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Ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP 

C.C. A STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Curitiba, 29/09/15 

 

Contribuições da Federação Paranaense de Montanhismo, FEPAM e suas entidades filiadas 

para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra da Baitaca  

- Reunião das entidades realizada em: 15/09/15, na sede do Clube Paranaense de Montanhismo. 

- Prazo para revisão das entidades e comunidade montanhística até: 27/09/15 

- Última edição deste documento: 28/09/15 

- Próxima reunião onde será apresentado este documento: 29 e 30/09/15 

 

Tendo em vista a solicitação da gestão do Parque Estadual da Serra da Baitaca, de um parecer da FEPAM com 

recomendações e sugestões, na construção conjunta do Plano de Manejo do Parque Estadual, seguem abaixo 

os tópicos discutidos em reunião, na qual foram convocadas as instituições que compõem a FEPAM. Reunião 

realizada na sede do Clube Paranaense de Montanhismo, conforme lista de presença em anexo, no dia 

15/09/15. 

Num segundo momento pretende-se publicar estas sugestões, para oportunizar mais contribuições, nas listas 

abertas das instituições e da FEPAM. 

A Federação Paranaense de Montanhismo, sempre teve representantes participativos no Conselho do Parque 

Estadual da Serra da Baitaca.  Sabe-se que a possibilidade da execução deste plano já é meta antiga, 

praticamente desde a fundação do Conselho. Agora está sendo possível, através de medida compensatória da 

COMPAGÁS, que realizou obras pela região, tendo que compensar seus impactos socioambientais. Este 

benefício à gestão do Parque Estadual, agora se materializa, com reuniões públicas e uma equipe 

multidisciplinar engajada na construção deste plano de manejo. 

Os planos estão sendo construídos, mas não podemos esquecer que é preciso ter em mente, qual o real poder 

de manejo que dispomos, para cuidar do que resta de nossas áreas preservadas. Devemos esperar que o 

Estado cumpra seu papel, mas não podemos ficar de braços cruzados. Devemos contribuir. 

Conforme reunião já realizada com a empresa STCP Engenharia de Projetos Ltda. onde participaram 

representando a FEPAM, Leandro Pereira da Silva pelo NNM, Marcelo Brotto pelo CPM e Getúlio Vogetta pela 

AMC, foram sugeridos alguns tópicos discutidos na reunião, os quais listamos abaixo: 

 

1. Atividades praticadas no Parque Estadual da Serra da Baitaca 
Montanhismo, que inclui atividades de caminhada e escalada, voo livre de parapente, mountain 

bike nas estradas de acesso, observação de aves, fauna e flora, pesquisa científica.  
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Como enumerado acima, o montanhismo como um todo compreende várias atividades. 

Dependendo da atividade poucas horas do dia são suficientes, para outras, um dia inteiro é 

necessário. Portanto, acreditamos que o parque deve estar aberto diariamente 24 horas por dia 

(se necessário um dia de fechamento para descanso de funcionários que seja na segunda-feira). 

Isso, porque, para observação do nascer do sol e pôr do sol, além da observação da lua e estrelas, 

é necessário um horário que se estenda além do horário comercial. Ademais, o pernoite em 

montanha, de barraca ou bivaque, é algo muito valorizado por nós. Para os escaladores, por 

exemplo, é muito comum aproveitar até o último raio de sol na parede, descendo a montanha a 

noite. Ou seja, repudiamos parques que trabalham com horários restritos para visitação (por 

exemplo, das 8h ás 16h), pois esses horários restringem demais as oportunidades de visitação, 

considerando também que cada visitante tem de lidar com sua condição física e condição 

climática. 

 

Quanto a prática de acampamento, ressaltamos que está é uma atividade muito valorizada por 

nós e que só não é mais praticada na região pelo histórico de assaltos e falta de policiamento. A 

partir do momento que a segurança se estabelecer no parque voltaremos a acampar, utilizando 

sempre as práticas de mínimo impacto. 

 

Como montanhistas organizados em associações ou independentes, sempre mantivemos uma 

atuação na região, desde muito antes da criação do parque, que presou pela conservação e uso 

responsável da montanha, realizando mutirões de conservação das trilhas, combate a incêndios, 

reflorestamento, recolhimento de lixo, limpeza de pichações, etc. E depois, atuando 

decisivamente na criação do parque através do Movimento Pró Serra da Baitaca. Nos 

consideramos, portanto, os visitantes que estão em melhor sintonia com os objetivos do parque. 

 

Dito isto, desejamos que as atividades permitidas sejam: 

 

Pode: Caminhar, escalar, voar, fotografar, acampar nos locais pré-definidos e ordenados, observar 
fauna e flora, realizar pesquisas científicas, ministrar cursos/capacitações, realizar guiadas 
comerciais, realizar-se mutirões de conservação do local em parceria com o órgão gestor, tomar 
banho nas cachoeiras. Uso da bicicleta e cavalo em estradas que fazem parte do parque (exceto 
em trilhas nas montanhas e Itupava). 

