
 

  



 

 
 



 

 

 

Apresentação 
A ideia de fazer um novo censo do montanhismo nasceu no final de 2018 durante a organização da Abertura 

da Temporada de Montanhismo de Minas Gerais (@atmminas), uma vez que não havia nenhuma informação 

de público para passar aos potenciais patrocinadores.  

Na busca por informações, descobrimos cinco censos, todos com foco na escalada. As principais perguntas 

dos censos anteriores foram mantidas para permitir a avaliação e a evolução entre censos e houve 

adaptações com novos questionamentos, ampliando a abordagem para outras atividades , além da escalada. 

A coleta de dados foi realizada entre 06/12/2020 e 31/01/2021 e o número total de formulários preenchidos 

foi de 2.952. A versão preliminar de tratamento dos dados gerou 2.886 respostas válidas e a versão final 

2.883 respostas válidas. 

A primeira parte deste documento traz os resultados do censo, seguido da comparação com os censos 

anteriores. O apêndice consta dos comentários dos respondentes e listas complementares. E nos anexos são 

apresentados os dados dos censos anteriores. 

Acreditamos que o universo de montanhistas e praticantes de atividades em ambientes de montanha é muito 

maior. A falta de apoio na divulgação do censo por parte de terceiros, seja por motivos ideológicos ou de 

natureza diversa, dificultou o alcance de um número bem maior de potenciais respondentes. Longe de 

exaurir as discussões sobre o tema, espera-se que o Censo Montanhismo 2020 inspire e apoie outras 

iniciativas semelhantes para ampliarmos, cada vez mais, o conhecimento sobre a comunidade montanhista. 

Você pode acessar os dados dos censos anteriores, salvos em drive no Google e um dashboard no Power BI 

que permite vários filtros para facilitar sua pesquisa: 

ACESSO AO DRIVE COMPLETO ACESSO AO POWER BI 

  
 

Importante! 

Este relatório traz os resultados do Censo Montanhismo 2020, apresentando os dados de maneira 

descritiva, sem a aplicação de modelos e inferências estatísticas. Todas as observações que extrapolam a 

simples apresentação dos dados percentuais ou valores absolutos retratam a opinião pessoal da 

organizadora e/ou pesquisa e comparações feitas com base em dados oficiais ou de fontes referenciadas.  
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Resumo Executivo 
O Censo Montanhismo 2020 teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre o montanhismo brasileiro. A 

coleta de dados foi realizada entre 06/12/2020 e 31/01/2021 e o número total de formulários preenchidos 

foi de 2.952. A versão preliminar de tratamento dos dados gerou 2.886 respostas válidas e a versão final 

2.883 respostas válidas. 

De acordo com os dados levantados, o perfil geral do montanhista respondente é predominantemente 

formado por homens (69,93%), brancos (73,81%), entre 31 a 40 anos (41,81%), casados (45,33%), que vivem 

na região Sudeste do Brasil (63,20%), com graduação completa (57,09%), se dedicam à pratica da 

Escalada/Bouldering (42,91%) e Caminhada/Excursionismo (52,65%), não estão vinculados ao montanhismo 

tradicional, iniciaram na prática acompanhando amigos (53,66%), praticam há mais de 5 anos (55,46%), são 

consumidores de conteúdo da temática em canais de internet e sites, usuários de Facebook, Instagram, 

Youtube e ganham mais do que dois salários mínimos (76,27%). 

Os mais jovens respondentes foram: uma mulher de 9 anos e um homem de 14; os mais velhos foram uma 

mulher de 72 e um homem de 90 anos. 

Para o grupo de respondentes que se dedicam à Escalada/Bouldering, foi possível observar que a combinação 

de estilos (escalada esportiva, tradicional, indoor dentre outras) é praticada pela maioria (87,95%), o 

desempenho geral fica concentrado entre 5º e 7ograu e V1 a V4 para praticantes de Bouldering. Muitas 

especificidades aparecerem na análise dos dados deste grupo, mas um resultado bastante positivo foi a 

observação do aumento da participação feminina, comparativamente aos censos anteriores . Em 1998 elas 

representavam 9,86% dos respondentes e em 2020, 24,98%1.  

Já para o grupo que se dedica a Caminhada/Excursionismo, a combinação entre caminhada e travessia foi 

majoritária (43,35%). 

Um aspecto interessante foram as manifestações para inclusão do mountain bike e corrida de aventura como 

“montanhismo”. Apesar de não haver consenso nem mesmo sobre o conceito do montanhismo no Brasil, em 

função da classificação geológica de nossos acidentes de relevo, temos uma diversidade de atividades 

praticadas na montanha, mas que pela tradição da terminologia mundialmente usada, não caberiam ser 

tratadas como montanhismo. De toda forma, foi um importante resultado qualitativo, inclusive no período 

de divulgação com discussões sobre as terminologias utilizadas como excurs ionismo em detrimento de hiking 

ou trekking. 

 

 
1 Valores em relação ao grupo de respondente que se dedica à Escalada/Boldering, já que os censos 

anteriores tiverem como foco a escalada. 
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1  Introdução 
O estudo realizado para o levantamento de informações sobre uma determinada população e sua condição 

de vida é denominado censo. No Brasil, este estudo é realizado desde 1872, tornando-se decenal em 1890. 

O último censo foi em 2010, tarefa realizada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), com o objetivo: 

[...] contar os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem 
os brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a 

tomada de decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. E também 
constituem a única fonte de referência sobre a situação de vida da população nos municípios e em 

seus recortes internos, como distritos, bairros e localidades, rurais ou urbanas, cujas realidades 
dependem de seus resultados para serem conhecidas e terem seus dados atualizados. (IBGE, 2021) 

A única maneira de intervir assertivamente em algo é através do conhecimento. Somos uma população 

estimada de 213.346.433 brasileiros, que pode ser caracterizada2 entre diversas variáveis. O diagnóstico 

subsidia o planejamento do que precisa ser feito, revela as causas e problemas, permitindo ver a realidade e 

interpretá-la, identificar vulnerabilidades, ameaças e as potencialidades e oportunidades. 

Quanto ao montanhismo, sabemos onde estão os principais locais para a prática da atividade no Brasil, temos 

registros de sua história, mas não temos dados suficientes de quantos montanhistas somos, onde estamos, 

entre outras características. 

Obter estes dados, nos permitiria ter segurança para cobrar dos gestores públicos, das mais diversas 

instâncias, políticas públicas para fomentar as atividades de montanhismo. O mercado poderia utilizar os 

dados para desenvolver novos produtos, direcionar ações publicitárias, estratégias etc.  

Com o objetivo de levantar dados básicos dos praticantes de montanhismo em suas diversas modalidades, 

alguns montanhistas, voluntariamente, tiveram esta iniciativa e realizaram censos de montanhismo:  

● 1998: O pioneiro foi Marcelo Sá e os dados foram coletados entre 20/08/98 a 27/05/99. Ao todo 

foram 992 participações e 756 respostas válidas. Foi uma iniciativa voluntária e conjunta, envolvendo 

empresas, lojas e praticantes, sem fins lucrativos, sendo a primeira tentativa de delinear o perfil dos 

brasileiros montanhistas, que fazem parte desta crescente comunidade de pessoas que têm em 

comum a paixão pelo esporte e pela natureza. 

● 2005: A segunda iniciativa de censo foi de Victor Beal. Iniciado no final de 2005, até janeiro de 2016, 

coletou o total de 1.469 respostas. Contou com apoio de clubes de montanhismo e empresas.  

● 2009: Davi Marski foi o terceiro a executar um censo, de forma independente, mas com apoio de 

listas e de diversos sites. O preenchimento dos dados para a pesquisa esteve disponível por cerca de 

2 meses e encerrou-se no dia 12/10/2009, com 739 respostas válidas. Interessante que ele aponta 

em 2009 uma certa decepção pelo número de respondentes ter sido um terço do que ele esperava. 

● 2010: Apesar de Leonardo Xavier ter feito uma pesquisa psicossocial, trouxe dados importantes sob 

a ótica do censo de montanhismo. Foi um estudo exploratório feito por método quantitativo, a 

 
2 As principais variáveis coletadas no Censo Demográfico são: (i) Situação Urbana e Rural; (ii) Características do Dom icílio; (iii) 

Emigração internacional, Sexo, Idade, Cor ou Raça, Etnia ou Povo a que pertence e Língua falada só para indígenas, Religião o u Culto, 

Registro de Nascimento, Deficiência Física ou Mental, Migração interna e Imigração internacional, Educação, Deslocamento para 

estudo, Nupcialidade, Características do Trabalho e do Rendimento, Deslocamento para trabalho, Fecundidade e Mortalidade. (IB GE, 

2021) 
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amostra de 457 escaladores de todo o Brasil, dentre homens e mulheres, de idades, escolaridade e 

rendas variadas. A coleta foi realizada no período de novembro/2009 a abril/2010, através de uma 

amostra de conveniência, realizada via questionário online. As chamadas para participação se deram 

através de listas de discussão de escalada, blogs, e-mails e contatos pessoais com escaladores. Os 

dados foram tabulados e as médias e frequências foram calculadas por meio de programa estatístico 

(Statistica v.8.0). 

● 2015: Por fim, Victor Carvalho, que coletou dados durante 30 dias, no período de 13/02/2015 a 

13/03/2015. O censo teve como premissa a manutenção das questões feitas por Davi Marski em 

2009. Ao todo foram 1066 respondentes. 

 

Para dar continuidade aos trabalhos predecessores e contribuir com o conhecimento sobre o montanhismo 

brasileiro, Giselle Melo se juntou a este time de voluntários e idealizou o Censo de Montanhismo 2020, com 

o objetivo de: (i) levantar o perfil do montanhista; (ii) Identificar as atividades praticadas; (iii) Identificar os 

vínculos com o montanhismo organizado; e, (iv) Identificar padrões de consumo. Foram incluídos também 

critérios importantes para o contexto atual do montanhismo, como etnias, grupos informais, identidade de 

gênero, praticantes individuais e pessoa com deficiência.  

1.1 Desafios 
O principal desafio de um censo voluntário é conseguir a adesão de respondentes. Sem verba para 

publicidade e sem intenção de patrocínios para não ensejar desconfiança nos respondentes sobre os 

objetivos, a saída foi pesquisar perfis nas mídias sociais, segui-los e compartilhar a publicação o máximo 

possível, tanto no lançamento do estudo como nos lembretes de participação. Algumas interações 

aconteceram, especialmente na forma de postagens com críticas positivas e negativas. 

Críticas eram esperadas, tal qual foi observado nos relatos dos censos anteriores. Ainda assim foi 

surpreendente a disposição de pessoas em tentar depreciar a iniciativa, por não concordar com termos, 

perguntas, desconfiar do propósito do censo, entre outras motivações. Algumas postagens foram inclusive 

ofensivas, porém, de pouca significância, em meio a um universo com quase três mil respondentes. Maior 

valor foi dado às críticas positivas de quem realmente teve interesse em contribuir com o censo, apontando 

eventuais imprecisões de maneira clara, polida e bem argumentada. 
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1.2 Divulgação  
O instrumento de coleta de dados do Censo Montanhismo 2020 foi elaborado na plataforma Google Forms. 

O formulário continha quatro seções: (i) Dados Pessoais, (ii) Atividade e experiência; com subseção específica 

para escaladas e caminhada (iii) Organização e (iv) Cultura e Economia. Ao todo foram 32 perguntas (fechadas 

e abertas) e um espaço final para comentário, crítica ou sugestão.  

Foi criada uma página na web (atualmente fora do ar) para divulgação da iniciativa e o link do questionário 

foi disponibilizado em mídias sociais (Facebook e Instagram), grupos de WhatsApp, além de ser enviado por 

e-mail para um mailing de 52 contatos e por mensagem do Instagram para todos os perfis levantados, 

solicitando apoio na divulgação. Na lista de contatos constavam academias de escalada, clubes e associações 

de montanhismo, lojas e marcas, abrigos de montanha, influenciadores, entre outros.  

1.3 Resultados 
A coleta de dados foi realizada entre 06/12/2020 e 31/01/2021. O número total de formulários preenchidos 

foi de 2.952. A versão preliminar de tratamento dos dados gerou 2.886 respostas válidas e a versão final 

2.883 respostas válidas. 

Resposta válida é o resultado de todas as respostas excluindo as repetidas (respostas 100% iguais em todas 

as perguntas, inclusive as abertas3, n= 38), erro no formulário (primeiras respostas antes da correção no 

formulário, n= 19) e não concordância em participar do censo (n= 12), totalizando 69 exclusões.  

Após a abertura do formulário, foi identificado um erro que permitia a marcação de mais de um item em 

pergunta fechada, tendo sido corrigido em seguida. Respostas recebidas até aquele momento foram 

consideradas inválidas. 

Nas seções a seguir serão apresentados os resultados do Censo Montanhismo 2020, considerando a base de 

2.883 respostas válidas. 

 

 
3O principal indicador de respostas repetidas foi o horário registrado da postagem, com poucos segundos ou minutos 
de diferença. Quando todos os campos eram idênticos, foi considerada apenas uma como resposta válida. 
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2  DADOS PESSOAIS 

2.1 Sexo 
Conforme IBGE (2010) e projeções, a população brasileira em 2020 está equilibrada entre homens (48,97%) 

e mulheres (51,03%). No montanhismo, ainda não se verifica essa paridade, embora quem pratique esta 

atividade há pelo menos 20 anos certamente deva ter testemunhado um aumento na participação feminina. 

Os resultados corroboram o empirismo: a maioria dos respondentes é de sexo masculino (69,93%) e o grupo 

feminino correspondeu a menos de um terço do total (30,07%), conforme pode-se verificar pela Tabela 1 e 

Figura 1. 

 

Tabela 1- Distribuição dos Respondentes por sexo– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis Valor absoluto % 

Masculino 2.016 69,93% 

Feminino 867 30,07% 

Total Geral 2883 100,00% 

 

 
Figura 1- Distribuição dos Respondentes por sexo– Censo Montanhismo 2020 

 

2.2 Gênero 
De acordo com a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos  

(ABGLT), a estimativa desta população no Brasil é de cerca de 18 milhões de pessoas (cerca de 8% da 

população brasileira, base 2010), não levando em conta pessoas intersexo e assexuais4. (SENADO, 2021). 

Embora as discussões sobre gênero estejam cada vez mais comuns nas diversas esferas sociais, a 

inviabilização desta parcela da população continua presente. O Censo Montanhismo 2020 inovou ao se 

propor ao levantamento da diversidade de gênero na prática de montanhismo. 

Quando questionados sobre gênero, a maioria dos homens, 98,9% se identificam como masculino, 0,55% 

como feminino e 0,55% com outros ou preferiram não se manifestar. Já as mulheres, também a maioria, 

 
4 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/02/19/perguntas-sobre-identidade-de-genero-e-orientacao-
sexual-poderao-ser-incluidas-no-censo 
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99,08% se identificam como feminino, 0,46% como masculino e 0,47% com outro gênero ou preferiram não 

se manifestar. 

Os dados apontam que a população LGBTQIA+ entre os montanhistas respondentes é ligeiramente é 

ligeiramente superior entre os declarados de sexo masculino (0,65%) se comparado aos respondentes 

declarados do sexo feminino (0,58%). No geral, são dados bastante inferiores à proporção dessa população 

no Brasil 8%. 

A Tabela 2 apresenta a distribuição, em valores absolutos e percentuais, dos respondentes por gênero para 

o Censo Montanhismo 2020. 

Tabela 2- Distribuição dos Respondentes por Gênero– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor absoluto % Valor absoluto % 
Valor 

absoluto 
% 

Feminino 859 99,08% 11 0,55% 870 30,18% 

Masculino 4 0,46% 1994 98,91% 1998 69,30% 

Outro 1 0,12% 2 0,10% 3 0,10% 

Prefiro não dizer 3 0,35% 9 0,45% 12 0,42% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

2.3 Identificação Étnico-Racial 
O levantamento da autodeclaração étnico-racial foi motivado pela ausência desta informação em censos 

anteriores. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada em 2019, 

42,7% dos brasileiros se autodeclararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e 1,1% como 

amarelos ou indígenas. Ou seja, mais da metade dos brasileiros se identificam como pardos ou pretos 

(56,2%). 

Já no Censo Montanhismo 2020, os autodeclarados brancos foram maioria dos respondentes, com 73,81%; 

pretos e pardos somaram 22,09%, dados bem distintos da realidade da população brasileira.  

A Tabela 3 e Figura 2 apresentam a distribuição, em valores absolutos e percentuais, dos respondentes por 

identificação Étnico-Racial para o Censo Montanhismo 2020. 

Tabela 3- Distribuição dos Respondentes por Identificação Étnico Racial– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor absoluto % Valor absoluto % 
Valor 

absoluto 
% 

Amarelo 35 4,04% 69 3,42% 104 3,61% 

Branco 639 73,70% 1489 73,86% 2128 73,81% 

Indígena 5 0,58% 9 0,45% 14 0,49% 

Pardo 160 18,45% 397 19,69% 557 19,32% 

Preto 28 3,23% 52 2,58% 80 2,77% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 
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Figura 2- Distribuição dos Respondentes por sexo– Censo Montanhismo 2020 

No Censo do Montanhismo 2020, São Paulo aparece como estado com maior número de população 

autodeclarada amarela e indígena entre as outras unidades da federação.  Na PNAD, esse também é o caso 

para os autodeclarados indígenas, mas não para os amarelos.  A Tabela 4 apresenta a comparação do ranking 

entre o Censo 2010 (PNAD) e o Censo Montanhismo 2020, para os autodeclarados amarelos e indígenas.  

Tabela 4- Comparação do ranking entre Censo 2010 (PNAD) e Censo Montanhismo 2020, para os autodeclarados amarelos e 

indígenas 

Declarados Amarelos Declarados Indígenas 

Ranking no Censo 
Montanhismo 2020 

Ranking IBGE 
 Censo 2010 

Ranking no Censo 
Montanhismo 2020 

Ranking IBGE 
 Censo 2010 

1º SP 7º lugar 1º SP 1 º lugar 

2º SC 15 º lugar 2º RJ 5 º lugar 

2º RJ 17 º lugar 2º MG 2 º lugar 

2º PR 12 º lugar 3º PR 4 º lugar 

2º MG 11 º lugar 4º SC 21 º lugar 

Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3175 

2.4  Idade 
Tradicionalmente, a divisão populacional conforme a faixa etária., ocorre da seguinte forma:  

● Jovens: do nascimento até aos 19 anos de idade; 

● Adultos: corresponde à população que possui entre 20 e 59 anos de idade; e, 

● Idosos: pessoas com 60 anos de idade ou mais. 

O resultado de idade do Censo Montanhismo 2020 revelou uma população majoritariamente adulta, quase 

96%; os jovens e idosos tiverem pouca diferença no percentual: 1,84% e 2,32% respectivamente. A faixa 

específica de 31 a 40 anos foi destaque tanto para homens (41,81%) quanto para mulheres (41,41%). Nos 

respondentes de sexo feminino, a próxima faixa de destaque foi de 21 a 30 anos (26,41%) e para o público 

masculino de 41 a 50 anos (22,58%), conforme pode-se observar nas Figuras 3 e 4. 

Os mais jovens respondentes foram uma mulher de 9 anos e um homem de 14; os mais velhos foram uma 

mulher de 72 e um homem de 90 anos. 
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Figura 3- Distribuição dos Respondentes por idade– Censo Montanhismo 2020 

 

 Figura 4- Distribuição dos Respondentes por sexo e idade– Censo Montanhismo 2020 

 

2.5  Status de Relacionamento 
O resultado da avaliação da situação de relacionamento quando da realização do Censo Montanhismo 2020 

mostrou que a maioria estava comprometida, seja casado (formal ou informal) ou namorando, totalizando 

64,20% dos respondentes, enquanto os solteiros foram 35,80%. 

Analisando os resultados dentro das categorias por sexo, as mulheres têm quase as mesmas proporções: 

casadas e namorando somam 50,98% enquanto as solteiras são 49,02%; já para os homens, casados e 

namorando são a maioria com 64,20% e solteiros 35,8%, conforme pode-se verificar pela Tabela 5. As Figuras 

5 e 6 apresentam a divisão dos respondentes por idade. 
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Tabela 5- Distribuição dos Respondentes por Status de Relacionamento– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 
Feminino Masculino Total Geral 

Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % 

Casado(a) * 264 30,45% 1043 51,74% 1307 45,33% 

Namorando(a) 178 20,53% 366 18,15% 544 18,87% 

Solteiro(a) 425 49,02% 607 30,11% 1032 35,80% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

(*) Casado(a) = casamento formal ou união estável ou morando junto 

 

 Figura 5- Distribuição dos Respondentes Casados e Namorando por idade – Censo Montanhismo 2020 

 

 

 Figura 6- Distribuição dos Respondentes Solteiros por idade – Censo Montanhismo 2020 

2.6 Estado onde vive atualmente 
Quando avaliamos a história do montanhismo brasileiro, verifica-se que São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Paraná são os estados com maiores tradições na prática do montanhismo (FARIA, 2006). O Censo 

Montanhismo 2020 apontou que estes estados somam 75,79% do total de respondentes, corroborando a 

concentração de praticantes nos locais mais tradicionais.  

A Tabela 6 e Figura 7 a seguir apresentam a distribuição dos respondentes por Unidade da Federação (UF), 

classificados pelos em ordem decrescente com base no valor total e a comparação com a posição de cada UF 

em relação à população estimada. Os estados de Piauí e Amapá não foram citados no Censo Montanhismo 

2020. 
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Tabela 6- Distribuição dos Respondentes por Unidade da Federação– Censo Montanhismo 2020 

UF 

Feminino Masculino Total Geral Posição no Ranking de 

estimativa da 

população  

(IBGE, 2021) 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

São Paulo (SP) 244 28,14% 494 24,50% 738 25,60% 1º 

Minas Gerais (MG) 192 22,15% 389 19,30% 581 20,15% 2º 

Rio de Janeiro (RJ) 158 18,22% 345 17,11% 503 17,45% 3º  

Paraná (PR) 90 10,38% 273 13,54% 363 12,59% 5º 

Santa Catarina (SC) 60 6,92% 176 8,73% 236 8,19% 10º 

Rio Grande do Sul (RS) 37 4,27% 109 5,41% 146 5,06% 6º 

Distrito Federal (DF) 20 2,31% 29 1,44% 49 1,70% 20º 

Espírito Santo (ES) 12 1,38% 37 1,84% 49 1,70% 14º 

Bahia (BA) 10 1,15% 32 1,59% 42 1,46% 4º 

Goiás (GO) 15 1,73% 24 1,19% 39 1,35% 12º 

Mato Grosso do Sul (MS) 7 0,81% 28 1,39% 35 1,21% 21º 

Ceará (CE) 7 0,81% 18 0,89% 25 0,87% 8º 

Rio Grande do Norte (RN) 4 0,46% 16 0,79% 20 0,69% 16º 

Paraíba (PB) 2 0,23% 8 0,40% 10 0,35% 15º 

Amazonas (AM) 3 0,35% 5 0,25% 8 0,28% 13º 

Mato Grosso (MT) 1 0,12% 7 0,35% 8 0,28% 17º 

Pernambuco (PE) 3 0,35% 5 0,25% 8 0,28% 7º 

Sergipe (SE) 1 0,12% 6 0,30% 7 0,24% 22º 

Rondônia (RO)  0,00% 4 0,20% 4 0,14% 23º 

Acre (AC)  0,00% 3 0,15% 3 0,10% 25º 

Alagoas (AL) 1 0,12% 2 0,10% 3 0,10% 18º 

Pará (PA)  0,00% 2 0,10% 2 0,07% 9º 

Tocantins (TO)  0,00% 2 0,10% 2 0,07% 2 º 

Maranhão (MA)  0,00% 1 0,05% 1 0,03% 1 º 

Roraima (RR)  0,00% 1 0,05% 1 0,03% 27º 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% - 

 

 

Figura 7- Distribuição dos Respondentes por Unidade da Federação – Censo Montanhismo 2020 
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2.7 Cidade onde mora 
O Censo Montanhismo 2020 apontou que, ao todo, 452 cidades foram citadas. Os estados com maior número 
de cidades citadas foram: Minas Gerais (n=109), São Paulo (n=102), Santa Catarina (n=45), Rio de Janeiro 
(n=38), Paraná (n=36) e Rio Grande do Sul (n=34). 
 
