
Mutirão para retirada do Lixo nos 
acampamentos do Pico Paraná 

No dia 30 de Agosto de 2014, foi realizado Mutirão para retirada do Lixo nos 
acampamentos do Pico Paraná. Os participantes integram o CPM (Clube 
Paranaense de Montanhismo, Fepam (Federação Paranaense de 
Montanhismo e convidados. Nesse mutirão tivemos o apoio com transporte do 
IAP (Instituto Ambiental do Paraná) Saímos da Base por volta das 09:30am, 
caminhada foi rápida apesar do Sol forte. 

A primeira parada foi na Pedra do Grito (vulgo Getúlio) juntamos algumas 
sacolas e restos de pacotes de bolachas. A segunda parada foi na Bica que 
fica após a bifurcação com o Caratuva, nesse ponto da trilha costuma-se parar 
para fazer o lanche, coletar água, e infelizmente encontramos defecações ao 
lado da água que desce, ou seja á água abaixo da bica do outro lado da trilha 
já esta contaminada, imprópria para uso. 
Após coletar água e dar uma pausa para o descanso, seguimos sem parada 
para o primeiro Mirante do Pico Paraná, e já ali encontramos um saco cheio de 
roupas, 1 barraca, e material de acampamento que estava com sinais de ter 
sido posto fogo. Já na primeira parada foram enchidos 2 sacos de lixo de 150L 
cada. Guardamos o material para pegar na volta e tocamos para o Abrigo 1 
(A1) o que causou um grande impacto já na chegada, foi encontrado um 
liquinho de gás cheio. Além de mais roupas e outros materiais de 
acampamento. Também restos de pacotes de bolachas e toalhas. Nesse foram 
enchidos outros 2 sacos de lixo de 150L. Também guardamos os sacos para 
coletar no retorno. 
Ao chegar no Abrigo 2 (A2) onde esperávamos ver mais lixos, pelo fato da 
grande maioria dos campistas pernoitarem ali, por ser mais próximo ao cume 
do Pico Paraná. Pudemos averiguar que de fato há muito lixo e a área de 
acampamento está se estendo para a Trilha dos Camelos, outro cume 
secundário do PP. Havia varal nas árvores para secar roupas, mais toalhas, 
equipamentos de pernoite, lonas plásticas para forras barraca. Tudo 
abandonado ou deixado para possíveis retornos. Na casa de pedra haviam 
garrafas de vidro quebradas. Foram retirados 5 sacos de lixo de 150L. 
Tocamos até o Cume do PP, onde estava razoavelmente limpo, um ou outro 
lixo deixado. 
Em todos os pontos que paramos havia muito papel higiênico e defecação sem 
ser enterrado. O papel higiênico não foi coletado, pois nenhum dos voluntários 
estava com EPI próprio para esse trabalho. 

Podemos observar que não há instrução para quem sobe o Pico Paraná ou os 
cumes vizinhos. Pois há muito material abandonado nos acampamentos.  

Ao todo retiramos 9 Sacos de Lixo de 150L cada completamento cheios. 
Felizmente havia um grupo de pessoas descendo do Cume e nos ajudaram a 
descer o material para a Base, pois estávamos em poucos para tanto lixo. 
Chegamos na base as 21:00h. Completamente exaustos, mas a Montanha 
estava mais bonita novamente. 



Integrantes: Adriano Cruel, Mildo, Juliana Hoy, Rogero Spisla, Alexande 
Carrano, Konda Akiyoshi, Marco Antonio, Luiz Sukuki, Leandro Franco, Mauro.  
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