E que as não permitidas sejam: retirar plantas, entrar com animais domésticos (cachorros) nas 
trilhas (somente nas estradas de acesso), fazer fogueiras, pichar, fazer macumbas, entrar com 
grupos grandes maiores de 10 pessoas (em caso de entrar solicitar autorização do órgão gestor 
para que oriente a maneira de entrar no parque), deixar lixo, cortar árvores e/ou galhos, corridas 
de aventura nas trilhas, transitar com bicicletas, cavalo e motos ou qualquer outro veículo 
motorizado nas trilhas para pedestres.  
 
 

2. Trabalhos voluntários no Parque Estadual da Serra da Baitaca: 

 Programa Adote uma Montanha da CBME,  
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Os trabalhos voluntários divulgados na região são feitos de 1 a 2 vezes por ano. O fator motivante de 
participação nos mutirões é a compensação ambiental por parte do usuário, mas esse fator acaba se 
perdendo por conta do não investimento por parte do Estado na conservação das trilhas. O que é 
consenso é que só trabalho voluntário no manejo de trilha não resolve e que é necessária uma mão de 
obra paga e treinada por alguém especializado. Elucidamos a necessidade da realização de 
capacitações gratuitas e periódicas, de manejo em nossas áreas, para voluntários. 

Portanto, para manter as trilhas em condições de uso, o parque deverá possuir funcionários 
encarregados de realizar esse serviço de manutenção, devidamente orientados e treinados por 
especialista. Dessa forma, deverão monitorar e realizar manutenção nas duas principais trilhas do 
Anhangava (trilha principal e trilha da Asa Delta), trilha do Itupava e trilha do Morro Pão de Loth, e 
quando necessário, nosso corpo de voluntários poderá aumentar a força de trabalho em ocasiões 
específicas.  

Existiu no passado uma Ong chamada Gaia que promoveu vários trabalhos de manejo da trilha onde 
captou recursos para tal, pagando sua mão de obra. O IAP também disponibilizou recentemente mão 
de obra para o trabalho de contenção da trilha da Asa Delta através de projeto em conjunto entre IAP, 
FEPAM e associação de moradores locais.  

Sugerimos que novos projetos possam ser realizados no P.E da Serra da Baitaca com possibilidade de  
pagamento via medidas compensatórias de empresas privadas (como a que está viabilizando o atual 
plano de manejo) . 

Seguem abaixo as organizações que realizam mutirões na região da Baitaca: 

- Associação Montanhistas de Cristo e Marumby: Trilha Principal da Borda do Campo e acesso 
secundário 

- Associação de Moradores do Anhangava: realiza ações nas trilhas e Rua Anhangava. Geralmente são 
os primeiros a apagar incêndios na região e acionar os bombeiros.  

- Brigada de combate a incêndio FEPAM – No Anhangava existe uma “casinha de incêndio” onde 
alguns equipamentos de combate a incêndio foram armazenados, os quais foram doados pelo IAP a 
FEPAM e são mantidos pela Associação de Moradores do Anhangava. Nesta “casinha” temos alguns 
itens de primeiros socorros e uma maca tipo cesto (Mamute). 

- GDA – Grupo de Defesa Ambiental: realiza mutirões de limpeza do Itupava, Casa do Ipiranga e trilhos. 

- Pão de Loth: Ações realizadas pelo Grupo de Desbravadores Estrela Dalva da Igreja Adventista com 
apoio do IAP e voluntários de associações federadas. 

Obs.: Na entrada do Itupava e trilha principal do Anhangava também temos uma maca tipo cesto 
(Mamute). 
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Os trabalhos voluntários desenvolvidos no Anhangava, Pão de Loth e Itupava são: 

- contenções com tábuas e pedras nas trilhas 

- drenos nas trilhas 

- podas de taquara para entrada de luz e crescimento de árvores que com a sombra não cresceriam 
(borda da trilha) 

- corte de pinus 

- sinalização 

- colocação de degraus de aço nas trilha de uso intensivo e tbm em acessos a escaladas 

- sinalização de árvores (nome popular e científico) 

- retirada de pichações 

- retirada de lixo 

- manutenção de vias de escalada (troca de proteções fixas) 

- depósitos de água em garrafas pet para rescaldos pós incêndios 

- controle de incêndios 

- realização de projetos de manejo da trilha para apresentação ao IAP e solicitação de 
material/equipamentos 

 

3. Trilhas (como são, quais usamos e como esperamos que sejam administradas = normas de 

uso); 
De uso intensivo  

Anhangava - Trilha principal via Borda do Campo, acesso secundário da trilha principal via Rua 
Anhangava, Trilha do Samambaia, Trilhas das cachoeiras da Asa Delta, Trilha da Cachoeira do 
Capitanduva  e Itupava. 

