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Manual do Voluntário 

 

1 Quem é o Clube Paranaense de Montanhismo 

O Clube Paranaense de Montanhismo (CPM) é uma associação civil de utilidade pública 

cujos objetivos principais são o contato e convívio humano e a recreação por contato direto com a 

natureza. Fomentamos o aprimoramento da prática do montanhismo e a divulgação desse esporte 

à população, pensando sempre na formação de seres humanos mais conscientes de si mesmos e 

do local onde vivem. O CPM é uma porta de entrada para o montanhismo e busca oferecer 

condições técnicas para que se pratiquem caminhadas e escaladas de forma segura e 

ambientalmente correta, tornando-se assim uma referência em montanhismo não apenas no 

Paraná, mas no Brasil. O CPM é um dos clubes confederados à CBME (Confederação Brasileira 

de Montanhismo e Escalada). 

 

Conheça mais em http://www.cpm.org.br/pt/sobre 

 

2 História da Conquista do cume do Pico Paraná e outros feitos memoráveis, por Nelson Luiz 

Penteado Alves: 

 

O Pico Paraná é o “teto” do Paranáe do Sul do Brasil
1
, a mais alta montanha do estado, com 

1877 m.s.n.m., uma sentinela avançada que se levanta abruptamente da planície litorânea em Antonina. 

Localizado na Serra dos Órgãos. É o nosso Everest, podendo até ser comparado a ele, como veremos 

nesta história: O Everest e o Pico Paraná foram descobertos à distância, por levantamento 

trigonométrico; estavam até então inexplorados; foram escalados por expedições, após árduas e 

apaixonadas tentativas de montanhistas; receberam batismo pelos seus descobridores (aqui uma 

exceção, o Everest é chamado pelos tibetanos de Chomolungma “Deusa-Mãe do Mundo” e pelos 

nepaleses de Sagarmatha “Fronte do Oceano” ou “Deusa do Céu”). Em homenagem ao seu descobridor 

George Everest, o inglês que chefiou o Grande Levantamento Trigonométrico da Índia, em 1817, foi 

denominado Everest. 

 

Como aqui nossa montanha era desconhecida, principalmente por ficar encoberta aos observadores do 

planalto, recebeu a toponímia em homenagem ao Estado do Paraná por Reinhard Maack. 

Os montanhistas o chamam carinhosamente de PP. É motivo de intensa atração aos adeptos deste 

desporte. Uma meta ao imaginário, ao encantamento das grandes alturas, ao charme do desconhecido e às 

belezas elementares. 

  

                                                             

1 Texto acrescentado pelos autores deste manual. 

http://www.cpm.org.br/pt/sobre
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A HISTÓRIA 

O Marumbi era considerado ponto culminante do Estado do Paraná, com altitude atribuída como 1.810 

metros. Foi o renomado pesquisador e professor Reinhard Maack quem descobriu uma serra mais alta que 

aquela serra. Em seu trabalho de triangulação na Serra do Mar e levantamento fotogramétrico, em agosto de 

1940, Maack subiu o Marumbi, que calculou com 1.547 metros de altitude. Mirando ao norte, na direção N50° do 

Olimpo, prosseguiu efetuando medições trigonométricas, tirando ângulos de profundidade integrados por serie 

de medições de pressão barométricas e observações hipsométricas de onde determinou como maior elevação a 

Serra dos Órgãos, identificando um maciço granítico imponente, com duas cúpulas. 

Denominou seu cume principal como Pico do Paraná, com altitude inicialmente calculada em 1.979 

metros sobre o nível do mar. Logo organizou uma expedição para atingir aquela formidável formação, buscando 

os mais destacados e experientes marumbinistas da época: RudolfoStamm e Alfredo Mysing. De Curitiba foram 

à localidade de Praia Grande via Quatro Barras, Campina Grande e Mandaçaia. Com o Sr. Juca Órfão, 

arranjaram animais de carga e contrataram peões para acompanhá-los. Participaram ainda os senhores Chico 

Tigre, Aldino e o tropeiro Dulcidio (foto Maack). Segue o relato do próprio RudolfoStamm:“Fui convidado a tomar 

parte na primeira expedição ao Pico Paraná. Aquilo era água para meu moinho excursionista, pois “expedição” 

era algo diferente do que uma simples “excursão”.’ 

“Ser o primeiro a pisar no ponto culminante do Estado do Paraná seria uma vitória que não se repetiria 

nunca mais. Subir quase 2.000m significa ultrapassar o Marumbi por quase 400m. Partimos em 28 de junho de 

1941 e horas depois estávamos em Praia Grande. Subimos uma pequena elevação pouco adiante e observamos 

toda a serra. Pernoite no rio Tucum. Do Pico Paraná nada se via. As informações eram confusas. Resolvemos 

escalar a Serra da Samambaia, do conjunto Ibiterussú, para de lá obtermos uma vista para o lado desconhecido. 

Organizamos uma tropa e no dia seguinte acampamos nas margens do Rio Manoel José. O terceiro dia nos viu 

cedo seguir uma picada abandonada de ervateiros. Ao meio dia atingimos um planalto e de lá tivemos a primeira 

vista do Pico Paraná. Nunca mais esquecerei estes momentos! De um lado o Caratuva e o Itapiroca e do outro 

lado o Camapuam e no centro o “nosso pico.” 

Um bloco de granito, sem vestígios de vegetação, numa distância de sete quilômetros, parecia emergir 

de um abismo insondável. Teríamos coragem de enfrentar aqueles paredões? Ousar por os pés naquelas alturas 

virgens e ofensivas seria enfrentar o impossível. Avançamos mais e as 14h00 estávamos no Camapuam, nossa 

primeira vitória, pois éramos os primeiros a pisar neste pico. Estudamos o terreno e voltamos ao acampamento, 

chegando ali as 22h00. Nos outros dois dias e meio abrimos uma picada, para depois constatar que seria 

impossível continuar, pois levaríamos muitos dias e não tínhamos como nos manter neste sertão. Voltar ao 

acampamento do Rio Manoel José e de lá ir à Praia Grande foi o que nos restou desta tentativa. Tínhamos que 

descobrir outra frente para atacar. Em Praia Grande fomos informados da existência do Sítio da Serra e a 

possibilidade de conquistar nosso objetivo através do Pico Caratuva, de 1.931m. Para lá rumamos, tendo como 

guia o Sr. Josias, filho do Sr. Belizário Armstrong, proprietário daquele sítio. Não nos demoramos neste 

formidável lugar e continuamos para escalar o Caratuva. Pousamos no Pouso da Lagoa e mais adiante 

deixamos a tropa, prosseguindo com a carga nas costas. As 5h00 saímos num caratuval (caratuva é uma 

espécie de bambu anão com folhagem densa, com 1.5m de altura, chusqueapnifolia.Vegetação típica dos 

campos de altitude destas montanhas. - Nota do autor) e pouco acima armamos nossas barracas. Durante uma 

hora vimos o Pico Paraná, distante 3.000 metros em linha reta. Depois agüentamos três dias uma tempestade 

com cerração, sem quase podermos nos movimentar, obrigando-nos uma retirada para zonas habitadas. Lá em 
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baixo havia “farofa” e nós aqui não tínhamos nem lenha para um fogo. Reunidos na casa do Sr. Belizário, 

esperávamos pelo bom tempo, para poder iniciar a terceira tentativa. Encontrando o caminho aberto, 

transpusemos em pouco tempo o Caratuva, para acamparmos no outro lado do pico. Amanheceu o dia 13 de 

julho com um tempo magnífico. Seria ele para nós um dia de sorte? 

