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A CBME 

A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) é uma associação sem fins lucrativos 
estabelecida como entidade nacional de administração do desporto de montanhismo e escalada em todas 

as suas manifestações que possui caráter desportivo, ambiental e cultural. A CBME é filiada ao Ministério 
dos Esportes e à União Internacional de Associações de Alpinismo (UIAA, sigla em inglês). 

No âmbito esportivo, tem como objetivos a organização, homologação, apoio, promoção, realização de 
campeonatos de escalada, montanhismo e caminhada, além da regulamentação de cursos de 

montanhismo e escalada e qualificação de profissionais de escalada e montanhismo. No âmbito 
ambiental, a CBME visa organizar, incentivar, promover e apoiar ações e atividades de acesso, manejo e 
proteção de áreas naturais, incluindo ações para promover o acesso e a visitação responsável dessas 

áreas. Finalmente, no âmbito cultural, a CBME trabalha para organizar, promover e apoiar atividades e 
eventos culturais que abordem a história e tradições do montanhismo e cultura de montanha. 

Criada aos quinze de julho de 2004, a CBME é composta por cinco federações estaduais (Minas Gerais, 

Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo), três associações estaduais (Espírito Santo, 
Paraíba, Rio Grande do Norte) e uma associação regional (Planalto Central).  

http://www.cbme.org.br/
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Dia da Montanha Limpa  

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 2017 ocorreram nos dias 16, 17, 23 e 24 de setembro. 

A divulgação online teve inicio no dia 15 de agosto e foram utilizados os canais de comunicação 
oficial da CBME (lista de discussão no Yahoo Grupos e Facebook). 

Ações inscritas  

 

 

Datas de realização das ações 

 

 

 

 

21 ações foram inscritas, das quais 11 
submeteram o relatório pós-evento (52% do 
total de inscritas). Portanto, os dados a 
seguir, referem-se às ações registradas no 
formulário de relatório pós-evento. 

2 ações - 1º Sábado, 16/09 (18%) 

4 ações - 1º Domingo, 17/09 (37%) 

2 ações - 2º Sábado, 23/09 (18%) 

3 ações - 2º Domingo, 24/09 (27%) 

 

http://www.cbme.org.br/
accesopanam.com
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Número de voluntários envolvidos 

Total de participantes: 274 pessoas participaram das ações registradas, distribuídas da seguinte 
forma: 

153 voluntários - (56% no 1º Sábado, 16/09) 

53 voluntários - (19% no 1º Domingo, 17/09) 

29 voluntários - (11% no 2º Sábado, 23/09) 

39 voluntários - (14% no 2º Domingo, 24/09) 

 

Estados em que ocorreram as ações 

 

 
3 ações - RS (28%) 

2 ações - SC (18%) 

2 ações - SP (18%) 

1 ação - ES (9%) 

1 ação - MG (9%) 

1 ação - PR (9%) 

1 ação - RN (9%) 

 

http://www.cbme.org.br/
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Ações em unidades de conservação 

36% (4 ações) das ações registradas ocorreram dentro de uma unidade de conservação: Parque 
Estadual da Serra da Baitaca (PR), Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (MG), Parque Natural 
Municipal dos Morros (RS) e RPPN Fazenda Morro de Sapucaia (RS). 

Tipos de atividades realizadas durante as ações 

9 ações - Coleta de Resíduo (40%) 

2 ações - Remoção de Pichação (9%) 

5 ações - Manejo de Trilha (22%) 

2 ações - Educação Ambiental (9%) 

1 ação - Manutenção/Instalação de Sinalização (4%) 

1 ação - Plantio de Mudas Nativas (4%) 

1 ação – Controle/Remoção de espécies exóticas (4%) 

1 ação - Regrampeação de vias de escalada (4%) 

1 ação - Desmonte de fogueiras (4%) 

 

Quantidade de horas dedicadas 

Total de horas dedicadas: 114h para a realização das 11 ações registradas. 

13h - 1º Sábado, 16/09 (11%) 

http://www.cbme.org.br/
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27h - 1º Domingo, 17/09 (24%) 

30h - 2º Sábado, 23/09 (26%) 

44h - 2º Domingo, 24/09 (39%) 

 

Relatos 

"Nos reunirmos no domingo de manhã num ponto de encontro. As 7:30 da manhã de domingo fomos 
até a base da pedra do elefante. Chegando lá dividimos os materiais a ser levados até o cume e 
através de uma trilha fomos até o cume. Fizemos a coleta de cacos de vidro e alguns outros resíduos 
(plásticos, papel, cordelete). Também fizemos a remoção de 2 pichações recentes e parte de uma 
pichação antiga. Trabalhamos até 12:30, mas pretendemos fazer novas ações como essa. Foi muito 
gratificante para nós escaladores poder retribuir a natureza tudo que ela nos proporciona.” - Bramido 
Elefante. 