Pão de Loth – Trilha normal (única) 

 

As que não são de uso intensivo: 
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Trilha do Corvo bate e volta e até Itupava 

Travessia do Corvo até Roça Nova 

Trilha das Panelas no Anhangava 

Trilha do Itupava até Graciosa (região Monte Alegre, Fazenda Diana) 

Trilha do Samambaia até Graciosa (região Monte Alegre) 

Trilha do Recreio da Serra até Banhados 

Trilha da Cerâmica Colle para o Véu de Noiva 

 

Nas trilhas de uso intensivo precisa-se de controles nos acessos, orientação ao visitante, guarda-
parques transitando nestas trilhas, realizando trabalhos de fiscalização e orientação; policiamento em 
fins de semana. Estas precisam de sinalização com fitas refletivas para a noite e também placas com 
pouco texto e mais imagens orientando ações de mínimo impacto e regras que podemos 
sugerir/contribuir em momento oportuno.  Ex. de placa: 
https://sonhandoemviajar.files.wordpress.com/2014/05/dsc03760-2.jpg, onde existem informações 
do que não se pode fazer. A ideia é tbm ter em uma mesma placa ações que se podem realizar 
também com símbolos/ícones (escalar, caminhar, voar, tirar fotos, etc).  

 

https://sonhandoemviajar.files.wordpress.com/2014/05/dsc03760-2.jpg
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Nas trilhas de uso não intensivo, não devem ser proibidas, mas o ordenamento e a definição de um 
cadastro que possuam mais informações deste usuário (ex.: tempo de montanhismo, se é filiado a 
algum clube/federação, se possui cursos, quais montanhas já frequentou, etc). Por sua vez a gestão do 
parque pode passar o que pode e o que não pode fazer nestas áreas (uso de equipamento de poda por 
exemplo é necessário definir, uma tesoura de poda ou um facão?).  Não queremos perder estas trilhas 
e também que sejam de acesso livre aos visitantes conscientes. 

Evento tradicional e descontrole: Citamos aqui a Missa de Primeiro de Maio, evento anual já 
tradicional da comunidade local. Seu ordenamento já está avançado e a sugestão por ora seria de 
organizar junto a Prefeitura, IAP e Igreja um controle provisório da estrada da Asa Delta, tendo em 
vista que os frequentadores da missa, tendem a voltar à Montanha durante o ano, encontrando sérios 
problemas existentes no campo de pouso da asa delta atualmente.  

● Subida sem controle de acesso a Trilha do Samambaia (ante cume do Anhangava),  

● Festas (raives) que geram muito barulho até o amanhecer e lixo,  

● Motel a céu aberto, 

● Macumbas nos rios e cruzamentos de rios com estrada, 

● Lixo que levam para abandonar,  

● Soltam balões.  

● Roubos de carros e caminhões e abandonos de carros queimados (corpos de pessoas também 

já foram encontrados), 

● Supostos jogos de tiro ao alvo com armas de fogo, 

● Pousos irregulares de helicópteros também ocorrem. 

 

Obs.: Algumas ações destas geram incêndios florestais, muitos na maioria contidos por moradores 

locais e montanhistas. 

 

A sugestão é que a prefeitura coloque um portão na entrada da estrada da Asa Delta, em parceria 

com o IAP e a Igreja Católica, com quebra corpo para as pessoas subirem a pé a qualquer momento. 

O portão pode ter um controle por parte do Município deixando-o aberto nos fins de semana com 

horário de abertura e fechamento (de dia), para evitar todo tipo de vandalismo. Uma placa no portão 

com horário explicando que o local é parque é importante. Essas sugestões ajudarão a gestão do 

parque no sistema atual, de pouca mão de obra. 

Outra sugestão é que a missa do Primeiro de Maio, que em geral tem sido feita com a média de 300 
pessoas, poderia ser rezada no Campo de Pouso evitando que anualmente o Samambaia, ante-cume 
do Anhangava, seja roçado. Os fiéis poderiam subir em horários espaçados, contemplar e comungar 
com a montanha.  

Uma das demandas antigas dos moradores locais, é um cadastro exclusivo, evitando que quem reside 
no local, tenha que fazer o cadastro toda vez que entrar no parque, preenchendo os mesmos dados. 
Facilitando o sistema de cadastro de moradores, vai incentivar estes a informar a gerência que estão 
nas trilhas ou vias de escalada, dando baixa na descida. 
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4. Vias de escalada (como são, quais usamos e como esperamos que sejam administradas = 

normas de uso); 
Existe um guia de escaladas do Anhangava (na biblioteca do CPM há um exemplar para empréstimo.  A 
primeira edição está esgotada). Importante utiliza-lo como base do plano de manejo. As vias iniciaram 
na década de 50 e existem tanto vias em estilo tradicional, de aventura, como esportivas (bem 
protegidas). O Anhangava é considerado um dos melhores Campo Escola de Montanha do Brasil para a 
prática da escalada e um portal de entrada no montanhismo e caminhadas de curta duração. 