Deixando quase tudo no acampamento, iniciamos a descida pela Crista de Ligação entre as duas 

serras e com mais uma hora estávamos ao pé do primeiro planalto. Encontramos um mau trecho, com subida 

quase a prumo. Vencido este obstáculo, a caminhada prosseguia num campo inclinado, que nos fez suar 

bastante. Atingimos um lugar plano, junto ao paredão voltado para o litoral. Deparamos com o bloco do Pico 

Paraná e à esquerda a Torre da Subida. Inacessível nos pareceu ainda o ponto culminante, agora tão perto de 

nos. Sentamos para almoçar e não tínhamos sossego enquanto não tivéssemos pelo menos feito uma tentativa 

de escalada. “Ou o Pico Paraná será nosso ou não será de ninguém”, com este lema nos despedimos dos 

companheiros que iriam ficar na base do pico, galgando a Torre de Subida. Algumas peripécias e viravoltas 

tivemos que executar para transpor os últimos metros. 

Um rápido olhar em volta e constatamos: não há pico mais alto do que este sobre o qual nos achamos! 

Alguma coisa parecia querer sair dos nossos peitos e aliviamo-nos com uma gritaria louca. Deixamos no cume 

uma placa provisória com a data e os nomes de Reinhard Maack, Rudolf Stamm, Alfredo Mysing, Josias 

Armstrong e Benedito Lopes de Castro. Tínhamos conquistado o mais alto pico do Estado: o Pico Paraná era 

nosso! Festejamos a vitória com uma caneca de vinho misturado com água. A descida foi rápida e à noite 

estávamos novamente nas barracas, desabando pouco depois nova tempestade. Denominamos este ligar de 

Pouso da Sorte. Na manhã seguinte tratamos de alcançar o Sitio da Serra, sem termos comido alguma coisa, 

pois não tínhamos mais nada em nossos bornais. 

Retornamos via estrada de Cacatú, percorrendo seus 40 quilômetros a pé. Fizemos o restante do 

caminho de canoa até Antonina, de onde regressamos à Curitiba, no dia 19, depois de 21 dias de aventura.”
2
 

 

O BATISMO DAS MONTANHAS DESCOBERTAS 

Maack batizou inicialmente as montanhas que descobriu ao norte do Marumbi, homenageando 

personalidades políticas e históricas, mas para atender à legislação brasileira a respeito da toponímia dos 

acidentes geográficos e orográficos, os substituiu por nomes indígenas. Getulio Vargas mudou para Caratuva; 

Manoel Ribas para Itapiroca; Hans Staden para Tucum; Sebastião Paraná para Camapuam e UlrichSchmidel 

para Ciririca. O cume do Ibitirati tinha anteriormente a denominação de Guaricana. 

 

ALTITUDES NOVAS 

Em julho de 1991, nas comemorações dos 50 anos da conquista, eu escrevi no semanário Gazetinha, 

suplemento da Gazeta do Povo, um texto denominado “As altitudes do Paraná – Um desafio lançado”, 

conclamando técnicos a proceder novas medições de nossas montanhas, utilizando então medições via GPS. 

Descrevendo a importância das medições de Maack. Uma equipe da UFPR liderada pelo Professor Paulo 

Krelling, guiados por equipes de montanhistas, determinou medidas exatas: Pico Paraná – 1877m e 

                                                             

2
 A primeira chegada ao cume do PP foi, conforme narrativa, no dia 13 de julho de 1941. Em 1946, finalmente, o professor 

Reinhard Maack atingiu o cume da montanha que descobriu. 
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Marumbi(Olimpo) 1.539m. O Pico Paraná pertence ao município de Antonina e Campina Grande do Sul
3
. Em 

1991 houve intensa programação promovida pelo Prefeito Leopoldino Abreu, que inaugurou um Polo Turístico no 

Bairro Alto, orientado aos esportes na natureza. 

 

ABRIGOS DE MONTANHA 

Em muitas montanhas de todo mundo existem refúgios de montanha, que servem para abrigo temporário para 

os montanhistas que não pretendem levar barracas. O primeiro Abrigo da Montanha do Paraná foi construído 

pelo Clube de Montanha em 1968. Foi montado por mim, Henrique Paulo Schmidlin (Vitamina), DalioZippin Filho, 

Gilberto Gross, Carlos Born e Ney Munhoz do Amaral, na encosta do Caratuva, no Pouso da Sorte, ganhando o 

apelido de A-1. Durou cinco anos. 

Em 1971 foi iniciada a montagem do A-2, mais próximo ao cume do Pico Paraná, no Pouso da Torre. O material 

foi incendiado por vândalos. Em 1973 foi iniciada a construção de um abrigo de blocos pedras cortadas, no 

pouso do Josias pelo alemão Jürgel, que até hoje não foi concluído. Finalmente em 1973, por iniciativa de 

Waldemar Buecken, o Gavião, foi construído o A-4, que infelizmente teve pouca duração, destruído 

provavelmente por uma descarga elétrica 

 

A MEDIÇÃO DAS DISTÂNCIAS DA TRILHA DO PICO PARANÁ 

Uma façanha inédita no montanhismo brasileiro ocorreu em setembro de 1980, a medição do percurso da trilha 

do PP. Foi idealizada por René Oscar Pugsley, que teve como companheiros AdyrKronland Pinto, Daniel Iglesias 

Vieira e Waldemar Marzall. Levaram um cordão grosso de nylon, plaquetas plásticas numeradas, fitas plásticas 

para marcação, apitos para avisar o momento do fim do cordão, cadernetas para anotações, etc. Partiram da 

base, Sitio do Belizário as 6h40, medindo 950m até a Pedra do Grito, às 7h10; chegaram às 7h35 na Lagoa 

Seca, 1.640m; 8h05 no Ribeirão da Serra, 2800m; 8h15 no Desvio para o Caratuva, 3.210m; 8h35 Mirante, 

3.400m; 9h40 Desvio para o Itapiroca, 4.260m; 10h50 Nascente do Rio Cotia, 5.180m; 11h20 Pouso da Sorte, 

5.460m; 11h40 Fim da Crista do Caratuva e Ligação ao PP- Pedestal, 6.047m; Poço do Josias, 6.400m; Abrigo 

de Pedra, 6.710m; 13h00 Janela do PP, 7.130m; 13h45 Início da Torre, 7.590m e 13h55 Pico Paraná, 7.680m. 

