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O Dia da Montanha Limpa é uma campanha da CBME, através do Programa 

Adote uma Montanha, em parceria com o Acceso PanAm.  

O objetivo desta campanha, é a promoção da conservação das montanhas 

através de um mutirão de limpeza de uma área de montanhismo, podendo ser 

uma coleta de lixo, limpeza de uma parede com pichação, limpeza de magnésio 

de boulders etc. 

As ações em 2016 ocorreram nos dias 17 e 18 de setembro. 

A divulgação online teve inicio no dia 1 de setembro e foram utilizados os canais 

de comunicação oficial da CBME (lista de discussão do Yahoo e Facebook). 

 

http://www.cbme.org.br/
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Ações inscritas x ações registradas 

22 ações inscritas x 14 ações registradas (61% do total de inscritas). 

 

Portanto, os dados a seguir, referem-se somente as ações registradas no 

formulário de registro pós-evento. 

61%

39%

 

Ações no sábado x ações no domingo 

6 ações - Sábado (43%) 

8 ações - Domingo (57%) 

43%

57%

 

Número de pessoas envolvidas: 

158 pessoas - (65% no sábado) 

86 pessoas - (35% no domingo) 

Ao todo, 244 pessoas participaram das ações registradas. 

http://www.cbme.org.br/
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65%

35%

 

Estados em que ocorreram as ações: 

1 ação - SC (7%) 

2 ações - MG (14%) 

2 ações - RN (14%) 

4 ações - PR (29%) 

5 ações - RJ (36%) 

7%
14%

14%

29%

36%

 

Ações dentro de uma UC: 

36% (5 ações) das ações registradas ocorreram dentro de uma UC (Parque 

Nacional da Tijuca, Parque Estadual do Marumbi, Parque Municipal Paisagem 

Carioca, Parque Natural Municipal de Niteroi e Parque Estadual do Pico 

Paraná). 

http://www.cbme.org.br/
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36%

64%

 

Tipos de atividades realizadas durante as ações: 

12 ações - Coleta de Resíduo (40%) 

1 ação - Limpeza de Magnésio (3%) 

Nenhuma ação - Remoção de Pixação (0%) 

Outros: 

8 ações - Manejo de Trilha (26%) 

3 ações - Manutenção/Instalação de Sinalização (10%) 

2 ações - Plantio de Mudas (6%) 

1 ação - Treinamento de voluntários (3%) 

1 ação - Educação Ambiental (3%) 

1 ação - Rapel (3%) 

1 ação - Implantação de Coleta Seletiva (3%) 

1 ação - Construção de Composteira (3%) 

40%

3%26%

10%

6%
3%

3%3% 3% 3%

 

Quantidade de horas dedicadas para a realização das ações: 

24h – Sábado (38%) 

39,5h – Domingo (62%) 

Ao todo, foram dedicadas 63,5h para a realização das 14 ações registradas. 

http://www.cbme.org.br/
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38%

62%

 

Relatos: 

“26 recuperações de dreno, 100m de poda, 1 saco de lixo e 7 atalhos fechados. 

- Anderson Ribeiro” 

“Nos encontramos por volta das 9h da manha no estacionamento do morro do 

cristo, assim q reunidos descemos caminhando para o ponto de rapel cerca de 

80mt de trilha onde ja fomos realizando a limpeza... paramos na pedra do rapel 

ficamos umas horas fazendo rapel na pedra q tem cerca de 50 mt ... e logo no 

final limpamos o local que é muito usado para piqueniques, juntamos todo o 

material e subimos a trilha novamente, juntamos cerca 16 sacolas de mercado 

em lixo mais umas 30 latinhas, mais de 20 garrafas pets, muitos cacos de vidro 

e outros rejeitos! - Thiago Medina” 

“A atividade de coleta de resíduos iniciou-se das 08h00 às 12h30, e teve a 

participação de 09 (nove) pessoas, as quais percorreram todas as trilhas do 

parque, mirantes, pista de voo, e demais áreas verdes retirando do local em 

torno de 120KG de resíduos sólidos como garrafas, plásticos, copos, latas e 

sacolas, deixando o parque finalmente após vários mutirões, muito mais limpo, 

sendo necessário de agora em diante apenas ações de manutenção. O próximo 

passo serão ações de limpeza de pichações das rochas, onde esse projeto será 

desenvolvido para as próximas edições. Foram limpas as bases de 16 vias com 

proteção fixa, sendo uma das vias limpas até a parada. Também a base do 

setor com aproximadamente 10 boulders. Num total de aproximadamente 6km 

de trilhas por todo o parque. - Eduardo Goll” 