No Pão de Loth existem também vias de escalada, mas estas não inclusas no Guia que está sendo 
revisado pela Editora Marumby. Os Castelinhos, outra área que até onde foi informado no Conselho 
do P.E da Baitaca é área hoje da SEMA Estadual, também temos um importante setor de boulders, os 
quais possuem um acesso dificultado e que necessita ser ordenado. Os Castelinhos serão inclusos na 
segunda edição do Guia de Escaladas do Anhangava segundo os autores. 

Quanto a abertura de trilhas de acesso para novas vias de escalada, assim como a manutenção de 

ambas, em todo a unidade de conservação, importante a instalação de uma câmara técnica de 

montanhismo e escalada para receber projetos para análise prévia antes da execução. Esta câmara 

técnica também pode avaliar a situação atual das vias já existentes no Anhangava e opinar 

tecnicamente. Importante um levantamento das trilhas que dão acesso as bases de vias de escalada, 

conforme setores dispostos do Guia de Escaladas e sua realocação se for necessário. Avaliação de uma 

placa de sinalização para o acesso ao setor das Panelas, setor que somente escaladores frequentam.  

 

 

Exemplos de placa sobre aviso de risco que pode ser usada como modelo para as Panelas:  

http://femerj.org/images/artigos/aviso_risco_I.jpg 



 
 

9 

 

http://femerj.org/images/artigos/aviso_risco_II.jpg 

http://femerj.org/images/artigos/aviso_risco_II.jpg
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5. Áreas de acampamento (como são, quais usamos e como esperamos que sejam administradas 

= normas de uso); 
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Existem inúmeras áreas de acampamento no Anhangava, Pão de Loth e Itupava (principal casa do 
Ipiranga). Hoje temos um descontrole total com acampamentos e fogueiras, além de lixo e banheiro a 
céu aberto. Vale ressaltar que existe uma grande diferença de atitude quanto ao uso das clareiras por 
montanhistas e outros grupos de visitantes. Em geral, montanhistas pertencentes a clubes ou não têm 
conhecimento das práticas de mínimo impacto, gerando portanto, um impacto mínimo as áreas de 
acampamento, enquanto que outros grupos realizam práticas indesejáveis por simples 
desconhecimento, ou até mesmo, pela simples prática de vandalismo. É importante que o parque 
selecione os visitantes aptos a utilizar essas áreas, ou seja, que o acampamento seja permitido para 
quem utiliza as práticas de mínimo impacto e que seja desencorajada aos que se predispõe ao 
vandalismo. A FEPAM auxiliar na normatização do uso dos acampamentos. 

A sugestão é permitir no Anhangava e Pão de Loth somente bivaques (acampamento sem barracas) no 
cume com número de pessoas limitado e bivaques para áreas de escalada no Anhangava. As principais 
áreas com uso de bivaque são o Bidu, platô na RS, Caverna, Incas (cume). Incluindo o uso de redes de 
pernoite. 

No Itupava é necessário definir uma área de acampamento para todo o seu trajeto até o Marumbi.  
Atualmente existem várias áreas, e assim como no Anhangava e Pão de Loth, possuem rodas de 
fogueira consolidadas. A área mais antiga de acampamento do Itupava são as adjacências da casa do 
Ipiranga e a sugestão é que ali exista um entreposto do IAP e um acampamento ordenado. Aqui 
também é necessária a delimitação do número de barracas e pessoas. 

No Corvo não existe área de acampamento e a ideia é que não tenha. Que siga o bivaque ou rede. 

Uma sugestão é de se criar uma área de acampamento na base do Anhangava na entrada do parque, 
via Borda do Campo. Outra boa área seria no campo da Asa Delta, entretanto, para isso é fundamental 
que exista uma instalação predial com vigia para dar segurança e controle, além de instalações 
sanitárias. 

 

6. Segurança e Emergências (problemas com assaltos e como esperamos que seja administrado); 

Necessidade de um posto da polícia ambiental junto a sede do Parque, assim como guarda-parques 
que possam fazer um fecha fila nas trilhas bem como seu acompanhamento, manejo, e orientação ao 
visitante (na base e nas trilhas). 

Caso seja inviável o Batalhão da Polícia Ambiental do Paraná destinar policiais para fazer a segurança 
intensiva no parque, sugerimos a contratação de uma empresa de segurança privada. Fato é que a 
segurança deverá atuar diariamente, visto o histórico de violência no interior do parque que perdura 
pelos últimos 20 anos. Acreditamos que um serviço de segurança privada seja mais capaz de atuar 
diariamente, coibindo desde assaltos, até pichações, incêndios e outros crimes. 

Salientamos a importância da realização de ações conjuntas da PA, PM e Guarda Municipal de Quatro 
Barras, o que não vem ocorrendo. 



 
 

12 

Policiais treinados e dispostos a andar em trilhas, com ênfase no Anhangava (trilha principal e 
Samambaia) até cume, trilhas das cachoeiras da Borda do Campo (Rio Capitanduva) e Asa Delta, 
Itupava até o Ipiranga / Prainhas, e Pão de Loth.  Importante a definição de uma abordagem ao 
visitante na entrada do parque e também dentro dele tendo em vista o grande número de atos de 
vandalismo que vem ocorrendo, assim como assaltos periódicos. 