Acre, Amazonas, Pará e Roraima tiveram apenas as respectivas capitais citadas. Maranhão teve uma única 
cidade (Raposa) citada, e nenhum respondente da capital (São Luis). 
 
Quase metade dos respondentes (50,38%) estão concentrados em 14 cidades, conforme apresentado na 
Tabela 7, a seguir. 
 

Tabela 7- Cidades que concentram metade dos respondentes – Censo Montanhismo 2020 

Cidade Valor Absoluto % Valor Acumulado 

São Paulo 309 10,72% 10,72% 

Rio de Janeiro  292 10,13% 20,85% 

Curitiba  223 7,73% 28,58% 

Belo Horizonte  200 6,94% 35,52% 

Florianópolis  66 2,29% 37,81% 

Joinville  49 1,70% 39,51% 

Brasília 45 1,56% 41,07% 

Niterói  41 1,42% 42,49% 

Petrópolis  41 1,42% 43,91% 

São José dos Campos 37 1,28% 45,20% 

Porto Alegre 33 1,14% 46,34% 

Juiz de Fora  29 1,01% 47,35% 

Campo Grande 28 0,97% 48,32% 

Goiânia 25 0,87% 49,18% 

Campinas 23 0,80% 49,98% 

Santo André  21 0,73% 50,71% 

Demais cidades 1421 49,29% 100,00% 

 
No ranking das 10 cidades por sexo São Paulo foi o destaque para os respondentes de sexo feminino e a 

cidade do Rio de Janeiro para os de sexo masculino (Tabela 8 e Tabela 9). 

Tabela 8- Ranking da distribuição entre cidades, por sexo feminino – Censo Montanhismo 2020 

Cidade Valor Absoluto  % 

São Paulo (SP) 119 13,73% 

Rio de Janeiro (SP) 100 11,53% 

Belo Horizonte (MG) 76 8,77% 

Curitiba (PR) 64 7,38% 

Brasília (DF) 18 2,08% 

Florianópolis (SC) 15 1,73% 

Niterói (RJ) 12 1,38% 

Joinville (SC) 12 1,38% 

Juiz de Fora (MG) 12 1,38% 

Goiânia (GO) 11 1,27% 
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Tabela 9- Ranking da distribuição entre cidades, por sexo masculino – Censo Montanhismo 2020 

Cidade Valor Absoluto  % 

Rio de Janeiro (RJ) 192 9,52% 

São Paulo (SP) 190 9,42% 

Curitiba (PR) 159 7,89% 

Belo Horizonte (MG)  124 6,15% 

Florianópolis (SC) 51 2,53% 

Joinville (SC) 37 1,84% 

Petrópolis (RJ) 31 1,54% 

Niterói (RJ) 29 1,44% 

São José dos Campos (SP) 29 1,44% 

Brasília (DF) 27 1,34% 

2.8 Escolaridade 
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)5 de 2019, a 
proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que finalizaram a educação básica obrigatória, ou seja, 
concluíram, no mínimo, o ensino médio, é de 48,8%.O PNAD também apontou que 46,6% da população de 
25 anos ou mais de idade estava concentrada nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou 
equivalente; 27,4% tinham o ensino médio completo ou equivalente; e 17,4%, o superior completo.  
 
Os dados do Censo Montanhismo 2020 indicam uma população com nível de estudos bem acima das médias 
brasileiras, quase quatro vezes mais em relação ao percentual de pessoas com ensino superior completo: 
graduação completa, mestrado e doutorado somam 75,13%. 
 
Avaliando as pessoas com graduação incompleta e completa, mestrado e doutorado, a proporção entre as 
mulheres (94,0%) é maior do que entre os homens (88,0%). As mulheres também se destacam nos 
percentuais de graduação completa e doutorado. A Tabela 10 e Figura 8 apresentam a distribuição dos 
respondentes por escolaridade. 
 

Tabela 10- Distribuição dos Respondentes por escolaridade– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Ensino Fundamental Incompleto 4 0,46% 4 0,20% 8 0,28% 

Ensino Fundamental Completo 3 0,35% 18 0,89% 21 0,73% 

Ensino Médio Incompleto 2 0,23% 35 1,74% 37 1,28% 

Ensino Médio Completo 43 4,96% 185 9,18% 228 7,91% 

Graduação Incompleta 99 11,42% 324 16,07% 423 14,67% 

Graduação Completa 529 61,01% 1117 55,41% 1646 57,09% 

Mestrado 139 16,03% 255 12,65% 394 13,67% 

Doutorado 48 5,54% 78 3,87% 126 4,37% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 

 

 
5 https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html 
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Figura 8- Distribuição dos Respondentes por Escolaridade – Censo Montanhismo 2020 

2.9 Área do Conhecimento 
Visando dar prosseguimento aos censos anteriores, mantivemos o questionamento sobre as áreas de 

conhecimento (Exatas, Biológicas, Humanas e Geociências). Porém o instrumento de pesquisa trouxe vieses 

quando permitiu assinalar mais de uma e não havia uma diferenciação clara entre os cursos que compõem 

cada uma das áreas, o que contribui para estes desvios.  

Neste sentido, a análise aqui apresentada se limitou ao percentual de respostas para cada opção, conforme 

evidenciado pela Tabela 11. Avaliando as áreas de conhecimento declaradas, tanto de estudo como de 

trabalho, verifica-se que Humanas (29,73%) e Exatas (27,23%) se destacam. Humanas se destaca, 

comparativamente às demais, como a mais citada na área de trabalho. Geociências foi a área que apresentou 

menor frequência de citações. 

Tabela 11- Frequência de citações por área de conhecimento– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis Exatas Biológicas Humanas Geociências 

Área de estudo 8,91% 8,12% 8,71% 3,40% 

Área que trabalha 7,42% 3,64% 10,27% 2,25% 

Área de estudo, Área que trabalha 27,23% 11,03% 29,73% 4,47% 

2.10 Pessoa com deficiência 
De acordo com o Art. 2º  da Lei Nº 13.146/2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)6: 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará:  
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação. 

 
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 
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Na legislação brasileira, os diferentes tipos de deficiência estão categorizados no Decreto nº 5.296/20047 
como: deficiência física, auditiva, visual, mental (atualmente intelectual, função cognitiva) e múltipla, que é 
a associação de mais de um tipo de deficiência. 
 
Importante destacar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência também determina em seu art. 42:  
 

Art.42 A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso: 
I - a bens culturais em formato acessível; 
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e desportivas em formato 
acessível; e 
III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que ofereçam serviços ou eventos 
culturais e esportivos. 

 

O Censo Montanhismo 2020 apontou que 1,32% (n=38) dos respondentes declararam ser Pessoa com 

Deficiência, conforme mostra a Tabela 13 e Figura 9. Este resultado está distribuído nos estados de SP 

(31,58%); Rio de Janeiro (15,79%), Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná (13,16% cada), Mato Grosso do 

Sul e Santa Catarina (5,26% cada) e Goiás (2,63%). 

Das tipologias, deficiência visual e auditiva foram as mais citadas, além de amputado, ataxia, hemiparesia, 

monoparesia. 

Registra-se o pedido de desculpas pelo termo “portador” indevidamente utilizado no questionário.  

Tabela 12- Distribuição dos Respondentes por Pessoa com Deficiência– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 
Feminino Masculino Total Geral 

Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % 

Não 855 29,66% 1990 69,03% 2845 98,68% 

Sim 12 0,42% 26 0,90% 38 1,32% 

Total Geral 867 30,07% 2016 69,93% 2883 100,00% 

 

 

Figura 9- Distribuição dos Respondentes por Pessoa com Deficiência – Censo Montanhismo 2020 

 

 
7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm 
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3 ATIVIDADE E EXPERIÊNCIA 

3.1  Modalidade praticadas 
Um dos principais objetivos do Censo Montanhismo 2020 foi identificar as modalidades praticadas pela 

comunidade dentre as opções: Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo, Canionismo, Highline e 

Rapel. O respondente poderia marcar quantas opções desejasse, o que resultou em 27 tipos de respostas 

distintas entre as modalidades, as 5 isoladas e mais 22 associações.  

Conceitualmente o bouldering é uma das modalidades da escalada, mas utilizamos o termo em destaque 

junto de escalada caso os praticantes de bouldering não se identificassem como praticantes de escalada. Da 

mesma forma, consideramos “Caminhada/Excursionismo” para designar todas as atividades de percorrer 

trilhas. 

A Tabela 13 a seguir lista todas as citações de modalidades praticadas,  nas primeiras linhas as citações 

isoladas e na sequência as associações, por ordem decrescente dos resultados. 

Tabela 13- Distribuição das citações de modalidades praticadas– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 
Feminino Masculino Total Geral 

VA % VA % VA % 

Citação isolada 

Caminhada/Excursionismo 273 31,49% 484 24,01% 757 26,26% 

Escalada/Bouldering 108 12,46% 283 14,04% 391 13,56% 

Canionismo 5 0,58% 4 0,20% 9 0,31% 

Highline 1 0,12% 3 0,15% 4 0,14% 

Rapel 2 0,23% 0 0,00% 2 0,07% 

Associações 

Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo 280 32,30% 690 34,23% 970 33,65% 

Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo, Rapel 68 7,84% 202 10,02% 270 9,37% 

Caminhada/Excursionismo, Rapel 52 6,00% 65 3,22% 117 4,06% 

Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo, Canionismo, Rapel 20 2,31% 69 3,42% 89 3,09% 

Caminhada/Excursionismo, Canionismo, Rapel 16 1,85% 39 1,93% 55 1,91% 

Caminhada/Excursionismo, Canionismo 19 2,19% 33 1,64% 52 1,80% 

Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo, Canionismo 9 1,04% 41 2,03% 50 1,73% 

Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo, Highline 3 0,35% 26 1,29% 29 1,01% 

Escalada/Bouldering, Rapel 3 0,35% 17 0,84% 20 0,69% 

Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo, Highline, Rapel 0 - 13 0,64% 13 0,45% 

Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo, Canionismo, Highline, Rapel 0  - 13 0,64% 13 0,45% 

Escalada/Bouldering, Highline 1 0,12% 9 0,45% 10 0,35% 

Canionismo, Rapel 1 0,12% 7 0,35% 8 0,28% 

Caminhada/Excursionismo, Highline 3 0,35% 3 0,15% 6 0,21% 

Escalada/Bouldering, Canionismo 1 0,12% 3 0,15% 4 0,14% 

Caminhada/Excursionismo, Canionismo, Highline 1 0,12% 2 0,10% 3 0,10% 

Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo, Canionismo, Highline 0  - 3 0,15% 3 0,10% 

Caminhada/Excursionismo, Canionismo, Highline, Rapel 1 0,12% 1 0,05% 2 0,07% 

Caminhada/Excursionismo, Highline, Rapel 0  - 2 0,10% 2 0,07% 

Escalada/Bouldering, Canionismo, Rapel 0  - 2 0,10% 2 0,07% 

Escalada/Bouldering, Canionismo, Highline 0  - 1 0,05% 1 0,03% 

Escalada/Bouldering, Highline, Rapel 0  - 1 0,05% 1 0,03% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

Nota: VA = Valor Absoluto 

A prática associada de Escadada/Bouldering e Caminhada/Excursionismo obteve 33,65% de citações, seguido 

da prática isolada de cada uma dessas modalidades. Sem considerar as demais associações, apenas estas 

duas modalidades representam 73,47% do total citado. 
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As demais modalidades citadas isoladamente pelos respondentes foram Canionismo (0,31%), Highline 

(0,14%) e rapel (0,07%). De acordo com os resultados, pode -se concluir que a maioria dos respondentes se 

praticam mais de uma modalidade, embora possam se dedicar a uma em especial, conforme dados a seguir. 

3.2  Modalidade que mais se dedica 
Além do questionamento de todas as modalidades praticadas, o Censo Montanhismo 2020 indagou sobre a 

modalidade que o respondente mais se dedicava. Conforme resultados mostrados na Tabela 14 e a Figura 

10, 52,65% dos respondentes apontaram a Caminhada/Excursionismo e 42,91% a Escalada/Bouldering, 

corroborando os dados obtidos na questão anterior. 

Avaliado o percentual dentro dos grupos por sexo, 60,32% das respondentes mulheres se dedicam a 

Caminhada/Excursionismo e 35,64% a Escalada/Bouldering e os respondentes masculinos 49,36% se 

dedicam a Caminhada/Excursionismo e 46,03% a Escalada/Bouldering. 

Tabela 14- Distribuição dos respondentes por modalidade que mais se dedica– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Caminhada/Excursionismo 523 60,32% 995 49,36% 1518 52,65% 

Canionismo 20 2,31% 34 1,69% 54 1,87% 

Escalada/Bouldering 309 35,64% 928 46,03% 1237 42,91% 

Highline 1 0,12% 15 0,74% 16 0,55% 

Rapel 14 1,61% 44 2,18% 58 2,01% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 

 

Figura 10- Distribuição dos Respondentes por modalidade que mais se dedica – Censo Montanhismo 2020 

Avaliada a distribuição entre faixas etárias para as duas principais atividades e entre sexos, verifica-se que o 

percentual de mulheres entre 21 a 30 anos é maior na Escalada/Bouldering comparativamente à 

Caminhada/Excursionismo. E o percentual de mulheres e homens praticantes de Caminhada/Excursionismo 

acima dos 41 anos é maior do que a mesma faixa na prática de Escalada/Bouldering, conforme pode-se 

observar nas Figuras 11 e 12. 
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Figura 11- Distribuição dos Respondentes que se dedicam à Caminhada/Excursionismo, por idade – Censo Montanhismo 2020 

  

Figura 12- Distribuição dos Respondentes que se dedicam à Escalada/Bouldering, por idade – Censo Montanhismo 2020 

3.3  Estilos praticados para Escalada/Bouldering 
A partir do questionamento da modalidade a que mais se dedicava, aqueles que responderam 

Escalada/Bouldering (n=1.237) foram direcionados para indicar o estilo que praticava. Para podermos fazer 

as comparações com os censos anteriores mantivemos a divisão de estilos: Alta Montanha e/ou Alpina; Big 

Wall; Bouldering; Escalada Artificial; Escalada em livre; Escalada tradicional (independente da forma de 

proteção); Escalada esportiva (vias curtas, vias de falésias); Escalada Indoor; Psicobloc e Solo.  

Ao todo, o Censo Montanhismo 2020 apresentou 173 combinações destes estilos, indicando que a maioria 

dos respondentes não se dedica a um único estilo isoladamente (Tabela 15). Avaliando os estilos isolados, a 

Escalada esportiva (vias curtas, vias de falésias) foi destaque com 5,09%, seguido da Escalada tradicional 

(Independente da forma de proteção) com 4,93%.  



 

Censo Montanhismo 2020          25 

Avaliando a preferência de estilos dentro do grupo de respondentes do sexo feminino, verifica-se que para 

além da combinação, a escalada esportiva é a mais praticada (10,03%), seguida da Tradicional (5,83%). 

Dentro do grupo de sexo masculino, verifica-se o inverso, além das combinações, a tradicional é mais 

praticada 4,63% e a esportiva (3,45%). 

Tabela 15- Distribuição dos respondentes que se dedicam a Escalada/Bouldering por estilo– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Escalada esportiva (vias curtas, vias de falésias) 31 10,03% 32 3,45% 63 5,09% 

Escalada tradicional (Independente da forma de proteção) 18 5,83% 43 4,63% 61 4,93% 

Bouldering 5 1,62% 2 0,22% 7 0,57% 

Escalada Indoor 1 0,32% 5 0,54% 6 0,49% 

Alta Montanha e ou Alpina 1 0,32% 5 0,54% 6 0,49% 

Solo 2 0,65% 1 0,11% 3 0,24% 

Escalada em livre 1 0,32% 1 0,11% 2 0,16% 

Escalada Artificial 0 - 1 0,11% 1 0,08% 

Combinação de estilos 250 80,91% 838 90,30% 1088 87,95% 

Total Geral 309 100,00% 928 100,00% 1237 100,00% 

 

Nas combinações de estilo, a escalada esportiva teve 130 associações com outros estilos e a tradicional 126, 

sem considerar a associação entre estes dois estilos. As combinações mais citadas foram: (i) com 8,57%: 

Bouldering + Escalada esportiva (vias curtas, vias de falésias) + Escalada Indoor; (ii) com 6,95%: Escalada 

tradicional (Independente da forma de proteção) + Escalada esportiva (vias curtas, vias de falésias) + Escalada 

Indoor; (iii) com 5,25%: Bouldering + Escalada em livre + Escalada tradicional (Independente da forma de 

proteção) + Escalada esportiva (vias curtas, vias de falésias) + Escalada Indoor. 

3.4  Desempenho dos praticantes de escalada 
Com o objetivo de unificar a nomenclatura e a sistemática de graduação de vias de escalada em rochas no 

Brasil, a partir de agosto/2007 a CBME8 passou a adotar o Sistema Brasileiro de Graduação de Vias de 

Escalada. O uso deste padrão deve ser incentivado entre todos os montanhistas brasileiros. A notação do 

grau geral9 segue o padrão de algarismos ordinais arábicos. No instrumento de pesquisa foram dadas as 

opções de menores do que 5º grau, os intervalos até 9º grau e acima deste. 

Do grupo de respondentes que se dedicam a escalada (n=1237),  o destaque foi de 39,45% com o nível de 

desempenho entre 5° a 7° (quinto e sétimo grau). e a minoria escalando 9º ou mais (6,95%), conforme 

apresentado na Tabela 16, a seguir. 

  

 
8 http://www.cbme.org.br/novo/wp-content/uploads/2017/01/CBME_DT_2016_01-1.pdf 

9 O grau geral tem o objetivo de expressar a soma de todos os fatores objetivos e subjetivos que traduzem a dificuldade de uma via. Trata-se de uma 

média das dificuldades técnicas encontradas ao longo da via, que por sua vez pode ser ajustada de acordo com os fatores subjetivos, caso estes 

tenham um peso relevante na dificuldade geral. Entre estes fatores estão: distância entre as proteções, periculosidade das quedas, exigência física, 

qualidade das proteções e da rocha, existência ou não de paradas naturais para descanso no meio das enfiadas e possibilidade de abandono do meio 

da via. Como é influenciado por fatores subjetivos de toda a via, o grau geral pode eventualmente ser maior do que o grau do lance mais difícil. Isto 

acontece, por exemplo, em escaladas de lances fáceis, porém com alto grau de exposição.  
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Tabela 16- Distribuição dos respondentes que escalam, por grau de desempenho– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

menor ou igual a 5º (quinto grau) 109 35,28% 125 13,47% 234 18,92% 

entre 5º  a 7º (quinto e sétimo grau) 133 43,04% 355 38,25% 488 39,45% 

7º (sétimo grau) 42 13,59% 233 25,11% 275 22,23% 

8º ° (oitavo grau) 17 5,50% 127 13,69% 144 11,64% 

9º (nono grau) 3 0,97% 52 5,60% 55 4,45% 

mais do que 9º (nono grau) 2 0,65% 29 3,13% 31 2,51% 

Não pratico escalada 3 0,97% 7 0,75% 10 0,81% 

Total Geral 309 100,00% 928 100,00% 1237 100,00% 

 

Se avaliarmos este grupo de praticantes e seus respectivos graus de desempenho, em relação a faixa etária, 

tem-se resultados bem interessantes, conforme mostram as Figuras 13 a 15. Entre aqueles que 

desempenham entre 5º e 7º graus e os que desempenham 7º grau, se destacam os praticantes na faixa de 

31 a 40 anos, seguidos da faixa 21 a 30 anos. 

Por outro lado, a elite que desempenha igual ou superior a 9º grau, nos indica que a maturidade pode 

prevalecer em relação à jovialidade. 

 

Figura 13- Distribuição dos Respondentes que desempenham entre 5º e 7º graus por faixa etária– Censo Montanhismo 2020 
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Figura 14- Distribuição dos Respondentes que desempenham 7º grau por faixa etária – Censo Montanhismo 2020 

 

Figura 15- Distribuição dos Respondentes que desempenham maior ou igual a 9º grau, por faixa etária – Censo Montanhismo 2020 

 

3.5  Desempenho dos praticantes de Bouldering 
Além do grau de desempenho para os praticantes de escalada, também foi questionado o grau de 

desempenho para aqueles que praticam Bouldering. Ao todo foram colhidas 786 respostas, indicando que 

estes praticantes estão contemplados nos estilos associados, ou seja, praticam outras modalidades além do 

próprio Bouldering (Tabela 17). 

Entre os praticantes desta modalidade, 54,96% concentram o desempenho entre V1 e V3/4. No grupo de 

mulheres 33,33% se destacam-no nível V1 e no grupo dos homens 15,37% em V3/4. 
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Tabela 17- Distribuição dos respondentes que praticam Bouldering, por desempenho– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 
Feminino Masculino Total Geral 

Valor absoluto % Valor absoluto % Valor absoluto % 

V1 56 33,33% 48 7,77% 104 13,23% 

V2 36 21,43% 70 11,33% 106 13,49% 

V3 26 15,48% 84 13,59% 110 13,99% 

V3/4 17 10,12% 95 15,37% 112 14,25% 

V4 14 8,33% 56 9,06% 70 8,91% 

V5 14 8,33% 64 10,36% 78 9,92% 

V5/6 1 0,60% 63 10,19% 64 8,14% 

V6 3 1,79% 34 5,50% 37 4,71% 

V7 0 - 36 5,83% 36 4,58% 

V8 1 0,60% 18 2,91% 19 2,42% 

V8/9 0 - 14 2,27% 14 1,78% 

V9 0 - 9 1,46% 9 1,15% 

V10 0 - 15 2,43% 15 1,91% 

V11 0 - 8 1,29% 8 1,02% 

V12 0 - 3 0,49% 3 0,38% 

V13 0 - 1 0,16% 1 0,13% 

Total 168 100,00% 618 100,00% 786 100,00% 

 

Avaliando o desempenho por faixa etária, tanto de V1 e V3/4 (Figura 16), a concentração é maior entre a 31 

a 40 anos, seguido de 21 a 30. 

 

Figura 16- Distribuição dos Respondentes que desempenham V1 a V3/V4, por idade – Censo Montanhismo 2020 

 

Nas graduações acima de V7 até V13 (Figura 17) observou-se apenas uma respondente do sexo feminino e a 

partir desta graduação, a divisão por idade indica que a faixa etária entre 31 a 40 anos se destaca com 40,95% 

dos respondentes, seguido de 21 a 30 anos com 35,24%. Não houve registro na faixa acima de 60 anos, mas 

a faixa de 51 a 60 (5,71%) supera a de até 20 anos (3,81%). 
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Figura 17- Distribuição dos Respondentes que desempenham V7 a V13, por idade – Censo Montanhismo 2020 

3.6  Estilos praticados em Caminhada/Excursionismo 
Com o objetivo de padronizar o questionamento, o Censo Montanhismo 2020 considerou: 

• Caminhadas: atividade também denominada Hiking ou popularmente “bate e volta”; 

• Travessias atividade também denominada Trekking, seja caminhada com pernoite, circular ou não; 

• Trilha de longa distância, caminhadas que percorrem distâncias acima de 100km ou que duram pelo 

menos 5 dias (também chamada de Trilha de Longo Curso ou TLC 10) 

Conforme apresentado na Tabela 18, para os praticantes que se dedicam a Caminhada/Excursionismo 

(n=1518), 43,35% responderam praticar Caminhadas e Travessias, seguidos de 26,28% que se dedicam a 

estas modalidades associadas a Trilha de Longa Distância. Respondentes que se dedicam apenas à 

Caminhadas representaram 14,43% e apenas a Travessias 11,33%. 