“No sábado, dia 17 de setembro de 2016, mais um Dia da Montanha Limpa foi 

realizado no Morro do Canal. No Morro do Canal, as atividades foram 

http://www.cbme.org.br/
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conduzidas pela ONG Caiguava. O evento começou às 9h, no local de acesso à 

trilha do morro do Canal, com o cadastro de participantes e instruções sobre a 

prática consciente de montanhismo. Aproximadamente 70 pessoas fizeram 

parte das ações propostas, entre visitantes voluntários e membros da ONG 

Caiguava. Adicionalmente, todos os que utilizaram a trilha durante o evento 

foram orientados a não deixarem lixo no morro, não colherem flores e 

vegetação, não subirem com animais domésticos ou usarem aparelhos com 

som alto no local. Acima de tudo, as atividades primaram pela disseminação da 

ideia de respeito à natureza através de boas condutas na montanha: os 

visitantes foram convidados a orientarem amigos e familiares sobre essas 

práticas em visitas a ambientes naturais como o Morro do Canal. Membros da 

ONG Caiguava e alguns visitantes voluntários também realizaram outras 

atividades, como a limpeza das placas de sinalização, o controle de espécies 

exóticas como o pinus, e a manutenção de alguns trechos da trilha. O evento foi 

encerrado às 15h com o depósito e separação do lixo nas lixeiras da 

lanchonete, na base do morro. O balanço foi extremamente positivo, e, mais 

uma vez, constatou-se que os visitantes estão deixando menos detritos na trilha 

e áreas do Canal. Isso reforça a validade de eventos que primem pela 

conscientização e educação de visitantes e praticantes de montanhismo. - Ong 

Caiguava” 

“5 sacos de lixo de 60L, 5km de trilha e 1 árvore removida. - Thiago Morgado” 

“Foi coletado lixo até a área de cachoeira onde é historicamente um ponto onde 

tem lixo... para alegria da equipe foi removida apenas uma sacola plástica. Será 

feita uma varredura de toda a trilha em breve, a ação foi feita parcialmente 

devido ao tempo estar para chuva. - Afonso Lenzi” 

“1, 5 metro cúbico. - Alex Figueiredo” 

“A atividade ocorreu no dia 11 de setembro, pois já tínhamos outra organizada 

para o dia 17 de setembro. Limpamos uns 5 boulders. - Eny Hertz” 

“A proposta foi aceita com muita alegria pelo grupo e se tornou um desafio 

recolher os lixos encontrados ao longo do caminho, muitos dos lixos encontrado  

eram embalagens de alimentos muita das vezes jogado para longe da trilha, 

mas isso não foi problemas pois tínhamos o prazer de contribuir para a limpeza 

http://www.cbme.org.br/
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do local tão importante para nos como a Pedra da Gávea, ao longo da trilha ao 

passar por pessoas nossa ação também aconteceu através é  papel de todos os 

frequentadores dos ambientes naturais. - Cassio Martins e Gustavo Kozlowski” 

“Foi coletado um saco de lixo, feito manutenção em 1 km de trilha e 10 mudas 

de árvores nativas. - Messias” 

“Foram coletados três sacos de lixo, feito manutenção em 3 km de trilha e 10 

mudas de árvores nativas da região. – Messias” 

“A atividade foi realizada sábado e domingo (17 e 18/09) durante as aulas 

práticas da Capacitação de Escalada em Rocha, promovida pelo CT Ferragut e 

realizado pela Marumby Montanhismo. Foram realizadas ações de sinalização 

da trilha principal, que acessa o setor Campo Escola. Também foram 

manejadas as pedras soltas e melhoradas as bases das vias, construindo-se 

diques de contenção de erosão, também na trilha de acesso, que iniciou com 

um “pedrágio” (cada um carrega uma pedra para aquecer os dedos e braços e 

deposita mais acima, para ser utilizada no futuro). Aproveitamos a oportunidade 

e implantamos a coleta seletiva no Abrigo Pantano, incluindo uma composteira. 

Agradecemos ao apoio de um grupo de 18 pessoas do Clube Alpino Paulista 

que também estavam hospedados no abrigo e nos dedicaram um pouco do seu 

tempo, ouvindo a palestra inicial de sensibilização para a conscientização e nos 

ajudaram na implantação da coleta seletiva do Abrigo Pantano. – Maria Helena 

Bola Ferragut e Ricardo Ferragut Gallo (CT Ferragut), e Ronaldo Franzen Nativo 

(Marumby Montanhismo)“ 

“O treinamento foi dividido em dois módulos: Módulo 1 - 14h às 15h30 – 

Histórico e Ambiente do PEPP; e, Módulo 2 - 15h30 às 18h – Treinamento para 

o atendimento na base do PEPP, incluindo exemplificação prática (mão na 

massa!). OBRIGATÓRIO a todos os voluntários. Para voluntários que 

participaram do treinamento no dia 16/04/2016 (em torno de 70 pessoas) 

pedimos que participassem do módulo 2, pois ocorreram alterações no Manual 

do Voluntário as quais serão informadas neste dia. O treinamento será gravado 

e disponibilizado no youtube em breve para quem eventualmente não foi e para 

quem queira relembrar questões. - Clube Paranaense de Montanhismo” 

“10 sacolas de lixo em 12 km de trilhas. - Ricardo Letenski” 

http://www.cbme.org.br/
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Algumas fotos: 

 

Foto: Eny Hertz Bittencourt 
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Foto: Calango da Montanha 
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Foto: Anderson Ribeiro 
 

 
Foto: Thiago Morgado 
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Foto: Eduardo Goll 
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