 

ESCALADAS E DESESCALADAS DO PICO PARANÁ 

A primeira descida do PP para a planície litorânea ocorreu em outubro de 1964, proposta e liderada por 

AdyrKronland Pinto. Participaram também Affonso Hatschbach (Titio); Arlindo Renato Toso, Fernando 

Andrejewski (Cipó); Henrique Paulo Schmidlin (Vitamina), Nelson Kaehler (Estaca), NoborImaguire (Lanterna), 

René Oscar Pugsley, Waldemar Buecken (Gavião). Saíram de Curitiba às 3h15 e partiram do Belizário às 5h00, 

atingindo o Caratuva às 7h20 e o PP as 10h15. Descansaram até as 11h30 e desceram ao Pouso Avançado, 

onde iniciaram a aventura rumo Norte em mato fechado e inclinação acentuada pelos paredões rumo ao 

profundo vale do rio Cotia. Alcançando este rio, por ele seguiram, alternando a marcha ora pelas pedras, ora 

pelas laterais. As 17h30 viram uma estradinha e uma ponte cruzando o rio, que já estava largo. A segunda foi em 

                                                             

3 Texto acrescentado pelos autores deste manual. 
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1967, inédita descida pela face leste, quando Vitamina, Toso e Farofa saíram do Belizário às 7h15 e atingiram o 

cume do PP às 11h05, passaram para o União, escalaram o Ibitirati e desceram diretamente pela face leste, 

rumo ao litoral. Pretendiam atingir a Janela da Conceição, um túnel que estava sendo aberto para a construção 

da Usina Capivari-Cachoeira, onde um carro esperava por eles. Como ultrapassaram uma crista e caíram num 

vale errado, não atingiram o ponto desejado. 

Tiveram que pernoitar na encosta íngreme. Levavam apenas mochilas de ataque com pouca comida, cantis, uma 

corda para rapel e alguns metros de plástico transparente. Passaram a noite fria enrolados no plástico e ao 

amanhecer completaram a marcha. Como o carro já tinha ido embora, desceram até a estrada do Cacatú, 

aguardando seu retorno, na estrada. Em maio de 1968 foi feita a primeira escalada solitária ao PP. Neste dia 

Waldemar Buecken (Gavião) subiu a montanha sem levar nenhuma carga, atingindo o topo em 2h40’. Foi o 

recorde de tempo, que até hoje leva em média 6 horas de subida. A primeira subida do litoral pelo lado leste do 

PP foi em fevereiro de 1990. Roberto G. Sekulic, Dirceu Laube e Estefan Gertner desembarcaram do ônibus de 

Guaraqueçaba, na ponte do rio Cacatú. Com duas mochilas de 50 litros4e uma cargueira, sem barracas, apenas 

com sacos de dormir, seguiram pelo rio durante 7 horas. O clima estava péssimo e não tinham visibilidade. 

Pernoitaram numa pedra do rio e no dia seguinte seguiram pelo leito por mais duas horas, tendo por sorte uma 

rápida visada do Pico dos Camelos, ajustando o azimute para esta crista, cada vez mais íngreme. No final, 

agarravam-se aos bambuzinhos e depois ao capim da rocha. Pernoitaram molhados, sem fogareiro, sem luz 

alguma e com ração mínima. No terceiro dia atingiram o ponto culminante do Estado. O recorde de subida foi 

registrado por Danilo Tozo Junior, que subiu o PP em apenas 1h48’51” em 25 de março de 1990. 

 

O HISTÓRICO DO PP 

O notável montanhista AdyrKronland Pinto teve a dedicação de resgatar todos os registros das escaladas ao PP, 

desde o primeiro “caderno de cume”, que era comum em nossas principais montanhas. Formou um livro de 21 

páginas datilografadas em A4 com transcrição detalhada desde a 1ª escalada até a de nº 156. Dos 4 

exemplares, carinhosamente ofereceu um exemplar para este autor. Sua leitura nos leva a participar da alegria 

de todos os que lá chegaram, a data, suas lástimas, alguns pensamentos filosóficos, suas lástimas, o tempo da 

subida, etc. Uma anotação de 1952 documenta a escalada do Dr. Fernando Veiga Ribeiro com os companheiros 

Gavião, João Lineu Hoffmann e Otávio Lustosa (Pinóquio): Atravessaram o rio Taquari de canoa, escalaram com 

chuva e atingiram o PP com bom tempo. Retornaram via Caratuva com intenso toró. Foi na época a escalada 

com o menor tempo, apenas 54 horas. Entre as curiosas anotações encontramos o registro de 4 escaladas 

sucessivas no ano de 1971, pelos japoneses OichiIshimara, KyojiYamazaki, May Akira e MassaoOgawa, escritos 

em japonês. O dedicado Adyr trouxe o caderno e conseguiu a tradução com um gerente do Banco Sul América. 

Traduções: 1- Mar de nuvens. Os picos ultrapassam o mar de nuvens e aparecem sorrindo. Borboletas voando. 

2- A Usina Capivari se orgulha da queda de 800 metros. Os relâmpagos batem abaixo dos picos, ao lado das 

montanhas. 3- Na nova picada que os montanhistas fizeram encontramos arapongas. 4- Os jovens se plantam 

no cume, enfrentando o vento. Sentem-se eufóricos e entusiasmados com a conquista, admirando o mar de 

nuvens.  

__________________________ 

4Texto alterado pelos autores deste manual. 
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É uma pena que as gerações que nos sucederam destruíram as caixas dos livros de registro dos cumes e 

abandonaram o hábito de anotar suas excursões, perdendo-se assim a memória de suas próprias realizações e 

a história da montanha. As placas de bronze que homenageavam o descobridor e os conquistadores também 

foram destruídas. 

 

CORRENTES NO PICO PARANÁ 

A parte alta do final da trilha do PP, depois de tantos anos de uso, apresentava desgaste, erosão do saibro 

prensado entre dois grandes blocos de granito, o que fazia os praticantes desviarem aquele trecho, pisando no 

mato de altitude, destruindo a frágil vegetação.Para conduzir um grupo, em 1993 Luis Carlos Correia 

(paraquedista) instalou três correntes naqueles pontos críticos
5
. Estas correntes foram substituídas por degraus 

em “U” feitos em ferro galvanizado, entre 1996 e 1997 pelo Clube Paranaense de Montanhismo – CPM, que até 

hoje cuida da manutenção daquelas trilhas. 

 

A MAIOR PAREDE DE ROCHA DO BRASIL 

O conjunto principal do Pico Paraná é formado pelo PP, União e Ibitirati. Neste último está o mais alto paredão 

de granito brasileiro, com 1.050m de altura. O acesso para sua escalada é via Bairro Alto, no município de 

Antonina. Foi conquistado por uma equipe de escaladores do Clube Paranaense de Montanhismo – CPM em 18 

de junho de 1987. Seus paredões têm inclinação entre 70° e 90°, onde foram fixados 50 grampos de ferro fixos e 

outro número de equipamento móvel. Perto de 30 escaladores trabalharam por mais de seis meses nesta via, 

para na investida final, Ivan Ribeiro, DalioZippin Neto (Dalinho), Domingos Alvarez (Dodô) e Fábio Szezesniak 

(Segundas) completarem a escalada. O famoso escalador paranaense Bito Meyer posteriormente retificou a via, 

completando a difícil via para poucas horas de escalada. 

 

VÔO DE PARAPENTE DO PICO PARANÁ 

O primeiro vôo do alto do PP foi feito em 1995 pelos montanhistas Julio Nogueira da Luz e José Luiz Hartmann 

(Chiquinho). Extraímos as anotações do Diário de Bordo do Julio: Pronto! Vento frouxo e na cara, puxada firme, 

vela na cabeça. Abaixo de mim enormes árvores e cachoeiras incríveis. Na minha frente o mar imenso e fluido. 

Sobre minha cabeça um infinito céu azul que de tão intenso me faz sentir frágil e inofensivo, nem homem, nem 

pássaro, apenas um pequeno ser vagando à mercê do vento. O voo foi tranquilo, sem nenhuma turbulência e no 

rumo previsto. Minha maior preocupação era uma linha de alta tensão, que ficou tão abaixo que pareciam 

palitinhos de fósforo. Trinta minutos após a decolagem pude avistar a dupla de resgate e a máquina de 

transporte terrestre no ponto exato combinado. 