Tabela 18- Distribuição dos respondentes que praticam Caminhada/Excursionismo, por estilo– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Caminhadas (Hiking, bate e volta) 86 16,44% 133 13,37% 219 14,43% 

Travessias (Trekking, caminhada com pernoite, circular ou 

não) 
58 11,09% 114 11,46% 172 11,33% 

Trilha de longa distância (acima de 100km ou 5 dias) 5 0,96% 15 1,51% 20 1,32% 

Caminhadas (Hiking, bate e volta), Travessias (Trekking, 
caminhada com pernoite, circular ou não) 

230 43,98% 428 43,02% 658 43,35% 

Caminhadas (Hiking, bate e volta), Travessias (Trekking, 
caminhada com pernoite, circular ou não), Trilha de longa 

distância (acima de 100km ou 5 dias) 

129 24,67% 270 27,14% 399 26,28% 

Caminhadas (Hiking, bate e volta), Trilha de longa distância 

(acima de 100km ou 5 dias) 
1 0,19% 4 0,40% 5 0,33% 

Travessias (Trekking, caminhada com pernoite, circular ou 
não), Trilha de longa distância (acima de 100km ou 5 dias) 

14 2,68% 31 3,12% 45 2,96% 

Total  523 100,00% 995 100,00% 1518 100,00% 

 

 
10 A Portaria Conjunta 500 de 15/09/2020 em seu artigo 12 define Trilha Local, Trilha de Longo Curso Regional e Trilha de Longo 

Curso Nacional. Disponível em https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-conjunta-n-500-de-15-de-setembro-de-2020-277904739 
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Numa análise sem a aplicação de inferência estatística, não há grande diferença entre os percentuais por 

grupos de sexo feminino e masculino. A distribuição por faixa etária do grupo que pratica Caminhadas e 

Travessias (Figura 18), predomina entre os de 31 a 40 anos (41,64%) e há uma certa paridade entre as faixas 

de 21 a 30 e 41 a 50 anos 

Já a distribuição por faixa etária para o grupo que ocupa a segunda posição, ou seja, dos que praticam 

Caminhadas, Travessias e Trilhas de Longa Distância (Figura 19), predomina entre os de 31 a 40 anos 

(42,21%), seguido da faixa de 41 a 50 anos com 25,13%. Dado interessante é que o grupo acima do 51 somam 

16,33%, praticamente o mesmo percentual do grupo de 21 a 30 anos com 16,58%, que sugere que as pessoas 

não há prevalência entre os jovens adultos.  

 

 

Figura 18- Distribuição dos Respondentes que se dedicam a prática de caminhada e travessia, por idade– Censo Montanhismo 2020 

 

Figura 19- Distribuição dos Respondentes que se dedicam a prática de caminhada , travessia e TLC, por idade– Censo Montanhismo 

2020 
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3.7  Lesão devido às práticas de montanhismo 
Lesões são uma realidade para quem pratica atividades físicas e ao ar livre, seja pelo esforço repetitivo, por 

traumas ou por quedas de altura ou mesmo nível. 

A resposta positiva em relação a lesões em membros superiores e inferiores foi de 23,62% e 25,18% 

respectivamente, ou seja, quase ¼ dos respondentes já se lesionaram devido as práticas de montanhismo, 

conforme pode-se observar nas Tabelas 19 e 20 e Figura 20.  

Dos que afirmaram ter sofrido lesões em membros superiores (n=681), 50,07% também tiveram lesões em 

membros inferiores. Dos que afirmarem ter sofrido lesões em membros inferiores (n=726), 46,97% também 

tiveram lesões em membros superiores. Estes dados nos indicam que quase 50% das pessoas que sofreram 

lesões, as tiveram nos membros superiores e inferiores. 

 
Tabela 19- Distribuição dos respondentes que que tiveram lesões nos membros superiores– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor absoluto % Valor absoluto % 
Valor 

absoluto 
% 

Não 735 84,78% 1467 72,77% 2202 76,38% 

Sim 132 15,22% 549 27,23% 681 23,62% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 

Tabela 20- Distribuição dos respondentes que que tiveram lesões nos membros inferiores– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor absoluto % Valor absoluto % 
Valor 

absoluto 
% 

Não 660 76,12% 1497 74,26% 2157 74,82% 

Sim 207 23,88% 519 25,74% 726 25,18% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 

  

Figura 20- Distribuição dos Respondentes que tiveram lesões nos membros superiores e inferiores– Censo Montanhismo 2020 
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3.8  Tempo e frequência em relação à modalidade que mais se 

dedica 
O Censo Montanhismo 2020 indicou que 44,54% 44,54% dos respondentes praticam sua atividade principal 

há no máximo 5 anos; 38,36% praticam sua atividade principal há entre 5 e 20 anos e 17,1% o fazem a mais 

de 20 anos. 

No grupo de sexo feminino, 59,05% indicaram tempo de prática de até cinco anos, enquanto a maioria no 

grupo de sexo masculino foi acima de 5 anos (55,46%). 

Tabela 21- Distribuição dos respondentes por tempo de prática – Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 
absoluto 

% 
Valor 

absoluto 
% 

Valor 
absoluto 

% 

menos de 1 ano 81 9,34% 108 5,36% 189 6,56% 

de 1 a 3 anos 231 26,64% 365 18,11% 596 20,67% 

de 3 a 5 anos 200 23,07% 299 14,83% 499 17,31% 

de 5 a 10 anos 171 19,72% 412 20,44% 583 20,22% 

de 10 a 20 anos 127 14,65% 396 19,64% 523 18,14% 

Acima de 20 anos 57 6,57% 436 21,63% 493 17,10% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 

Além do tempo, foi indagada a frequência da prática (Tabela 22 e Figura 22), sobressaindo os respondentes 

que marcaram pelo menos uma vez por semana (36,7%) 

Tabela 22- Distribuição dos respondentes por frequência de prática– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Todos os dias 21 2,42% 74 3,67% 95 3,30% 

Pelo menos 1x por semana 305 35,18% 753 37,35% 1058 36,70% 

Pelo menos 1x a cada 15 dias 167 19,26% 383 19,00% 550 19,08% 

Pelo menos 1x por mês 251 28,95% 455 22,57% 706 24,49% 

Pelo menos 1x a cada 6 meses 97 11,19% 289 14,34% 386 13,39% 

Pelo menos 1x por ano 26 3,00% 62 3,08% 88 3,05% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 

  

Figura 21- Distribuição dos respondentes por tempo de prática – Censo Montanhismo 2020 

 



 

Censo Montanhismo 2020          33 

 
Figura 22- Distribuição dos respondentes por frequência de prática – Censo Montanhismo 2020 

 
Quando analisamos especificamente por atividade que os respondentes mais se dedicam, o Censo 

Montanhismo 2020 indica que a Caminhada/Excursionismo (n=1518) é realizada, entre a maioria dos 

respondentes, há mais de cinco anos; destaque para os períodos entre cinco a 10 anos (22,07%), seguido do 

grupo de 10 a 20 anos (20,69%) (Tabela 23).  

Tabela 23- Distribuição dos respondentes por tempo de prática de Caminhada/Excursionismo– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

menos de 1 ano 24 4,59% 35 3,52% 59 3,89% 

de 1 a 3 anos 115 21,99% 121 12,16% 236 15,55% 

de 3 a 5 anos 125 23,90% 155 15,58% 280 18,45% 

de 5 a 10 anos 118 22,56% 217 21,81% 335 22,07% 

de 10 a 20 anos 94 17,97% 220 22,11% 314 20,69% 

Acima de 20 anos 47 8,99% 247 24,82% 294 19,37% 

Total Geral 523 100,00% 995 100,00% 1518 100,00% 

 
Avaliando o tempo (Tabela 24) entre o grupo de sexo feminino, a maioria pratica a modalidade há até cinco 

anos (50,48%), com destaque para o período de três a cinco anos, que corresponde a 23,90% das 

respondentes praticantes de Caminhada/Excursionismo. Já entre os homens, a maioria pratica há mais de 5 

anos (68,74%), com destaque para o período acima de 20 anos de prática, com 24,82%.  

 
Tabela 24- Distribuição dos respondentes por frequência de prática de Caminhada/Excursionismo– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Todos os dias 112 21,41% 201 20,20% 313 1,71% 

Pelo menos 1x por semana 86 16,44% 234 23,52% 320 16,73% 

Pelo menos 1x a cada 15 dias 23 4,40% 50 5,03% 73 20,62% 

Pelo menos 1x por mês 197 37,67% 335 33,67% 532 35,05% 

Pelo menos 1x a cada 6 meses 100 19,12% 154 15,48% 254 21,08% 

Pelo menos 1x por ano 5 0,96% 21 2,11% 26 4,81% 

Total Geral 523 100,00% 995 100,00% 1518 100,00% 

 

As Figuras 23 a 26 apresentam as variações do tempo de prática por idade. Quando avaliamos o tempo de 

prática observamos resultados interessante entre os praticantes iniciantes (até cinco anos) e experientes 



 

Censo Montanhismo 2020          34 

(acima de 10 anos). Se subtrairmos o tempo de prática evidencia-se -que os praticantes começam na 

atividade por volta dos 20 anos. 

 

 
Figura 23- Distribuição dos respondentes por tempo de prática igual ou inferior a 5 anos– Censo Montanhismo 2020 

 

 
Figura 24- Distribuição dos respondentes por tempo de prática entre 5 e 10 anos– Censo Montanhismo 2020 

 

  

Figura 25- Distribuição dos respondentes por tempo de prática entre 10 e 20 anos– Censo Montanhismo 2020 
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Figura 26- Distribuição dos respondentes por tempo de prática igual ou superior a 20 anos– Censo Montanhismo 2020 

 
Quando analisamos especificamente por atividade que os respondentes mais se dedicam, a o Censo 

Montanhismo 2020 indica que a Escalada/Bouldering (n=1.297) é realizada, entre a maioria dos 

respondentes, até cinco anos (51,66%); destaque para os períodos entre um a três anos (26,92%), seguido 

do grupo de cinco a 10 anos (14,62%) (Tabela 25).  

Tabela 25- Distribuição dos respondentes por tempo de prática de escalda/bouldering– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 
absoluto 

% 
Valor 

absoluto 
% 

Valor 
absoluto 

% 

menos de 1 ano 55 17,80% 69 7,44% 124 10,02% 

de 1 a 3 anos 108 34,95% 225 24,25% 333 26,92% 

de 3 a 5 anos 61 19,74% 121 13,04% 182 14,71% 

de 5 a 10 anos 47 15,21% 171 18,43% 218 17,62% 

de 10 a 20 anos 28 9,06% 162 17,46% 190 15,36% 

Acima de 20 anos 10 3,24% 180 19,40% 190 15,36% 

Total Geral 309 100,00% 928 100,00% 1237 100,00% 

 

As Figuras 27 a 30 apresentam as variações do tempo de prática, por idade. A faixa etária de destaque entre 

os praticantes de Escalada/Bouldering com até cinco anos de prática desta modalidade foi entre 21 a 30 anos, 

porém 48,03% se concentram na faixa de 31 a 50 anos, indicando que muitos adultos na fase intermediária 

deste ciclo, começaram a atividade recentemente. Para os que praticam há mais de 10 anos, também se 

evidencia a concentração do começo da prática já na fase adulta.  

 
Figura 27- Distribuição dos respondentes por tempo de prática igual ou inferior a 5 anos– Censo Montanhismo 2020 
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 Figura 28- Distribuição dos respondentes por tempo de prática entre a 5 e 10 anos– Censo Montanhismo 2020 

 

 
Figura 29- Distribuição dos respondentes por tempo de prática entre 10 e 20 anos– Censo Montanhismo 2020 

 

 
Figura 30- Distribuição dos respondentes por tempo de prática igual ou superior a 20 anos– Censo Montanhismo 2020 

 

Avaliando o tempo (Tabela 26) entre o grupo de sexo feminino, a maioria pratica a modalidade há até cinco 

anos (72,49%), com destaque para o período de um a três anos, que corresponde a 34,95% das respondentes 

praticantes de Escalada/Bouldering. Já entre os homens, a maioria pratica há mais de 5 anos (55,28%) e faixa 

de período com maior destaque foi de um a três anos, com 24,25%. Outro destaque no grupo do sexo 

masculino foi a faixa de período de prática acima de 20 anos, com 19,40% dos respondentes masculino que 

praticam Escalada/Bouldering. 

A frequência preponderante para os praticantes de Escalada/Bouldering foi de, pelo menos, uma vez por 

semana (62,41%) 
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Tabela 26- Distribuição dos respondentes por frequência na prática de Escalda/Bouldering– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Todos os dias 15 4,85% 53 5,71% 68 5,50% 

Pelo menos 1x por semana  198 64,08% 574 61,85% 772 62,41% 

Pelo menos 1x a cada 15 dias 50 16,18% 152 16,38% 202 16,33% 

Pelo menos 1x por mês 36 11,65% 93 10,02% 129 10,43% 

Pelo menos 1x a cada 6 meses 9 2,91% 45 4,85% 54 4,37% 

Pelo menos 1x por ano 1 0,32% 11 1,19% 12 0,97% 

Total Geral 309 100,00% 928 100,00% 1237 100,00% 

3.9 Montanhismo organizado 
Atualmente, a organização formal do montanhismo é feita pela Confederação Brasileira de Montanhismo e 

Escalada (CBME), fundada em 2004 e filiada à União Internacional de Associações de Alpinismo (UIAA). A 

CBME é composta por seis federações: Federação Gaúcha de Montanhismo (FGM); Federação de 

Montanhismo e Escalada do Estado de Santa Catarina (FEMESC), Federação Paranaense de Montanhismo 

(FEPAM), Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo, (FEMESP); Federação de Esportes de 

Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ); Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Minas 

Gerais (FEMEMG), que congregam, pelo menos, 30 clubes ou associações formalmente constituídos. Além 

das federações, também compõe a CBME quatro associações regionais: Associação Paraibana de Escalada 

(APE), Associação de Escaladores do Rio Grande do Norte (AERN), Associação de Escalada do Planalto Central 

(AEP) e Associação Capixaba de Escalada (ACE). 

Outra instituição formal é a Associação Brasileira de Escalada Esportiva (ABEE), fundada em 2014, 

responsável por gerir esta modalidade de competição em nível nacional. Formada por escaladores esportivos 

e parcerias com ginásios, clubes e entidades, é filiada à Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC). 

Com a inclusão da modalidade nos jogos olímpicos (2020), a ABEE foi reconhecida pelo Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB). 

Outras instituições compõem o rol de entidades formais ligadas a atividades de montanha são a 

Confederação Brasileira de Canionismo e suas filiadas e a Confederação Brasileira de Atletismo, que congrega 

as entidades de corrida de montanha. 

O Censo Montanhismo 2020 indicou que a maioria dos respondentes não fazem parte do montanhismo 

organizado (Figura 31), por outro lado 52,24% afirmaram participar de algum grupo informal. 

 

 Figura 31- Distribuição dos respondentes em relação ao montanhismo organizado – Censo Montanhismo 2020 
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Dos que participam de clubes ou associações, 50% praticam Escalada/Bouldering e 44,79% 

Caminhada/Excursionismo. 

Dos respondentes que se dedicam à Escalada/Bouldering 29,51% estão vinculados a clubes e associações e 

dos que se dedicam a Caminhada/Excursionismo, 21,54%. 

Dos participantes do montanhismo organizado que se dedicam à prática de Escalada/Bouldering (Figura 32), 

a faixa etária de 31 a 40 anos (47,40%) se destaca, seguido da faixa de 41 a 50 anos (23,29%). Já os que se 

dedicam a Caminhada/Excursionismo (Figura 33), a mesma sequência de faixa etária é observada com 

34,56% para 31 a 40 anos; 29,05% para 41 a 50 anos. A diferença entre as suas modalidades é que a 

concentração acima dos 50 anos fica com os praticantes de caminhada com 21,41% para esta modalidade 

em detrimento de 7,67% para os praticantes de Escalada/Bouldering. 

 

 
Figura 32- Distribuição dos respondentes praticantes de Escalada/Bouldering inseridos no montanhismo organizado, por idade – 

Censo Montanhismo 2020 

 

 
Figura 33- Distribuição dos respondentes praticantes de Caminhada/Excursionismo inseridos no montanhismo organizado, por 

idade – Censo Montanhismo 2020 

Do grupo de respondentes que participam de grupos informais (n= 1506), a maioria (43,01%) se concentra 

na faixa de 31 a 40 anos, seguido da faixa de 21 a 30 anos (29,18%) 

Dos participam de grupos informais tanto para os respondentes que se dedicam à Caminhada/Excursionismo 

(Figura 34) como Escalada/Bouldering (Figura 35), a concentração se dá na faixa de 31 a 40 anos (39,51% e 

43,01% respectivamente). Na sequência a faixa de destaque de 41 a 50 anos para quem pratica caminhada 

(26,13%) e 21 a 30 (29,18%) para quem pratica Escalada/Bouldering. 
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Figura 34- Distribuição dos respondentes praticantes de Escalada/Bouldering, não inseridos no montanhismo organizado, por idade 

– Censo Montanhismo 2020 

 

 
Figura 35- Distribuição dos respondentes praticantes de Caminhada/Excursionismo, não inseridos no montanhismo organizado, por 

idade – Censo Montanhismo 2020 

3.10  Identificação do clube/associação ou do principal grupo 

informal que participa 
Os respondentes que apontaram o nome do clube/associação ou grupo informal que participa, informaram 

um ou mais nomes. Ao todo foram mais de 900 variações de nomes indicados, muitos com pouca diferença 

como singular e plural, mas que foram considerados separadamente devido à inviabilidade de certificar se 

dizem respeito ao mesmo grupo. 

Embora o censo não permita uma comparação, devido à indisponibilidade de dados pretéritos, é possível 

inferir que, nos últimos cinco anos, houve um aumento no número de grupos informais de praticantes de 

montanhismo, muito aliado ao aumento da diversidade e popularização das mídias sociais.  

A Tabela 27 apresenta o quantitativo de citações para todas as entidades que compõem o montanhismo 

organizado vinculado à CBME. O Clube Paranaense de Montanhismo (n=62), Centro Excursionista Brasileiro 

(n=51) e o Centro Excursionista Mineiro (n=43) foram os clubes de maior destaque em citações.  
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Tabela 27- Distribuição das citações dos clubes e associações inseridos no montanhismo organizado– Censo Montanhismo 2020 

Nome da Organização – Filiada à CBME 
№ de 

citações 

FGM - Federação Gaúcha de Montanhismo 4 

AMES - Associação de Montanhistas de Esteio 9 

ASE - Associação Santamariense de Escalada 9 

ACM - Associação Caxiense de Montanhismo 5 

FEMESC - Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Santa Catarina 2 

ACEM - Associação Catarinense de Escalada e Montanhismo 38 

ASGEM - Associação Serra Geral de Montanhismo 27 

AJM - Associação Joinvilense de Montanhismo 16 

ASSEPAVI 1 

Pé na Agarra 1 

FEPAM - Federação Paranaense de Montanhismo 21 

CPM - Clube Paranaense de Montanhismo 62 

AMC - Associação Montanhistas de Cristo 10 

NNM - Nas Nuvens Montanhismo 2 

FEMESP - Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo 3 

CAP - Clube Alpino Paulista 27 

GPM - Grupo Paulista de Montanhismo 13 

GPME - Grupo Pierre Martin de Espeleologia 0 

CUME - Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo 6 

GEEL - Grupo de Escalada Esportiva e Montanhismo de Limeira 10 

FEMERJ - Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro 32 

CEB - Centro Excursionista Brasileiro 51 

CEF - Centro Excursionista Friburguense  7 

CERJ - Centro Excursionista Rio de Janeiro 11 

CEC - Clube Excursionista Carioca 17 

CEL - Clube Excursionista Light 20 

CEP - Centro Excursionista Petropolitano 30 

CEG - Centro Excursionista Guanabara 37 

GEAN - Grupo Excursionista Agulhas Negras 12 

CET - Centro Excursionista Teresopolitano 12 

CNM - Clube Niteroiense de Montanhismo 18 

AGUIPERJ - Associação de Guias, Instrutores e Profissionais de Escalada do Estado do Rio de Janeiro  19 

FEMEMG - Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Minas Gerais 13 

CEM - Centro de Excursionismo Mineiro 43 

AME - Associação Mineira de Escalada 4 

AJE – Associação Juizforana de Escalada 8 

AESE – Associação dos Escaladores da Serra do Espinhaço 0 

AEJE – Associação dos Escaladaores do Jequitinhonha* 12 

CIA ESCALADA E RAPEL 3 

APE - Associação Paraibana de Escalada 1 

AERN - Associação de Escaladores do Rio Grande do Norte  6 

AEP - Associação de Escalada do Planalto Central 24 

ACE - Associação Capixaba de Escalada 20 

 

Das entidades formais de canionismo, os resultados foram: Confederação Brasileira de Canionismo (n=-1), 

Federação Brasiliense de Canionismo (n=4) e o Grupo Brasileiro de Canionsimo (n=11). Não houve citação da 

Federação Paulista de Canionismo. 

A Associação Brasileira de Escalada Esportiva contou com 12 citações. 

A Tabela 28 a seguir apresenta as demais entidades não filiadas à CBME, grupos e agências, que tiveram 

frequência acima de 10 citações.  
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O Apêndice II traz a lista completa de todas as citações, excluindo as repetições. As variações,  por exemplo a 

palavra no plural, foram mantidas pela inviabilidade de conferir se tratar do mesmo nome.  

Tabela 28- Distribuição das citações das demais entidades não inseridas no montanhismo organizado– Censo Montanhismo 2020 

Demais entidades não filiadas, grupos ou agências 
№ de 

citações 

ATMA Clube de Aventura 27 

AGM - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE MONTANHISMO 25 

AESC* 18 

CEU - Centro Excursionista Universitário 18 

Escalada MS 17 

Trekking São Paulo 15 

Rotas Trips 13 

Pedreira do Dib 12 

GEEU - Grupo de Escalada e Montanhismo da Unicamp 12 

Escalada das Mana 12 

Clube Outdoor 12 

Serras Montanhismo 10 

Aventrilhar 10 

(*) Na ocasião do Censo Montanhismo 2020 a Associação de Escaladores da Serra do Cipó (AESC) não estava filiada à FEMEMG e 

consequentemente à CBME. 

3.11 Como iniciou na prática da modalidade que mais se dedica 
O Censo Montanhismo 2020 levantou que a maioria dos respondentes (53,66%) iniciou a prática na 

modalidade que mais se dedicava, acompanhando amigos, sem vínculo a grupos formais ou informais, 

seguido de 17,69% que fizeram curso (formal e informal) e 13,67% que começaram sozinhos  (Tabela 29). 

O percentual de mulheres que começaram sozinhas é de 9,57 enquanto homens é de 15,43%. Por outro lado, 

O percentual de mulheres que começaram por meio de grupo informal ou de mídias sociais (Face, Insta, 

WhatsApp) é de 9,69% e o de homens 4,32%. 

Tabela 29- Distribuição dos respondentes em relação à forma que iniciaram– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 
absoluto 

% 
Valor 

absoluto 
% 

Valor 
absoluto 

% 

Acompanhando amigos, sem vínculo a grupos formais ou 
informais 

472 54,44% 1075 53,32% 1547 53,66% 

Agência de turismo 37 4,27% 40 1,98% 77 2,67% 

Clube/associação de montanhismo 62 7,15% 122 6,05% 184 6,38% 

Curso formal com instrutor 104 12,00% 298 14,78% 402 13,94% 

Curso informal com amigo 25   83   108 3,75% 

Grupo informal ou de mídias sociais (Face, Insta, 

WhatsApp) 
84 9,69% 87 4,32% 171 5,93% 

Sozinho 83 9,57% 311 15,43% 394 13,67% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 

Avaliando a categoria que se destacou como predominantes nesta questão, a faixa etária de 31 a 40 anos 

desponta tanto para os quem iniciou na Caminhada/Excursionismo (Figura 36) como na Escalada/Bouldering 

(Figura 37), acompanhando amigos, sem vínculo a grupos formais ou informais. Porém, a faixa de 21 a 30 se 

destaca como a segunda de maior concentração para os praticantes de Escalada/Bouldering (34,30%), 

enquanto a de 41 a 50 anos se destaca para Caminhada/Excursionismo (24,43%). 
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Figura 36- Distribuição dos respondentes praticantes de Caminhada/Excursionismo, que iniciaram na atividade acompanhado de 

amigos, sem vínculos a grupos formais ou informais, por idade – Censo Montanhismo 2020 

 

 

Figura 37- Distribuição dos respondentes praticantes de Escalada/Bouldering, que iniciaram na atividade acompanhado de amigos, 

sem vínculos a grupos formais ou informais, por idade – Censo Montanhismo 2020 

3.12 Realização de cursos  
Das opções de cursos previamente listados, a maior frequência de citação foi de Primeiros Socorros (n=1.463) 

seguido de Curso de Escalada (n=1.219). Por outro lado, uma minoria citou cursos de orientação (n=17) e 

24,17% dos respondentes não indicaram a realização de nenhum curso (Tabela 30).  

