
DIRETRIZES PARA A RETOMADA COM SEGURANÇA DAS ATIVIDADES EXTERNAS 

DO CEB NO PERÍODO EXPERIMENTAL DE 30 DIAS

1. Objetivo

Retomar gradualmente as atividades externas, adaptadas aos atuais padrões sanitários 

relacionados à pandemia de COVID-19, estreitando os laços entre guias e associados.

2. Introdução e premissas

As atividades físicas são consideradas essenciais para as saúdes mental e física. Fiocruz 

(MELO et al., 2020) e OMS (2020) em documentos sobre as considerações psicossociais 

e de saúde mental durante o surto de COVID-19 recomendam a realização de atividades 

saudáveis que possam ser relaxantes e a prática regular de exercícios. É inegável que as 

atividades de montanhismo contribuem também para a saúde mental, tão importante em 

tempos de pandemia.

O risco de transmissão para ambientes abertos permanece baixo em atividades ao ar 

livre, com uso de máscara e seguindo o hábito do montanhista de caminhar em silêncio 

ou falando baixo, mas aumenta em função do comportamento das pessoas e duração da 

atividade, mesmo com uso de máscaras (Jones et al. 2020). Veja o Quadro 1, item 8.3.

É importante destacar o papel do CEB enquanto instituição que pode fornecer todos os 

recursos, materiais e humanos, para a realização organizada de práticas ao ar livre, onde 

o cuidado com a saúde é ainda mais importante. Como instituição que sempre preconizou

pela segurança no montanhismo, entendemos que o CEB tem o papel fundamental de 

oferecer aos seus associados atividades físicas prazerosas, saudáveis, cujos riscos são 

criteriosamente avaliados.

Assim sendo, considerando que é desejo de parte do corpo de guias do CEB o retorno 

das atividades oficiais e que parte desses próprios guias já foi contemplada com o 

calendário de vacinação, elaboramos a presente proposta com diretrizes para a retomada 

gradual de atividades ao ar livre. Recomendamos a leitura do item 8 com indicações de 

documentos sobre a COVID-19.

3. Proposição



Propomos a retomada gradual da realização de atividades de montanhismo no CEB, 

contemplando oficinas, caminhadas e escaladas, adotando-se a implementação de 

orientações sanitárias e a avaliação de riscos como ferramenta para promoção de 

protocolos de segurança. É intuito do CEB que o retorno às atividades permita aos seus 

sócios desfrutarem com segurança de atividades que promovam a manutenção da saúde,

avaliando de modo sistemático e regular a eficácia desses protocolos.

Para tanto, as seguintes restrições deverão ser adotadas em todas as atividades oficiais 

do CEB neste período experimental, atendo-se sempre aos requisitos de saúde e 

segurança sanitária.

4. Formato e restrições das atividades

4.1 Recomendamos que as atividades sejam de dificuldade e duração baixa.

● Quanto a dificuldade nas três principais atividades promovidas pelo CEB:

– Caminhada: Leve ou Leve Superior;

– Escalada: Até 4º com no máximo duas enfiadas.

– Bike: Leve ou Leve Superior.

4.2 A atuação dos guias e auxiliares se dará exclusivamente através de atividades 

realizadas por meio das “pranchetas” oficiais.

4.3 As práticas deverão obrigatoriamente ocorrer ao ar livre, em local que permita o 

distanciamento entre os participantes. Nas trilhas, o distanciamento mínimo a ser mantido 

entre os participantes deverá ser de 2 metros.

4.4 Para estas atividades teste de reaproximação da comunidade cebense, 

recomendamos que a duração não exceda 3 horas. [Alterado para 4 horas, após 

avaliação do período]

4.5 As atividades deverão ser realizadas respeitando-se o limite máximo de 6 pessoas por

atividade, incluindo guias, auxiliares e monitores. [Alterado para 7 pessoas, após 

avaliação do período]



4.6 De modo a evitar grandes deslocamentos, recomendamos que as atividades sejam 

realizadas no município onde o guia reside, e que seja dada preferência à participação de 

associados que também residam na mesma região.

