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MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL 
EM ATIVIDADES ESCOTEIRAS

Faz muito tempo desde que Baden Powell  realizou o acampamento de Brownsea  e deu inicio  ao Esco�smo, 
que hoje empolga a juventude em mais de 214 países e territórios. Naquela  época só os militares e os Escoteiros 
par�cipavam de acampamentos, além de uns poucos cien�stas e aventureiros que, com sua sede de conhecimento 
ou aventura, exploravam as vastas regiões que eram assinaladas nos mapas de então como Território Desconhecido.

Hoje, o “campismo” é tão largamente pra�cado que em alguns locais tornou-se mesmo um fator de risco para a 
conservação  da natureza. Lixo,  poluição do solo, da água e risco de incêndio, são algumas das ameaças 
representadas por aqueles que, por falta de conhecimento ou preguiça e desleixo, acabam causando danos e 
contribuindo para a degradação de locais outrora agradáveis graças à harmonia dos elementos naturais.

A frase tão singela, que representa o 6º Ar�go da Lei Escoteira -"O Escoteiro e amigo dos animais e das plantas"- 
expressa de forma  simples e direta a consciência  ecológica que deve dis�nguir as relações do Escoteiro com o meio 
ambiente.

Como tudo que se faz no Esco�smo, as a�vidades ao ar livre  sa�sfazem vários obje�vos educa�vos, sendo um 
deles a qualidade de contato e preservação da natureza. Vamos, portanto, apresentar aqui as regras básicas  para 
que acampamentos, jornadas e excursões, causem o mínimo impacto ambiental quando formos ao campo, à 
montanha ou à floresta.

Mínimo impacto ambiental em atividades escoteiras
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Ÿ PLANEJAMENTO É FUNDAMENTAL

Entre em contato prévio com a administração da área 
que você vai visitar para tomar conhecimento dos 
regulamentos e restrições existentes. Melhor ainda é 
fazer uma visita, e reunir todas as informações 
importantes para planejar a sua a�vidade.

Ÿ CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Informe-se sobre o clima do local e consulte a 
previsão do tempo, antes de qualquer a�vidade em 
ambientes naturais.

Ÿ EVITE GRUPOS MUITO GRANDES

Dependendo do local, a locomoção de um grupo acima 
de 30 pessoas, ainda que afeito ao contato com a nature-
za, pode causar ou agravar a degradação do ambiente.

Ÿ SEGURANÇA E ESSENCIAL

Deixe informações precisas com a Diretoria do Grupo, 
sobre a localização da área onde esta realizando a  
a�vidade, duração, horários, dia de  retorno e 
informações sobre como acionar o resgate. Avise 
também detalhadamente a administração local 
fornecendo todos os detalhes. Pessoal local será de 
grande auxilio em caso de emergência.
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Ÿ CAPACITAÇÃO FÍSICA E TÉCNICA.

 Escolha a�vidades de acordo com a capacitação  
técnica e a capacidade �sica dos par�cipantes. 
Conhecimentos de orientação, primeiros socorros e 
manuseio de ferramentas são importantes para evitar 
ou remediar imprevistos. 

Ÿ EQUIPAMENTO ADEQUADO

Cada situação ou �po de a�vidade exige um �po de 
equipamento apropriado, que tem que atender ao 
número de par�cipantes e estar em perfeitas condições 
de uso e perfeito estado de conservação. A 
improvisação pode  representar risco de vida.

Ÿ CUIDE DAS TRILHAS E LOCAIS PARA 
ACAMPAMENTO OU PERNOITE.

Quando usar trilhas não tome atalhos nem faça 
qualquer coisa que possa aumentar a sua largura, facili-
tando a erosão. Acampando, evite áreas frágeis que já 
estejam muito degradas. Não abra clareiras e dê preferen-
cia a locais pré-estabelecidos. Não abra valetas em torno 
das barracas, e estenda um plás�co sob a barraca.

