
 
 

Minuta do Projeto de Voluntariado no Pico Paraná 2015-2016 

Parque Estadual Pico Paraná – Campina Grande do Sul/PR  

Decreto de criação 5769 - 05/06/02 

 

Clube Paranaense de Montanhismo – CPM 

www.cpm.org.br 

 

Curitiba, 19 de outubro de 2015 

 

O CPM realiza trabalhos voluntários na região do Pico Paraná desde 1996, quando adotou a 

montanha para ações de manejo e orientação ao visitante. Para continuar atuando, vêm 

apresentar projeto de apoio a administração do parque. 

O Parque Estadual Pico Paraná foi criado em 5 de junho de 2002 – Dec. Estadual 5.769. Sua área 

é de 4.333,83 hectares. O Pico Paraná possui 1.877 m s.n.m. (ponto culminante do Sul do Brasil). 

Objetivos de criação segundo o SNUC (Lei 9.985): Preservação de ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas 

e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico. 

 

1. Escopo 

Apoiar o Instituto Ambiental do Paraná – IAP na gestão do Parque Estadual Pico Paraná nas 

seguintes ações: 

- cadastro do IAP e orientação ao visitante com base nas técnicas de mínimo impacto e regras 

atuais de uso público do parque. Essa orientação seria feita no início da trilha do PP. 

- Elaboração de placa(s) com indicação de ações não recomendadas como fogo, corte de 

vegetação, entre outras, assim como indicando ações permitidas. Utilizar nestas placas mais 

símbolos e menos texto, assim como mapa das trilhas e informações do programa adote uma 

montanha;  

- manejo da trilha com base no Projeto CARACTERIZAÇÃO E PROPOSTA DE MANEJO DA TRILHA 

DO PICO DO PARANÁ 1996/2011, já apresentado ao IAP, que inclui entre outros itens: 

contenções para erosão, realização de drenos, interdição de novas trilhas que levam a mesmos 

lugares, colocação de degraus para evitar erosões e promover maior segurança. 

- sinalização da trilha que segue ao Pico Paraná e montanhas entorno. 

http://www.cpm.org.br/


 
 

 

2. Período de execução 

Até dezembro de 2016, com interesse e possibilidade de continuar. Início após aprovação do IAP 

e disponibilização dos recursos necessários para realização. 

 

3. Metodologia  

Apresentação do projeto, realização de um TCT (termo de cooperação técnica) entre CPM, IAP 

e PMCG, levantamento de voluntários, definição de escala de voluntariado e suas atividades; 

treinamento dos voluntários por parte do IAP sobre o parque e CPM sobre o projeto.  

Espera-se que em todos os fins de semana e feriados tenhamos 2 voluntários na base da 

montanha realizando o cadastro e orientação dos visitantes com foco na educação ambiental. 

Estima-se que para isso, sem a possível dupla repetir plantões, tenhamos que ter em torno de 

100 voluntários ao ano, onde o plantão poderá ser de 1 a 4 dias (no caso de feriados alongados).  

 

4. Resultados esperados até dezembro de 2016 

Curto prazo: 

 Instalação da placa do adote uma montanha com mapa das trilhas, no início da 

caminhada. Constar nas placas o que é permitido e não permitido realizar no parque.  

 2 mutirões de sinalização da trilha com fitas brancas; 

 Definição da listagem de material necessária para a recuperação da trilha (tábuas, 

escadas e degraus). Envio de algumas fotos atuais para comparação com as do projeto 

de 2011 (anexo); 

 Instalação do “pedrágio” da base até o Getúlio (paralelepípedos armazenados no início 

da trilha); 

 Definição do limite de áreas de acampamento e número de barracas por clareira; 

 Início da orientação dos visitantes em parceria com a Fazenda Rio das Pedras (escala 

inicial de voluntariado até final de 2015).  

 

Médio / Longo Prazo: 

 Treinamento de voluntários e definição de escala para o ano de 2016 para apoio ao 

Parque na orientação ao visitante atrelado a recursos como: base, alimentação, local 

para camping/alojamento e ajuda no combustível.  

 2 mutirões na trilha para contenções de erosão com base no projeto de 2011 (anexo); 

 Recolocação dos degraus furtados da montanha, IAP e CPM; 

 Interdição de áreas de acampamento além do limite máximo suportado e de trilhas 

avulsas e interdição de trilhas avulsas que levam a mesmos locais com placas indicando 

área em recuperação; 

 Relatório de visitação gerando estatística de visitação do parque; 

 Planejamento de avaliações de outras trilhas do Parque para manejo; 

 Capacitação de manejo de trilhas para voluntários; 



 
 

 Divulgação de informações sobre o Parque na internet, incluindo histórico, bioma, flora, 

fauna entre outros temas relacionados; 

 Educação ambiental dos visitantes e comunidade local. 

