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EDITORIAL MAIO/AGOSTO 2021
O Brasil e o mundo seguem lidando
com a pandemia de COVID-19, na difícil
tarefa de conciliar a vida em sociedade com
os protocolos de segurança sanitária.
O CEB é um promotor de atividades
de montanhismo que contribuem para a
saúde física e mental, tão importantes
nestes tempos. No intuito de retornar às
atividades oficiais com responsabilidade
institucional, a Diretoria divulgou em junho
as diretrizes para retomada gradual das
atividades
externas
em
período
experimental, com recomendações e
avaliações para os guias e sócios.
Este Boletim, excepcionalmente de
novo em edição quadrimestral, publica a
íntegra das referidas diretrizes e os
registros das atividades oferecidas no
período.
Nossa matéria de capa traz o relato
da cicloviagem de Augusto Cavalcante em
Minas Gerais. Bicicleta foi o tema sugerido
pelo Rafael Damiati para marcar o Dia
Mundial da Bicicleta, em 3 de junho. Já
adiantamos que mais 2 matérias sobre
ciclismo estamparão os próximos boletins;
aguarde!

DIRETORIA
Presidente
Horacio Ernesto Ragucci
hragucci@gmail.com

A presente edição também traz o
relato de Adilson Rodegheri sobre a relação
entre o CEB e a Trilha Transcarioca, e a
adoção de trecho da Trilha. Já Francisco
Caetano faz uma espécie de crônica
incentivando o foco na escalada.
Na coluna Sobre Mapas e
Montanhas, o trio Bruno Negreiros, Gabriel
Lousada e Rafael Damiati apresenta uma
fonte de consulta para pesquisa de
características
ambientais
de
uma
localidade.
Destacamos a nova coluna do trio
Ana Isabel Aguiar, Cláudia Bessa e Mônica
Vilarim: Bichos, Plantas e Afins. Como o
título sugere, a coluna expõe fotos, fatos e
curiosidades sobre estes elementos da
natureza.
Finalizamos com a lista dos
Aniversariantes do período, dando
parabéns a eles e a todos nós para cada
novo ciclo completado.
Até a próxima e abraços! (Na torcida
por mais abraços físicos do que virtuais!)
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As matérias
assinadas são de
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seus autores. Elas
não traduzem
necessariamente a
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Texto e fotos: Augusto Cavalcante

Imagine o seguinte cenário: você
está no final do ano de 2020, passou boa
parte do ano confinado em seu
apartamento de aproximadamente 50 m²,
está se sentindo saturado pelo estresse do
trabalho, sente uma falta extrema da
natureza e precisa tirar 30 dias de férias
até o início de 2021. O otimismo da criação
da tão esperada vacina é interrompido
pelas notícias da segunda onda de casos de
Covid-19 e te inibe de fazer qualquer tipo
de viagem tradicional. Complicado, né?
Eis que surge na mente um sonho
antigo, viajar de bicicleta. Defini como
data de partida o dia 22 de janeiro, e a
partir daí minha viagem começou. Tinha
apenas dois meses para planejar uma
cicloviagem do zero, não tinha experiência
alguma nem costume de pedalar, minha
bike estava abandonada no bicicletário do
prédio e sentia uma certa insegurança em
realizar tal feito sozinho, porém teria que
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fazer mesmo assim, ou simplesmente não faria.
Enfrentei muitos desencorajamentos,
tanto por parte da família quanto de amigos e
colegas de trabalho; passei a falar que não iria
sozinho, pois estava cansado de sermões, mas
caso perguntassem quem iria comigo eu
respondia “eu e Deus”.
Depois de muitos vídeos no YouTube,
compras de acessórios, bike fit, revisão na bike
e a definição do trajeto, eu estava pronto. Parti
rumo a Diamantina com minha magrela no
bagageiro do ônibus. Chegando lá fui conhecer
a cidade, fiz uma caminhada muito bonita até
o Caminho dos Escravos e o Morro do Cruzeiro.
Depois de “turistar” em Diamantina, segui o
cronograma estipulado por mim e parti para
Gouveia, a primeira pernada da viagem.
A adaptação ao pedal durou em torno
de 3 dias, pois mesmo com trechos curtos (de
40 a 50 km) eu sentia dores na lombar e nas
pernas, as subidas pareciam ser infinitas...
Eram tantos morros que a estimativa de
altimetria do Google Maps apresentava o
trajeto como um trecho plano, e esse contraste
mexeu bastante com meus ânimos, pois
parecia que eu passava mais tempo
empurrando a bicicleta do que pedalando.
Mesmo com as dificuldades, eu me sentia
muito grato e animado pelas lindas paisagens
no caminho.