Rondas e batidas policiais em veículos e nos ônibus, conforme citado abaixo em transporte público. 

Desejamos também uma Defesa Civil Municipal alinhada e treinada para incêndios florestais 
juntamente com o Corpo de Bombeiros, IAP e Brigada de combate a incêndio voluntária da FEPAM. 

Sugere-se também levantamento e adequação das estradas de acesso ao parque que passam por 
propriedades particulares que venham a ser importantes (ou que já sejam) para combate a incêndio e 
busca e salvamento. Alinhamento deste diálogo com o GOST – Corpo de Bombeiros. Cita-se aqui a 
necessidade de melhorias na Estrada de acesso da Fazenda São Bernardo. Cita-se também o acesso 
rápido ao Pão de Loth pelo Sítio Crozetta; onde em mutirões, busca e salvamento e incêndios naquela 
região tem-se usado este trajeto. 

 

7. Área de estacionamento (o que existe e como esperamos que seja administrado); 

Existem dois estacionamentos pagos, particulares, um na entrada da trilha principal e outro no acesso 
secundário da trilha principal. Por ora tem suprido a necessidade, mas existe um limite de capacidade 
de atendimento e quando está cheio não há outra opção que estacionar do lado da rua, causando em 
alguns dias tumulto nas manobras tendo em vista que não há um acostamento definido em ambos os 
locais que são estrada de chão. 

Definir área de estacionamento gratuita também o que hoje é possível na entrada principal (onde está 
o trailer do IAP) e via Samambaia (Campo de pouso da Asa Delta). Nesse caso é fundamental haver 
uma portaria com um vigia em cada estacionamento. Caso essa possibilidade não seja aceita, pode ser 
definido um estacionamento pago onde os valores fossem revertidos ao parque. 

8. Transporte público (o que existe e se esperamos melhora); 

Ônibus Borda do Campo que parte do terminal de Quatro Barras.  O terminal de ônibus está em 
reforma e seria uma demanda se não estivesse. Uma opção para a região seria um ônibus direto de 
Ctba – Quatro Barras, ligeirinho, antigo sonho dos quatrobarrenses que trabalham na capital, que 
serviria para o município de Campina Grande do Sul tbm. 

Pontos de ônibus precários e sem manutenção. 

Falta de batidas policiais no ônibus (revista periódica) afim de restringir pessoas que venham para a 
Serra com armas, bebidas alcoólicas e outros itens ilícitos.  Essas revistas poderiam ser feitas pela 
Guarda Municipal e/ou PM principalmente as sextas feiras e sábados a noite. A maioria do público que 
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frequenta o Itupava vem de ônibus tendo em vista que seguem até Morretes e tbm por lá retornam as 
suas casas de ônibus. 

 

9. Serviços - alimentação, hospedagem, comercio (o que existe e se esperamos melhora). 

Na Borda do Campo existem algumas opções de panificadoras, bares e mercearias. Próximos ao ponto 

final do ônibus da principal entrada, existem na maioria bares. Com a falta da sede do parque e por 

conta do perfil do visitante (de já vir com sua alimentação e na maioria das vezes para passar um dia 

ou descer para Morretes via Itupava), o comércio local acaba não se animando também em investir. 

Percebe-se também falta de alta incentivo e investimento por parte do Município. 

Quem vem de Curitiba para passar o dia escalando no Anhangava, ao descer da montanha geralmente 

pensa em fazer um lanche e beber alguma coisa. Normalmente as pessoas optam em ir ao centro de 

Quatro Barras, ou na maioria das vezes voltar a Curitiba para encontrar uma lanchonete de qualidade. 

Em Borda do Campo não existe um serviço de qualidade.  

Hospedagem. A maioria em Quatro Barras, no centro (4 hotéis). Existe uma opção de hospedagem no 

local que é o Refúgio 5.13. Montanhistas de outros estados do Brasil normalmente se hospedam neste 

Refúgio, também utilizado pelos montanhistas regionais quando estes não voltam a Curitiba.  

Na maioria dos casos o visitante não pernoite em Quatro Barras por falta de mais opções de 

alimentação e pernoite na Borda do Campo.  

 

  

10. Outras demandas: 
 

● Realização de um seminário sobre trilhas e vias de escaladas com foco na criação de diretrizes para 

abertura e manutenção com foco no Anhangava e Pão de Loth durante a execução do plano de 

manejo as quais integração o documento. 

 

● Definição de um documento que venha a ser uma portaria do IAP para operação comercial nas 

trilhas, escaladas e voo livre que possa servir não só para a Baitaca, mas para outros parques. 

Exemplos podem ser consultados no ICMBio (Itatiaia e Serra dos Órgãos). Temos atualmente muitos 

grupos informais estão cobrando e operando atividades. Não há regras para quem opera e não há 

difusão de informação para o cliente que contrata. 

