvez para próximo do cume tbm). Deixamos 

algumas tábuas e estacas armazenadas próximo ao cume. Importante o uso do saco de 

ração para baldear caliça! Ficou também para uma próxima uma força tarefa para corte 

e anelamento de pinus na montanha, arrumação da casinha de incêndio e 

armazenamento + mapeamentos de depósitos de água na montanha! Sobre os mutirões 

no Anhangava: Ocorrem desde o início da Década de 90 e foram motivados por uma 

Associação que já não existe hoje, o Gaia. Junto com a comunidade montanhística, que 

veio a residir na Borda do Campo, e que frequentava as caminhadas e escaladas, 

iniciou-se o movimento Pró Parque Serra da Baitaca, em 01/05/99, que gerou também a 

Fundação da FEPAM em 25/09/02. O Parque Estadual da Serra da Baitaca, que abrange 

o Anhangava, Pão de Ló e o caminho do Itupava (até a Casa do Ipiranga ) foi decretado 

Unidade de Conservação em 05/06/2002 e até hoje ainda não possui regularização 

fundiária, georeferenciamento e plano de manejo possuindo poucos recursos humanos e 

físicos por parte do Estado, dependendo em muito do voluntariado e do visitante 

conscientizado. Pode ser necessário reativar o movimento Pró Parque, agora pela sua 

implantação.  



 

 


