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Introdução
A escalada e o montanhismo

proporcionam benefícios significativos

para os visitantes, as comunidades locais

e a sociedade em geral, mas quando o

seu planejamento e manejo não são

eficazes, impactos indesejados podem

ocorrer. Ultimamente temos assistido a

um aumento significativo no número de

escaladores e montanhistas e, embora

isso ofereça uma série de oportunidades,

também apresenta o desafio de proteger

adequadamente os lugares que

visitamos.

 

Este documento apresenta a perspectiva

do Acesso PanAm sobre acesso e

conservação de ambientes de montanha,

particularmente as áreas de

montanhismo e escalada da América

Latina.

Espera-se que ele seja usado para

embasar escaladores, montanhistas,

gestores de áreas protegidas e

proprietários privados nas tomadas de

decisão relacionadas à oferta e à

promoção do acesso responsável às áreas

de recreação nas montanhas, de modo a

não ameaçar os ecossistemas, a beleza

natural e a biodiversidade, e a valorizar as

necessidades dos proprietários, gerentes e

comunidades locais, apresentando e

promovendo a escalada e o montanhismo

como experiências legítimas.

 

Em suma, tanto o acesso às montanhas

como sua proteção devem ser vistos

como componentes essenciais de uma

gestão integrada de áreas naturais, onde a

recreação e a conservação se beneficiem

mutuamente.
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A RECREAÇÃO E A

CONSERVAÇÃO PRECISAM UMA

DA OUTRA

Ambas contribuem para uma

economia local sustentável, bem-

estar e qualidade de vida da

população e saúde pessoal. A

recreação ao ar livre ajuda as pessoas

a entender a importância de

ecossistemas bem preservados, o que

gera apoio à sua proteção e ao

ativismo ambiental. A conservação,

por outro lado, protege os recursos

naturais que são a base da recreação

ao ar livre. Essa relação intrínseca é

essencial para a sustentabilidade.

Esses princípios fundamentais de acesso e conservação podem ser usados para
orientar a criação de políticas públicas e propostas legislativas, o manejo de áreas
naturais e o comportamento de montanhistas e escaladores nelas.

O DIREITO DE ACESSO

O acesso a montanhas com fim de

recreação deve ser um direito básico

a ser desfrutado por todos.

Montanhas devem ser entendidas

como um bem comum e, portanto,

áreas públicas, acessíveis a todos os

cidadãos.
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RECONHECIMENTO DA

IMPORTÂNCIA DO ACESSO A

ÁREAS DE RECREAÇÃO

O acesso às nossas montanhas

oferece amplos benefícios: mais

chances de recreação; maior conexão

dos visitantes com as áreas naturais;

hábitos mais saudáveis, que

proporcionam um aumento do bem-

estar; e oportunidades de geração de

renda para as comunidades rurais e

periurbanas. O montanhismo e a

escalada também oferecem

oportunidades para desenvolver a

consciência cidadã.

ACESSO RESPONSÁVEL

É dever de todos respeitar e agir

responsavelmente nas áreas naturais,

e proteger a vida selvagem e os

interesses daqueles que vivem e

trabalham nelas, bem como os de

outros visitantes. É essencial que se

promova o comportamento ético ao

ar livre, que valoriza a conexão com

as montanhas em todos os visitantes.

O adequado desfrute das nossas

montanhas depende da preservação

das áreas naturais, bem como de que

sejam observados os regulamentos

locais.
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AUTONOMIA E LIBERDADE

A liberdade de escolher o que e como

fazer nas montanhas é intrínseca à

escalada e ao montanhismo. Os

participantes devem escolher suas

próprias aventuras de acordo com

seus limites, interesses e

expectativas, e não devem ser

obrigados a contratar um guia ou

condutor, embora essa opção possa

ser facultada. Isso reforça a

diversidade de oportunidades de

recreação e proporciona às pessoas a

liberdade de experienciar as

montanhas da forma como escolhem

e precisam.

RESPONSABILIDADE LEGAL

Os proprietários privados e gestores

de áreas protegidas não devem

incorrer em qualquer

responsabilidade por acidentes que

venham a ocorrer em decorrência da

recreação informal em suas terras. A

responsabilidade pela segurança

pessoal é sempre de cada escalador

ou montanhista.

Princípios para acesso e conservação

O DIREITO AO RISCO

A liberdade de assumir riscos e a

responsabilidade pessoal pela sua

própria segurança são componentes

essenciais da recreação e da aventura

nas montanhas, e devem ser

valorizadas e mantidas. Os esportes

de aventura, dentre eles a escalada e

o montanhismo, são inerentemente

arriscados; os montanhistas devem

estar cientes e aceitar esses riscos,

além de serem responsáveis por suas

próprias ações.

DIVERSIDADE DE

OPORTUNIDADES DE

RECREAÇÃO

As montanhas oferecem uma série de

oportunidades para pessoas com

interesses, motivações, necessidades

e expectativas distintas. Enquanto

alguns buscam uma experiência

primitiva com aventura, solidão e

risco, outros preferem uma

alternativa menos exigente. Portanto,

áreas naturais devem ser gerenciadas

de forma a proporcionar uma

diversidade de experiências que

atenda a todos os segmentos de

público, desde novatos nesses

ambientes até aventura plena para

montanhistas experientes.
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A OPÇÃO MENOS RESTRITIVA

O Acesso PanAm entende e apoia a

regulamentação de áreas naturais de

uma forma que beneficie

reciprocamente a recreação e a

conservação. Os regulamentos

devem, sempre que possível, adotar a

opção menos restritiva, minimizando

a responsabilidade de gestores e

donos de terras, facilitando as ações

de manejo e maximizando a

experiência de recreação e prática

esportiva dos visitantes.

PAGAR PELO ACESSO

O ingresso nas áreas de recreação nas

montanhas deve ser gratuito sempre

que possível, permitindo o acesso

responsável a pessoas com diferentes

condições socioeconômicas. Uma

taxa razoável é apropriada em áreas

manejadas, mas deve ser evitada em

servidões de passagem,

especialmente se estas fornecem

acesso a terras públicas.

ENGAJAMENTO PÚBLICO

PROMOVE CONSERVAÇÃO

O participação da sociedade no

processo de tomada de decisões é

essencial para que sejam

considerados os valores dos

montanhistas e escaladores e para

que se garanta que as soluções

adotadas sejam justas e tenham

maior efetividade de implementação.

O PLANEJAMENTO E A GESTÃO

PROFISSIONAL, ALIADOS À

EDUCAÇÃO, PROMOVEM O

CUIDADO COM AS MONTANHAS

E UMA RECREAÇÃO DE

QUALIDADE

Toda recreação tem impacto, por

isso o planejamento e o manejo

devem ser profissionais, contínuos e

eficazes. As decisões de manejo

devem ser baseadas nas informações

científicas disponíveis para garantir a

proteção das montanhas e, ao mesmo

tempo, melhorar a qualidade da

experiência dos visitantes recreativos

nas montanhas.
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