Trecho
Capela do Saco X Carrancas
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Outro ponto bastante desafiador foi o
fato da estrada não ter acostamento na maior
parte do trajeto escolhido por mim. Eu queria
muito ouvir música, porém tinha que ficar com
os ouvidos livres e atentos ao tráfego. O sol
castigava demais, mas minha experiência em
atividades do CEB e do CBM me levou a tomar
bastante cuidado com a insolação e
desidratação, protegendo totalmente meu corpo
do sol e tomando água de 20 em 20 minutos.
Acampei nas duas primeiras cidades:
na primeira arrumei um canto em um posto de
gasolina e na segunda coloquei minha rede em
um local seguro junto a um rio. Depois disso,
percebi que havia hospedagens tão baratas que
não compensava ficar acampando todos os dias.
Em Brumadinho, por conta das obras de
recuperação pelo rompimento da barragem, não
havia hospedagem com vaga, nem me deixaram
acampar no posto da cidade devido ao grande
movimento 24 h por dia. Depois de várias
tentativas, me aconselharam seguir viagem; o
cansaço era forte e bateu um desânimo, mas
segui em frente. Parei alguns quilômetros à
frente, em um bairro afastado da cidade, onde
achei aberta apenas uma mercearia que
também era um boteco; comi um salgadinho e
tomei uma coca, e esperei encontrar alguém que
parecesse confiável para pedir informações.

Trajeto

Comecei a falar com um rapaz que
me perguntou de onde eu estava vindo, falei
que vinha de Esmeraldas e ele ficou
impressionado, então me perguntou onde eu
dormiria e como eu fazia para tomar banho:
expliquei que o banho eu tomaria com os
lenços umedecidos que levava na bagagem, e
que estava procurando um lugar para
montar a barraca. Logo em seguida ele me
ofereceu abrigo e o dono na mercearia me deu
um “OK” dizendo que era um rapaz de
confiança. Hudson “Mamão” abriu as portas
de sua casa para mim: tomei um banho
quente, lavei minhas roupas, teve muita
prosa e ele me presenteou com um ótimo
jantar. No dia seguinte parti bem cedinho, às
6 h, rumo à próxima cidade. A região de
Brumadinho foi uma das mais bonitas pelas
quais passei.

Fonte: Google Maps

Equipamentos
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Em Ouro Preto fiquei encurralado
pela chuva, mas foi ótimo, pois aproveitei
para fazer uma revisão na bicicleta, fazer
massagem, descansar bastante, e também
aproveitei para conhecer melhor a cidade
cuja história é repleta de sofrimento e
conspiração – é possível sentir uma energia
bastante pesada na região. Mesmo tentando
fugir da chuva, quando saí de Ouro Preto
peguei muita chuva até chegar em Ouro
Branco, mas deu tudo certo e consegui ficar
em uma hospedaria de procedência duvidosa
que serviu para descansar para o dia
seguinte.

Trecho
Gouvea x Presidente Juscelino
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agradável, repleta de histórias e
risadas. No dia seguinte parti rumo
a Carrancas e a paisagem do trecho
foi deslumbrante.
Depois de curtir algumas
cachoeiras de Carrancas, decidi ir
direto rumo a São Thomé das
Letras, que seria o trecho mais longo
da viagem inteira (76 km), mas
seria também o último. Nesse trecho
tive que trocar a câmara traseira
duas vezes, foram quase 10 horas de
viagem e ganho de elevação de 2.107 m,
pois São Thomé é literalmente no
cume de uma montanha, mas valeu
cada segundo da viagem. Sempre
fui apaixonado por Minas Gerais e
essa viagem me fez ficar ainda mais.