 

5Texto alterado pelos autores deste manual. 
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Perfeito. Algumas manobras de reconhecimento e escolha do pouso, entre postes de luz e búfalos. Optei pelo 

pequeno pasto seco à margem da estrada de Guaraqueçaba e pousei, meio surdo pela diferença de pressão. 

Logo depois Chiquinho pousava num pasto próximo. Esta é uma breve história em homenagem à maior 

montanha do Paraná e um reconhecimento aos bravos montanhistas que deixaram em suas trilhas e rochas as 

marcas de seus feitos. ” 

(ALVES, 2008) 

Referências desse texto em específico: 

As Montanhas do Marumbi: ALVES, Nelson Luiz Penteado. 2008; Curitiba; Edição do autor; Estante 

Paranista IHGPR nº 50. Gazeta do Povo – Suplemento Gazetinha – diversos anos. Boletins do Círculo 

de Marumbinistas de Curitiba Boletim Escalada – Clube Paranaense de Montanhismo - CPM – 

diversos anos Projeto Pico Paraná; COM; 1996/1997; Curitiba Relatório das Medições – Prof. 

KRELLING, Paulo C. L. – do Curso de Pós Graduação em Ciências Geodésicas da UFPR – Junho 

1992 Revista Brasileira de Geografia; Janeiro-Março 1942 - MAACK, Reinhard; Picos do Paraná 

Geografia Física do Paraná; MAACK, Reinhard; 1968 - Curitiba Documentos do arquivo pessoal do 

autor. 

 

3 Parque Estadual do Pico Paraná e histórico das ações voluntárias realizadas pelo CPM, por 

Marcelo Brotto 

 

 O Parque Estadual Pico do Paraná foi criado através do Decreto Estadual nº 5.769 de 5 de 

junho de 2002, com o objetivo de proteger um importante remanescente de Floresta Atlântica e 

refúgios vegetacionaisaltomontanos, bem como montanhas de grande beleza cênica que fazem parte 

da Serra do Mar no estado do Paraná. Sua área é de 4.333,83 hectares, delimitada entre as 

coordenadas 25º12’−25º17’ S e 48º46’−48º53’ O, abrangendo parte dos municípios de Antonina e 

Campina Grande do Sul. A unidade de conservação recebeu o nome do pico do Paraná, a principal 

atração do parque e ponto culminante do Sul do Brasil com 1.877 metros (Figura 1). 
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Figura 1. Área do Parque Estadual Pico do Paraná (lilás) fazendo divisa com o Parque Estadual 

Roberto Ribas Lange (lilás), com destaque para as principais montanhas da Serra do Ibitiraquire e a 

trilha analisada neste estudo (vermelho). 

Desde 1941, a visitação dessas montanhas tem ocorrido de forma sistemática, principalmente 

através da trilha que leva ao pico do Paraná. 

 Com o aumento do fluxo de visitantes ao longo dos anos a trilha de acesso começou a 

apresentar sinais de deterioração. O aprofundamento e alargamento do seu leito e a danificação da 

vegetação do entorno foram os principais sinais do impacto da passagem dos visitantes. Buscando 

conter esse processo de degradação, o Clube Paranaense de Montanhismo (CPM) propôs realizar um 

trabalho de manejo da trilha e de conscientização dos visitantes a respeito das práticas de mínimo 

impacto em ambientes naturais. Para isso fez convênio com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 

tendo o projeto de restauro da trilha aprovado no ano de 1996. 

 Este projeto pôs em prática ações que já eram realizadas no Parque Estadual do Pico 

Marumbi, como a instalação de correntes e grampos em pontos bastante íngremes e que estavam em 
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processo acentuado de erosão, a instalação de degraus e drenos, retificação do traçado da trilha, 

instalação de caixa e caderno de cume, coleta de resíduos deixados nas trilhas e conscientização dos 

visitantes. 

O projeto teve continuidade ao longo dos anos embora o trabalho voluntário pelo CPM e o 

apoio do IAP tenha sido inconstante. Utilizando os recursos de seus associados o CPM organiza 

anualmente dois ou três mutirões dedicados a manutenção da trilha, limpezade resíduos deixados por 

visitantes e conscientização dos visitantes.  

 Em 2008 a trilha sofreu um grave ato de vandalismo. Nessa ocasião mais de 20 grampos foram 

furtados sem justificativa. Nos pontos onde eles foram retirados os antigos processos de deterioração 

da trilha voltaram a se estabelecer, denotando a importância e a eficácia do manejo que havia sido 

posto em prática a partir de 1996. Os autores do vandalismo nunca se tornaram públicos, mas 

algumas pessoas vieram em sua defesa alegando que ato da retirada dos grampos serviria para 

dificultar o acesso à montanha. Alegaram ainda que o CPM não tinha critério no tocante à metodologia 

utilizada para o manejo da trilha e que os grampos eram instalados para permitir o acesso de pessoas 

incapazes de subir a montanha.  

 Essa condição exigiu uma nova postura do CPM em relação ao trabalho que vinha sendo 

realizado na trilha e a comunicação deste para os usuários, tanto para aqueles que entendiam a sua 

importância como para os que não entendiam. 

 Fez-se necessário, portanto, estabelecer uma metodologia de trabalho capaz fornecer 

subsídios teóricos e práticos aos voluntários que realizam o trabalho de manutenção na trilha bem 

como, testar a eficácia do método de maneira que ele possa ser questionado no campo científico e 

não no campo emocional. 

Esse estudo foi feito em 2011 tendo como objetivo descrever a trilha para o pico do Paraná, o 

método de manejo da trilha adotado até o presente e propor um novo método de avaliação capaz de 

subsidiar a continuidade de seu manejo e que possa ser utilizado por outras associações de 

montanhistas, ou ações entre amigos montanhistas, que fazem trabalhos voluntários em outras 

montanhas do Paraná. Cabe ressaltar que o método proposto segue duas diretrizes básicas. Primeiro, 

ser um método de avaliação simples que possa ser conduzido por voluntários das associações, sem 

que haja a necessidade de profundo conhecimento sobre o meio físico das montanhas e segundo, que 

seja um método eficiente de avaliação pré e pós manutenção das trilhas, de maneira que as 

intervenções possam ser avaliadas em sua eficácia ou não. 

 De todo modo, não se descarta a necessidade de estudos mais aprofundados para permitir um 

manejo mais eficiente, o que só irá acontecer quando a Unidade de Conservação em questão for 

definitivamente implantada. Para tanto, sugere-se a consulta dos estudos realizados no Anhangava 

(Roderjan&Struminski, 1992; Maia, 2008), no Marumbi (Vasconcellos, 2004; Feolaet al., 2008) e no 

Camapuã e Tucum (Vashchenkoet al., 2008). 
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A descrição do método e o trabalho desenvolvido em 2011, projeto este que estaremos 

reavaliando e executando neste ano de 2016 pode ser visto no anexo a este manual.  

As principais trilhas da região do Pico Paraná podem ser vistas no arquivo em anexo, formato 

kml, que pode ser acessado no google Earth. 

