
Mutirão nas trilhas do Camapuã – 
Ciririca – Pedra branca do 
Ibitiraquire 

No dia 12 de Julho de 2014, uma equipe foi realizar o trabalho de sinalização e 
instalação de placas nas trilhas que saem a partir da Fazenda “Bolinha” 
Iniciamos a caminhada por volta das 09:00am, debaixo de uma garoa fraca e 
gelada. Alguns integrantes saíram na frente sinalizando a trilha principal com a 
cor de fita Branca. Os demais permaneceram mais um tempo na Fazenda 
conversando com a Dona Marilene e o Seu Bento para começar a usar planilha 
controlando as pessoas que entram nas trilhas e para onde estão indo, caso 
venha a acontecer algum acidente, já está registrado qual rumo pode ter sido 
tomado pelo caminhante. Após as explicações todos entraram na trilha gelada, 
seguindo direto para a bifurcação das 3 Trilhas da região. Pois a dupla que saiu 
na frente já tinha marcado todo o primeiro percurso. Na Bifurcação foi feita a 
divisão, 4 pessoas subiram marcando a trilha do Camapuã com a cor branca, 3 
foram para a trilha do Ciririca marcando com a cor amarela, e 4 ficaram na 
bifurcação para instalar o pedestal com as placas indicativas. Essa segunda 
parte do mutirão durou na média de 3 horas, tempo para se ir até o cume do 
Camapuã e voltar, ir até o poço das fadas na trilha do Ciririca, e cimentar o 
pedestal e parafusar cada placa. Todo o objetivo proposto foi cumprido, para 
uma segunda fase, a Trilha para a Pedra Branca do Ibitiraquire receberá a cor 
azul de fitas. Do Poço das Fadas até o Cume do Ciririca receberá fitas 
amarelas Por volta das 17:00, todos já estavam novamente na Fazenda 
apreciando um suculento Pastel com Coca-Cola. 

Nova padronização da região: Montanha – Cor da sinalização 

 Camapuã/Tucum – Branca 

 Ciririca – Amarela 

 Cerro Verde – Vermelha 

 Pedra Branca do Ibitiraquire - Azul 

 

Integrantes: Andressa, Alexandre, Franciele, Juliana, Juliano, Karina, Konda, 
Luan, Lucas, Nelson e Vitor Hugo. 





 







 

 