Quando for fazer pioneirias, escolha locais em que 
haja bambus em abundância e corte sempre o mínimo 
possível. Esteiras de madeira podem ser confeccionadas  
sede e  transportados para o campo podem servir como 
tampo para as mesas  e reu�lizadas muitas vezes. Use a 
cria�vidade para reaproveitar muitas vezes o bambu 
cortado para uma a�vidade, estocando-o em seu grupo 
ou local apropriado.

As Patrulhas também podem ser desafiadas a criar 
artefatos que permitam um Campo confortável, 
u�lizando um mínimo de material colhido no campo.

 Não esqueça que é terminantemente proibido  
molestar a natureza em qualquer Parque Nacional ou 
Reserva Ambiental.

Ÿ LIXO E RESÍDUOS

 Não queime nem enterre o lixo. Todo o lixo derivado de 
nossas a�vidades deve ser trazido de volta. As embalagens 
podem ser esmagadas, comprimidas e acondicionadas em 
sacos plás�cos e depositadas onde haja uma coleta 
organizada de lixo e resíduos. U�lize as instalações 
sanitárias, quando exis�rem. Quando houver necessidade 
cave uma fossa e enterre as fezes e o papel u�lizado.  Essa 
fossa deve estar a no mínimo, 60 m, de qualquer fonte de 
água, córrego, poço, trilha ou local de acampamento.

Ÿ DEIXE CADA COISA EM SEU LUGAR

Resista a tentação de levar "lembranças" para  casa. 
Deixe pedras, flores, conchas etc. onde você os 
encontrou para que outros possam apreciá-los.

Tire apenas fotografias, deixe apenas pegadas e leve 
para casa apenas suas memórias.

Ÿ NÃO FAÇA FOGUEIRAS

Fogueiras matam o solo, enfeiam os locais de 
acampamento e sem o devido cuidado podem ocasionar 
grandes incêndios florestais, destruindo em pouco 
tempo o que a natureza levou centenas de anos para 
construir. Se for indispensável fazer uma fogueira, use 
apenas madeira morta encontrada pelo chão . Use uma 
área limpa afastada de vegetação rasteira que possa 
propagar o fogo. Tenha certeza absoluta que o fogo, 
mesmo as brasas, esta inteiramente apagado antes de 
se afastar do local. Tenha em mente que em  áreas de 
preservação ambiental, e proibido acender fogueiras, ou 
são reservados locais para tal, o que naturalmente deve 
ser respeitado.

Ÿ RESPEITE OS ANIMAIS E PLANTAS

Observe os animais os animais e a distancia. A proxi-
midade pode ser interpretada como ameaça e desenca-
dear um ataque, mesmo de pequenos animais. Além 
disso animais silvestres podem transmi�r doenças graves.

Outro cuidado a ser observado e não alimentar os 
animais, nem deixar os alimentos a seu alcance. 
Alimentos industrializados podem ser indigeríveis e 
torná-los doentes e incapazes de procurar alimento na 
natureza. Embalagens de plás�co ou papel celofane, se 
engolidas, podem fixar-se ao aparelho diges�vo 
causando morte  lenta e dolorosa.

Não colha flores ou mudas de plantas, nem corte ou 
faça  talhos na casca das árvores.

Ÿ COLOQUE EM PRÁTICA A CORTESIA

Ao acampar ou caminhando na trilha evite fazer 
ruídos desnecessários que assustam a vida silvestre e 
impedem um contato harmonioso com a natureza.

Deixe os animais domés�cos em casa, Caso leve um 
cão, mantenha-o sob controle, evitando que ataque 
animais silvestres e com seus la�dos acabe perturbando 
outros visitantes. Há que considerar também a 
possibilidade da invasão de outros acampamentos e 
molestar outros visitantes.

Ÿ COLABORE COM OUTROS VISITANTES

Transmi�ndo os princípios de mínimo impacto 
sempre que houver oportunidade.