 

● Sede do Parque: Via Borda do Campo onde encontra-se hoje o trailer do IAP com cadastramento de 

visitantes; o qual atende o Anhangava e Itupava. Neste local existe a maior frequência de visitação 

atual no parque (onde mais entram pessoas). Um bom ponto para construção da sede do parque 

(centro de visitantes) seria no alto da pedreira abandonada (200 metros após o local onde o trailer 

está posicionado atualmente), pois desse ponto é possível avistar tanto a parte superior do Anhangava 

quanto o Pão de Loth. É um local altamente impactado e com grande potencial arquitetônico. Na parte 
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baixa da pedreira poderia se localizar o estacionamento. Além disso, nesse local pode ser feito o 

controle tanto da trilha principal do Anahngava, quanto do Itaupava. No Campo da Asa Delta vale 

construir uma sub-sede, visto que é a trilha mais acessível, e que provavelmente após recuperada 

poderá receber a maior parte de visitação.  

 

● Controle dos acessos não servidos pela futura sede do parque com entre-postos / guaritas: Campo 

de Pouso da Asa Delta, Final da Rua Anhangava e Casa do Ipiranga. 

 

● Avaliação da possibilidade de cobrança do acesso a trilha do Itupava afim de mantê-la. O vandalismo 

e abandono afastam o turismo e montanhismo. 

 

● Proposta real para a casa do Ipiranga. Reconstrução do patrimônio histórico e entre-posto com  

guardião. Neste local poderíamos ter um acampamento e hospedagem. 

 

● Mapeamento do parque x plano diretor de Quatro Barras (zoneamento) apresentando visualmente as 

divisas do parque e zona de amortecimento assim como atividades e ocupação que existem na zona 

de amortecimento. Importante ser informado se o georeferenciamento da área será feito, assim como 

as desapropriações das áreas particulares que estão dentro do parque.  Existe um valor em dólar, 

referente a medida compensatória da construção do contorno leste, de 2002, destinado as 

desapropriações, o qual gostaríamos que fosse checado e divulgado durante este trabalho. 

 

 

11. Anexos: Valores e princípios do montanhismo brasileiro e outros códigos de ética 
Listamos  abaixo os principais documentos que gostaríamos que fossem considerados na elaboração 
do Plano de Manejo. Também citamos algumas partes destes documentos, as quais consideramos 
importantes. 

 

11.1. Código de Ética do I Congresso Brasileiro de Montanhismo - PR 
http://www.cbme.org.br/component/docman/cat_view/2-documentos-tecnicos/3-etica?Itemid=72 

Dos Pontos De Segurança (Grampos Fixos ou Chapeletas)  

• É proibida a adição de pontos de segurança em escaladas já conquistadas, sem autorização dos 
conquistadores;  

• Em caso de regrampeação os escaladores não possuem poder algum para descaracterizar qualquer 
rota, transferindo a original proteção dos pontos de segurança, de acordo com o artigo primeiro 
anterior;  

• Sempre que possível os pontos de rapel devem ser comuns à varias escaladas; entra em confronto 
com o texto no início 

11.2. TEXTOS DO SITE DA FEMERJ  
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http://www.femerj.org/sobre-a-femerj/etica/144 

A Declaração do Tirol sobre a Melhor Prática em Esportes de Montanha, promulgada pela Conferência 
sobre o Futuro dos Esportes de Montanha em Innsbruck, em 8 de setembro de 2002 

• Aventura – como reconhecimento de que, em esportes de montanha, a administração do risco por 
meio de avaliação criteriosa, habilidades e responsabilidade pessoal é um fator essencial. A 
diversidade de esportes de montanha permite a qualquer um escolher sua própria aventura, na qual 
habilidades e perigos estejam em equilíbrio. 

 

Artigo 7 – Acesso e Conservação 

3. Para evitar erosão e não perturbar a vida selvagem, nós permanecemos nas trilhas durante 
aproximações e descidas e, quando fora da trilha, escolhemos a rota menos agressiva ao ambiente. 

6. As conseqüências da popularização de áreas através de retrogrampeação devem ser 
cuidadosamente consideradas. O aumento de números pode causar problemas de acesso. 

7. Nós minimizamos o dano à rocha por meio da utilização da técnica de proteção menos prejudicial. 

 

Artigo 8 – Estilo 

1. Nós almejamos preservar o caráter original de todas as escaladas, em especial aquelas com 
importância histórica. Isso significa que os escaladores não devem aumentar a quantidade de 
proteções fixas em vias existentes. A exceção é quando há um consenso local – incluindo a aprovação 
dos conquistadores – para mudar o nível de proteções fixas por meio da colocação de novas peças ou 
da remoção de proteções existentes. 

3. Rochas e montanhas são um recurso limitado para aventura que deve ser compartilhado por 
escaladores com os mais diversos interesses e por muitas gerações que virão. Nós entendemos que 
gerações futuras precisarão encontrar suas próprias NOVAS aventuras dentro desse limitado recurso. 
Nós tentamos desenvolver paredes ou montanhas de uma forma que não roube a oportunidade do 
futuro. 