Tabela 30- Distribuição das citações de cursos realizados– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis Feminino Masculino Total Geral 

Curso de Escalada 325 894 1219 

Curso Básico de Montanhismo 225 645 870 

Primeiros Socorros 366 1097 1463 

Primeiros socorros áreas remotas 128 448 576 

Orientação 4 13 17 

Auto-resgate 128 530 658 

Resgate em áreas remotas 59 288 347 

Escalada em gelo 30 136 166 

Trânsito e glaciar 20 80 100 

Nenhum curso 246 447 697 

 
 



 

Censo Montanhismo 2020          43 

3.13  Sobre a relação com a prática do montanhismo  
O Censo Montanhismo 2020 indicou que, para 86,25% dos respondentes, o montanhismo é apenas uma 

forma de recreação/lazer/esporte e para 10,75% como principal ou secundária fonte de renda (Tabela 31 e 

Figura 38). 

Como principal fonte de renda o grupo de respondentes do sexo masculino representa 5,26% enquanto para 

os de sexo feminino foi de 1,96%, porém como fonte secundária, houve certo equilíbrio entre estes dois 

grupos. 

Tabela 31- Distribuição dos respondentes no tipo de relação com o montanhismo– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Apenas recreação/lazer/esporte 804 92,73% 1769 87,75% 2573 89,25% 

Fonte de renda secundária 46 5,31% 141 6,99% 187 6,49% 

Principal fonte de renda 17 1,96% 106 5,26% 123 4,27% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 
 

 
Figura 38- Distribuição dos respondentes no tipo de relação com o montanhismo– Censo Montanhismo 2020 

3.14 Como o respondente se identifica 
Como o montanhismo não se limita a uma única prática e a cultura do montanhismo é entendida 

diferentemente, muitas nominações surgiram para designar quem pratica as diversas modalidades. Para 

identificar como os praticantes se consideram, foram dadas cinco opções  (múltipla escolha) e um campo de 

resposta livre, resultando no total 119 citações diferentes. 

Analisando as respostas de forma isolada, as opções “montanhista” e “escalador” foram destaque na 

frequência com 488 e 475 respostas respectivamente, seguido de “trilheiro(a)” com 241.  A quantidade de 

respondentes que não se identificaram com as opções dadas foi de 121, conforme mostra a Tabela 32. 
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Tabela 32- Distribuição dos das citações sobre como o respondente se identifica– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis Feminino Masculino Total Geral 

Montanhista 136 352 488 

Escalador(a) 133 342 475 

Trilheiro(a) 132 109 241 

Trekkeiro(a) 30 57 87 

Canionista 8 10 18 

Nenhuma das opções 51 70 121 

 
Analisando as respostas múltiplas, “montanhista” foi a de maior frequência somando as respostas isoladas e 

associadas (n= 1.603), seguido de Escalador(a) (n=1.242), Trilheiro(a) (n=1.141) e Trekkeiro(a) (n=791). 

Cerca de 40 outras nomenclaturas foram listadas, das quais destacam-se: Iniciante, Rapeleiro, Highliner, 

Entusiasta, Aprendiz, Caminhante, Peregrino, Condutor, Excursionista, Esportista, Aventureiro(a); Biker, 

Corredor; Sobrivivencialista, Espeleólogo com duas ou mais citações e Alpinista; Naturista; Andinista; 

Bushcrafter; Turista, Raftero; Mateiro, Desbravador. 

3.15 Consumo de conteúdo 
Para avaliar a forma como os montanhistas consomem conteúdo sobre esta temática, foram dadas as 

opções: Blog, Site, Podcast, Livro e Canal internet, conforme resultados apresentados na Tabela 33. Tem-se 

hoje uma infinidade de produtores de conteúdos nas mídias digitais passando por aqueles que se dedicam a 

fontes confiáveis a outros nem tanto. Os livros disponíveis no mercado brasileiro são, em sua maioria, 

traduções de obras internacionais. Porém, o mercado brasileiro tem aquecido nos últimos anos com 

lançamentos de diversos autores. 

Tabela 33- Distribuição das citações sobre forma de consumo de conteúdo– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis Feminino Masculino Total Geral 

Canal internet 104 175 279 

Site 39 110 149 

Blog  15 37 52 

Livro  18 26 44 

Podcast 3 2 5 

Não consumo informações nestes meios  84 139 223 

Total 263 489 752 

 

Isoladamente, “canal de internet” foi a opção mais citada (n=279), seguido de site (n= 149). Ao todo foram 

48 respostas diferentes de associações entre as opções. Avaliando as citações de destaque dentro das 

múltiplas respostas, os meios de consumo de conteúdo com maiores frequências foram “site” (n=1.848), 

seguido de canal da internet (n=1.549), blog (1.438) e livro (1.241) e suas associações com as demais opções. 

A quantidade de respondentes que não consomem conteúdos nas opções fornecidas foi de 223, o que 

corresponde a 7,73% do total de respondentes do Censo Montanhismo 2020.  

Avaliando os meios de consumo de conteúdo mais citados isoladamente, por modalidades e por faixa etária, 

o Censo Montanhismo 2020 identificou que dos praticantes de Escalada/Bouldering que utilizam canal de 

internet, 77,32% se concentram na faixa de 21 a 40 anos (Figura 39) e os que consomem conteúdo via site 

75,20% na faixa de 31 a 50 anos (Figura 40). 
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Figura 39- Distribuição dos respondentes que praticam Escalada/Bouldering e que consomem conteúdo por canal de internet, por 

idade – Censo Montanhismo 2020 

 

 
Figura 40- Distribuição dos respondentes que praticam Escalada/Bouldering e que consomem conteúdo via site, por idade – Censo 

Montanhismo 2020 

Esta mesma avaliação para Caminhada/Excursionismo identificou que dos que utilizam canal de internet 

(Figura 41), 66,47% se concentram na faixa de 31 a 50 anos, os que consomem conteúdo via site 67,67% na 

faixa de 31 a 50 anos (Figura 42).  

 

 
Figura 41- Distribuição dos respondentes que praticam Caminhada/Excursionismo e que consomem conteúdo por canal de internet, 

por idade – Censo Montanhismo 2020 
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Figura 42- Distribuição dos respondentes que praticam Caminhada/Excursionismo e que consomem conteúdo via sites, por idade – 

Censo Montanhismo 2020 

Apesar de blog ter superado livros, analisamos especificamente este meio de consumo de conteúdo por suas 

características, conforme apresentado nas Figuras 43 e 44. Para os praticantes de Escalada/Bouldering o uso 

de livros se concentra na faixa de 21 a 30 anos com 91,30% e para os praticantes de 

Caminhada/Excursionismo 61,11% na faixa de 31 a 50 anos.  

A reflexão deste resultado pode ser baseada na quantidade de títulos disponíveis no mercado para ambas as 

modalidades, perfil mais conservador dos caminhantes, qualidade de informações em meio digital ou até 

mesmo na dinâmica das modalidades, mais pragmática no caso das técnicas verticais. Por outro lado, 

verificando o consumo de meios digitais, os praticantes mais novos consomem mais conteúdo por meio 

digital e que traz em si a volatilidade, nem sempre o mais confiável é o mais acessado.  

Em uma pesquisa adicional, encontramos cerca de 80 publicações brasileiras entre1989 a 2021 sobre a 

temática montanhismo e ou aventura, sendo cerca de 40% guias e 60% romances ou livros técnicos. 

 

 
Figura 43- Distribuição dos respondentes que praticam Escalada/Bouldering e que consomem conteúdo via livro, por idade – Censo 

Montanhismo 2020 
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Figura 44- Distribuição dos respondentes que praticam Caminhada/Excursionismo e que consomem conteúdo via livro, por idade – 

Censo Montanhismo 2020 

3.16  Interação com quais mídias sociais 
O papel das mídias sociais como ferramenta de comunicação é inegável. Podemos citar como exemplos de 

mídias sociais: fóruns de debates; instant messengers (como WhatsApp e Instagram); wikis; e-groups; blogs; 

microblogs (como o Twitter); redes sociais (como o Facebook) e sites que compartilham informações sobre 

multimídia (como Vimeo, Flickr, Youtube e Slide Share). 

De acordo com o levantamento realizado pela Hootsuite (2019)11: 

• Facebook criado em 2004 (17 anos): possui + 2 bilhões contas cadastradas e grupo de usuários mais 

expressivo: 25 a 34 anos (32%); 

• Youtube criado em 2005 (16 anos): tem cerca de 2 bilhões usuários ativos mensais (sem estatística 

de perfil); e, 

• Instagram criado em 2010 (11 anos): possui cerca de 1 bilhão de contas cadastradas e grupo de 

usuários mais expressivo: 25 a 34 anos (33%); 

• Twitter criado em 2006 (15 anos): cerca de 330 milhões de perfis e grupo de usuários mais expressivo 

- 25 a 34 anos (31%); 

• Linkedin criado em 2003 (18 anos): com 660 milhões de perfis e grupo de usuários mais expressivo 

25 a 34 (38%). 

Diferentemente dos resultados levantados pelo Hootsuite, o Censo Montanhismo 2020 indicou que, a mídia 

social mais citada (isolada e associada a outras) é o Instagram, seguido do Youtube e Facebook, Linkedin e 

Twitter (Tabela 34). 

A associação “Facebook, Instagram, Youtube” foi a que obteve o maior número de respostas (n= 761), 

seguido de “Instagram, Youtube” (n= 575) e “Instagram” (n= 333)  

  

 
11 Digital 2019: Essential insights into how people around the world use the internet, mobile devices, social media and 
e-commerce. Disponível em: https://p.widencdn.net/kqy7ii/Digital2019-Report-en  
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Tabela 34- Distribuição das citações de mídias sociais– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis Feminino Masculino Total Geral 

Facebook, Instagram, Youtube 221 540 761 

Instagram, Youtube 182 393 575 

Instagram 147 186 333 

Facebook, Instagram 97 185 282 

Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube 53 98 151 

Facebook, Youtube 12 117 129 

Youtube 16 109 125 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube 19 63 82 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube 25 54 79 

Facebook 14 54 68 

Total 786 1799 2585 

 
Se compararmos os resultados das três maiores citações (Figuras 45 a 50), por modalidade que mais se dedica 

(Escalada/Bouldering e Caminhada/Excursionismo), por idade, o destaque em todas é na faixa de 31 a 40 

anos. Interessante que para os praticantes de Caminhada/Excursionismo a faixa de 41 a 50 anos é sempre 

mais expressiva, comparativamente ao mesmo resultado dos praticantes de Escalada/Bouldering. 

 

 
Figura 45 - Distribuição da citação de consumo de Facebook/Instagram/Youtube, entre os praticantes de Escalada/Bouldering, por 

idade – Censo Montanhismo 2020 

 

 
Figura 46 - Distribuição da citação de consumo de Facebook/Instagram/Youtube, entre os praticantes de 

Caminhada/Excursionismo, por idade – Censo Montanhismo 2020 

 



 

Censo Montanhismo 2020          49 

  

Figura 47 - Distribuição da citação de consumo de Instagram/Youtube, entre os praticantes de Escalada/Bouldering, por idade – 

Censo Montanhismo 2020 

 

 
Figura 48 - Distribuição da citação de consumo de Instagram/Youtube, entre os praticantes de Caminhada/Excursionismo, por idade 

– Censo Montanhismo 2020 

 

 
Figura 49 - Distribuição da citação de consumo de Instagram, entre os praticantes de Escalada/Bouldering, por idade – Censo 

Montanhismo 2020 

 



 

Censo Montanhismo 2020          50 

 
Figura 50 - Distribuição da citação de consumo de Instagram, entre os praticantes de Caminhada/Excursionismo, por idade – Censo 

Montanhismo 2020 

3.17 Livros sobre montanhismo 
O consumo de conteúdo sobre montanhismo por meio de livros não foi expressivo em relação às mídias 

sociais, entretanto pode revelar padrões do perfil do montanhista brasileiro. Além de aparecer como opção 

em relação ao tipo de mídia, foi perguntado se o respondente possuí e / ou já tinha lido certa quantidade de 

livros (menos de 5, de 5 a 10, mais de 10). Como esta questão específica do Censo Montanhismo 2020 

permitiu múltiplas respostas (falha no instrumento) trouxe desvios. Neste sentido, ao todo 33 linhas de 

respondentes foram invalidadas nesta questão e a análise feita com as demais respostas válidas. Dos 

respondentes, a maioria se concentrou na faixa de menos de cinco livros, conforme Tabela 35. 

Tabela 35- Distribuição das citações sobre livros de montanhismo– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis Menos de 5 livros De 5 a 10 livros Acima de 10 livros 

Já leu 512 280 163 
Já leu e possui 444 206 272 

Possui  282 178 87 
 1238 664 522 

 

Somando todas as respostas afirmativas de terem lido, independentemente da quantidade, tem-se um total 

de 1.877 respostas e 50,93% correspondem a menos de 5 livros. Deste total de respostas extraindo o público 

que se dedica à Caminhada/Excursionismo 52,90% leram menos de cinco livros e 47,37% para os que se 

dedicam a Escalada/Bouldering.  

Para todas as comparações de quantidade de livros (menos de 5, de 5 a 10 e acima de 10), a proporção de 

mulheres leitoras em relação a homens é sempre menor, pelo menos metade destes. Para a quantidade 

acima de 10 livros, o total de homens é seis vezes maior. Quando se compara por modalidade, o público de 

leitores masculino que se dedica à escalada é ainda maior comparativamente às mulheres, quando a 

quantidade era acima de 10 livros, a proporção foi de cerca de nove vezes maior. 
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3.18 Viagem para prática de montanhismo  
O desejo de conhecer outros lugares para a prática do montanhismo faz parte da essência desta atividade. 

Quase a totalidade (93,41%) dos respondentes já viajaram para outra cidade para a prática da modalidade 

que mais se dedica, 79,71% para outros estados e 39,26% para outros países (Figura 51). 

 

Figura 51 - Distribuição dos respondentes em relação à viagem para prática de montanhismo  – Censo Montanhismo 2020 

Comparando todos os que responderam positivamente, os percentuais para as modalidades de 

Caminhada/Excursionismo e Escalada/Bouldering foram bem equilibrados, como mostra a Figura 52. E numa 

análise empírica, dos montanhistas viajantes também não houve diferenças entre homens e mulheres. 

 
Figura 52 - Distribuição dos respondentes que já viajaram, comparando praticantes de Caminhada/Excursionismo e 

Escalada/Bouldering– Censo Montanhismo 2020 

As Tabelas 36 a 38, detalham as respostas por tipo de localidade. 

Tabela 36- Distribuição dos respondentes em relação a ter viajado para outra cidade – Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Não 39 4,50% 83 4,50% 122 4,23% 

Sim 809 93,31% 1884 93,31% 2693 93,41% 

(vazio) 19 2,19% 49 2,19% 68 2,36% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 
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Tabela 37- Distribuição dos respondentes em relação a ter viajado para outro estado – Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 
absoluto 

% 
Valor 

absoluto 
% 

Valor 
absoluto 

% 

Não 131 4,54% 306 10,61% 437 15,16% 

Sim 686 23,79% 1612 55,91% 2298 79,71% 

(vazio)g 50 1,73% 98 3,40% 148 5,13% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 

Tabela 38- Distribuição dos respondentes em relação a ter viajado para outro país – Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Não 427 49,25% 964 47,82% 1391 48,25% 

Sim 333 38,41% 799 39,63% 1132 39,26% 

(vazio)g 107 12,34% 253 12,55% 360 12,49% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

3.19 Informe se possui alguns destes equipamentos 
Se as cartas topográficas (elaboradas na década de 1970) eram a base de dados dos aventureiros, com o 
advento do Google Earth12 em 2001, o uso do GPS (Global Positioning System) para uso civil popularizou-se. 
Com a chegada do Wikiloc13 em 2006, qualquer pessoa com um smartphone passou a ter o mundo das trilhas 
nas mãos. Hoje, além de equipamentos para localização e rastreamento, tem-se vários aplicativos de 
navegação disponíveis gratuitamente.  
 

Nos primeiros anos do século XXI, o desenvolvimento e a popularização de programas como 
o Google Earth e outros assemelhados tornaram possível a usuários de internet navegar 
virtualmente por quase qualquer ponto da superfície terrestre, escolher pontos de vista, 
observar seu entorno numa escala conveniente determinar sua coordenada” (FRIEDMANN, 
2009)14 
 

Para levantar os equipamentos utilizados pelos montanhistas foram dadas as opções abaixo para resposta 
de múltipla escolha:  
 

• Global Positioning System (GPS - por exemplo Garmin)  
• Comunicador por Satélite Bidirecional (por exemplo Spot X)  

• Localizador/Rastreador por Satélite (por exemplo Spot GEN, Spot TRACE)  
• Aplicativos de navegação para celular (por exemplo MapMe, Wikiloc, Strava etc)  

• Não possuo ou não uso equipamentos/aplicativos  
 
O Censo Montanhismo 2020 indicou que a maioria dos respondentes são usuários apenas de aplicativos de 
navegação para celular (por exemplo MapsMe, Wikiloc, Strava etc), correspondendo a 46,51%.  
 
O uso isolado de GPS (por exemplo o Garmin) foi de 3,92% dos respondentes e o uso associado a outros 
aplicativos ou equipamentos foi de 25,70% 
 
Do total de respondentes, 21,23% não possuem ou não usam equipamentos/aplicativos.  

 
12 Programa de computador desenvolvido e distribuído pela Google cuja função é apresentar um modelito tridimensional do globo 

terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite obtidas de fontes diversas, imagens aéreas e GIS 3D  
13Site que oferece gratuitamente trilhas de GPS e waypoints que os membros podem carregar e compartilhar. Atualmente são 3 

milhões de membros e seu acervo conta com mais de 7 milhões de trilhas e 11 milhões de fotos.  
14 FRIEDMANN, R. M. P. Fundamentos de Orientação, cartografia e navegação terrestre. 3ª ed Editora UTFPR. Curitiba, 2009. 
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3.20 Rendimento 
De acordo com IBGE15, o rendimento médio no Brasil em 2020 (1º trimestre) foi de R$ 2.100,00 ou dois 
salários mínimos. O Censo Montanhismo 2020 apontou que 76,27% dos respondentes têm faixa de renda 
superior à média brasileira (Tabela 39 e Figura 53). 
 
Comparativamente, entre as mulheres a faixa até quatro salários mínimos soma 54,10% e para os homens 
acima de quatro salários representam 55,75%, de forma ampla este resultado corrobora as estatísticas 
nacionais de diferenças salariais entre gêneros. 
 

Tabela 39- Distribuição dos respondentes por faixa de renda, em Salário-Mínimo– Censo Montanhismo 2020 

Variáveis 

Feminino Masculino Total Geral 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

Valor 

absoluto 
% 

até 2 SM CLASSE e 200 23,07% 382 18,95% 582 20,19% 

entre 2 e 4 SM classe D 269 31,03% 469 23,26% 738 25,60% 

entre 4 a 6 SM CLASSE d 170 19,61% 370 18,35% 540 18,73% 

entre 6 e 8 SM 95 10,96% 244 12,10% 339 11,76% 

acima de 8 SM 116 13,38% 510 25,30% 626 21,71% 

(vazio) 17 1,96% 41 2,03% 58 2,01% 

Total Geral 867 100,00% 2016 100,00% 2883 100,00% 

 

 

Figura 53- Distribuição dos respondentes por faixa de renda, em Salário-Mínimo– Censo Montanhismo 2020 

 

 

 
15 Rendimento médio real, habitualmente recebido por mês e efetivamente recebido no mês de referência, do trabalho principal e 

de todos os trabalhos, por sexo, disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5436  
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4 Comparação entre Censos 
É apresentada a seguir uma análise comparativa entre resultados dos censos realizados. Importante destacar 

que nem todos os censos adotaram as mesmas questões e nem todos os dados brutos foram disponibilizados. 

As análises foram realizadas a partir de dados disponíveis na Internet ou obtidos diretamente com alguns 

autores. 

Cabe destacar que, para fins de comparação, o Censo Montanhismo 2020 utilizou apenas os dados referentes 

ao grupo de respondentes que se dedicam à Escalada/Bouldering (n=1.237), uma vez que os demais grupos 

não foram contemplados em todos os demais censos anteriores.  

O papel do montanhismo organizado é legítimo e necessário, mas se verifica que está cada vez menos 

presente entre os praticantes de montanhismo, conforme pode-se observar na Figura 54 a seguir  

 
Figura 54- Participação de respondentes vinculados ao Montanhismo Organizado, censo 2009, 2015 e 2020 

 

Um resultado importante que já vinha sendo notado pelos praticantes diz respeito ao aumento da 

participação feminina, conforme pode ser observado a partir dos tímidos quase 10% no censo de 1998 e que 

hoje representam cerca de 25% do total de respondentes. A distribuição dos respondentes por sexo está 

representada na Tabela 40 e Figura 55. 

Tabela 40- Evolução da distribuição dos Respondentes por sexo– Censo 1998 a 2020 

Variáveis 1998 2005 2009 2010 2015 2020 

Feminino 90,14% 82,71% 82,27% 80,00% 78,30% 75,02% 

Masculino 9,86% 17,29% 17,59% 20,00% 21,70% 24,98% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Figura 55 - Evolução da distribuição dos Respondentes por sexo– Censo 1998 a 2020 

 

Em relação à distribuição por faixa etária somente os censos de 1998, 2009 e 2020 puderam ser comparados, 

conforme pode-se observar pela Tabela 41 e Figura 56. 

Tabela 41- Evolução da distribuição dos Respondentes por idade– Censo 1998 a 2020 

Variáveis 1998 2005 20091 2010 2015 2020 

<= 20 33,11% ND 4% ND ND 2,67% 

>20 e <=30 45,79% ND 48% ND ND 29,18% 

>30 e <=40 18,02% ND 35% ND ND 43,01% 

>40 e <=50 3,07% ND 10% ND ND 18,59% 

>50 e <=60 - ND 2% ND ND 5,42% 

>60 - ND 1% ND ND 1,13% 

Total Geral 100,00% ND 100,00% ND ND 100,00% 
Notas: ND: não disponível 
(1) Os dados utilizados são os percentuais indicados no gráfico do material do Davi. Entretanto, ao conferir pelo valor absoluto,  há divergência em 

relação aos valores percentuais.  

 

 
Figura 56 - Evolução da distribuição dos Respondentes faixa etária, censo 1998, 2009 e 2020 
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Interessante observar que em 1998 não houve registro de respondentes acima de 50 anos. A análise da 

distribuição dos respondentes por faixa etária pode nos levar a algumas reflexões: (i) os praticantes de 

escalada estão envelhecendo; (ii) os novos entrantes não superam, em números, os praticantes ativos e (iii) 

a escalada é um esporte longevo.  

Outro dado que pode ser comparado é a participação por regiões brasileiras. Eliminando valores menos 

representativos dos censos de 2009 (região Norte) e 2015 (região Centro-Oeste), tem-se certo equilíbrio na 

participação das regiões Sul e Sudeste entre os censos. 

Tabela 42- Evolução da distribuição dos Respondentes por Região do Brasil– Censo 1998 a 2020 

Região 1998 2005 20091 2010 20152 2020 

Norte 0,54% 0,89% 1,62% ND 0,50% 0,89% 

Nordeste 2,95% 5,79% 3,38% ND 4,80% 6,63% 

Sul 16,73% 25,90% 20,16% ND 23,40% 21,99% 

Sudeste 76,17% 62,58% 67,25% ND 53,50% 65,31% 

Centro-Oeste 3,61% 4,84% 7,58% ND 17,50% 5,18% 

Total Geral 100,00% 100,00% 99,99% ND 99,70% 100,00% 
Notas: (1) os dados disponíveis de 2009 somam 99,99%; (2) os dados disponíveis de 2018 somam 99,70% 

 

  

 

 
Figura 57 - Evolução da distribuição dos Respondentes por Região do Brasil– Censo 1998 a 2020 

 



 

Censo Montanhismo 2020          58 

Em relação à viagem para outros estados e países para a prática da escalada, verifica -se que houve um 

aumento em relação a viagens internacionais. Cabe observar que os resultados do censo de 2020 podem ter 

sido impactados pela pandemia, período em que as pessoas não puderam viajar. 