4.7 Os guias e participantes que já foram contemplados no calendário de vacinação das 

suas localidades devem preferencialmente estar vacinados para participar das excursões.

4.8 Deverão ser respeitados os protocolos e restrições adotados por órgãos públicos, seja

em nível municipal, estadual ou federal. Isso implica, por exemplo, no respeito ao eventual

fechamento de Unidades de Conservação e restrição de circulação em virtude da 

implantação de barreiras sanitárias nas rodovias.

4.9 Recomendamos priorizar locais não populares e/ou que possuam poucos 

frequentadores, evitando-se locais onde outros grupos externos possam vir a proporcionar

qualquer tipo de aglomeração ou fila.

4.10 Evite sempre que possível a utilização de transporte público. No caso de ser 

necessário o uso de carona entre participantes, recomendamos que o número de 

ocupantes dos veículos não atinja a lotação máxima. Janelas deverão ser mantidas 

abertas, com os sistemas de ventilação e de ar-condicionado desligados.

4.11 Os guias não serão obrigados a abrir “pranchetas” enquanto durar o estágio de 

pandemia, nem haverá qualquer consequência caso eles não desejem realizar nenhuma 

atividade.

4.12 Caso algum participante apresente qualquer sintoma de síndrome gripal no período 

que anteceda a atividade, deverá informar ao guia e não poderá participar dessa ou de 

qualquer outra atividade do CEB por 2 semanas. No caso dos guias, a ocorrência de 

qualquer sintoma gripal será motivo para o adiamento ou cancelamento da atividade.

4.13 Os guias deverão dar ampla ciência aos participantes de todas as orientações 

constantes neste documento, previamente à realização das atividades.



5. Regras Sanitárias

5.1 O uso de máscara é obrigatório para todos desde o início até o término da atividade, 

inclusive nas paradas para descanso e para quaisquer registros fotográficos ou filmagem 

da atividade. Recomenda-se o uso de máscaras tipo N95 ou PFF-2 (vide o vídeo 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fqQx080ckJU).

5.2 Recomendamos que todos os integrantes da atividade realizem a higienização 

periódica das mãos com álcool 70%, quando possível e pertinente.

5.3 Recomendamos que ao final da atividade não sejam realizadas refeições e/ou 

confraternizações coletivas.

5.4 Durante a atividade os integrantes não devem compartilhar água, outras bebidas, 

comidas ou quaisquer objetos de uso pessoal.

5.5 Caso haja compartilhamento de material de escalada, os mesmos deverão ser 

higienizados previamente e após seu uso nas atividades. Para mais esclarecimentos 

sobre a higienização recomendamos a leitura do documento da FEMERJ citado no item 

8.1.

6. Pós-atividade

6.1 Os participantes que realizarem alguma atividade deverão informar ao guia a respeito 

do eventual aparecimento de qualquer sintoma gripal em até 2 semanas após sua 

participação.

6.2 O guia deverá repassar essa informação aos demais participantes que estiveram na 

mesma atividade, respeitando a privacidade do informante, para que avaliem seu estado 

de saúde e tomem as medidas necessárias, se desejarem.

6.3 O guia deverá comunicar imediatamente ao Diretor Técnico qualquer ocorrência 

sanitária acontecida durante ou após a atividade.



6.4 As atividades serão avaliadas utilizando-se reunião com os guias, relatórios das 

atividades elaborados pelos mesmos, listas de presença e questionário sanitário com 10 

questões objetivas que será disponibilizado a todos os participantes da excursão (Anexo 

1).

7. Observações

Reiteramos que esse programa de retomada gradual das atividades é de caráter 

temporário e experimental pelo período de 30 dias, podendo ser alterado ou até mesmo 

revogado a qualquer momento em virtude de fatos e/ou condições supervenientes no 

âmbito do próprio CEB ou de condições sanitárias e de evolução da pandemia de COVID-

19 no Estado do Rio de Janeiro, em outras unidades da federação ou no Brasil.