4. Em uma região em que grampos são aceitos, é desejável que sejam mantidas vias, seções de morros 
ou morros inteiros livres de grampos de maneira a preservar um refúgio para aventura e para mostrar 
respeito pelos diversos interesses de escalada. 

7. Pressões comerciais nunca devem influenciar a ética de escalada de uma pessoa ou de uma região. 
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Artigo 9 – Conquistas 

A conquista de uma via ou de uma montanha é um ato de criação. Ela deve ser feita em bom estilo de 
acordo com as tradições da região e devem mostrar responsabilidade com a comunidade de escalada 
local e com as necessidades dos escaladores futuros. 

3. Em regiões montanhosas, as conquistas devem ser feitas exclusivamente guiando (sem peça pré-
fixada acima). 

7. Vias de aventura devem ser deixadas tão naturais quanto possível, contando com proteção móvel 
sempre que viável e utilizando grampos apenas quando necessário e sempre sujeitando-se às 
tradições locais. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.3. TEXTOS DO SITE DA UIAA  
http://theuiaa.org/upload_area/Commissions/Mountaineering/13-01-2014-revision-The-
Preservation-of-Natural-Rock-for-Adventure-Climbing.pdf 

 

Em algumas zonas de montanha a furadeira ainda é muito usada de modo indiscriminado do que 
escalar com um espírito aventureiro ou é severamente limitada , ou, na pior das hipóteses , já é 
proibido . Em alguns países , como a Hungria , todas rocha disponível para a escalada foram perfuradas 
e grampeadas para fazer escaladas esportivas. 

 

Não há dúvida de que um pequeno grupo de escaladores armados com furadeiras a bateria pode ter 
uma influência desproporcional ao seu número em mudar o aspecto de uma parede em um espaço 
muito curto de tempo. 

 

Os benefícios da escalada de aventura 

4 . Há aqueles que consideram vias clássicas no estilo tradicional são uma forma de arte . Isto é o que 
Duncan Ferguson, um escalador conhecido do Colorado, foi movido a escrever ao ouvir que os 
grampos foram colocados ao lado de uma subida clássica de gelo: "É da natureza da comunidade da 
escalada mundial em que a visão e a arte dos conquistadores é respeitada e comemorada, porque é 
um reflexo tangível do potencial humano naquele momento no tempo. 

 

5 . Aqueles com um sentido da história apreciarão subir uma rota clássica somente se elas 
permanecerem intocadas pelos grampos, não desvalorizada para obter ganhos financeiros ou 
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estúpidos, por aqueles que não podem enfrentar o desafio assumido por conquistadores corajosos 
como AF Mummery , Riccardo Cassin , Walter Bonatti , Andre Roche , Max Niederman , Reinhold 
Messner e Alex Huber, cujas rotas definiram um marcador na areia para os interessados em 
originalidade da linha subida em bom estilo . 

 

Estamos preocupados com a preservação da rocha suficiente que ter a proteção móvel para que , no 
interesse da diversidade , os escaladores vão continuar a ter a opção de escalar ou esporte ou as rotas 
de aventura. 

O único caminho a seguir é o de preservar paredes adequadas em seu estado natural, onde a escalada 
tradicional ainda pode ser experimentado como era praticada pelos pioneiros de ontem e serão 
praticados por jovens escaladores do futuro. Como foi afirmado na Declaração do Tirol (2002) " sem 
perigo e incerteza escalada perde o seu elemento definidor - aventura. " 

 

11.4. COMENTARIOS DE ESCALADORES E ENTIDADES SOBRE O DOCUMENTO UIAA 
"O keepwild! escaladas campanha de Mountain Wilderness Suíça 

"Apoiamos plenamente os grandes esforços da UIAA e apreciar o notável trabalho Doug Scott colocou 
na preparação deste documento. Até à data, um dos principais problemas nos Alpes é a 
comercialização em curso, super desenvolvimento e do crescimento do turismo - todos eles são 
problemas de primeiro mundo que são acompanhados por prosperidade, conveniência e crescentes 
exigências de segurança. 

"Para os países que estão apenas em desenvolvimento de vários tipos de turismo de montanha - por 
exemplo, Escalada - esta publicação poderia ajudar a prevenir a grampeação indiscriminada e à 
exploração das zonas de montanha únicas. 

 

Robert Renzler, arquiteto do documento da UIAA 1998 “To Bolt or Not to Be”. 

selecionar nossas metas de acordo com as nossas capacidades e não adaptar as montanhas de nossas 
imperfeições.  