  
Figura 58 - Evolução da distribuição dos Respondentes em relação a viagem para ouro estado e país, censo 2009, 2015 e 2020  

 

Em relação à escolaridade dos respondentes, podemos concluir que o censo de 1998, corroborado pela 

divisão de faixa etária, foi respondido intensamente por pessoas jovens e que estavam em plena formação, 

não tendo citações de pessoas com graduação completa e pós-graduação (mestrado, doutorado). A partir de 

2009 estes níveis de escolaridade começam a aparecer, reforçando a inferência de que a comunidade 

escaladora se manteve na prática. 

 
Figura 59 - Evolução da distribuição dos Respondentes por escolaridade, censo 1998, 2009, 2015 e 2020  

 

Em relação ao grau de desempenho, os resultados não apontam diferenças. Em todos os censos comparáveis 

(2009, 2015 e 2020), boa parte dos respondentes desempenham entre 5º e 7º graus.  

 
Figura 59 - Evolução da distribuição dos Respondentes por grau de desempenho, censo 2009, 2015 e 2020  
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Avaliando as respostas sobre a ocorrência de lesões, houve uma queda no percentual na comparação dos 

censos. Como registro, se tivéssemos consistência e histórico de censos, estes dados poderiam vir a ser 

correlacionados com variáveis tais como: capacitação, cuidados pré e pós treinos, consciência corporal, 

melhoria de equipamentos dentre outros. 

 
Figura 60 - Evolução da distribuição dos Respondentes por ocorrência de lesão, censo 2009, 2015 e 2020  
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Apêndice 
I – Comentários do Censo Montanhismo 2020 
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A seguir, é apresentada a transcrição dos comentários, críticas e sugestões inseridos no campo livre do 

formulário e, em azul, as respostas. 

Ótima iniciativa. Obrigada! 

(Soquinho!) Obrigada! 

“Quais mídias sociais vc interage?” Faltou a opção “nenhuma” ou “só WhatsApp” Agradeço a contribuição! 

❤️ Montanha! 🤗 Montanha! 

A "pergunta" sobre o nome do clube/grupo de montanhismo deveria ser optativa. Não participo de 
nenhum, por exemplo. O mesmo com a "pergunta" sobre deficiência. 
Tirando isso, parabéns pela iniciativa do censo! Muito bacana! Agradeço a contribuição!  
A atividade do Kayak de corredeiras ( kreek) também é realizado em montanhas assim como o canionismo 
mas sem as cordas, saltamos as cachoeiras!poderia entrar também Agradeço a contribuição! 
A comunidade de escalada no amazonas ainda é bastante pequena, só existe uma academia/ginásio de 
escalada indoor, no entanto está ganhando cada uma mais adeptos. A região é rica em rocha, 
principalmente na BR-174, com muita pedras para serem exploradas, e vias ja conquistadas. Sugiro que o 
pessoal de outros Estados Brasileiros tenham interesse de conhecer o Norte, o Amazonas em especial,  
existe escalada na Amazônia e essa pesquisa é de extrema importância para registro dessas informações. 
Vamos divulgar!  
A criação de mais eventos de montanhismo e/ou escalada, como sugestão 1 por mês, como forma de 
prática e reunião para a troca de experiências. Já temos várias iniciativas, principalmente no montanhismo 
organizado, mas concordo que ainda é insuficiente, temos muito espaço para crescer. 
A escalada ainda é um esporte pouco divulgado no Brasil, pouca gente tem acesso, acredito que 
precisamos divulgar mais, investir , e o mais importante, conseguir o direito de poder escalar em qualquer 
pedra... até pq muitas rochas estão em locais privados Esta é umas bandeiras do montanhismo 
organizado, o acesso. Concordo que precisamos fomentar mais o esporte. 

A escalada é um dos grandes amores da minha vida! Somos 2! 
A escalada para mim é um lazer, uma válvula de escape para o stress do dia a dia e um momento de curtir 
minha familia e amigos. Admiro as pessoas que a entendem como motivo central da vida, mas gostaria 
que eles também entendessem quem não encara a escalada como competição com tantas regras de não 
pode isso ou aquilo. Gostaria também que os colegas, os novos principalmente, tivessem mais respeito 
pela natureza e evitassem som alto, lixo, maconha e outras drogas nos espaços de escalada. Mínimo 
impacto....um dos princípios e valores do montanhismo! 

A moda do esporte está gerando pessoas despreparadas. Concordo... 

A montanha não é lugar de fumar maconha, quem gosta que fume em sua casa.  

A parte de formação faltou especialização e MBA. Faltou mesmo...Agradeço a contribuição! 
A pergunta sobre como começou no esporte não tem a minha opção. 
Iniciei fazendo com a família, meus pais especificamente, desde bem novo. Com 6 anos me levaram para 
fazer o agulhas negras pela primeira vez :) 
Gostaria de saber o resultado da pesquisa, se puderem enviar no meu e-mail como posso acompanhar, é 
xxxxxxxx@gmail.com 
Muito obrigado! Abs Faltou mesmo...Agradeço a contribuição e vou mandar o resultado! 
A pergunta sobre Escalar, tem Caminhar e Rapelar na mesma atividade quando se pratica escaladas nas 
montanhas. Tambem se praticamos por trabalho ou lazer, podemos fazer os dois. Grato Agradeço a 
contribuição! 
A pergunta sobre frequência não se aplica a 2020. Sim, de fato a pandemia poderia afetar a reposta, mas 
se responder com base na frenquência que costuma ir, já teremos um boa base! 
A questão sobre a frequência de prática está mal colocada. Deveriam ter opções de 2/3 vezes na semana 
e 4/5 vezes na semana. Também deveriam ser oferecidas duas questões, uma para o período pré 
pandemia e outra para o período de pandemia. Eu não sabia o que colocar e desconsiderei o período de 
pandemia mas na verdade desde o início da pandemia não tenho praticado por razões como o local de 
treino estar fechado, fechamento e restrição dos locais de escalada (como parques) e respeito à 
quarentena.  Agradeço a contribuição! 

Acesso Livre à Montanha, mas com respeito! Respeito sempre! 

Achei de grande valia Obrigada! 

Achei interessante a iniciativa. Obrigada! 

Achei muito importante o censo e o questionário Obrigada! 
Achei um pouco vaga a pergunta à respeito do grau que escala. Acho q caberia umas sub categorias do 
tipo: máximo grau à vista, máximo grau trabalhado e grau "consolidado" (q geralmente manda à vista), 
para o caso de esportiva, ou máximo grau em vias de parede / móvel...  Agradeço a contribuição! 

Acho importante divulgar a tabulação  Faremos isso! 
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Acho importante verificar com os novos escaladores que começou via academia de escalada indoor. 
Conheço diversas pessoas que conheceram o esporte dessa forma.No mais, parabéns pela iniciativa!  
Agradeço a contribuição! 
Acho interessante incluir nas futuras pesquisas os locais da prática de cada um, para um mapeamento dos 
principais picos de cada modalidade. E se acharem pertinente, incluir na pesquisa as modalidades que 
cada um tem interesse em desenvolver/expandir. Agradeço a contribuição! 
Acho interessante perguntar sobre parcerias, top rope ou guiada, sobre objetivos, peso/massa, filhos, 
carga horária de trabalho, distância/tempo que leva até as escaladas e se tem carro. Agradeço a 
contribuição! 
Acho muito boa a iniciativa do senso para alguns trabalhos futuros de orientação e educação ambiental.  
Obrigada! 

Acho muito importante este levantamento que estão fazendo, parabenizo pela ação Obrigada! 

Acho muito interessante termos um cinaluzador de quantos praticam Obrigada! 
Acho que as associações de montanhismo deveriam se apresentar nas escolas para introduzir nas 
crianças o respeito pela montanha e pela natureza. Excelente ideia! 
Acho que faltou opção divorciado ou separado. Pois sou divorciado e o que vejo bastante pessoas 
divorciadas. Faltou mesmo...agradeço a contribuição! 
Acho que poderia haver uma seção sobre fazer a trilha por si mesmo ou com um guia. Para mim, parte do 
prazer na experiência é pesquisar o caminho, planejar o horário e os atrativos a serem feitos e, por fim, 
realizar a travessia por minha conta (e risco). Vejo com muito pesar o cerceamento das visitas 
autoguiadas em alguns lugares (como exemplo cito os vários atrativos em Cavalcante-GO ou travessias 
na Serra do Talhado) e talvez a preferência dos montanhistas em relação ao acompanhamento com guias 
ou sem pudesse ser uma informação interessante de se extrair em futuros censos.De resto, uma iniciativa 
incrível e espero que renda bons frutos! Muito obrigado! Agradeço a contribuição! 
Acredito q pro próximo senso valha perguntar sobre a frequência em ginásios e muros,  fora da rocha. Ex. 
Se a pessoa dedica tempo para treino, aprimoramento etc, quando não está na rocha ... se existe espaços 
desse tipo em sua localidade,  etc... Parabéns pela coleta de dados! Agradeço a contribuição! 
Acredito que as atividades outdoor são pouco exploradas em um país com uma vasta extensão de matas, 
montanhas, canions... Temos muito potencial de crescimento!  
Adicionar mais esportes nas opções que praticamos, como a corrida de montanha/ trail running  Agradeço 
a contribuição! 

Adorei participar.... Obrigada! 

Aguardando o resultado! Obrigada! 
Ainda falta outras atividades que ajuda a prática. Pós todos praticamos outras atividade. Para ajudar...  
Agradeço a contribuição! 
Algumas perguntas não achei válida para a pesquisa  E fico feliz porque ainda assim, participou, muito 
obrigada! 

Alta Vibe Obrigada! 

Amo apreciar a natureza desse Brasil lindo. Também amo! 
Amo o contato com a montanha e me sinto privilegiado por ter nascido no entorno da serra da Mantiqueira 
Também amo! 

Amor pelo montanhismo Também amo! 

anciosa por aprender mais! Obrigada! 

Andar é muito bom, ainda bem que o cão me faz sair de casa todos os dias cedo para andar  

Ansiosa pelo resultado desse senso! Obrigada! 
Apaixonada por trilhas, caminhos e aventuras! Só queria um salário melhor pra poder aproveitar mais e 
com certeza, com muito menos "remédios". Obrigada por participar 

Aperta! Yeap! 

Assim que sair o resultado do senso, gostaria de ter acesso aos dados. Dados enviados! 

Até 1sm Agradeço a contribuição 

Atenção melhor para PCD no montanhismo e escalada Respeito, sempre! 

Atualmente o grupo está parado e tenho praticado.pouco.  Obrigada por participar 

Bacana Obrigada por participar 

Backpack or die!!! Obrigada por participar 

Bela iniciativa. Obrigada por participar 

Bem bacana Obrigada por participar 

Bem legal a iniciativa, aguardo o resultado. Obrigada por participar 
Boa iniciativa em realizar o senso, isto contribui ativamente para a evolução do esporte. Obrigada por 
participar 
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Boa iniciativa! Obrigada por participar 

Boa iniciativa. Obrigada por participar 

Boa iniciativa. Obrigada por participar 

Boa noite. Tem como ver o resultado dessa enquete, mesmo sendo prévio?  Obrigada por participar 

Boa pesquisa p vcs !!! Obrigada por participar 
Boa sorte ao montanhismo brasileiro. Depois da entrada da pandemia não fui mais escalar e também 
deixei de ir para a rocha. Me vem à mente os trabalhadores da área médica sob pressão do aumento de 
casos da covid. Não acho correto que eu, por diversão, acabe me tornando um fator de aumento de risco 
para eles. Obrigada por participar 

Boa sorte na pesqueisa Obrigada por participar 
Boa sorte na pesquisa. Acrescentaria um item na opção de como iniciou a escalada, poderia ser 
profissionalmente. Que foi o meu caso, quando militar.Se possível enviar os resultados ou compartilhar  
com quem gostaria de saber. Agradeço a contribuição 

Boa sorte!! Obrigada por participar 

Boas perguntas ! Obrigada por participar 

Bom Obrigada por participar 
Bom questionário parabéns. Faltou perguntar volume, "Quantos km ou horas costuma andar por mês?".  
Obrigada por participar 

Bom seria criarmos a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO.  Já existe! Aa CBME 

Bom trabalho. Obrigada por participar 

Bora pra montanha!!! Obrigada por participar 

Bora pra pedra rsrs Obrigada por participar 

Bora pro climb Obrigada por participar 
Brasil deveria ter mais responsabilidades com nossas montanhas, ter fiscalização. Assim como é na 
Argentina, as travessias são bem cuidadas pelo governo e nunca deixam de faltar algo para recepcionar 
os visitantes ( turistas ). Obrigada por participar 

Cadastro para condutores de Turismo de aventura Obrigada por participar 

Caramba vc é fera! Parabéns!!! Espero te la ajudado com a sua pesquisa. Bj  Obrigada por participar 

Ciclismo de montanha também é montanhismo. Obrigada por participar 
Colocar ciências agrárias nas profissões, . Sou escritor e instrutor de curso de técnicas de acampamento, 
e não encontrei onde fornecer essa informação. Seria interessante, especificar melhor  a duração das 
"aventuras". 1 Bate e volta,2, uma noite,  3 duas noites, etc. Sou cientistas e pesquisador de florestas. 
Gostaria de te ajudar nesse manuscrito, se for possível. Certo, guria, abraços e-mail 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Agradeço a contribuição 
Colocar questões de "raça" e principalmente gênero (ignorando a biologia) não faz o menor sentido. 
Precisamos tirar a política de nossas atividades. Isso segrega as pessoas ao invés de unir. Só quero 
praticar meu esporte em paz com qualquer um. Só isso.  Agradeço a contribuição, também tivemos muita 
manifestação positiva a estas questões que foram apresentadas. 
como mulher solteira e mãe, sinto necessidade de grupos para conhecer explorar e nos apoiar/crescer e 
aprender juntos, incentivando esse esporte/atividade tão maravilhosa... Obrigada por participar 

Como se define em relação a consciência ambiental Agradeço a contribuição 
Considero a página satisfatório mas poderia melhorar nas divulgações sobre os cursos desse ramo 
Obrigada por participar 
Considero importante tal censo para que assim posso haver uma diferença entre os que são modistas dos 
praticantes do esporte! Obrigada por participar 
Consumo de conteúdo: leio revistas, uso whatsapp; mídias sociais: uso whatsapp  Agradeço a 
contribuição 

Contra a escada de vergalhão no pico de itabira - ES Obrigada por participar 
Criar um mutirão no ano para realizar educação ambiental, com exposição de técnicas relacionado ao 
montanhismo e trilhas no morro do Anhangava Quatro Barras/PR Obrigada por participar 
Crítica: Faltam cursos práticos que possam direcionar o aprendizado técnico do montanhismo e na mesma 
dimensão, medidas regulatórias que possam conduzir o mercado para que a prática seja mais segura e 
consciente. Obrigada por participar 

De boas Obrigada por participar 
Desconheço regras escritas sobre a prática,  não sei onde procurar também algo atual. Obrigada por 
participar 
desconsiderar o escotismo e a família como modo de iniciar as atividades é um erro tosco Faltou 
mesmo...Agradeço a contribuição 
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Desconto em parques nacionais/estaduais para membros de clubes e/ou filiados a alguma instituição. 
Alguns parques já possuem, obrigada por participar 
Desejo me vincular a grupos de travessias e fazer cursos de formação, mas não sei onde encontra-los. 
Vejo apenas grupos fechados. Obrigada por participar 
Desejo que a escalada seja um esporte mais inclusivo e menos segregador,, independente de classe ou 
escolaridade, cultura, etc. De fato é um esporte caro para se equipar e ter independência no esporte, mas 
essa inclusão pode começar pelos praticantes. Vejo esse intercâmbio de "diferença de classe, etc" como 
uma oportunidade incrível de crescermos como pessoa. Obrigada por participar 
deveria haver mais conscientização quanto a preservação da fauna e flora e sobre jogar lixo.  Obrigada por 
participar  

Deveria ter mais lugares com cursos Obrigada por participar 
Deveríamos ter maior variedade  de marcas do mundo outdoor sendo comercializadas Obrigada por 
participar 
Devido à pandemia não realizei atividades recreativas de montanhismo (caminhadas e travessias). As 
respostas foram baseadas considerando escalada indoor e atividades de trabalho voluntário. Obrigada por 
participar 
É notório que a cada ano se estende o número de praticantes de atividades outdoor, e cada vez mais com 
menos experiência, e levados pelo modismo das imagens nas redes sociais.  
 Vivemos nos últimos anos, a procura de perdidos nas montanhas. Estes sem preparo técnico e físico 
nenhum. 
 É preciso que sejam criados mecanismos de leis, que tornem as regiões respaldadas por guias nas 
atividades específicas. E que assim, essas regiões sejam melhores preservadas quanto a degradação e 
também a geração de renda local. Obrigada por participar 
É preciso valorizar as associações de montanhismo, escalada etc. pagando anuidades “decentes”, para 
que tenham sede, programação ativa de atividades. Obrigada por participar 

É um prazer em participar dessa pesquisa... Obrigada por participar 
É uma prática cara, que muitas pessoas não tem condições de praticar com regularidade, mesmo que os 
profissionais precisem de maior valorização e boa remuneração. Mas poderia haver grupos excursionistas 
que mitigassem a prática para ser mais popular e ganhar mais espaço, como prática esportiva com apoio 
governamental e servir também de conscientização ambiental. A segregação e a venda desta prática na 
forma de freela não favorece a prática como um todo. Mas é uma atividade apaixonante. Obrigada por 
participar 
Em Florianópolis vias iniciantes esportivas como 4°, 5° e 6° grau poderiam ser MUITO mais protegidas até 
mesmo por serem Campos escola, oque muita vezes atrasa ou bloqueia alguns iniciantes de escalar ou 
até mesmo depois de cursos, começar a guiar. Obrigada por participar 
Em se tratando de um censo sobre MONTANHISMO, por definição do termo e atualização da maneira de 
olhar a prática, outras modalidades teriam que estar inseridas aqui, tais como: ciclismo (mountain 
bike/cicloviagem), hike and fly, vôo livre. Ótimo que canionismo e highline já estão mencionados. Obrigada 
por participar. Realmente precisamos falar sobre isso., pelo menos como “esporte de montanha”. 

em tempo de panaemia Obrigada por participar 
Embora ja muito difundido, ainda é muito caro e complexo avançar em modalidades de nivel  mais 
avançado nó montanhismo, leva um bom tempo para se conseguir equipamentos mais profissionais 
devido ao custo, e tambem conseguir fazer trekkings travessias mais longas com grupos (acabo 
conseguindo fazer 1 ou 2 vezes no ano) mas mesmo assim pretendo me aperfeiçoar e chegar em um nível 
profissional e ir para outras modalidades. Obrigada por participar 
Escalada é um esporte completo que vai literalmente trabalhar todo o seu corpo, me ajudou muito 
fisicamente mas principalmente psicologicamente Obrigada por participar 

Escaladores que Mora fora do Brasil e Estrangeiros que Moram no Brasil Obrigada por participar 
Espero que as práticas associadas ao Montanhismo se desenvolva cada vez mais, e os parques sejam 
sempre um patrimônio nacional, quando o brasileiro descobrir o que nós temos, não tenho dúvidas que 
isso seja capaz de transformar uma sociedade. Obrigada por participar 

Espero que seja divulgado a análise Obrigada por participar 

Espero que tenha contribuído bem .Obrigado Obrigada por participar 

espero ter ajudado a contribuição de informações Obrigada por participar 

Espero ter contribuído para a pesquisa Obrigada por participar 

Espero ter contribuido, sem mais!! Disponha! Obrigada por participar 
Esportes de aventura envolvem incertezas e risco calculado. Acidentes com sequelas ou mortes, no 
entanto, devem ser tratados como uma disfunção, um problema grave.  Obrigada por participar 
Esse censo é muito importante para todos os envolvidos em Turismo de Aventura e Ecoturismo. O Brasil é 
um dos países com maior potencial para o desenvolvimento desses setores e os resultados deste 
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questionário servem de base para uma estratégia de financiamento e fomento dessas atividades. 
Obrigada por participar 

Este censo é muito importante para a comunidade! Parabéns pela iniciativa! Obrigada por participar 

Estou escalador pobre no momento e presciso de emprego Obrigada por participar 
estou lesionado no momento (os dois braços), praticando apenas uma das modalidades de interesse.  
Obrigada por participar 
Estou no Grupo Gestor da Trilha de Longo Curso Caminho das Araucarias , sendo implantada atualmente, 
com mais de 500 km, sendo que os primeiros 50 km Em Canela estaremos trabalhando. Vejo o 
Montanhismo  como a solução ideal para atender o Turismo de Natureza como atividade mais Sustentável 
pois faz a Exploração Racional da Paisagem como principal Produto Turístico. Obrigada por participar 
Eu conheci e iniciei a prática de escalada em uma parede pública, mantida pela prefeitura de São 
Bernardo do Campo. Não é exigido curso ou dado aula formal, a prática é mediada(seg ou permissão que 
frequentadores realizarem seg um do outro) por um monitor do município.  Conheço algumas escaladoras 
e escaladores que da mesma forma iniciaram a escalada por esse meio. Nenhum dos campos da 
pergunta contemplam esta experiência. Agradeço a contribuição 

Eu quero é a rocha! Obrigada por participar 
Eu respondi sozinha nas atividades, mas ocorre que nas viagens sempre me agrego a um grupo. Não 
viajo para fora do país com o objetivo PRINCIPAL fazer algo de montanhismo, mas sempre rola. Escalada, 
rapel, boulder e os festivais que rola, ocorre sempre de ter mais gente e fui aprendendo. Ainda pretendo 
fazer os cursos básicos. Obrigada por participar 

excelente Obrigada por participar 

Excelente a iniciativa de vocês de realizarem esse censo. Obrigada por participar 

Excelente iniciativa Obrigada por participar 

Excelente iniciativa Obrigada por participar 

Excelente iniciativa Obrigada por participar 

Excelente iniciativa. Divulguem os resultados, por favor! Obrigada por participar 

Excelente iniciativa. 👍🏻 Obrigada por participar 

Excelente pesquisa Obrigada por participar 

Excelente pesquisa! Parabéns, Gi!! Obrigada por participar 

Excelente trabalho! Obrigada por participar 
Existe uma dificuldade muito grande com trilhas mapeadas em propriedades particulares, cuja entrada é 
proibida para trilheiros. Obrigada por participar 
Existem outras atividades no montanhismo, como: atuação em reflorestamentos, sinalização de trilhas. 
Agradeço a contribuição, realmente estas são atividades correlatas. 
Extremamente desnecessário a pergunta de renda Obrigada por participar, mas discordo de vc quando o 
objetivo do censo é traçar o perfil do montanhista, renda faz parte!  
Falta consciência ambiental para o público da montanha. Falta montanhistas nas montanhas!  Obrigada 
por participar 
Falta de questões relacionadas à ética em atividades ao ar livre. Questões sobre a interação com a 
comunidade do local onde pratica suas atividades. Agradeço a contribuição 
Falta deixar claro no início do formulário (e nos textos divulgados) que a pesquisa está sendo realizada 
pela FEMEMG para maior confiabilidade pelas pessoas que respondem. Sim, tem no final, mas poderia 
estar no início.Recebi apenas o link por um grupo e uma cópia de um post instagram cuja última hashtag 
era #fememg.Entendo que o post foi publicado na página de vocês, entretanto quando as pessoas copiam 
e colam, a informação de autoria se perde. 
Obrigada por participar A pesquisa não foi realizada pela FEMEMG, foi realizada por mim. Tive apoio da 
federação, claro. 
Faltaram perguntas super importantes para traçar o perfil do montanhista/aventureiro do Brasil. Obrigada 
por participar 
Faltou a sugestão de curso de técnicas verticais voltado pra rapel, já que e por onde a maioria começa a 
adentrar no ambiente.! Agradeço a contribuição 

Faltou incluir a corrida de montanha. Parabéns pela iniciativa em realizar o censo. Agradeço a contribuição 

Faltou inserir a opção de "Ciências Agrárias". Agradeço a contribuição 

Faltou peguntas sobre ética e comportamento. Agradeço a contribuição 
Faltou uma pergunta que acho importante que é sobre se faz as atividades sozinho,  par ou em grupo. 
Agradeço a contribuição 

Favor corrigir os erros de portugues, valeeeu!! Parabéns pela iniciativa! Agradeço a contribuição 