A Diretoria do CEB manterá canal aberto de comunicação com todos os associados e em 

particular com os guias, como sempre o fez, para que as diretrizes aqui propostas sejam 

continuamente avaliadas e aperfeiçoadas, de modo que atravessemos com segurança o 

atual cenário pandêmico que nos é imposto.

8. Leitura recomendada

8.1 Recomenda-se a leitura do documento produzido pela FEMERJ com Recomendações

para prática de Montanhismo em período da pandemia da COVID-19 (FEMERJ: Nº STM-

2020/04), disponível em http://www.femerj.org/wp-content/uploads/femerj-stm-2020-04-

0.pdf

8.2 Uso da máscara N95 e PFF2

O vídeo “O grande segredo das máscaras N95 e PFF2” (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=fqQx080ckJU) explica o funcionamento de máscaras 

N95 ou PFF2 e ajuda a compreensão do motivo pelo qual são mais eficientes que as 

demais.

8.3. Quadro 1 – Risco de transmissão por SARS-CoV-2 em diferentes ambientes e tempo 

de exposição.



Observe que o risco de transmissão para ambientes abertos, mesmo com uso de 

máscaras, aumenta em função do comportamento das pessoas e duração da atividade. 

Entretanto, o risco permanece baixo em atividades ao ar livre, com uso de máscara e 

seguindo o hábito do montanhista de caminhar em silêncio ou falando baixo.

Por outro lado, o risco é alto, mesmo em ambiente aberto se as pessoas estiverem 

cantando ou gritando ou até mesmo falando sem máscara por um longo período de 

tempo.

Fonte: Jones et al., 2020. Tradução: Pinheiro (2020).
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Rio de Janeiro, 2 de junho de 2021

Grupo da Diretoria do Centro Excursionista Brasileiro

ANEXO 1

BREVE QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE NO PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO

RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES

Recomenda-se o preenchimento do questionário por todos os participantes das 

excursões, sejam sócios, guias, monitores ou auxiliares de guia.

O questionário tem por objetivo prover informações relativas às atividades desenvolvidas 

pelo CEB, em período especial de monitoramento de casos de COVID-19. O CEB irá 

adaptar as atividades de acordo com os riscos avaliados nas informações fornecidas.

Todas as respostas têm caráter anônimo e confidencial, cujo respondente não será 

identificado, e se destinam a fins estatísticos de uso exclusivo do CEB, não servindo 

juridicamente como meio de prova.



Proteção individual

Uso de máscara

( ) Mantive o uso da máscara durante toda a atividade e retirando-a apenas para beber 

água e comer, mantendo distanciamento e higienizando as mãos nesse momento.

( ) Eventualmente retirei a máscara para tomar ar ou tirar fotos

( ) Não utilizei a máscara durante todo ou parte do percurso, pois sinto falta de ar e/ou 

outros inconvenientes ->pular para a seção “higienização pessoal”

Tipo de máscara utilizada

( ) Utilizei máscara artesanal

( ) Utilizei máscara industrializada tipo N95 ou PFF-2

( ) Não utilizei a máscara durante todo ou parte do percurso

Substituição da máscara

( ) Substituí a(s) máscara(s) por uma nova, quando houve necessidade

( ) Utilizei a mesma máscara durante toda a atividade

( ) Não utilizei a máscara durante todo ou parte do percurso

Higienização pessoal

( ) Portei meu próprio álcool gel e mantive seu uso sempre que pertinente.

( ) Portei meu próprio álcool gel e mantive seu uso eventualmente.

( ) Utilizei outro método de higienização (água/sabão, outros)

( ) Não levei meu próprio álcool gel

Proteção Coletiva durante a atividade

Distanciamento

( ) Mantive distanciamento ao longo de toda a atividade, inclusive ao tirar o fotos do grupo.

( ) Eventualmente o distanciamento foi reduzido



( ) O distanciamento mínimo de 2 metros não foi mantido, seja por motivo de acidente, 

assalto, susto ou puro entendimento de não ser necessário ao ar livre.