 

Anexo 1: CARACTERIZAÇÃO E PROPOSTA DE MANEJO DA TRILHA DO PICO DO PARANÁ 

(PROJETO PICO PARANÁ 1996-2011) 

Anexo 2: Trilhas da região do Pico Paraná.kml 

 

4  SNUC  

Sugestão de leitura: http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28223-o-que-e-o-snuc/ 

 

 

5 Programa Adote uma Montanha no Paraná 

- Início em 2002 primeiramente na FEMESP. 

- A partir da fundação da CBME, em agosto de 2004, passou a ser um programa nacional 

(http://www.cbme.org.br/pam/?page_id=4). 

- Podemos considerar que ações ambientais e conservacionistas nas montanhas do PR já 

existiam desde a década de 40 quando Rudolf Stamm iniciou os primeiros trabalhos nas trilhas 

do Marumbi.   

- Por aqui os mutirões e a ideia do PAM foram incorporados naturalmente pelas associações de 

montanhismo e também pela FEPAM fundada em 2002 através do movimento Pró-Parque da 

Serra da Baitaca que iniciou em 1999. No Anhangava, ponto culminante da Serra da Baitaca o 

trabalho nas trilhas iniciou por volta de 1994.  

O principal objetivo do PAM – Programa Adote Uma Montanha é a proteção e conservação das áreas 

de montanha brasileiras através da atuação descentralizada dos montanhistas voluntários. 

Como adotar? O que fazer? Para quem pedir? 

Escolher a área e angariar voluntários, obter autorização da unidade de conservação ou proprietário 

particular, preencher formulário de inscrição e enviar a FEPAM, inspecionar a trilha e planejar ações, 

realizar mutirões (de preferência abertos a quem queira), manter relatórios das atividades com listas 

de presença e fotos. 

Mais informações e modelos/arquivos no site da FEPAM, aba Departamentos – Meio Ambiente e PAM.  

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28223-o-que-e-o-snuc/
http://www.cbme.org.br/pam/?page_id=4
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Áreas adotadas no PR (necessário solicitar novos registros) 

 Pico Paraná: Clube Paranaense de Montanhismo 

 Morro Anhangava: Associação Montanhistas de Cristo e Marumby Montanhismo 

 Itapiroca: Nas Nuvens Montanhismo 

 Torre da Prata: Clube Paranaense de Montanhismo 

 Morro do Canal: ONG Caiguava 

 Conjunto Marumbi: COSMO 

A convidar ou em trâmite de adoção: 

 Morro do Araçatuba: TRC Brasil 

 Pão de Loth: Grupo de Desbravadores Estrela Dalva – Igreja Adventista 

 Local a definir - GDA 

 Local a definir - Montanhistas Solidários de Curitiba 

 Parque do Monge - Grupo Elmo (Lapa)  

 Setores de Escalada de São Luiz do Purunã - TradFriends 

 

http://fepampr.org.br/departamentos/programa-adote-uma-montanha/ 

http://fepampr.org.br/departamentos/programa-adote-uma-montanha/
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6 Conduta Consciente em Ambientes Naturais (conhecido também como “Pega Leve”) 
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7 Atendimento e orientação do visitante 

O Projeto de Voluntariado, como o nome já diz, é livre e abraçado livremente pelos 

voluntários, interessados em ajudar um dos ambientes de montanha mais bonitos e ricos em 

biodiversidade do Brasil. 

Todavia, ao assumir-se um compromisso, é necessário observar rotinas mínimas e essenciais 

para a segurança de si próprio, de todos os visitantes e da própria Unidade de Conservação. 

O atendimento ao visitante deve ser padronizado. Receber e informar quem visita o parque é 

importantíssimo em termos de segurança (no caso de um possível resgate) e também para que a 

experiência nas caminhadas seja algo agradável. 

Temos que lembrar que as montanhas recebem a visita de pessoas com diferentes gostos e das 

mais variadas origens. O objetivo do trabalho de recepção é atender e acolher a todos, deixando-os 

confortáveis. O voluntário deve, em outras palavras, conquistar a atenção e respeito dos visitantes. 

Receber bem e semear bom diálogo fará com que os visitantes respeitem as orientações, 

preservem as áreas do parque e se tornem nossos aliados no trabalho de conscientização ambiental. 

Para isso, lembramos que os voluntários estão na base e/ou trilhas para dialogar e orientar e jamais 

para proibir ou entrar em atrito com os visitantes. Trata-se de uma postura que visa a trazer benefícios 

consistentes à coletividade, promovendo a educação em termos amplos. Educação só se consegue 

com boa vontade e diálogo. 

É importante ao Voluntário estar preparado psicologicamente para o trabalho, pois irá lidar com 

todos os tipos de pessoas, o que significa diferenças de cultura, escolaridade, polidez e conhecimento. 

O Projeto é pacífico, sem poder nem intenção de restringir acessos, ou confrontar pessoas e posturas. 

Logo, a resiliência será necessária ao voluntário, e este deverá estar preparado e ciente de que 

PODERÁ OUVIR CRÍTICAS, DESRESPEITOS E POSTURAS DESRESPEITOSAS. 

A postura de resiliência NÃO SIGNIFICA QUE O VOLUNTÁRIO SEJA OBRIGADO a ouvir 

ofensas e nada fazer. Quer-se dizer que a prioridade é o não-confrontamento com pessoas 

desagradáveis ou desrespeitosas. EM CASOS EXTREMOS, em que os abordados se neguem a 

preencher o cadastro, ou ofendam aos voluntários, orienta-se interromper a abordagem sem “retorno” 

de ofensas, indicando ao usuário que a entrada não será impedida e que o mesmo “é responsável por 

seus atos no interior da Unidade de Conservação”, fazendo um registro parcial em que se indique o 

número destas pessoas “refratárias”, idade aproximada e se portavam equipamentos (os que tenham 

sido visualizados). 

Dentro de nossa proposta de padronização do atendimento, sugerimos que a rotina abaixo seja 

seguida. 

Anexo 3: 10 dicas do voluntário. 



  

17 
 

 

Rotinas de Início de Trabalho do Voluntário: 

 

 Estabelecer, cada voluntário, sua lista de itens pessoais a ser levada para a Base quando da 
ida ao serviço, em razão da distância de Curitiba, incluindoitens de necessidades diversas além 
dos pessoais, como lanternas, pilhas, vestuário e outros. Procurar deixar as rotinas de 
materiais e vestuário prontos, pois o horário de início do plantão (8h) coincide com horário de 
“rush” da chegada dos usuários à montanha; 

 O horário de início das atividades no sábado e domingo é às8h, haja vista que o ingresso de 
boa parte dos visitantes/montanhistas acontece logo no início da manhã (“rush”). É mais prático 
os voluntários já estarem a postos quando os visitantes começarem a chegar. O trabalho na 
base será desenvolvido no sábado e domingo e feriados alongados e a ideia é que o voluntário 
participe do trabalho da base no período diurno, em torno de 8h; 

 Conversar e realizar o alinhamento de trabalho com o(a) porteiro(a) terceirizado(a) que estiver 
de serviço na BASE IAP PEPP sempre ao chegar no seu plantão. Na Base-Contêiner (ou 
simplesmente “Base”), existe a prestação de serviço de “portaria” por 4 pessoas, atuando por 
empresa terceirizada contratada pelo IAP, sendo que a função de tais profissionais é, também, 
receber e cadastrar os visitantes, orientando-os. Trabalham em regime de escalade plantão de 
12h, revezando-se entre si, permanecendo apenas um por vez na Base. Durante o período da 
semana, com menor fluxo de visitantes, o serviço terceirizado cadastra e orienta os visitantes 
da UC. Todavia, aos finais de semana, o grandioso aumento no número de visitantes, com 
concentração da chegada e saída em horários de “rush”, dificulta o cadastramento e orientação 
por uma única pessoa (somente o porteiro terceirizado). Logo, os voluntários estarão 
realizando um apoio (importantíssimo) aos porteiros e a Unidade de Conservação.  