Feliz por ajudar e ver que preciso fazer alguns cursos. Agradeço a contribuição 
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Fica o reforço do termo MONTANHISMO, com o qual muitos não concordam, pois, como já disse, a maior 
parte do país não tem "montanhas" e nossas praias, pantanal e amazônia, além da nossa caatinga, são 
locais onde também podemos "caminhar" em trilhas (que podem até ser em áreas montanhosas). 
Agradeço a contribuição 
Fico feliz em participar de um censo, acho extremamente importante levantamentos como esse para 
fortalecimento e orientação das praticas de aventura como esporte ou profissão. Também acho válido 
cadastros online para montanhistas onde possamos adicionar todos os locais já visitados, com o intuito de 
termos um cadastro de segurança (acredito que em alguns estados, cidades isso já existe por meio dos 
grupos e associações). Isso permitiria autorização de pessoas para certos acessos, considerando que 
muitas se colocam, e colocam outras, em risco, por não terem pratica ainda. Obrigada por participar 

Fico feliz por ver que está tendo estudos nesta área. Obrigada por participar 
Fiz um curso e acabei de adquirir meus primeiros equipamentos individuais. 2021 será meu primeiro ano 
de prática. Obrigada por participar 

Formulário bem construído! Parabéns! Obrigada por participar 

Ganho menos de um salario, mas amo o q faço Obrigada por participar 

Garanta a privacidade Obrigada por participar 

Gisele, parabéns pela iniciativa! Obrigada por participar 

Gostaria de conhecer o resultado da Pesquisa: xxxxx@gmail.com xxxxxxxxxx Obrigada por participar 

Gostaria de dicas de cursos , livros sobre trekking ( xxxxxx@yahoo.com.br) Obrigada por participar 
Gostaria de núcleos de clubes de montanhismo para o interior do estado. Desta forma poderíamos trocar 
experiência com outros escaladores. Obrigada por participar 
Gostaria de obter mais informações sobre outros grupos que praticam montanhismo e . algumas de suas 
orientações sobre o assunto. Obrigada por participar 
Gostaria de receber a conclusão para uso nas minhas aulas @xxxx xxxx@gmail.com obrigado Obrigada 
por participar 
Gostaria de receber o relatório final da pesquisa, muito boa a iniciativa! Email: xxxx@gmail.com Obrigada 
por participar 

Gostaria de receber o resultado da pesquisa. Obrigada. Obrigada por participar 

Gostaria de receber um retorno desta pesquisa, xxxxx@gmail.com Obrigada por participar 
Gostaria de saber do resultado da pesquisa, com a avaliação e comentários dos 
pesquisadores.xxxxx@hotmail.comParabéns pela iniciativa e engajamento no trabalho. Sou um novato 
que espera evoluir com segurança e responsabilidade. Vejo muito desleixo por onde ando. Grande abraço. 
Obrigada por participar 

Gostaria de saber mais e fazer cursos sobre Obrigada por participar 
Gostaria de saber mais sobre afiliações bem como fazer cursos preparatórios para sobrevivência em mata 
atlântica. Se tiverem mais infos sobre isso enviar no e-mail xxxxx@gmail.com. Grato Obrigada por 
participar 
Gostaria de saber mais sobre o projeto de como participar no próximo ano, obrigada! 
xxxx Obrigada por participar 

Gostaria de saber o resultado do Censo. Obrigada por participar 

Gostaria de saber o resultado do senso Obrigada por participar 

Gostaria de ter acesso ao resultado do levantamento. Seria possível? Obrigada por participar 

GOSTARIA DE VER O RESULTADO GERAL DIVULGADO Obrigada por participar 
Gostaria que minha região tivesse algum clube específico, pois aqui não existe nenhum!  Obrigada por 
participar 
gostaria que no próximo censo fossem incluidas as modalidades: mountain biker, corredor em trilhas e 
canoagem. Também gostaria que fosse incluída a opção "você é voluntário em alguma trilha de longo 
curso" Agradeço a contribuição 

Gostei da abrangência das perguntas Obrigada por participar 

Gostei da iniciativa do censo, acho uma informação valiosa Obrigada por participar 
Gostei da iniciativa, espero um dia ter a oportunidade de nos certificar pois estou me preparando junto 
com minha equipe. Obrigada por participar 

gostei de colaborar com a pesquisa muito interessante Obrigada por participar 
Gostei de encontrar e participar da pesquisa. Já fiz montanhismo no Atacama, Roraima,Itatiaia, S. Órgãos 
e Mantiqueira. Obrigada por participar 

Gostei muito da   pesquisa Obrigada por participar 

Grande abraço do xxxxx Obrigada por participar 

Gratidão por esta pesquisa, que com certeza será bem aproveitada! Obrigada por participar 

Gratidão somente pelo trabalho. Obrigada por participar 
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Gratidão. Obrigada por participar 

Grato por participar. Obrigada por participar 
Grupos de WhatsApp  são uma fonte importante  de informação. Não encontrei essa opção no formulário  
Agradeço a contribuição 
Há um grande grupo de pessoas despreparadas que frequentam as montanhas e um grupo menor das 
pessoas que conhecem se fecham e guardam em segredo seus conhecimentos.  E um terceiro grupo 
entre esses dois que já possuem algum conhecimento e mesmo participando de alguma associação não 
recebem muito incentivo a permanecerem.  Jovens e crianças não vejo muita participação.  Muitos 
opiniões diferentes, muitas discussões e pouca união.  Muito desinteresse por parte do estado em 
promover e receber os montanhistas e isso tudo me preocupa em pensar no que deixaremos para as 
futuras gerações.  Obrigada por participar, temos muito que aprender sobre respeito ainda... 
Há uma dificuldade grande de mobilização entre grupos e instituições de montanhismo/escalada. O 
esporte segue inacessível, elitista e desordenado. Obrigada por participar 
Implantar um itrodução Nacional, à prática do esporte sustentável! Visando além da prática zelar ainda 
mais por nossas unidades de conservação, e até mesmo as que ainda não se tornaram uma UC's 
Obrigada por participar 

Importante pesquisa! Obrigada por participar 

Incluir Mountain Bike e cicloviagem no censo Agradeço a contribuição 
Incrementar e divulgar as práticas de ações saudáveis com o coletivo, com a natureza e o meio ambiente 
como um todo!!! Obrigada por participar 

iniciativa bem bacana. Ansioso prá ver as respostas. Obrigada por participar 
Iniciei no Montanhismo por influência familiar, meu avô e meu pai eram Montanhistas, porém essa opção 
não se encontra listada dentre as opções disponíveis para resposta. Faltou mesmo...agradeço a 
contribuição 

Interessado no resultado final. Abs Obrigada por participar 
Interessante essa pesquisa, uma vez, que acho que foi a primeira vez, que tive a oportunidade de fazer. 
Devido ao covid-19 não tenho praticado esse tipo de esporte, mas assim que normalizar, pretendo voltar à 
pratica. Obrigada por participar 

Interessante o Censo. Obrigada por participar 
Item onde comecei a praticar não incluiu a opção exército brasileiro, e muitos escaladores/montanhistas 
ingressaram na atividade, através do serviço obrigatório!!! Faltou mesmo...agradeço a contribuição 

kmon Obrigada por participar 

Kmon. Obrigada por participar 

Liberem os parques Obrigada por participar 

Maior fiscalização em trilhas em que não fazem parte de APAS e/ou NPA. Obrigada por participar 
Maravilhoso ter esse senso. Sempre que posso me mantenho atualizada. Nunca fui e nem levei ninguém, 
mas sempre estive em grupos com guias especializados. Amo a atividade e respeito a cima de tudo a 
montanha q é sempre maior q a gente por menor q seja. E sempre respeito quem trabalha com isso com 
experiência e gerenciamento de riscos.  Obrigada! Obrigada por participar 
Me chamou a atenção, na parte da pesquisa que pergunta sobre qual material vc tem ou consome sobre o 
assunto. 
Nem tinha mais a opção de revista. Sou um orfão da revista National Geographic Brasil e parece que não 
tem volta mesmo. :( Obrigada por participar 

Melhorar alguns tópicos a respeito da escalada Obrigada por participar 

Melhorias para o montanhidmo Obrigada por participar 

Menos politicagem e mais montanha! Fuck you blog de escagada Obrigada por participar 
Mesmo tendo uma renda baixa atualmente, tive muitos privilégios. Tenho o privilégio de ser hippie 
sabendo que tenho uma casa e muito amor para receber se precisar.  Obrigada por participar 
Meu salario atual que a atividade de turismo esta quase parada devido pandemia. 
 
- As escolas e clubes de escalada do RJ apresentam-se como elitistas e com muita panelinha o que afasta 
os interessados.  
 
- O custo dos equipamentos sao muito caros, junto a violencia das trilhas no RJ, torna a atividade de 
montanhismo arriscada já que é comum ter assaltado na trilha da Cidade do RJ  e perder tudo para os 
bandidos. 
 
- Falta fiscalizacao, assim como de guias pitlratas. Exigem cursos e certificações mas não ha a 
obrigatoriedade de apresentar tal certificacao para guias de atrativos naturais.  
 



 

Censo Montanhismo 2020          68 

- Alias falta a definicao do que faz um guia de atrativos naturais cadastur e o que faz  um "guia de 
montanha" filiado a clube. Pelas leis brasileiras só o guia de turismo cadastur poderia guiar, excluindo 
assim os muitos guias de montanha sem cadastur mas filiados aos clubes que cobram para guiar.  
O proprio guia de atrativos naturais deveria ser obrigado a ter as certificacoes de resgate, orientacao, 
utilizacao de GPS ... ter uma melhor qualificacao. Atualmente o curso de guia de atrativos naturais está 
banalizado, qq um faz e nao sao rigorosos com a qualidade oferecida. 
Falta maior interação dos clubes de escalada e de montanhismo com o unico profissional reconhecido na 
area de turismo que é o guia de turismo cadastur. Obrigada por participar 

Mineração x Turismo de aventura Obrigada por participar  
Minha principal atividade como montanhista é a corrida de montanha. Respondi como trekking/trilhas por 
ser a segunda mais frequente. Fiquei em dúvida se a Corrida de Montanha não pertence ao 
"Montanhismo" e por isso não se adequa a este censo ou se estaria incluída em uma das categorias 
listadas. De toda forma, fica a sugestão para ser citada, nem que seja para saber a quantidade de 
pessoas que praticam esta atividade. No meu caso eu marcaria: Escalada, Trekking (trilhas bate e volta) e 
Corrida de Montanha. Agradeço a contribuição 
Minha sugestão é de ter mais acesso a cursos e informativos para práticas outdoor.  Obrigada por 
participar 

Montanha !!! ☝🏻🧗♂️ Obrigada por participar 

Montanha é onde nos reencontramos com a natureza e com nós mesmos.  Obrigada por participar 

Montanha é Vida, fortalece meu autoconhecimento! É o Ar q respiro!  Obrigada por participar 

Montanhismo na veia Obrigada por participar 

Moro fora do pais. Talvez possam incluir esta opcao ao selecionar o estado.  Agradeço a contribuição 

Mto bom Obrigada por participar 

Muito bacana a iniciativa Obrigada por participar 

Muito bem formulado as perguntas Obrigada por participar 

Muito boa a avaliação Obrigada por participar 

Muito boa a iniciativa ! Obrigada por participar 

Muito boa a iniciativa. Obrigada por participar 
Muito boa a iniciativa. Espero vermos resultados publicados e que eles ajudem a sociedade montanhista a 

evoluir. Obrigado.😎🇧🇷 Obrigada por participar 

Muito boa a pesquisa Obrigada por participar 

Muito boa essa iniciativa! Obrigada por participar 
Muito boa iniciativa!! Continue na batalha que a Montanha precisa de iniciativas como a sua parabéns  
Obrigada por participar 

Muito boa iniciativa!!! Obrigada por participar 
Muito boa iniciativa, nosso pais precisa de mais dessas, espero que divulguem os resultados. Obrigada 
por participar  

Muito bom esse canal de informções Obrigada por participar 

Muito bom esta pesquisa Obrigada por participar 

Muito bom. O censo deveria ser mais difundido Obrigada por participar 

Muito importante esse censo! Obrigada por participar 

Muito importante esse mapeamento Obrigada por participar 

Muito interessante essa enquete. Obrigada por participar 

Muito legal essa pesquisa Obrigada por participar 

Muito legal esse censo para nós que amamos a montanha Obrigada por participar 

Muito legal ter um censo para esse universo. Parabéns pelo trabalho.  Obrigada por participar 

Muito! Obrigada por participar 
Na pergunta de onde vem a pratica... 
Faltou o campo , com familia... 
Ou outros. 
 
Pois eu comecei cpm meu pai e tios. 
E nao trm essa resposta p preencher. 
 
Valeu. Faltou mesmo...agradeço a contribuição 
Na pergunta dos cursos, o certo seria -trânsito "em" glaciar". Está escrito - trânsito e glaciar. Agradeço a 
contribuição 

Na pergunta mídia social a resposta foi aleatória! deve ter opção 'nenhuma'! Agradeço a contribuição 
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Na questão de graduação de escalada, 5o grau está representado por VI, que na verdade é 6o. Foi 
corrigido, agradeço a contribuição 
Não entendi o objetivo deste questionário, pra que?  Quem sabe com os resultados você entenda os 
objetivos, obrigada por participar mesmo sem entender. 
Não existe cor "pardo." Somos negros. Não tenho propriedade para falar sobre colorismo, mas usei o 
padrão brasileiro, do IBGE, para fazer a pergunta. 

Não foi possível marcar a opção de gênero "feminino. Obrigada por participar 

NÃO HÁ SUGESTÕES OU CRÍTICAS A FAZER Obrigada por participar 
Não queira informações que não tem aver com o Censo.não precisa saber o quanto cada um ganha.sou 
montanhista e escalador não um banqueiro  Quando o objetivo do censo é traçar o perfil do montanhista, 
renda faz parte! 
Não tem a opção trail running que já é reconhecido mundialmente com prática de montanhismo .  Agradeço 
a contribuição 
No campo sobre frequência da prática da atividade, a pandemia e o isolamento social provocam uma falsa 
resposta uma vez que neste ano de 2020 houve redução das atividades  Agradeço a contribuição. 
No formulário não aparece a opção Trail Run ou corrida de montanha. Não sei se é proposital ou não é 
considerado montanhismo Agradeço a contribuição 
No item que pergunta como comecei poderia ter a opção "Com familiares" Faltou mesmo...agradeço a 
contribuição 

no momento estou desempregada Obrigada por participar 

No momento sem palavras Obrigada por participar 

No se devem criar parques e sim conciencia Obrigada por participar 

nosso esporte é pouco divulgado na mídia nacional. Obrigada por participar 
Nunca vi os resultados de todas as pesquisas realizadas. Gostaria de receber o resultado/dados, penso 
que isso tornaria-se mais evidente e incentivador a importância do trabalho.  Obrigada por participar 
O rapel já está legalizado como esporte de aventura, pois e uma prática da escalada. Obrigada por 
participar 

O spot gen que disse que tenho não é meu, mas sim do grupo que pertenço. Obrigada por participar 
O termo "montanhismo" não é usado aqui em PE, sendo que não tem montanhas aqui, apenas serras. O 
termo "excursionismo" também não é usado aqui em PE; o termo mais usado seria "caminhadas", "hiking" 
ou "trekking".  Me considero uma praticante misto de Montanhismo/Excursionismo, sendo que iniciei com 
trekking, mas me dediquei a escalada em rocha, semanalmente, durante 5 anos, durante o auge da 
escalada aqui em Brejo da Madre de Deus. Nos últimos 5 anos raramente escalei, apenas quando foram 
realizados eventos como Encontros estaduais ou regionais, 1 vez por ano. Estou me dedicando mais a 
trekking, completando em 2019 uma Trilha de Longo Curso com 900 Km no Canadá (Bruce Trail). Agora 
estou me dedicando a desenvolver Trilhas de Longo Curso TLC em PE, ligada a Associação da Rede 
Brasileira de Trilhas de Longo Curso ARBTLC. Além disso, sou ambientalista e atleta (corredora de rua, de 
trilhas e ciclista). Parabéns na realização do 6o Censo de Montanhismo no Brasil. Gostaria de consultar 
um resumo dos resultados dos 5 Censos anteriores, para conhecer a evolução da prática desta atividade 
no Brasil. Não participei / preenchi os Censos CEMONs anteriores, pelo motivo de não ter tomado 
conhecimento da realização dos CEMONs, embora estava participando desta atividade desde 2009. 
Obrigada por participar 

Obrigado pela iniciativa, estou sempre a disposição para colaborar.  Obrigada por participar 

Obrigado pelo censo Obrigada por participar 
Obrigado por gerar informação para a modalidade , que isso gere bons resultados ao mercado e aos 
praticantes Obrigada por participar Obrigada por participar 

Obrigado por me permitir participar desse senso. Obrigada por participar 
Olá  venho por meio deste. Parabenizar  este cana.l por fazendo  um grande  trab  de  estar verificação  de  
ps praticantes  deste seleto  sporte.  
Pois há  muitas pessoas  que  estam só visando  o dinheiro  e sem qualificação  .  
 Parabéns   pelo TRAB Obrigada por participar 
Olá, pelo que sei só existem dois gêneros o masculino e o feminino, quase não participei por causa desse 
alinhamento ideológico, mas preferi relevar... Contudo, parabéns pela pesquisa, espero que traga bons 
resultados. Obrigada por participar 

Onde será possível ver os resultados dessa pesquisa quando ficar pronto? Obrigada por participar 
Os clubes de montanhismo no Rio de Janeiro precisam oferecer mais cursos e treinamentos 
periodicamente além do CBM, cursos como autoresgate, orientação e navegação, primeiros socorros em 
áreas remotas, meteorologia aplicada ao montanhismo, preparo físico para montanha, nutrição para 
montanha, como desenvolver uma expedição, logística de uma expedição ou escalada. Obrigada por 
participar 
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os clubes precisam descer do pedestal. a montanha é para todos  Obrigada por participar 
Os grupos precisam ser menos competitivos e críticos uns com os outros. E é necessário maior regulação 
nessa área de montanhismo. Obrigada por participar 
Ótima ideia de atualizar o Censo. Meu palpite, a julgar por SC, é que falta mais inclusão no Montanhismo 
(lgbtqia+, negros e baixa renda). Parabéns pela iniciativa! Obrigada por participar e conhecendo melhor o 
perf il podemos ajudar a ampliar a diversidade. 

Ótima iniciativa ! Obrigada por participar 

Ótima iniciativa desta pesquisa Obrigada por participar 
Ótima iniciativa, o esporte está em constante crescimento e com certeza essa informações serão muito 
relevantes.  
Boa sorte! Obrigada por participar 

Ótimo parabéns pela iniciativa Obrigada por participar 

Ótimo questionário! Obrigada por participar 

Para frente é para o alto. MONTANHA! Obrigada por participar 
Para que serve esta pesquisa. Obrigada por participar, espero que entenda os objetivos com a divulgação 
dos resultados) 

Parabenizo a todos pela iniciativa de realizar o censo. Obrigada por participar 
Parabéns , muito bacana e importante o censo ,mas eu acho que cabe mais perguntas  Obrigada por 
participar 
Parabéns a Fememg no pelo trabalho frente a Escalada e ao Montanhismo Mineiro.  Obrigada por 
participar 

Parabéns a iniciativa Obrigada por participar 

Parabéns aos idealizadores e executores do censo Obrigada por participar 

Parabéns e sucesso na pesquisa. Obrigada por participar 
Parabéns pela inciativa!!!  
Viva a montanha!!! Obrigada por participar 

Parabéns pela iniciativa! Obrigada por participar 
Parabéns pela iniciativa! Compartilhem os resultados quando a pesquisa for finalizada. Valeu Obrigada por 
participar! 

Parabéns pela iniciativa! Estava na hora de um novo censo. Obrigada por participar 
Parabéns pela iniciativa! Muito interessante essa pesquisa, e a forma que as perguntas foram elaboradas. 
Onde/quando terei acesso aos resultados? Obrigada por participar 

Parabéns pela iniciativa! Sucesso! Obrigada por participar 

Parabéns pela iniciativa!! Obrigada por participar 

Parabéns pela iniciativa, censo com muitas informações, muito bom Obrigada por participar 
Parabéns pela iniciativa, estava precisando de um novo censo nacional. Abraços! 
Parabéns pela iniciativa, gostaria do link da publicação dos dados.  xxxx@yahoo.com.br Obrigada por 
participar 
Parabéns pela iniciativa, mas corrija o termo portadores de deficiência por pessoa com deficiência 
Agradeço a contribuição, foi um erro meu e corrigi nos resultado. 
Parabéns pela iniciativa, sempre que possível nos mantenha infosmados sobre a evolução da atividade 
em Minas Gerais, no Brasil e no planeta! Vida longa ao CEM Obrigada por participar 

Parabéns pela iniciativa. Agradeço por se dedicarem a esse projeto. Obrigada por participar 

Parabéns pela iniciativa. Não esqueça da devolutiva. xxxxxxxxxxx Obrigada por participar 
Parabéns pela iniciativa. Nesses tempos de apagão de dados é um alento esse evento.  Obrigada por 
participar  
Parabéns pela iniciativa. Precisamos  de ações para conhecer, integrar e fomentar o montanhismo 
brasileiro. Obrigada por participar 

Parabéns pela iniciativa. Vou procurar me unir e participar mais logo que possível. Obrigada por participar 

Parabéns pela iniciativa.Sou fundador do CEBV , criado em 1983 Obrigada por participar 
Parabéns pela pesquisa vai agregar muita a comunidade de montanhismo brasileiro.  Obrigada por 
participar 

Parabéns pela pesquisa. Obrigada por participar 
Parabéns pela pesquisa. Espero que a prática do esporte possa ser mais divulgada entre as pessoas.  
Obrigada por participar 
Parabéns pela pesquisa. Sucesso! Vida longa e próspera ao montanhismo brasileiro!  Obrigada por 
participar 

Parabéns pelo censo , acho que caberia mais perguntas  Obrigada por participar 
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Parabéns pelo censo! Obrigada por participar 
Parabéns pelo censo, importantíssimo para o crescimento organizado e sustentável das nossas 
atividades! Obrigada por participar 

Parabéns pelo censo. Aguardamos os resultados. Obrigada por participar 

Parabéns pelo Censo. De extrema importância. Obrigada por participar 

Parabéns pelo levantamento. Obrigada por participar 

Parabéns pelo trabalho de gerar estatísticas para a prática desses esportes. Obrigada por participar 
Parabéns pelo trabalho de vcs...  
Como eu gostaria que essa cultura fosse melhor desenvolvida nesse nosso país maravilhoso... Da mta 
pena em saber que não valorizamos nossas terras, regiões, diversidades, parques e belezas naturais. Mas 
um passo de cada vez, vamos conseguir! Abs Obrigada por participar 

Parabéns pelo trabalho! Obrigada por participar 

Parabéns pelo trabalho. E temos q punir quem não deixa lixo na natureza.  Obrigada por participar 

Parabéns por organizarem este Censo! Obrigada por participar 

Parabéns por realizar esta pesquisa. Obrigada por participar 

Parabéns! Obrigada por participar 
Participo a 25 anos do movimento escoteiro, onde participei de diversas atividades de orientação, primeiro 
socorros e boas práticas de acampamento Obrigada por participar 

Paz é bem! Obrigada por participar 

Percebi que preciso estudar mais sobre montanhismo. Obrigada por participar 

Perguntas mais voltadas para montanhismo Obrigada por participar 
Pesquisa importante para atividade que cresce muito no Brasil. 
Subi: Kilimanjaro e Elbrus, Trilha Inca, circuito dos refúgios em Bariloche. Fiz por 6 vezes as diversas 
variantes do Caminho de Santiago de Compostela, Caminho de São Francisco de Assis, na Itália. 
Caminho do Sol, dos Anjos, circuito do Vale Europeu, caminho da Fé concluindo, essas foram minhas 
experiências. 
Obrigado Obrigada por participar 

Pesquisa muito boa Obrigada por participar 
Poderia haver a opção começou a escalar em Ginasio ou na rocha, escala mais em ginasio ou ba rocha, 
escala em ginasio ou em rocha, ja escalou em ginasio? Ja escalou em richa? Agradeço a contribuição 
Poderia ter alguma questão sobre mínimo impacto. A galera hoje aprende na academia e escala ouvindo 
trance... Obrigada por participar 
Poderia ter mais perguntas: sobre tipo de material, idade de equipo,  local de prática preferências; onde 
compra itens - site/loja física.  Agradeço a contribuição 
Podíamos fazer encontros para troca de experiência e os integrantes qualificados explanaram algo a fim 
de aumentar o conhecimento mútua e geral dia praticantes difundindo a modalidade esportiva e gerando 
uma consciência mais respeitosa com o esporte , outrem e principalmente com a natureza. Somos 
candidatos a discencia e docência  Agradeço a contribuição 