 

 

5. Recursos necessários (físicos e financeiros) 

Para dar andamento no projeto solicitaremos ao IAP, Prefeitura Municipal de Campina Grande 

do Sul e possíveis parceiros apoiadores; alguns recursos considerados mínimos para o bom 

desenvolvimento do trabalho de educação ambiental a ser realizado pelos voluntários. Abaixo 

listamos estes recursos e sugerimos, diante de reuniões prévias com IAP, Prefeitura e Sr. Raul, 

algumas possibilidades e direcionamentos: 

IAP 

 Instalação de uma base fixa ou móvel (tenda) para que os voluntários que fiquem na 

base possam estar realizando o cadastro e orientação aos visitantes; 

 2 Rádios UHF; 

 1 GPS; 

 Material de papelaria da base IAP; 

 Tábuas, estacas e outros recursos dispostos no projeto CARACTERIZAÇÃO E PROPOSTA 

DE MANEJO DA TRILHA DO PICO DO PARANÁ 1996-2011 para andamento nos mutirões; 

 Alimentação dos voluntários; 

 Seguro para os voluntários; 

 Transporte de voluntários quando este não possuir veículo 

 

Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul 

 Coletes com as logomarcas dos parceiros identificando os voluntários; 

 Apoio no combustível de veículo próprio dos voluntários (sugestão: parceria com Posto 

Túlio ou Posto Tio Doca); 

 Orelhão (telefonia via rádio) próximo a entrada da trilha para emergências. Se possível 

internet; 

 Apoio financeiro na impressão de placas e compra de fitas para sinalização da trilha; 

 Pedras no formato de paralelepípedos para possibilitar um “pedrágio” da entrada da 

trilha até o Piolho (Getúlio). 

 Coleta regular de lixo por parte da Prefeitura; 

 Manutenção regular da estrada por parte da Prefeitura. 

 

Fazenda Rio das Pedras 

 Alojamento ou camping para os voluntários na base da montanha (Fazenda Rio das 

Pedras). 



 
 

 

6. Monitoramento e avaliação (reuniões e relatórios que serão entregues) 

A cada 3 meses faremos um relatório com o trabalho realizado e entregarmos ao IAP e parceiros 

do projeto por e-mail. Reuniões presenciais serão agendadas conforme a necessidade. 

 

7. Representantes do CPM (2015-2016) organizadores do projeto 

Presidente - Joel Saalfeld 

Vice-Presidente – Guilherme Machado 

Tesoureiro – Rogero Spisla 

Secretário – Anderson Canalle 

Departamento Ambiental – Simone Gonçalves Rodrigues 

Departamento de Caminhada – Luiz Fernando 

Departamento de Escalada – Guilherme Machado 

 

8. Continuidade do projeto 

Entendemos que a continuidade do projeto voluntário depende de recursos humanos 

remunerados, estrutura e investimento por parte da gestão do parque tendo em vista que o 

trabalho voluntário tem limites.  

Também entendemos ser necessária a delimitação do parque, seu georefenciamento, 

desapropriação de áreas particulares que por ventura estejam dentro do parque ainda sem 

indenização, assim como a elaboração do plano de manejo e sua implementação.  

Precisamos contar com a continuidade deste projeto tanto com voluntários como com 

investimento por parte do Estado no poder de manejo, garantindo a qualidade de visitação, 

manejo, controles e segurança. 

 

9. Parceiros almejados 

Institucionais: 

IAP e Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul 

 

Apoiadores: 

 Fazenda Rio das Pedras; 



 
 

 Empresas, grupos informais e formais que realizam atividades guiadas ou promovem 

caminhadas e escaladas na região do PP; 

 FEPAM, Associações vinculadas a FEPAM, instituições com objetivos de educação 

ambiental e montanhistas independentes; 

 Grupos de Escoteiros; 

 Programas de voluntariados de universidades e faculdades; 

 Jornais de circulação, contatos na divulgação; 

 Outros que venham a somar no projeto. 

 

Referências 

PAM CBME – Programa Adote uma Montanha da Confederação Brasileira de Montanhismo e 

Escalada: http://www.cbme.org.br/pam/  

VOU IAP - Programa de Voluntariado nas Unidades de Conservação do Paraná: 

http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1202  

    

Conduta Consciente em Ambientes Naturais (mesmo programa que gerou o Pega Leve) 

http://www.mma.gov.br/informma/item/1757-conduta-consciente-em-ambientes-

naturais  

 

http://www.pegaleve.org.br/ 

 

 

Anexos  

CARACTERIZAÇÃO E PROPOSTA DE MANEJO DA TRILHA DO PICO DO PARANÁ  

(PROJETO PICO PARANÁ 1996-2011) 

http://www.cbme.org.br/pam/
http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1202
http://www.mma.gov.br/informma/item/1757-conduta-consciente-em-ambientes-naturais
http://www.mma.gov.br/informma/item/1757-conduta-consciente-em-ambientes-naturais
http://www.pegaleve.org.br/