 Checagem de materiais e equipamentos essenciais da base (contêiner), antes de iniciar-se o 
serviço, reportando no livro ATA do plantão os problemas apresentados. Entre os 
equipamentos, checar o rádio, lista de telefones de emergência (Lista POP), Estojo de 
Primeiros Socorros, fornecimento de energia elétrica. 

 Fazer relato do seu plantão no livro ATA específico destinado para tal. 

 Manter o voluntário, contato prévio com outro voluntário para que, em caso de impossibilidade 
de comparecimento em data marcada para seu plantão, possa solicitar um colega que atue em 
seu lugar, não deixando desguarnecido o plantão do Projeto. Cada voluntário é responsável 
pela data assumida do seu plantão e caso ele precise trocar o plantão pode verificar com os 
demais voluntários do projeto; 

 

Rotinas Gerais: 

 Organização da base do IAP - Durante seus plantões e/ou permanência nas dependências do 
IAP, os voluntários devem zelar pelo asseio (limpeza) de todas as dependências. A mesa de 
recepção e espaços comuns devem ser mantidos organizados, de maneira que se facilite o 
trabalho e seja transmitida essa postura organizada também aos visitantes. Imagine como você 
gostaria de ser recebido em um parque caso fosse o visitante: ser recebido em um local 
organizado e limpo também conquista a confiança das pessoas. 

 Quando da chegada de visitantes / montanhistas em grupo, abordá-los, explicando a 
importância do cadastramento servindo para maior segurança deles, possibilitando maior 
agilidade na busca e resgate, quando necessário. Nesse quesito, se mostra a importância de 
atuar-se em dois voluntários (mesmo havendo a atuação dos porteiros). O cadastramento na 
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base do IAP é fundamental para o monitoramento do fluxo de visitação (entrada e baixa do 
cadastro) e, após a baixa, o cadastramento alimenta os dados estatísticos de visitação nas 
trilhas da região. Postar-se junto à trilha de acesso próxima da Base-Contêiner, pelo menos 
um dos voluntários, de forma a que os usuários percebam a existência e necessidade do 
cadastro, não “esperando” que os usuários desloquem-se até o trailer; 

 Lembrar-se sempre que os voluntários estão representando um Projeto de colaboração 
público-privada. Logo, manter-se em postura respeitosa e amigável é uma condição que trará 
aceitação do trabalho pelos visitantes, e dará credibilidade ao Projeto! 

 O Projeto é oficial, em parceria formal com o IAP. Todavia, o visitante não está obrigado a 
responder às perguntas. Isso é sabido. O que se orienta ao voluntário é não externar de 
imediato esta condição, pois o visitante pode “optar” em não se cadastrar. O que se aconselha 
é abordar com empatia, falando da necessidade do cadastro para a segurança de todos e da 
Unidade (o que, aliás, é a mais pura verdade!), e informar da facultatividade apenas se o 
usuário expressamente perguntar! Lembrar que há prestadores de serviços na entrada de 
certos parques que não deveriam, mas conseguem cadastrar os usuários aproveitando-se da 
dúvida destes em não saberem se estão conversando com um servidor público ou um 
particular. O voluntário, embora não seja um servidor público, está atuando em Parceria Oficial, 
e protegido legalmente em sua atuação; 

 A forma de abordagem é muito importante para que haja empatia entre voluntário e visitante. 
Aconselha-se evitar abordagens ríspidas e breves, que remetam a “poder” ou “arrogância” do 
voluntário. O ideal é o usuário identificar-se com o voluntário, que pela sua postura veja alguém 
com experiência disposto a ajudar, e com isso ganhar o espírito de colaboração dos 
frequentadores, ao fazê-los sentirem-se mais seguros numa Unidade de Conservação em que 
há controle e fiscalização. Vocativos como “Ei...” , “Ô.., tem que vir aqui preencher a ficha...” 
não demonstram respeito nem seriedade. 

Abordagens empáticas costumam ter mais resultados: “Boa tarde, pessoal! Antes de vocês 
subirem, para sua segurança e de todos, pedimos a gentileza de preencher o cadastro do 
visitante, deixando dados uteis para socorros e para a administração do Parque!”. Enquanto 
ocorre o preenchimento, se possível, o voluntário já pode realizar o briefing, ou seja, a 
explicação da conduta consciente, até mesmo acelerando o atendimento, conforme seja 
possível. Lembrando: empatia não quer significar necessariamente atendimento sorridente, 
mas sim a capacidade de o voluntário colocar-se no lugar do visitante: qual a forma digna e 
respeitosa com que eu, se estivesse visitando uma UC, gostaria de ser abordado?; 

 Também é importante a manutenção do padrão de postura dos voluntários, como o uso do 
colete de identificação, a disposição de auxiliar aos visitantes dentro de sua possibilidade, o 
fornecimento de informações. Para o fornecimento de informações, também é relevante o 
Voluntário ler com atenção os dados do Manual em relação às montanhas do Parque e suas 
características, detendo conhecimentos sobre a região; 

 Lembrar de explicar aos visitantes do Parque as questões de maior necessidade à 
conservação da Unidade, tais como retorno de todo o resíduo (incluindo absorventes 
femininos), enterramento de fezes, não escavação (canaletas) do solo para montagem de 
barracas, o não corte de vegetação, e jamais a realização de fogueiras; 

 Repetir toda uma explicação a pessoas que vão muito à montanha pode ser cansativo e 
enfadonho ao usuário. Ao identificar um montanhista com boa ou larga experiência, sugere-se, 
após o preenchimento do formulário, pedir colaboração apenas nos pontos mais incisivos. 
Exemplo: “Fulano, vi que vc já conhece a região e tem experiência. Pedimos a colaboração em 
nos ajudar apenas nos maiores problemas da Unidade, que são as fezes não enterradas, e nos 
comunicar caso veja vandalismos contra os degraus e tentativas de fogueiras.”; 
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 Na medida do possível, os voluntários atuantes na Base devem procurar não se ausentar da 
Base-Contêiner, ainda que por motivos de busca de pessoas perdidas ou socorros, que neste 
caso devem atender às orientações da coordenação/Corpo de bombeiros. A permanência de 
um voluntário na base a manterá como posto crucial de contato entre usuários e serviços 
necessários, inclusive os de emergência como Corpo de Bombeiros, ambulância, Polícia Militar 
(incluindo nesta o Batalhão Ambiental) e Guarda Municipal de Campina Grande do Sul; 