Por a modalidade de Via Ferrata não entrou na pesquisa? Realmente faltou...agradeço a contribuição 

Por favor, divulguem o resultado da pesquisa Obrigada por participar 

Por favor, divulguem os resultados do censo. Obrigada por participar 

POR UM MUNDO COM MENOS *PANELINHAS E RIVALIDADE NESSE MEIO Obrigada por participar 

porque perguntar sobre sexo e identidade de genero? ou uma coisa ou outra.  Obrigada por participar 
Praticava cerca de uma vez por semana, mas parei depois da pandemia. Mudanças de cidade em função 
do trabalho também dificultaram a prática constante. Obrigada por participar 
Prático também corrida em montanha e não tem essa opção. É na verdade, minha atividade principal. 
Sugiro incluir. Agradeço a contribuição 
Precisamos de educação ambiental com os escaladores e montanhistas do Brasil. A situação está feia 
demais. Obrigada por participar 

precisamos de mais conteúdo de consciência no ambiente natural Obrigada por participar 
Precisamos de mais divulgação das atividades de montanhismo. As pessoas acham bonito, se interessam 
mas n sabem que locais visitar....sou de itamonte-MG e sempre que posso levo  pessoas para conhecer o 
parque de itatiaia mas n vejo os municípios e estados divulgando nada a respeito. Propaganda de turismo 
é somente de praias. Precisa ter investimento na infraestrutura hoteleira e acesso às montanhas, no PNI 
por exemplo a estrada de acesso é péssima, buracos enormes por todo o trajeto. Como at rair visitantes se 
nem uma estrada decente tem? Obrigada por participar 
Precisamos de mais fiscalização no acesso a trilhas para evitar lixo, bagunça, vandalismo e transtorno a 
outros frequentadores e resgatistas Obrigada por participar 
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precisamos fortalecer e organizar a prática do  montanhismo, descolando da simples atividade de visitação 
turística e colocando como um esporte com condutas e convenções a serem seguidas. Obrigada por 
participar 
Precisamos incluir escalada nos Jogos Abertos Escolares e ter mais eventos de escalada. Obrigada por 
participar 
Precisamos nos dedicar à união, organização, e formalização da comunidade de escaladores e 
montanhistas. O desenvolvimento sustentável do esporte, assim como a preservação, manutenção e 
regulação do acesso às áreas rupestres depende disso.  Obrigada por participar 
Presumo que para divulgação do esporte seja necessário acesso mais facilitado material informativo sobre 
boas práticas. Obrigada por participar 

Pretendo ser chamada e fazer o meu melhor Obrigada por participar 
Primeira vez que respondo a pesquisa, achei que poderia ser mais abrangente, mais opções, pois em 
várias delas tive de aproximar a resposta para não ficar em branco. Mas parabéns! Aguardo os resultados. 
Obrigada por participar 

Procuro por grupos para iniciantes Obrigada por participar 
Publicações periódicas de conteúdo relevante seriam bem vindas, mesmo com anúncios. Obrigada por 
participar 
Qual é a finalidade do censo? Obrigada por participar, espero que entenda a finalidade com a divulgação 
dos resultados. 

que estas informações sejam úteis Obrigada por participar 

Que o montanhismo e a escalada sejam mais acessíveis em todos os aspectos!  Obrigada por participar 
Queria agradecer a iniciativa e empenho pra realizar este censo. Um ótimo ano novo!  Obrigada por 
participar 

Questão referente à experiência em alta montanha. Obrigada por participar 

Reabri os parques para prática do esporte Obrigada por participar 
Realmente precisamos desse tipo de ações com levantamento de informações. Grato!  Obrigada por 
participar 
Se possível, gostaria de ter acesso ao resultado da pesquisa  
xxxxxx@hotmail.com Obrigada por participar 

Se possível, se os resultado do censo for público, poderiam disponibilizar? Obrigada por participar 
Se você e capaz de levar lixo pra trilha e capaz de trazer de volta .#nao passa lixeiro na trilha... Obrigada 
por participar 

Sempre bom pesquisar , para melhorar ! Obrigada por participar 
Sempre pesquiso bem aonde vou através de mapas, google earth, e demais informações que consigo 
através de livros ou sites. Obrigada por participar 
Sempre pratiquei o esporte como lazer porem com responsabilidade de não deixar nada na mata. E acho 
que com o grande crescimento que vem tendo este esporte, precisa ser desenvolvido mais canais de 
conscientização, principalmente agora com pandemia onde parece que a mata virou o lugar para fugir e 
fazer algazarra. Sou até a favor de uma carteira de montanhismo com taxa anual(acessível a todos ou 
com possibilidade de pagamento com atividades em pró da melhoria do esporte)  visto que da maneira 
que está vamos perder os lugares que temos para pratica por irresponsabilidade daqueles que não cuidam 
do meio ambiente. Acredito que com esta carteira seria um impeditivo de qualquer um usar as trilhas sem 
cuidados e talvez para aqueles que não a possui alguém do grupo que tenha seja responsável por eles, 
claro que existe o problema de fiscalizar isso, mas acredito que precisamos evoluir com algo que proteja o 
meio ambiente. Obrigada por participar 
Sendo um questionário apoiado por organizações do esporte, esperava que os graus utilzados nesta 
pesquisa fossem os oficiais do país. No entanto, quando aparecem, estão em algarismos arábicos onde 
deveriam ser romanos, pois a pergunta claramente se referia a dificuldade técnica, não ao grau geral de 
uma via longa. Se nossas entidades não empregam o sistema brasileiro de classificação de escaladas, 
quem o fará? A divulgação do questionário teve o apoio de algumas entidades e não a sua elaboração. Foi 
um erro meu e corrigido na sequência. Obrigada por participar 
Senti falta da abordagem do moutain bike. Uma prática crescente e cada dia mais forte principalmente 
aqui em Minas. O cenário do moutain bike de Minas já é reconhecido mundialmente. Agradeço a 
contribuição 

Senti falta da categoria bike(mtb) Agradeço a contribuição 
Senti falta de perguntas que capturassem possível ATIVISMO/POSICIONAMENTO POLITICO a respeito 
do montanhismo. No mais, excelente iniciativa! Agradeço a contribuição 
Senti falta de perguntas sobre intenção/motivações pessoais/psicológicas. Obrigado pelo trabalho 
Agradeço a contribuição 
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Seria interessante analisar o interesse dos montanhistas em contratação de guias, visto que em alguns 
lugares começa-se a se tornar obrigatória. No meu caso, sou contra esta obrigação, e inclusive já deixei 
de fazer trilhas por este motivo. Agradeço a contribuição 
Seria interessante criar ou ampliar o montanhismo no Brasil com novas práticas e grupos em todas as 
áreas Obrigada por participar 
Seria interessante incluir na pesquisa o nível de equipamentos que o praticante possui para a prática das 
atividades. Como qualquer outro hobby que exige ferramentas , a prática de atividades outdoor também 
precisa. Parabéns pela pesquisa. Obrigada por participar 

Seria interessante receber o resultado da pesquisa :) Obrigada por participar 
Seria interessante saber o quanto a família e/ou a escola incentiva a prática de esportes de aventura. 
Agradeço a contribuição 
Seria interessante ter um site público com informações verificadas por órgãos de segurança falando sobre 
as trilhas existentes, níveis de dificuldade, pontos de apoio, segurança, épocas do ano, etc. Obrigada por 
participar 
Seria muito bom divulgar os resultados deste censo em comparação com os anteriores. Grato. Obrigada 
por participar 

Show Obrigada por participar 

Sigam @xxxxxxx abraços Obrigada por participar 

simples trilheiro de aventuras Obrigada por participar 
Sinto falta de encontrar outros grupos e de eventos para tal. Região de relevo favorável mas pouca 
visibilidade à prática e conceitos de não praticantes são negativos.  Obrigada por participar 
Só fui uma vez com um amigo e fiz o batismo. Na segunda vez me senti mais segura por estar com uma 
profissional. Foi uma experiência excelente. Obrigada por participar 

só o cume interessa Obrigada por participar 
Sou chefe escoteiro. Procuro formar cidadãos que respeitem a montanha e entendam os riscos de uma 
atividade outdoor. Obrigada por participar 
Sou coordenador de um trabalho social, o  Centro de Montanha Vidigal. Nós buscamos rejuvenescer o 
montanhismo brasileiro e dar espaço para as minorias poderem ter acesso a escalada principalmente. 
meu whatsapp  é xxxxxxx. Aberto para contato. Sucesso! xxxx 

Sou totalmente contra a obrigatoriedade de guia para trilhas. Obrigada por participar 
Sou turismólogo, tenho uma empresa de Turismo receptivo e Consultoria. Trabalho operação e fomento a 
prática do montanhismo e outros segmentos de turismo na natureza. Nas horas de lazer prático 
montanhismo / ecoturismo kkk Obrigada por participar 

Sou voluntária da FEPAM Obrigada por participar 

Sucesso Obrigada por participar 

Sugestao de incluir a opcao exterior no campo da pergunta onde voce vive. Agradeço a contribuição 
Sugestão de pergunta: seu núcleo familiar te acompanha nas atividades... sempre, as vezes, nunca 
Agradeço a contribuição 
Sugestão seria a utilização de furadeiras em parques nacionais para o desenvolvimento da escalada 
esportiva. Obrigada por participar 
Sugiro perguntar outros esportes não ligados a montanha que a pessoa pratica. No meu caso jogo tênis e 
faço corrida. Perguntar também se o indivíduo faz uma dieta voltada para o esporte. Qual objetivo a 
pessoa almeja etc Agradeço a contribuição 
Talvez fosse interessante adicionar de qual cidade é o participante da pesquisa, bem como onde foi que 
começou ou o local em que teve a maior experiência (mais tempo de prática) da modalidade declarada. 
No mais boa sorte com a pesquisa. Agradeço a contribuição 

Tbm sou PCD e amo as montanhas Obrigada por participar 
Tenho 41 anos , casado, 2 filhos e escalador a 20 anos. Deveria constar se o pesquisado tem filhos. 
Agradeço a contribuição 

Tenho 64 anos. Parabéns pela iniciativa. Obrigada por participar 
Tenho muito a reconhecer e me aprimorar nesse percurso... um passo por vez. Bora fortalecer as redes... 
Obrigada por participar 

Tenho pós graduação mas nao tinha essa opção Faltou mesmo...agradeço a contribuição 
Todas as prefeituras poderia ter fundos voltado para as modalidades olímpicas e centro de esportes 
completos Obrigada por participar 

Tranformar a serrafina em parque Obrigada por participar 

Tranquilo Obrigada por participar 
Triste essa classificação racista da pesquisa, ainda por cima obrigatória. Existe uma raça apenas, a raça 
humana.  Essa insistência em ver racismo em tudo é uma picaretagem de esquerdistas, para dividir e criar 
ressentimento entre as pessoas, visando obter ganhos políticos e privilégios. Não gosto de me definir por 
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raça, acho muito errado e contra meus valores. A cor da pele não define nada em uma pessoa. Obrigada 
por participar mesmo discordando da pergunta. Houve manifestações positivas sobre esta questão 
também! 

Tudo na paz. Valeu. Obrigada por participar 

Tudo OK. Obrigada por participar 

uhuuu Obrigada por participar 

Um abraço pra você que me lê! L. Cattoni Obrigada por participar 
Uma melhor divulgação dos picos de montanhismo e escalada no Brasil, assim como os de caminhada. O 
Ministério do Turismo e tbm dos esportes deveria unificar as informações sobre ecoturismo e esportes 
radicais aqui no Brasil. Obrigada por participar 
Uma pena que na minha cidade, Juiz de Fora, as pessoas estão mais interessadas em receber algum 
lucro financeiro para realizar as atividades de trilha e esquecem de valorizar realmente a natureza!  
O lixo deixado por essas pessoas nas trilhas demonstra o total desrespeito pelas outras  pessoas que 
frequentam a trilha e também a natureza, que é fonte inspiradora de tudo! 
As pessoas podem e devem manter esse contato com a natureza mas devem preservar para que todas 
possam usufruir dessa fonte! 
Mais consciência menos predação! Obrigada por participar 
Uma pessoa trans que fez a cirurgia poderia se sentir desconfortável com a pergunta "Sexo (anatomia do 
corpo)". Não entendi a relevância dessa pergunta sendo que a seguinte já se referia a identidade de 
gênero (sexo com o qual se identifica). Eu tentei buscar a melhor forma de fazer esta pergunta em várias 
pesquisas na internet. Agradeço a sua contribuição. 

Valeu pela iniciativa do censo Obrigada por participar 

Vamo equipeeee .kmonnnn Obrigada por participar 
Vamos cuidar de nossa Unidades de conservação, isso serve para todos, praticantes do esporte ou não 
Obrigada por participar 

Vamos fortalecer o montanhismo brasileiro Obrigada por participar 

Vamos praticar esportes sempre! Obrigada por participar 

Viva a Montanha Obrigada por participar 

Viva o climb! Obrigada por participar 

Viva o esporte em toda e boa forma de viver. Obrigada por participar 

Viva o esporte! Viva a escalada! Obrigada por participar 
Você esqueceu de colocar a situação covid no formulário. É importante lembrar que em 2020 muitas 
mudanças ocorreram tanto em equipamentos individuais quanto na quantidade de vezes que as pessoas 
foram pra montanha. Agradeço a sua contribuição 
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#trilhandoporai7 
@Aventrilhar 

@equipeavanco 

100 limites 

2nayclimb 

3cumestrailrunning 

5'Bil de Infantaria 

90 Graus 

A caminho da trilha 
ABEE Associação Brasileira de Escalada 
Esportiva 

Abraluz -Caminho da luz 

ABRIGO DA GUA MOTANHISMO 

Academia Boulder 

Acampamento Base Marins 
ACE - Associação Capixaba de Escalada 

ACEC MG 
ACEE - Associação Cearense de Escalada 
Esportiva 
ACEM - Associação Catarinense de Escalada 
e Montanhismo 

Acesso vertical 

ACM - Associação Caxiense de Montanhismo 
ACTA - Associação Carioca de Turismo de 
Aventura 
Adrenalina  

Adventure 

Adventure Gávea 

Adventure Hunters 
AEJE Associação de Escaladores do 
Jequitinhonha  

AENMG 
AEP - Associação de Escalada do Planalto 
Central 

AERN 

AESC 

AET Assoc. Escalada Tradicional MG 
AFDM - Associação Fernão Dias de 
Montanhismo  

AFER 
AGM - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE 
MONTANHISMO 

AGUIA DA  MONTANHA EXP 

AGUIPERJ 

AJE (Associação Juizforana de Escalada) 
AJM - Assossiação Joinvilense de 
Montanhismo 
Alcoolatrilhas 

Alta montanha 

Altamontanha  

ALTITUDE ESCALADA 

Amai  

Amantes da Montanha 
AMC - Associação dos Montanhistas de 
Cristo 

AME - Associação Mineira de Escalada 

AMES Associação de Montanhistas de Esteio 

AMEVA - Associação de Montanhismo e 
Escalada do Vale do Aço 

Amicanion 

Amigos da Aventura 

Amigos da Escalada 

Amigos da Montanha  

Amigos da Montanha PNI 

Amigos da Trilha 

Amigos de Trekking 

Amigos do André 

Amigos do Roni 

amigos do trekking 

Amigos Mochileiros 

Amigos na trilha 

Amizades na Trilha  
Amizades nas trilhas 

AMPAFAN 
AMPM - Associação de Montanhismo e 
Proteção a Mantiqueira 

Ana Wanke 

Ancoragem 154 

Andradas Canyoning 
APCE - Associação Praiagrandense de 
Condutores para Ecoturismo  

APE associação paraibana de escalada 

APEE 
APEM - Associação Pelotense de Escalada e 
Montanhismo  

APER  

Apoena 

Aqui só tem zelado 

Arnaldo Frazão - Diversão no Cerrado 

arocha ms 

arROCHA 
ASE - Associação Santamariense de 
Escalada 
ASGEM - Associação Serra Geral de 
Montanhismo 

Asociación de Montañismo UNAM 

Asper  
ASPER - Associação Pernambucana de 
Escalada em Rocha 

ASSEM Pedra do Baú 

ASSEPAVI 

Associação da mantiqueira 

Associação de Ascaladores de Sete Lagoas 
Associação de condutores da Serra do 
Caparaó 

Associação de Escaladores Niterói 
Associação de guias de Passa Quatro 
Associação de Montanhismo e Escalada de 
Alagoas 
Associação dos condutores de visitantes do 
vale do Capão  
Associação dos Montanhistas de Caçapava 
do Sul 

Associação Maranhense de Escalada 
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Associação Transmantiqueira 

Atividade Vertical 

ATMA Clube de aventura 

Autônomos 

Avante 

Avem 

Aventrilhar 

Aventura 1 

Aventurando 

Aventuras Free 

Aventuras miserables 

Aventureiros Avulsos/ 

Aventureiros de Curitiba 

Aventureiros do Acaso 

Aventureiros do sul 

Avetrilhar 
Baependyecoadventure, 

Bandidoido 

Basalto Montanhismo SJP 

Bbgum 

BC Escalada Indoor 

Bdia trekking 

Bhgrinos 

Bhgrinos  

Bicho do mato 

Bicho Homem 

Bodes da Montanha  

Bolder VIX 

Bonde do Balanga Beiço 

Bora Trilhar Comigo 

BORDA AVENTURAS  

Bounders 
Brasil ponto a ponto 

Brasilca Ecoturismo 

Brazil Exploring Project 

BRAZIL#Climbing 

Brigada fepam 

Buschcraft Bahia 

Bushcraft Bahia 

CAB - Clube Alpino Brasileiro 

Cachorro do Mato 

Cadena 

Cadena escalada 

Caiada Climb 

Caiçaras 

Caiçaras e Renegados 

Calangos e caveiras 

Cambuí 
Caminhada Mineira 

Caminhantes 

Caminheiras 

Caminho da Mata Atlântica  

caminho do itupava 

Caminho do Sertão 

Caminho Veadeiros 

Caminhos da Serra 

campo base 

Cancelados 

CANINO 

Canionismo Habitat 

Cantareira Adventure Team  

CAP - Clube Alpino Paulista 

Caparao Aventure 

Capivaras na trilha 

Carioca 

carlos Eli 

Carpediemaventuras 

Casa de Pedra 

CAT 

Cat tur 

Caveiras da Montanha 

Caveiras da Montanha RJ 

Caverna 
Caverna escalada 

Cavernosos  

CBC Confederação Brasileira de Canionismo 

CBR  

CEB - Centro Excursionista Brasileiro 
CEBV CENTRO EXCURSIONISTA BARRIGA 
VERDE 

CEC - Clube Excursionista Carioca 

CEDA 

CEF - Centro de Escalada de Franca 
CEF CENTRO EXCURSIONISTA 
FRIBURGUENSE  

CEFET/RJ campus Petrópolis 

CEG - Centro Excursionista Guanabara 

CEL - Clube Excursionista Light 

CEM - Centro Excursionista Mineiro 

Cemonta 

CEP - Centro Excursionista Petropolitano 

CERJ - Centro Excursionista Rio de Janeiro 

Cesmont 

CET - Centro Excursionista Teresopolitano 

CETEC 

CEU - Centro Excursionista Universitário  

Chamonix 

Chão e Estradas 

Chico Trekking 

Chivunk 
Chivunk Sociedade de Montanha 

Choose Life 

Chooselife Slacklife 

Cia da escalada  

CIA RAPEL ESCALADA e MONTHAISMO  

cientistas em Pelotas 

Circuito Ecológico Caminhos de Maricá 

Clã Destinos 

Clã feminino da escalada 

Climb brother's 

Climb Campo das Vertentes 

Climb Cave 

Climb CL 

Climb do fim de semana 
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Climb land 

Climb Leões da Montanha 

Climb Monlevade 

Climb por aí 

Climb project 

Climb SBS 

Climb Vertentes 

climbcarstebrothers 

Climbcave 

ClimbCave Guaratinguetá 

Climber 

ClimbGirls Mantiqueira 

ClimbIF 

Climbing Cave 

Clube Alpino Italiano 

Clube Baiano de Montanhismo 
Clube Baiano de Montanhismo  

Clube da montanha macaé 

Clube de desbravadores  

Clube de montanha 

Clube de montanha norte do Paraná 

Clube de Montanhismo Ecológico Leão Gropo 

Clube de Trekking e Montanhismo 

Clube de Voo Livre do Anhangava  

Clube dos Aventureiros 
Clube Elbruz - federación andaluza 
montañismo 

Clube Outdoor 

Clube Paduano de Montanhismo 
Clube trekking  

CMI 

CMI Rocmasters  

CML 

CMP - Clube de Montanhismo Paraibano 

CMSM 

CMV -CENTRO DE MONTANHA VIDIGAL 

CNM - Clube Niteroense de montanhismo  
Cnopam clube noroeste do Paraná de 
montanhismo 

Codornas 

Coletivo de Escalada de Lençóis  

Coletivo de Escalada Lado Negro da Força 

COM 
Companhia da escalada 

Condutores da Serra Negra da Mantiqueira 

conectandorio 

Conf idencial 

Confraria 

Confraria da Aventura 

Confraria da Montanha 

Cool trip 

Corpo de Socorro em Montanha 

COSMO 

CP 

CPM - Clube Paranaense de Montanhismo 

Cram 

Crazy Mountain Clubeb dia 12 

CREZIO OUTDOOR 

Cssa 
CUME - Centro Universitário de Montanhismo 
e Excursionismo  

Cumes expedições 

CWB Adventure 

DAV (Alemanha) 

De amigos 

De cara na trilha 

Decathlon 

Del Teu Adventure 

Desbrava 

Desbravadores 
Desbravando Rio  

Desnorteados 

Destinos Justus 

Dib 

Dibem 

Diretoria 

Diversos 

DNA Trekking  

DoCerrado 

doctor adventure 

Eco Trilhas Serra Catarinense  

Ecobrigada parna caparaó 

Ecoexperience 

Ecopix 

Ecotrekkers  

Ecotuco e AFDM 
Ecoventura CWB 

Ecoxperience 

ECS 

Edelweiss montanhismo SJP 

Egric 

Elas outdoor 

Elementus Trilhas  

Elevated Squad 

Elite 

Elite das Serras 

Elite vertical 

Eq. Lobo Solitário 

Equilibrio Boulder 

Equilíbrio boulder gym 

Equilíbrio ginásio de escalada  

Equilibrium  
Equipe Aguias MG 

Equipe aranha 

Equipe avanço 

Equipe Capitão Caverna de Aventura 

Equipe GAYA  

Equipe macho alfa 

Equipe Montanhismo e Liberdade 

Equipe só vai 

Equipe strebulus 

Equipe Tiamat montanhismo 

Era  

Escalacaju 
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Escalada 

Escalada Blumenau 

Escalada Bonito 

Escalada BQ 

Escalada Brasil 

Escalada das Mana 

Escalada Diamantina 

Escalada e café 

Escalada e Montanhismo 

Escalada e Rapel de Ponte Nova 

Escalada flona 

Escalada Flona Ipanema 

Escalada Floripa 

Escalada Garopaba 

Escalada Guanambi 

Escalada Lençóis 
Escalada Limeira 

Escalada MS 

Escalada MT 

escalada na rocha 

Escalada noroeste fluminense 

Escalada Ouro Preto 

Escalada Petrópolis 

Escalada Piracicaba 

Escalada SC 

Escalada SC  

Escalada senil 

Escalada SP 

Escalada UFRN 

Escalada/MS 

Escaladamt 

Escaladoras da Mantiqueira 
Escaladoras de Petrópolis 

Escaladoras do Nordeste  

Escaladores 

Escaladores BH 

Escaladores Campina Grande 

Escaladores de Alto 

Escaladores de cmd 

Escaladores de cmd  

Escaladores de Tagua 

Escaladores do Baú 

Escaladores Noroeste 

Escalando no Noroeste 

Escalator 

Escale como uma garota 

Escola de Montanha Garra - SC 

Escoteiro 
Escoteiro - 75ºGEAr Baden Powell 

Escoteiro - Grupo Escoteiro Guaypacare 223 

Escoteiros 

Escoteiros do Brasil 

escoteiros rei de Salem 

Escotismo 

Espaço da Escalada  

Espirito da Montanha 

Espírito Livre Montanhismo 

Esportes de Aventura (whatsapp) 

Esss 

Estradão 

Eternos Guias de Cordada 

Eu 

Eu mesma 

Eu Respeito a Natureza 

Evolução climb 

Evolução escalada  

E-wild 

Exército  

Expedição Carcará 

Exploradores.com.br 

Extremo e radical 

Extremo Radical 

exxcalangos 
Fábrica de Monstrinhos  

Fábrica de Montrinhos  

Falcão negro mth 

Falclimb 

Família 

Familia Aventura 

Família clima  

Família da montanha 

familia delgado 

Familia e Amigos 

Familia Sarmento 

Federação Brasiliense de Canionismo 

Federação Capixaba de Corrida de Aventura 

Federação Gaúcha de Montanhismo 

Federação Paranaense de Montanhismo 

Fellows 
FEMEMG 

FEMERJ 

FEMESC 

FEMESP 

FEPAM 

FF sports  

FGM 

FGM - Federação Gaúcha de Montanhismo 

f ininhos memes 

Floripa Adventure - Trilhas e montanhas 

Floripa Trekking 

Foco Outdoors 

Fuji Adventures 

fumerj 

Funari Montanhismo 

Galaticos 
Galáticos Montain 

Galera da escalada 

GAM, Escotismo 

Ganja climb 

Garagem Climb 

Garopaba Vertical 

Garra Aventuras  

Gaya esportes  

GBCan 
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GE7 

GEAN - Grupo Excursionista Agulhas Negras 

Gear Tips 

GECA Montanhismo  
GEEL-Grupo de Escalada Esportiva e 
Montanhismo de Limeira 
GEEU - Grupo de Escalada e Montanhismo 
da Unicamp 

Gente de Montanha 

Gente de montanha  

Geoboulder 
GEPG -Grupo Escalada Pedreira Garcia  

Gerais Trekking  

Gesi 

GME 

Gmont 

Goiás Vertical 

Gorillaz Climb Club  

Goslack 

GP Mantiqueira Escalada 

GPM - Grupo Paulista de Montanhismo 

Graciosa terra 

Grade 6  

Grade6 

Gregeo 

GRM Grupo de Resgate em Montanha  

Grupo Alta Montanha  
Grupo Alta Montanha - Rio Pomba 

Grupo Bandeirantes da Serra 

Grupo Cachorro do Mato 

Grupo Cachorro do Mato - GCM 

Grupo da escalada  

Grupo de Acampamento e Montanhismo 

Grupo de Caminhadas Pó da Estrada 

Grupo de Escalada Cidade de Pedra 
Grupo de escalada de Alto Paraíso chapada 
dos veadeiros 

Grupo de escalada do Vale do Capão 

Grupo de escalada informal de Barbacena 
Grupo de Escaladores Residentes em São 
Bento do Sapucaí 

grupo de esportes radicais de Ubá mg 

Grupo de guias de Ibitipoca e Serra Negra. 