"Não há espaço suficiente para as duas formas de atividade, mas nunca devemos esquecer que a 
escalada é uma interação física e mental intrinsecamente gratificante com a natureza. O respeito pela 
natureza e a preservação do que poderia tornar-se o valor mais importante para o nosso esporte. As 
recomendações e orientações definidas no documento são um bom compromisso para o futuro 
coexistência da escalada de aventura e escalada esportiva. Eu aprecio muito o trabalho de Doug e a 
UIAA para alcançar uma política para grampeação sustentável. Em caso de dúvida, não grampear. " 
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Jerry Moffat, Sheffield, Reino Unido 

Um grampo colocado no lugar errado no rocha errada não só estraga a experiência, mas vai levar a 
mais grampos sendo colocados lá. Algumas orientações devem ser postas em prática para preservar a 
tradição e a história da escalada. Liderando uma escalada limpa, colocar todo o equipamento é uma 
experiência verdadeiramente memorável e esta oportunidade deve ser absolutamente preservado. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.5. TEXTOS TIRADO DOS SITES DA CBME E DA UIAA  
http://www.cbme.org.br/component/docman/cat_view/2-documentos-tecnicos/3-etica?Itemid=72 

http://www.theuiaa.org/to-bolt-or-not-to-be.html 

"To Bolt Or Not To Be" 

pela Comissão de Montanhismo da UIAA 

 

Aventura ou escalada tradicional : A característica comum era e é que o "tradicional" equipe escalada 
não deixa rastros de sua passagem e é , portanto, considerado ambientalmente amigável. 

 

-A quantidade e a qualidade das proteções fixas de  uma escalada em rocha é um instrumento efetivo 
para influenciar a sua popularidade: vias bem protegidas são repetidas mais freqüentemente do que 
aquelas mal protegidas. Desta forma, em áreas ecologicamente sensíveis a proteção permanente deve 
ser reduzida a um mínimo. Por outro lado, em áreas menos sensíveis um maior número de 
possibilidades para a escalada pode ser criado pelo estabelecimento de vias de rocha bem protegidas. 
Áreas de escalada desenvolvidas sob estas diretrizes não representam uma ameaça ao meio ambiente. 

 

-Um princípio básico da atualização das escaladas em rocha é que o caráter da via deve permanecer 

intacto: 

 

-A linha da conquista não deve ser alterada. 

-Lances longos não devem ser neutralizados com grampos adicionais (não "mate" um lance longo). 
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-Uma via não deve ser atualizada contra o desejo de seu conquistador. 

-Especialmente nas zonas próximas aos vales, ou em outras partes facilmente acessíveis das 
montanhas, áreas especiais para escalada esportiva podem ser estabelecidas - desde que isso seja 
feito de uma forma ecologicamente consistente e sem obstruir outras áreas de escalada existentes.  

Essas medidas precisam ser aprovadas pela organização de escaladores responsável por aquela área. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.6. TEXTOS TIRADO DO SITE DA CBME  
http://www.cbme.org.br/component/docman/cat_view/2-documentos-tecnicos/3-etica?Itemid=72 

 Manifesto da Escalada Natural  

Pode haver uma competição velada do escalador com ele mesmo, no sentido de estabelecer os seus 
próprios limites e, se possível, alargá-los. Para isso, por vezes, é necessário um grande treino e 
dedicação, como de resto em qualquer outra atividade humana. Mas que mal há nisso? A esse 
respeito, seria interessante ouvirmos o parágrafo final do editorial da revista inglesa Mountain, em sua 
edição de janeiro/fevereiro deste ano (1983): "Não devemos nos preocupar quando os escaladores se 
tornam mais atléticos e usam sua própria força para conquistar a montanha, mas sim quando abusam 
no uso de artifícios para reduzir a montanha ao seu próprio nível. A reabertura aos olhos do mundo ao 
longo dos dez últimos anos da noção de escalada em livre pura pôde assegurar a continuidade da 
saúde do esporte". Aliás, o nivelamento por baixo do esporte parece ser o objetivo dos mais exaltados 
opositores de seu progresso nos dias atuais, gente que em plena década de 80 ainda conquista com 
cabos de aço, escadas de madeira, artificiais fixos inúteis, etc., 

 

Pode ser o caminho fácil que conduz ao passado, o da despreocupação com estilo e com a integridade 
física e estética da rocha, onde qualquer dificuldade pode ser imediatamente substituída por um 
grampo; ou pode ser o caminho muito mais árduo e exigente da escalada natural, onde dedicação – 
por vezes obstinação – e firmeza de propósitos são requisitos indispensáveis. Um caminho onde 
insucessos são mais freqüentes, mas que por outro lado, e por este mesmo motivo, as recompensas 
interiores de uma vitória são incomparavelmente maiores, já que derivam de um encontro justo com a 
montanha. 

 

11.7. Princípios e Valores do Montanhismo Brasileiro - CBME 
http://www.cbme.org.br/component/docman/doc_download/37-principios-e-valores-do-
montanhismo-brasileiro 
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Realizado por FEPAM, CPM, AMC, AEEP e NNM.  

FEPAM: contato@fepampr.org.br  

CPM: comunicacao@cpm.org.br 

AMC: otavio4x4@gmail.com  

AEEP: aeeparana@gmail.com  

NNM: leandro@nasnuvensmontanhismo.com.br  

 

Mais informações sobre a FEPAM: www.fepampr.org.br 

 

Agradecemos a oportunidade e ficamos a disposição para esclarecimentos. 
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