Durante entrevista e/ou atendimento aos usuários do parque, em caso de o voluntário 
ouvir comentários desqualificadores, ofensivos ou desonrosos contra entidades públicas ou 
privadas, ou contra pessoas públicas responsáveis, evitar entrar em discussões com os 
visitantes, ou tecer outros comentários desabonadores. A orientação se faz, uma vez mais, em 
razão do caráter de convênio público-privado do Projeto, que exige postura respeitosa em 
relação às pessoas e instituições. Uma orientação de postura ensinada a servidores públicos 
federais de alguns órgãos, e que pode ser adotada pelos voluntários do VOU PP, é a de sugerir 
às pessoas que realizam críticas incisivas ou adotam posturas desmerecedoras que exponham 
suas reivindicações com calma e em momento oportuno, isto é, façam suas críticas à 
instituição através dos canais oficiais, como a ouvidoria do IAP, no site http://www.iap.pr.gov.br, 
email: ucsparana@iap.pr.gov.br; ou através do site da prefeitura de Campina Grande do 
Sul:http://www.campinagrandedosul.pr.gov.br ou pelo email: procuradoria@pmcgs.pr.gov.br 

Tal postura mostra profissionalismo e maturidade ao visitante, evita discussões e 
mantém o voluntário em um grau de neutralidade em relação a problemas a que é exposto e 
que na maioria das vezes não são de sua alçada, especialmente em um projeto de 
voluntariado; 

 Saber o voluntário, previamente e conforme lhe for indicado no treinamento, acionar os 
serviços de emergência e policiamento nas formas e modalidades necessárias a cada caso. Os 
telefones úteis e de emergência estão visíveis na Base; 

 Além das fichas de cadastro dos visitantes do Parque, é providencial aos voluntários a 
manutenção do “Livro ATA do Plantão” e/ou “livro de ocorrências”, em caráter sigiloso, ainda 
que de maneira paralela ao cadastramento, no sentido de registrar casos específicos, 
problemas ou questões que, por motivos de segurança ou aperfeiçoamento do trabalho, sejam 
interessantes de serem compartilhadas com os demais voluntários, com os responsáveis pelo 
Grupo de Trabalho ou mesmo com os gestores do Parque; 

 Caso o voluntário se depare com pessoas alcoolizadas ou drogadas, não há legislação que as 
impeça de entrar. Mas, notando o voluntário ser possível, pode-se advertir sobre os perigos da 
trilha. Exemplo: “Fulano, não acha bom descansar antes de subir? A trilha é pesada...”. 
Obviamente, essa condição deve ser registrada na Ficha de Cadastro (sigilosamente) e no 
Livro Ata (de Plantão); 

 É especialmente importante ao voluntário acionar a polícia (Polícia Militar) caso veja usuários 
armados e que não sejam policiais. Ou, é claro, em caso de pessoas cometendo delitos (furtos, 
etc) no interior do Parque (a Guarda Municipal pode ser acionada mais rapidamente neste 
caso). Da mesma forma, evitar confrontamentos que possam colocar em risco a segurança 
pessoal do voluntário ou de terceiros; 

 Em caso de o visitante ser policial ou outro agente de segurança oficial, estes tem porte de 
arma, podendo circular na Unidade com armas de fogo. Nesses casos, é aconselhável sempre 
“pedir a ajuda” deste servidor, mesmo que este possa apresentar alguma conduta incorreta 
(ainda que por desconhecimento). Ex.: um policial visitante, fora de serviço, que esteja 
trazendo material para fazer uma fogueira. Aconselha-se explicar a ele, com polidez, mas 
falando do impedimento: “Sr. Policial, pela norma do Parque, não é permitido fazer-se 
fogueiras. Por questão de segurança. Mas pedimos sua colaboração em nos informar qualquer 
alteração que encontre no Parque! Caso precise pedir auxílio ou reforço, temos esse número 

http://www.iap.pr.gov.br/
mailto:procuradoria@pmcgs.pr.gov.br
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de telefone...”. O pedido de colaboração normalmente, e indiretamente, remete os servidores 
públicos à sua condição de “fiscais da lei”, impedindo maiores problemas. Obviamente, em 
caso de problemas outros ou maiores com servidores, jamais ser grosseiro ou confrontá-lo: 
acionar a polícia, que por sua vez tomará as medidas necessárias por conduta indevida, 
acionando os “superiores” ou corregedoria da instituição à qual pertencer o servidor. 

 

Rotinas de Final de Plantão: 

 Manter a limpeza e a higienização da Base-Contêiner do Projeto de Voluntariado, auxiliando na 
remoção dos resíduos e limpeza básica do ambiente;  

 Antes de retirar-se do seu plantão, o Voluntário deve, na medida do possível e conforme os 
tópicos anteriores, se houver necessidade, anotar e/ou registrar itens relevantes e problemas 
de equipamentos no Livro ATA do Plantão ou Livro de Ocorrências, este último caso seja 
implantado; 

 Higienização do colete - Lembre-se de que o colete de identificação dos Voluntários será 
usado por outra equipe na semana seguinte, ou mesmo no dia seguinte. Para tanto, pede-se 
que os coletes sejam lavados com água e sabão a cada uso, por respeito aos próximos 
voluntários e também para que se mantenha uma aparência profissional no atendimento de 
visitantes. 

 

Reportar à equipe seguinte (em caso de finais de semana prolongados e de feriados) os 

problemas ocorridos, ou questões não resolvidas, e que seja prudente a equipe seguinte saber. 

Espécie de “passagem de serviço” a qual poderá ser feita no futuro canal instituído para tal 

registro/aviso. 

 

Convite ao visitante para realizar o cadastro: importância. 

O cadastro de visitantes é de fundamental importância para o bom funcionamento de um 

Parque. O visitante deve ser convidado a efetivar seu cadastro quando de sua entrada no parque, bem 

como dar baixa ao sair. Entre as principais funções do cadastramento, destacam-se: 

 Saber dados médicos, experiência em montanha e localização dos visitantes para o 

caso de eventuais resgates e/ou análise de riscos. Tais dados podem auxiliar 

bombeiros, paramédicos ou mesmo montanhistas voluntários (resgatistas) que 

venham a desenvolver busca e salvamento; 

 Identificar os visitantes para coibir delitos e/ou crimes. Caso ocorra um delito/crime 

ambiental (ou civil) dentro do Parque, maximizam-se as chances de identificação e 

consequente sanção/punição; 

 Geração de dados estatísticos para fins de aprimoramento da gestão da UC ou 

mesmo para embasar trabalhos científicos; 

 Controlar a visitação conforme planejamento e distribuição das áreas de 

acampamento. Além do controle, o visitante passa a contar com um serviço que lhe 
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adianta quais são os pontos mais confortáveis para se acampar, ou locais que não 

mais comportam barracas. 

Anexo 4: RECOMENDACÕES PARA O CORRETO PREENCHIMENTO DOS CADASTROS. 

Anexo 5: MANEJO DE USO PÚBLICO, MONITORAMENTO E CADASTRO DE VISITANTES. 

Anexo 6: SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO VISITANTES - versão REVISADA 

Anexo 7: FICHA DE CADASTRO DO IAP 

 

Práticas de conduta consciente a serem informadas aos visitantes 

 

Visitação em Grupos 

1 – Formar grupos pequenos (indicado na montanha mínimo 3). Os grupos grandes (acima de 

10 pessoas) geram maior impacto que vários pequenos separados entre si. Divida grupos 

grandes.  

 

Cuidados com a trilha 

2 – Caminhar em fila sem sair da picada. Caminhar disperso usando a borda da picada 

aumenta a erosão. Cortar caminhos em curvas de nível degrada o solo. 

3 – Evite caminhar sobre solo molhado. O solo carregado de água é mais suscetível à 

deterioração. 