Grupo de resgate em montanha 

Grupo de um ginásio de escalada 

Grupo do Pico do Mané 

Grupo dos amigos da session 

Grupo Ecocultural Pé no Chão 

Grupo escoteiro 118 

Grupo Escoteiro do Mar Ilhas Guará 

Grupo Espírito Selvagem 

Grupo Excursionista Agulhas Negras (GEAN) 

Grupo Galba Athayde 

Grupo Granito de Montanhismo 

Grupo Mantiqueira 
Grupo Mantiqueira Escalada 

Grupo Montanheros 

Grupo Nice Trekking  

Grupo Porva 

Grupo Rocha 

Grupo Rocha  

Grupo Sussuarana de Salvamento na Selva 

Grupo transcanions 

GT Arcos 

Gtour 

Guanaco 

Guanaco Aventura 

GUARA 

Guardiões da Montanha  

Guia pico da bandeira  

Guias do Parque Estadual do Ibitipoca  

Gurizada das Trilhas 

GZ 
H.I.G.R 

Hangon 

HangOut 

Hardcore 

Hell Claro Climbers 

Highline Brasil 

Hoje tem  

Hoje Tem! 

Hora de Aventura 

Horus Canionismo 

Ibex climber 

In Natura Aventuras 

Inastris 

Inhangatu 

Instagram  

iperock 
Iperocks 

Irmãos de Montanha 

Irmãos escaladores  

Irmãos escaladores/ clube Aventura  

ITRA 

Jaguaras 

Jaguaras Climb 

Jaguaras Climbers 

Jaguaras! 

Jahbarada 

Joao du mato ecotorismo 

Jovem Montanhista 

Jurapê Escalada 

Kaaporas Clube de Aventura 

Kaare 

Kailash  
Kailash Yoga 

Kmon 

Kmon escalada 

Kmon Ribeirão Preto 

Koaster escaladas 

La Ruta Outdoor 

Lagartixando 

Lapa Aventura e 

Lapaaventura 
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Lapaventura 

LDI - Loucos do Ibitiraquire 

Leao gropo 

Leão Gropo 

Leão Gropo Montanhismo 

Leão Gropo Montanhismo  

LGBTRILHAS 

Liga Rapel 

Limite Adventure 

Limpa Trilha 

Linguiça's camp club 

Lista Hangon 

Litoral norte trilhas 

Lobos Adventure RJ 

LOBOS DA AVENTURA 

Lobos do Rapel 
LOBOS GUARÁ  

Locos do Ibitiraquire 

Los Trek  

Loucos de Pedra 

Loucos por Trail 

Mais Montanha  

Mais trilha mais vida 

Malucos por acampamentos  

Malukada do mato SA 

Manas do Climb 

Mangano Montanhismo 

Mantiex 

Mantiqueira 

Mantiqueira Escalada 

Mantiqueira Escalda Esportiva 

Mantra adventure 
Marcha Cuca de Requeijão 

Mateiros  

Mato MORRO 

MDC TURISMO & AVENTURA 

Me leva aí e trilho com amigos. 

Meet the montais 

MEET THE MOUNTAIN 

MESP 

Metrip  

Minas da Montanha  

Minas Trekking 

Minerva na Mata 

Mirante Trekking 

MM's - Montanheiros Maconhistas 

Mochilão DF  

Mochilão Monte Roraima 
Mochileiros 

Mochileiros & Encontros 

Mochiroots 

Montain hemps 

Montanheiros 

Montanheros 

Montanhismo 

Montanhismo 2020 

Montanhismo Acampamento Trekking 
Organizado 

montanhismo brasil 

Montanhismo Brasileiro 

Montanhismo Brasileiro  

Montanhismo do Paraná  

Montanhismo e Liberdade 

Montanhismo em Teresópolis  

Montanhismo paranaense 

Montanhismo PP 

Montanhismo SC  

Montanhismo tríplice fronteira (M3F) 

Montanhismo Ultraleve 
Montanhismo(nome provisório)  

MontanhismoPR 

Montanhisno e liberdade 

Montanhistas de monte verde mg 

Montanhistas PR by AM 

monthaismo 

Montis 

Mountain beer Trekking  

Mountain Brothers BR 

MountainLife 

Mulheres na Aventura 

Mulheres na montanha 

Mulheres na Trilha  

Mulheres Outdoor 

Mundo Verde 

Mundo Vertical 
Mundstrekking 

MURIQUI 

Muro Psicozone  

N.A.trekking  

Na trilha dos canyons 

Nação Trilheira 

Nas Nuvens Montanhismo 

natureza Nativa 

Night climb Iperocks 

Nomad AC 

Nomades ecoturismo  

Noroeste - SP 

Noroeste Sp 
North Brasil (Corrida de Aventura w Enduro à 
pé 

nós capota mas não breca 

Nova Geração da Escalada/projeto social. 

NT São Paulo 

Núcleo de Montanha de Andradas 

Nutelas  

Nutella 

OBB 

Odisséia Roraima 

Off  Rapel 

On The Nature RR 

Os desmaiados cagões 

Os do Caminho 

Os Mateiros 
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Pai 

Pangea Hike and Tours  

Pangea Hike Tours 

PANGEA HIKING AND TOUR 

Pangeia Bike e Tours. 

Pantera Adventure 

Para Raios Adventure 

Paramonsters 

Paraná ecoturismo  

PARNASO 

Participo informalmente da FEMEMG 

Paulista de enduro à pé 

PCC - Preguiça Climbing Club 

Pé na agarra 

Pé na Estrada 

Pé na Lama 
Pé na Montanha  

PÉ NA TRILHA 

Pe nas Trilhas 

Pé Nas Trilhas MG 

Pé no Chão 

Peaky Climbers 

Pedillara Trekking 

Pedra de Paraibuna 

Pedra do Francês 

Pegada no Mato 

PELOTES 

Pendurados 

Perau pé vermelho 

Perdidos na trilha 

Perna roots  

Pernada Roots 
Pés no Cerrado 

Peso Pesado 

Phillos ct 

Philos  

Philos Centro de Treinamento 

piazada na trilha 

Piemont Montanhismo 

Piraí Aventura 

Pirai Ecoturismo 

Piraí Expedições 

Pirambas Trail 

Pisa Trekking 

Pistache 

Planeta vertical 

Plano A 

Pole climb 
Ponha pês na trilhas 

Ponto Crux 

Povo da Pedra 

Prata Exposições  

Prática realizadas com amigos 

Projeto 90 

Projeto de extensao Expedições do Cefet/RJ 

Projeto Escalada Guanambi 

Projeto escalada guanambi  

Psico Zone 

Psychoslack, ACEM 

Pulse 

Pulse Aventura 

Quarteto. 

Quelônios 

Quintal de Casa 

R2 Escalada Clube  

Radical & Aventuras 

Rafha Rainer -Alunos e ex alunos  

Rala Bota 

RapáPé 

Rapelratical 

RC Aventuras  

Real Colégio dos Cães Farejadores  

Rede Brasileira de Trilha  
Rede Brasileira de Trilhas 

Reglete escalada 

Renova mata 

Resistir E Trilhar 

RIO ADVENTURE 

Rio Rock Climbing 

RioEx 

Road trip  

Roctrip 

Rokaz 

Rokaz clube montanha 

Rosa dos ventos  

Rota Aventura 

Rota Brasil 

Rotas 

Rotas Trips 
Rotastrips  

Rumo ao Pico do Paraná 

Rumo ao topo 

Rural Adventure  

Sangue Aventureiro 

Sangue na Guela 

Sangue verde aventuras 

Sasquatch 

SEE 

sejogaropejumpadventure 

Sem Limites 

Sem Limites  

Sem Limites Aventura  

Sem limites aventuras 

Ser mg 

Serra f ina 
Serra Negra da Mantiqueira  

Serras  

Serras do Montanhismo 

Serras Montanhismo 

Sesc 24 de maio 

Shekinah Trekking 

Simbiose Aventura  

Sinuosa climb 

Só de amigos 
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só vai 

sobrevivencialismo 

Sobrevivente das Trilhas 

Sobreviventes das Trilhas e Ascendentes 

Sol de indiada  

Solteirosnatrilhaeamigos 

Soltos 

SOS Mochileiras 

Soul Trekking 

Sozinho 

StartSlackline 

Subida de montanha 

Subiu de Rapel, moço? 

Summit 

Summit Escalada 

T e T trekking 
T&T Trekking & Travessias 

Teresa PeloMundo 

Terra de Gigantes 

TERRA DE GIGANTES - trilhas e montanhas 

Terra Média Trekking 

Terra Vertical Turismo Aventura 

Texas mountain 

Tio Bicho 

To sem grupo 

Top Trip Adventure 

Torre Jonwillian  

TPM 

Trail Adventure pr 

Transmantiqueira 

Travessias e Travessuras 

Treeking Brasília  
Treino Climb JF 

Trekking  

Trekking Blumenau 

Trekking Brasília 

Trekking CLV 

Trekking com amor 

Trekking de Gaúcho 

Trekking desafios floripa 

trekking dos amigos 

trekking Friends  

Trekking JF 

Trekking Mariana 

Trekking São Paulo 

Trekking ultra light 

TREKKING-BH 

Trekling e travessias 
Trepada entre amigos 

Trepators adventure 

Tribo 

Trilha Extrema - MS 

Trilha na pegada 

Trilha Transcarioca 

Trilha Transespinhaço 

Trilha Verde da Maria Fumaça 

Trilhadeira montanhismo 

Trilhadeiros 

Trilhadeiros Montanhismo 

trilhadosbogspot. 

Trilhando 

Trilhando adventure 

Trilhando caminhos  

Trilhando Montanhas  

Trilhandos  

Trilhas 

Trilhas & Montanhas 

Trilhas & Montanhas 2020 

Trilhas & Trilhas 

Trilhas 0800 do RJ 

TRILHAS Bahia 

Trilhas de Porto Alegre 

Trilhas do cipó  
Trilhas do Paraná 

Trilhas do Rio de Janeiro 

Trilhas do Sul 

Trilhas e Cachoeiras 

Trilhas e costões 

Trilhas e Montanhas 

Trilhas e Montanhas Santos 

Trilhas e Passeios 

Trilhas e rapel 

Trilhas e Trilhas 

Trilhas Floripa - orkut/facebook 

Trilhas na Serra - Petrópolis 

Trilhas Pega Leve  

Trilhas Porto Alegre 

Trilhas Quase Secretas 

Trilhas SP 
Trilhas&trip 

Trilhassp 

Trilheiras 

trilheiras do salto alto 

Trilheiros 

Trilheiros Brasil 

Trilheiros do Paraná 

Trilheiros do rosao  

Trilheiros MG 

Trilheiros PN 

Trilheiros sp 

Trio natural na aventura 

Trip Aventuras RS 

Trip GG Cachoeiro 

Trip Montanha 

TRIP MONTANHA  
Trip Peso Pesado 

Trip Pistache 

Trip trop 

TripMontanha  

Trips 

Trips sem f ins lucrativos 

Tripstache 

TRIVIBIKE 

Trota America 
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Trotamerucas 

Trotamundo 

Tucano travel 

TurismoRoots 

Turma do Ailton  

Turminha da Ilha Montanhismo  

Uai 

UEB Escoteiros Região RJ 

UEJ 

UERE 
UNICERJ ( NOME CORRETO União de 
Caminhantes e Escaladores Rio de Janeiro 
(Unicerj) 

Unitrilhas 

Up Escalada 

UPE União Paulista de Espeleologia  

Ustião 

Vagabonds 

Vaquinhas de compra de chapeleta 

VaraMato 
Vertente 

Vertex 

vertical aventura  

Vertical Extremo 

Vertical Minas 

Viajantes Invertebrados 

Vibe Vertical 

Vivência Outdoor 

Vqriis 

VTrekking 

World Adventure Society 

Xila adventure 

XTreme Expedições  

X-trilha 

Xumbrega 

Zappa 

Zelados 
Zion 

Zion Move 

Zooi de Frigideira 
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https://docs.google.com/forms/d/19tdnyphXeBsv6Aqhk3j7j3UO_qWsaB2xYkyrMtZs4do/edit 1/10

Censo Montanhismo no Brasil 2020
Este é o formulário eletrônico do Censo Montanhismo 2020. Projeto voluntário e colaborativo que visa atualizar os dados sobre essa 
prática no Brasil.  

Já foram realizados outros 5 censos, sendo o primeiro em 1998 e o último em 2015.  O Censo não divulgará nenhum dado que identifique 
individualmente qualquer participante e apenas estatísticas resultantes desse levantamento serão divulgadas em forma de relatório no 
nosso website www.cemon2020.org.br 

O censo objetiva: (i) levantar o perfil do montanhista (Dados pessoais); (ii) Identificar as atividades praticadas e aprofundar em algumas 
questões (Atividade e experiência); (iii) Identificar os vínculos com o montanhismo organizado (Organização);e, (iv) Identificar padrões de 
consumo (Cultura e economia). 

Nesta edição foram incluídos critérios importantes para o contexto atual do Montanhismo, como nossas etnias, grupos informais, 
identidade de gênero, praticantes individuais e praticantes com deficiências.  

Garantimos aos participantes a manutenção do sigilo e da privacidade de sua participação e de seus dados durante todas as fases da 
pesquisa e posteriormente na divulgação. 

Os participantes poderão entrar em contato a qualquer momento com os pesquisadores responsáveis através do email  
cemon@cemon2020.org.br 

Coordenação Geral: Giselle Melo, presidente da Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Minas Gerais e do Centro 
Excursionista Mineiro 

Agradecemos sua participação! 

Período de coleta de dados:  Dezembro de 2020 a Janeiro de 2021 

*Obrigatório
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1.

Marcar apenas uma oval.

Sim, concordo em participar do Censo Montanhismo no Brasil 2020 Pular para a pergunta 2

Não concordo em participar do Censo Montanhismo no Brasil 2020

Dados
Pessoais

O objetivo desta seção é levantar o perfil dos praticantes de montanhismo no Brasil e possibilitar o cruzamento dos demais dados 
levantados.

2.

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

3.

Marcar apenas uma oval.

Masculino

Feminino

Outro

Prefiro não dizer

4.

Marcar apenas uma oval.

Amarelo

Branco

Indígena

Pardo

Preto

5.

Declaro estar ciente que esta pesquisa online tem por objetivo levantar o perfil dos praticantes de montanhismo brasileiro e
que irá consolidar as respostas e não apresentará, sob nenhuma hipótese, os meus dados pessoais individualmente. *

Sexo *
Refere-se às características anatômicas de uma pessoa

Gênero *
Refere-se ao gênero pelo qual a pessoa se identifica

Identificação Étnico-Racial *
Definição utilizada pelo IBGE de opções em pesquisa de cor ou raça da população brasileira

Ano de nascimento *
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6.

Marcar apenas uma oval.

Solteiro(a)

Namorando(a)

Casado(a) (casamento formal ou união estável ou morando junto)

7.

Marcar apenas uma oval.

AC

AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

MS

MT

PA

PB

PE

PI

PR

RJ

RN

RO

RR

RS

SC

SE

SP

TO

8.

Status de Relacionamento *
Nosso interesse é apenas saber o status do seu relacionamento atual e não seu "estado civil"

Estado onde vive atualmente *

Cidade onde mora *
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9.

Marcar apenas uma oval.

Ensino Fundamental Incompleto

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio Completo

Graduação Incompleta

Graduação Completa

Mestrado

Doutorado

10.

Marque todas que se aplicam.

11.

Atividade e experiência

12.

Marque todas que se aplicam.

Escalada/Bouldering

Caminhada/Excursionismo

Canionismo

Highline

Rapel

Escolaridade *

Área do Conhecimento

Área de estudo Área que trabalha

Exatas

Biológicas

Humanas

Geociências

Exatas

Biológicas

Humanas

Geociências

Portador de deficiências
Cresce o número de portadores de deficiências praticantes de Montanhismo. Se é o seu caso, por favor compartilhe, é um dado muito importante.

Qual(is) modalidade(s) você pratica? *
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13.

Marcar apenas uma oval por linha.

14.

Marcar apenas uma oval.

Escalada/Bouldering Pular para a pergunta 15

Caminhada/Excursionismo Pular para a pergunta 18

Canionismo Pular para a pergunta 19

Highline Pular para a pergunta 19

Rapel Pular para a pergunta 19

Escalada

15.

Marque todas que se aplicam.

Alta Montanha e ou Alpina

Big Wall

Bouldering

Escalada Artificial

Escalada em livre

Escalada tradicional (Independente da forma de proteção)

Escalada esportiva (vias curtas, vias de falésias)

Escalada Indoor

Psicobloc

Solo

16.

Marcar apenas uma oval.

Não pratico escalada

menor ou igual a V (quinto grau)

entre VI a VII (quinto e sétimo grau)

VII (sétimo grau)

VIII (oitavo grau)

IX (nono grau)

mais do que IX (nono grau)

Já teve alguma lesão devido a estas práticas? *

SIM NÃO

Membros superiores

Membros inferiores

Membros superiores

Membros inferiores

Qual modalidade você mais se DEDICA? *

Qual estilo você pratica? *

Se pratica escalada, qual grau está seu desempenho? *
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17.

Marcar apenas uma oval.

Não pratico bouldering

V1

V2

V3

V3/4

V4

V5

V5/6

V6

V7

V8

V8/9

V9

V10

V11

V12

V13

V14

V15

V16

Pular para a pergunta 19

Caminhada

18.

Marque todas que se aplicam.

Caminhadas (Hiking, bate e volta)

Travessias (Trekking, carminhada com pernoite, circular ou não)

Trilha de longa distância (acima de 100km ou 5 dias)

Pular para a pergunta 19

Tempo de prática

Se pratica Bouldering, qual seu desempenho? *

Qual estilo você pratica? *
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19.

Marcar apenas uma oval.

menos de 1 ano

de 1 a 3 anos

de 3 a 5 anos

de 5 a 10 anos

de 10 a 20 anos

Acima de 20 anos

20.

Marcar apenas uma oval.

Todos os dias

Pelo menos 1x por semana

Pelo menos 1x a cada 15 dias

Pelo menos 1x por mês

Pelo menos 1x a cada 6 meses

Pelo menos 1x por ano

Organização

21.

Marcar apenas uma oval por linha.

22.

Há quanto tempo você pratica a modalidade que mais de dedica? *

Qual a frequência você pratica a modalidade que mais se dedica? *

Você participa de algum tipo de montanhismo organizado? *
Por *grupo informal* entende-se grupos de mídias sociais ou lista de emails e que não estão associados a uma entidade representativa do montanhismo

Não Sim Já participei

Clubes ou associação de montanhismo

Filiado individual em federação

Grupo informal

Clubes ou associação de montanhismo

Filiado individual em federação

Grupo informal

Qual o nome do clube/associação OU do principal grupo informal que participa? *
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23.

Marcar apenas uma oval.

Acompanhando amigos, sem vínculo a grupos formais ou informais

Curso informal com amigo

Curso formal com instrutor

Agência de turismo

Grupo informal ou de mídias sociais (Face, Insta, WhatsApp)

Clube/associação de montanhismo

Sozinho

24.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Curso de Escalada

Curso Básico de Montanhismo

Primeiros Socorros

Primeiros socorros áreas remotas

Orientação

Auto-resgate

Resgate em áreas remotas

Escalada em gelo

Trânsito e glaciar

Nenhum curso

25.

Marcar apenas uma oval.

Apenas recreação/lazer/esporte

Principal fonte de renda

Fonte de renda secundária

26.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Escalador(a)

Montanhista

Canionista

Trilheiro(a)

Trekkeiro(a)

Nenhuma das opções

Cultura e Economia

Como iniciou na prática da modalidade que mais se dedica? *

Quais dos cursos listados você já fez? *

A prática do montanhismo é para você: *

Você se considera: *
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27.

Marque todas que se aplicam.

Blog

Site

Podcast

Livro

Audiolivro

Canal internet

Não consumo informações nestes meios

28.

Marque todas que se aplicam.

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

29.

Marque todas que se aplicam.

30.

Marque todas que se aplicam.

Consumo de conteúdo *
Para se manter atualizado sobre as atividades que pratica, qual(is) conteúdo(s) você consome?

Com quais mídias sociais você interage? *

Livros sobre montanhismo

POSSUI JÁ LEU

Nenhum

Menos de 5

de 5 a 10

Mais de 10

Nenhum

Menos de 5

de 5 a 10

Mais de 10

Viagem para prática
Você já viajou com o objetivo PRINCIPAL de praticar atividades de montanhismo?

SIM NÃO

Para outra cidade

Para outro estado

Para outro país

Para outra cidade

Para outro estado

Para outro país
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31.

Marque todas que se aplicam.

Global Positioning System (GPS - por exemplo Garmin)

Comunicador por Satélite Bidirecional (por exemplo Spot X)

Localizador/Rastreador por Satélite (por exemplo Spot GEN, Spot TRACE)

Aplicativos de navegação para celular (por exemplo MapMe, Wikiloc, Strava etc)

Não possuo ou não uso equipamentos/aplicativos

32.

Marcar apenas uma oval.

até 2 SM

entre 2 e 4 SM

entre 4 a 6 SM

entre 6 e 8 SM

acima de 8 SM

33.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Informe se possui alguns destes equipamentos *

Qual a sua faixa de renda?
SM = Salário Mínimo, considerar o valor em vigor do ano de 2020 igual a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)

Deixe seu comentário, crítica ou sugestão

 Formulários


