
CARTILHA DE ÉTICA DA ESCALADA EM SANTA MARIA – Versão Beta 

 

Esta cartilha tem como objetivo divulgar algumas sugestões de conduta indicadas pela Associação 

Santa-Mariense de Escalada (ASE), dirigidas aos frequentadores dos setores de escalada da cidade e 

seu entorno. O documento foi construído por escaladores voluntários em comissão organizada pela 

ASE, devendo ser avaliado pela comunidade e aprovado para sua divulgação pública. A seguir, as 

sugestões: 

 

1. DEIXE COMO ENCONTROU. Em Santa Maria passamos por uma propriedade privada para 

chegarmos aos setores. Atente para cercas e porteiras, favor deixar tudo como encontrou 

(se fechadas as porteiras, deixá-las  desta forma). 

2. CUIDE DO ESTACIONAMENTO E SEJA EDUCADO. O estacionamento nos foi gentilmente 

disponibilizado pelos donos para que façamos uso. Cuide deste espaço e seja educado com 

os moradores locais. 

3. SIGA A TRILHA. A trilha para acesso aos setores está bem demarcada desde a saída do 

estacionamento. Evite abrir rotas alternativas para não causar erosão no terreno. 

4. RESPEITE AS CRIAÇÕES, FAUNA E FLORA LOCAL. Não perturbe a fauna, o gado e demais 

criações. Se levar seu animal doméstico para o setor, seja responsável por ele. Se uma via 

estiver interditada por nidificação ou similares, por favor não a escale. 

5. LEVE SEU LIXO EMBORA. Não deixe lixo no morro. Ajude a preservar a natureza. 

6. FAÇA SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS EM LOCAL ADEQUADO. Não as faça perto das 

trilhas, córregos ou em demais pontos de circulação. As fezes devem ser enterradas com 

pelo menos um palmo de profundidade (não deixar o papel higiênico). 

7. FAÇA FOGO SOMENTE NAS ÁREAS DEFINIDAS. Cada setor dispõe de um local 

(“churrasqueira”) seguro para fazer fogo. Utilize-o e preserve-o. NUNCA corte árvores para 

fazer o fogo. PREVINA-SE, leve carvão. Ao sair do local, certifique-se que o fogo esteja 

TOTALMENTE APAGADO. 

8. NÃO FAÇA BADERNA. O barulho nas trilhas e setores deve ser moderado, tendo em vista 

que a escalada é um momento de concentração, e escalador e segurança precisam manter a 

comunicação. Não atrapalhe! 

9. AVALIE SEUS CONHECIMENTOS E HABILIDADES. ATENTE PARA SUA SEGURANÇA. Conheça 

suas limitações e escale com segurança. Um acidente não só afeta o acidentado, mas 

também toda a comunidade, pois aumenta a falsa sensação de que praticamos um esporte 

perigoso. Perante a dúvida consulte, aprenda e pratique. Não escale sob efeito de 

medicações com contra-indicação específica, bebidas alcoólicas ou afins. 

10. ABRA VIAS COM RESPONSABILIDADE. Atente para a flora e a fauna local, minimize danos. A 

ASE recomenda que antes de abrir novas vias, a comunidade de escaladores seja consultada. 

Sugere-se que entre sempre em contato com a ASE. Caso seja sócio e queira utilizar material 

da Associação, solicite o formulário de abertura de vias e envie seu projeto para a Comissão 

de Ética. Equipe as vias de maneira a oferecer segurança aos escaladores, respeitando 

sempre as convenções éticas do esporte. Divulgue a abertura, de maneira a manter 

atualizados os croquis. 

11. NÃO MODIFIQUE UMA VIA ALHEIA. Não modifique proteções ou paradas sem antes obter a 

devida permissão de quem abriu a via. Vias abandonadas ou de conquistadores 

desconhecidos ficarão submetidas aos critérios da comunidade de escaladores. 



12. MANTENHA OS SETORES, OBSERVE E AVALIE. Sempre que possível faça manutenção e 

limpeza nas vias (não usar escovas de aço), nas bases e/ou na trilha. Caso note algo errado 

nas vias, que implique na segurança dos escaladores, sejam pedras soltas ou materiais em 

estado crítico, comunique imediatamente a ASE. Ande com cuidado sobre as contenções, e 

ajude a manter em bom estado, restaurando caso necessário. 

13. CUIDE DO EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO. Utilize equipamento próprio para montar top 

rope, evitando assim o desgaste precoce das paradas. 

14. ACHOU EQUIPAMENTO? AVISE POR FAVOR. No caso de encontrar equipamento 

abandonado acidentalmente em algum dos setores, por favor divulgue através do Facebook 

da ASE ou comunique pelo e-mail. 

15. SEMPRE SOCORRA E AJUDE ALGUÉM EM PERIGO. Recomenda-se portar sempre um kit 

básico de primeiros socorros e ser solícito em qualquer situação de risco. 

16. MANTENHA-SE SEMPRE EM HARMONIA COM OS DEMAIS. A boa relação entre os 

escaladores é fundamental. Seja atencioso, compartilhe suas dicas e habilidades sempre que 

solicitado. Ajude a preservar a fraternidade e a amizade entre o grupo. 

17. APROXIME-SE DA ASE. A associação é um esforço da comunidade escaladora para colaborar 

com a escalada santa-mariense, some-se a ela, associe-se. Sempre que algo precisar ser 

informado à comunidade escaladora, reporte-se à ASE e esta fará a divulgação necessária. 

18. FAÇA USO DESTA CARTILHA. Ao levar amigos ou guiar grupos aos setores, repasse a eles 

todas as informações contidas nesta cartilha. 

 

 

 