4 – Descansar fora da picada e em lugares de pouca vegetação. Fazer os descansos sobre a 

picada obriga os outros caminhantes a sair da mesma para seguir o caminho. 

5 – Onde não existir picada, caminhe sobre superfícies duráveis, como rocha, cascalho ou 

cursos de rios. Caminhar em fila onde não existe picada deteriora o solo. Em hipótese 

alguma abra novos caminhos. Todos os cumes da serra já foram subidos, informe-se 

sobre suas trilhas. 

 

Corte de vegetação 

6 – Cortar a vegetação é crime ambiental, incluindo flores. Além disso a vegetação controla a 

erosão do solo na trilha. 
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Resíduos 

7 -  Todos os resíduos gerados devem ser levados consigo, tanto os orgânicos como 

recicláveis. Não polua a montanha. 

8 - Não use sabão em córregos de água na montanha. Coloque água em uma garrafa e lave 

suas mãos com sabão, caso necessite, longe dos rios evitando poluição. 

 

 

Animais domésticos 

9 – Não caminhe com animais domésticos. Eles alteram a fauna local e podem trazer 

doenças para animais silvestres mesmo estando vacinados.  

Ruídos 

10 – Mantenha baixo o nível de ruído. Os ruídos estranhos alteram o comportamento da 

fauna e atrapalham pedidos de socorro. Melhore a qualidade da sua experiência na 

natureza. Se quiser caminhar escutando música use seus fones de ouvido para não 

interferir na motivação de outras pessoas que podem estar querendo ouvir o vento ou os 

pássaros. 

Pernoite 

11 – Utilize as áreas de acampamento existentes. Não abra novas clareiras e não corte 

vegetação para colocar sob a barraca. Para melhorar sua condição térmica e conforto 

utilize isolantes térmicos e saco de dormir.  

Fogo  

12 – Fazer fogo na Unidade de Conservação é proibido por ser uma área de conservação.  

Use fogareiro. O fogo degrada a frágil vegetação e pode causar incêndios de grandes 

proporções. 

Uso do banheiro 

13–Enterre suas fezes e papel higiênico a no mínimo 10 metros de distância das trilhas e 

paredões de rocha e a 60 metros de cursos de água e vales. Use estas dicas para urinar. 

Leve consigo seus lenços e absorventes de descarte em local apropriado. 
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Segurança e Respeito  

14 – Se não está em serviço (fardado) como militar ou policial não há permissão de entrar no 

Parque com armas brancas e de fogo. 

15 – Qualquer emergência real que envolva acidente, pessoa perdida ou incêndio acione o 

Corpo de Bombeiros: 193 

 16 – Respeite os visitantes. São muitas as motivações que levam as pessoas a subir as 

montanhas. Tem pessoas caminhando, escalando, voando, passeando com a família, 

observando ou pesquisando fauna e flora, treinando, indo ver o nascer ou pôr do sol, a 

lua cheia, entre outros.  

17 – Respeiteas divisas e propriedades particulares de acesso. 

18 – Se avistar alguém cortando vegetação, fazendo fogo, soltando balões ou pichando rocha 

na região do Pico Paraná avise a Guarda Municipal de Campina Grande do Sul: 

(41)3679-5740. 

 

Manifestações religiosas 

 

18 – Se está participando de uma manifestação religiosa, não o faça em voz alta.Respeite os 

demais visitantes e fauna local, recolha todos os resíduos que gerou, não use fogueiras e 

não deixe velas acesas, poiselas podem causar incêndios.  
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8 Checklist para atendimento ao visitante 

* Cada atendimento deve ter em torno de 5 minutos. Use o bom senso. Caso os visitantes não estejam 
interessados em conversar muito (ex. montanhista experiente), fale apenas o essencial e seja extremamente 
cortês. Caso alguém tenha curiosidade e você tenha disponibilidade, fale por mais tempo. 

1) Abordar o visitante: convidar não apenas o responsável (guia), mais o grupo 

completo para ir até a base do parque realizar o cadastro. É importante que todos 

ouçam as orientações que serão dadas. Seja cortês, dê bom dia, apresente-se e 

identifique-se. Lembre-se: você está representando o Projeto de Voluntariado Pico 

Paraná, uma parceria público-privada entre o CPM e IAP. Você ajuda a construir a 

imagem do projeto com a qualidade da sua abordagem aos visitantes. 

2) Ao preencher, traçar o perfil do visitante: saber se já veio, se é a primeira trilha, se 

conhece o parque (e trilhas), se é servidor público (ex. policial, juiz, etc). Caso o 

visitante seja autoridade, sinalize sutilmente (peça) que essa pessoa ajude o parque a 

zelar pelo respeito às regras. Peça que, caso veja conduta irregular, que reporte à base 

(Whatsapp). 

3) Perguntar itinerário (e se vai acampar): registre na ficha de cadastro todos os dados 

que possam ajudar em eventual busca e salvamento. No caso dos acampamentos, 

indicar ao visitante a capacidade de cada área de acampamento. Sugerir que o 

visitante planeje seu acampamento levando esses dados em consideração. Anotar na 

ficha de cadastro a área em que serão feitos os acampamentos. 

4) Outras questões inerentes ao cadastro (ficha): é importante que você saiba a razão 

de se preencher de cada item da ficha. Seja objetivo e utilize boa caligrafia (letras de 

forma). As fichas devem ser facilmente legíveis. 

5) Informar regras de mínimo impacto: mostre (no cartaz do Pega Leve) as regras de 

mínimo impacto em ambientes naturais. Destaque as condutas com lixo (orgânico e 

reciclável), fogueiras e regras do cocô e xixi (+ de 60m de água e áreas de 

acampamento, enterrar, levar embora lenços e absorventes). Importante que os 

visitantes tenham pazinha para enterrar o cocô. 

6) Divulgar o voluntariado: explicar brevemente o que ele é, quem é responsável e 

sobre como participar. Faça o convite para que as pessoas se inscrevam (e visitem o 

site do CPM, aba “Voluntariado Pico Paraná”). Convidar o voluntário a fazer donativos 

ao projeto. 

7) Orientar o visitante sobre o que fazer em caso de emergência ou conduta 

irregular: em emergências, chamar os bombeiros (193). Caso vejam conduta irregular 

(fogueira, pichação, corte de vegetação, gente jogando lixo, etc), reportar à base 

(Whatsapp, anotar número na lousa da base!), para que as providências sejam 

tomadas. 

8) Desejar boa caminhada e dar mensagem de boas vindas ao parque. 

 

** Ensaie o atendimento e se prepare antes do plantão para que você receba os visitantes de maneira 
organizada. Leia cuidadosamente o manual do voluntário e tire todas as dúvidas que tiver. Lembre-se: quanto 

melhor a apresentação dos voluntários e da proposta de organização do parque, melhores serão os resultados. 
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9 Outras referências: 

Apostila do Curso de Iniciação ao Montanhismo do CPM  -Biblioteca do CPM 

www.pegaleve.org.br/ 

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

Manual do VOU – Voluntariado nas Unidades de Conservação - Paraná: 

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

 

 

 

Texto organizado pelo Clube Paranaense de Montanhismo e Instituto Ambiental do Paraná. 

 

 

 

Curitiba, PR, 15/08/19  

(revisão e verificação com poucas alterações no documento realizado em 2016) 

 

 

Alex Koziak Pereira 

Presidente do Clube Paranaense de Montanhismo 
 

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