Compartilhamento de materiais de montanhismo (corda, mosquetões, mochila, bastão, 

etc.)

( ) Nenhum material foi compartilhado durante toda a atividade.

( ) Houve compartilhamento de materiais higienizados e uso de álcool gel nas mãos após 

o manuseio.

( ) Materiais foram compartilhados sem qualquer higienização, apenas as mãos 

higienizadas com frequência

( ) Não houve qualquer tipo de higienização no compartilhamento de materiais.

Compartilhamento de água e alimentos

( ) Nenhuma água ou alimento foi compartilhado durante toda a atividade.

( ) Houve compartilhamento de água ou alimento, mas cada um portava seu próprio copo 

ou recipiente sem manuseio do recipiente alheio.

( ) Ao menos um dos recipientes (Cantis, copos, etc) foi compartilhado.

( ) Houve compartilhamento de recipientes, higienizados antes do uso.

Transporte

Tipo de transporte utilizado para chegar ao local da atividade

( ) Não precisei utilizar transporte compartilhado (coletivo ou carona) -> seguir para a 

seção “atividade realizada”

( ) Cheguei ao local da atividade com veículo próprio, não compartilhado. -> seguir para a 

seção “atividade realizada”

( ) Cheguei ao local da atividade com veículo por aplicativo e ou carona, mas não peguei 

transporte coletivo.

( ) Cheguei ao local da atividade utilizando transporte coletivo. -> seguir para a seção 

“comportamento durante o transporte”

Uso de Carona. Informe o número de ocupantes, inclusive você, no transporte utilizado.



( ) Dois ocupantes

( ) Três ocupantes

( ) Quatro ocupantes

( ) Cinco ou mais ocupantes

( ) Não precisei utilizar transporte compartilhado

Duração do transporte por carona

( ) O trajeto não excedeu 30 minutos.

( ) O trajeto durou entre 30 minutos e 1 hora.

( ) O trajeto durou mais de 1 hora.

( ) Não precisei utilizar transporte compartilhado

Comportamento durante o transporte a caminho da atividade

( ) As janelas foram mantidas abertas, todos de máscaras e em silêncio.

( ) As janelas foram mantidas abertas, todos de máscaras mas conversando durante o 

trajeto.

( ) As janelas foram mantidas abertas, muitos sem máscaras e conversando durante o 

trajeto.

( ) As janelas foram mantidas fechadas, todos de máscaras e em silêncio.

( ) As janelas foram mantidas fechadas, todos de máscaras e conversando durante o 

trajeto.

( ) As janelas foram mantidas fechadas, alguns sem máscara e conversando durante o 

trajeto.

( ) Não precisei utilizar transporte compartilhado

Atividade realizada

Avaliação da atividade

( ) Correu bem, me senti seguro diante das regras de distanciamento e uso de máscaras e

álcool gel e me sinto apto a marcar/participar de nova atividade com maior grau de 

dificuldade e/ou duração.



( ) Senti que ao longo das atividades fiquei cansado e fui esquecendo o uso da máscara 

e/ou distanciamento, portanto marcaria/participaria apenas atividades de menor nível de 

complexidade

( ) Senti que ao longo das atividades relaxei quanto às medidas de segurança. Por esse 

motivo não me sinto confortável de marcar/participar de novas atividades no momento.

Orientações ao grupo

( ) Antes da atividade, fui informado das orientações constantes no “Documento de 

diretrizes para a retomada com segurança das atividades externas do CEB”

( ) No decorrer, ou ao final da atividade fui informado das orientações constantes no 

“Documento de diretrizes para a retomada com segurança das atividades externas do 

CEB”

( ) Não fui informado de orientações constantes no “Documento de diretrizes para a 

retomada com segurança das atividades externas do CEB”

Mensagem de confirmação de término do questionário:

O CEB e seu corpo de guias agradece a sua resposta. Todas as respostas têm caráter 

anônimo e confidencial, cujo respondente não será identificado, e se destinam a fins 

estatísticos de uso exclusivo do CEB, não servindo juridicamente como meio de prova.