“Havia pouco lixo no local, foi recolhido apenas duas "sacolas de supermercado". Foi feita uma 
limpeza no alto das vias retirando pedras que poderiam cair. Foi feita a troca de dois grampos. Foi 
conversado com o proprietário para que haja planejamento para futuras ações (delimitação da trilha, 
contenção de assoreamento, sinalização educativa, entre outras).” - Pedro Savastano. 

“Agradecemos de coração, á todos os voluntários que deixaram seus lares neste domingo, para ajudar 
no mutirão de manutenção de trilha no Anhangava. Foram realizados diversos trabalhos de contenção 
de erosão, isolamento de trilhas secundárias, calçamento com pedras em áreas de formação de lama, 
replantio de árvores em áreas espaçadas da trilha, limpeza, entre outras atividades. Participaram 
integrantes da Associação Montanhistas de Cristo, Clube Paranaense de Montanhismo, Marumby 
Montanhismo, Desbravadores e montanhistas independentes. Nosso agradecimento especial ao casal 
Nativo e Simone, pelo imenso apoio á organização. Á cada um que participou de uma forma ou outra, 
desejamos as mais ricas bênçãos de Deus sobre suas vidas. É dever de todos nós cuidarmos da sua 
criação.” - Wilson Rulka. 

“7 sacos de lixo de 200l cada e 9 fogueiras desmontadas, esse foi o resultado.” - Rodrigo de Oliveira 
Noronha. 

“Foi revitalizado aproximadamente 1000m de trilha e recolhido 3 sacos grandes de lixo.” - ACEM. 

http://www.cbme.org.br/
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“Foi reaberto o acesso a um setor de escalada que estava tomado pelo mato, além de remanejada a 
trilha que estava apresentando sinais de erosão.” - ACEM. 

“Foram recolhidos 83 kg resíduos que foram pesados e separados pelos alunos do IFES Vila Velha, 
cartazes do alunos da Escola SEB para conscientização Ambiental removido pichações na trilha da raiz 
com o apoio dos escoteiros Barão Tefé, Alunos IFES, grupos de Trilha AVES, 100% Aventureiros, 
Voando Alto, Nas Montanhas Capixabas, Montanhistas Capixabas, filmagem com apoio 4Vix Drone e 
@Dudu Adventure, o pessoal do Saia da Rotina e tantos outros voluntários.” - Lucia Conrado. 

“No dia 23 ocorreu conscientização de pessoas de fora da entidade que participaram de uma 
caminhada orientada, com recolhimento de resíduos. Já no dia 24, resíduos diversos em maior 
quantidade foram recolhidos (cerca de 5 sacos de 100 l). Uma trilha recebeu leve manejo (1km). 
Haveria remoção de espécies exóticas invasoras mas decidiu-se agendar em outra ocasião, 
envolvendo outros órgãos e organizações.” - Rafael Camilo Ribeiro. 

“Foram coletados 8 sacos de lixo e plantado 17 mudas de árvores nativas. Foi realizado uma palestra 
sobre Meio Ambiente e Cidadania e teve a Prática de Esportes de Aventura (Tirolesa, Rapel, Slackline) 
com os voluntários da ação.” - Emanoel Messias dos Santos. 

“Foram realizadas limpeza em todas as áreas do Itacolomi, além de conversas com frequentadores do 
local encontramos também pessoas armadas nas trilhas caçando (foram orientados) no entanto no 
final do dia de domingo quando a ação já estava se dando por encerrada, tivemos uma placa artesanal 
vandalizada assim como a placa que a galera da AGM colocou na área da Bica. Mas vamos seguir 
lutando pela conservação do Local. Um abraço a todos que contribuíram para esta ação.” - Tiago Testa 
Ribeiro. 

“Remoção/corte de mais de 300 indivíduos de Pinus sp. na RPPN Fazenda Morro de Sapucaia. 
Destaca-se que o controle/remoção da espécie exótica invasora está previsto no Plano de Manejo da 
UC e foi realizado com autorização dos órgãos ambientais competentes.” - Associação de 
Montanhistas de Esteio – AMES. 

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

 

 

Ação no Morro da Cruz, Florianópolis, SC - Fotos: Maira/ACEM. 

http://www.cbme.org.br/
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Ação na Pedra do Elefante, Andradas, MG - Fotos: Bramido Elefante. 

 

http://www.cbme.org.br/
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Ação na Pedra de São Pedro, Sítio Novo, RN - Fotos: Messias/Pequeno Felino Adventure. 
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Ação no Morro de Sapucaia, Sapucaia do Sul, RS -  Fotos: Luiz Souza/AMES. 
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Ação no Morro do Anhangava, Quatro Barras, PR - Fotos: AMC. 
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Ação no Morro do Itacolomi, Gravataí, RS- Fotos: Tiago Ribeiro. 
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Ação no Morro do Saboó, São Roque, SP- Fotos: Hikers. 
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