Durante toda a viagem, as pessoas ficavam
impressionadas com o que eu estava fazendo e
sempre falavam coisas como “você tá animado,
hein!?”, “corajoso!”, mas nem de longe eu estava
fazendo algo sobre-humano... não sou nenhum atleta
e minha bike não era nada especial, eu apenas tive a
disposição de tirar um sonho do papel e isso me fez tão
bem, eu senti que posso visitar cidades que sempre
quis conhecer com as minhas próprias pernas.
É incrível como as coisas se tornam tão mais
simples quando as colocamos em prática. Obrigado
CEB e todos os companheiros pelas experiências
que tivemos e pelas muitas que ainda teremos.

Augusto Cavalcante
Sócio do CEB

Carrancas

Cachoeira da Toca
Diamantina

Alguns trechos depois, resolvi entrar na
Estrada Real para chegar em Carrancas, troquei
os pneus por uns do tipo “biscoito” para entrar na
estrada de terra e algumas horas depois fui
interceptado pela chuva na balsa, indo para a
Capela do Saco. Chegando lá, esperei a chuva
cessar e, enquanto isso, fiquei tomando uma
cerveja em um bar de frente para a Represa de
Camargos.
Ali no bar um homem puxou assunto
perguntando de onde eu vinha e para onde ia, falei
que o objetivo era chegar em Carrancas, porém
ainda estava no meio do trajeto, e o anoitecer já
estava próximo. Ele disse que estava no sítio de
um amigo e que talvez eu pudesse dormir lá; mais
tarde veio o dono do sítio me oferecer a estada e
uma carona de caminhonete até o sítio – não tive
dúvidas, fui com o pessoal. O sítio tinha uma linda
vista para a represa, rolou churrasco, cerveja e
muito rock‘n roll; foi uma noite extremamente
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São Thomé das Letras

Igreja Matriz
de Santo Antônio
Ouro Branco

Varal improvisado
em Presidente Juscelino
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O CEB
ea
Texto e fotos: i
Adilson Rodegher

Adilson e
Veronica Beck
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Adilson e Dalva Moreira
na sinalização

A Trilha Transcarioca é um
projeto do montanhista Pedro da Cunha
e Menezes, dos anos 1990, e que anos
mais tarde (2012) saiu do papel (na
verdade, de um livro: "Transcarioca:
Todos os Passos de um Sonho", 2000),
quando um grupo de abnegados
montanhistas decidiu implementá-lo.
Inicialmente o Mosaico Carioca
de Áreas Protegidas — que é a união de
unidades de conservação federais,
estaduais e municipais na cidade — se
reuniu com todos para definir o traçado
da trilha que passava por suas
jurisdições.
Na ocasião o Horacio Ragucci era
o presidente do CEB, e nós fomos a
única entidade não governamental
convidada a participar do projeto.
Provavelmente o convite se deveu ao
fato do CEB ter a tradição histórica de
fazer trilhas. Como diretor, fui
convidado pelo Horacio a acompanhá-lo
na primeira reunião, e em todas daí em
diante.
O papel do CEB não se limitou ao
trabalho de campo, tendo sido de grande
valia para a estrutura do órgão

“Movimento Trilha Transcarioca”, pois
além de ceder sua sede para as reuniões,
teve na figura do Horacio a sua
coordenação sistêmica.
Posteriormente passamos para o
campo, abrindo, reabrindo e interligando
antigas trilhas.
Após definido o traçado, foi
necessário o partilhamento dos 180 km
em 25 trechos e oferecido cada trecho
para uma entidade manter; assim, os
adotantes de trechos são clubes de
montanhismo, bem como associações de
guias
de
turismo,
e
também
montanhistas das localidades por onde
passa a Trilha.
Como o CEB já participava
ativamente desde o início, teve a
oportunidade de ser um dos primeiros a
escolher, então adotamos o Trecho 11, que
vai da Freguesia (em frente ao Hospital
Cardoso Fontes) até o Largo do Bom
Retiro (área do Parque Nacional da Tijuca
- PNT).
O Trecho 11 tem quase 10 km e
teve o traçado inicial alterado da trilha do
Cipó, que passa pelo início da Serrilha,
para a cabeceira do rio dos Ciganos,
permitindo que seu percurso passasse

pelo Pico da Tijuca, o mais alto e o mais
importante ponto turístico do Setor
Floresta do PNT.
Na escolha deste trecho pesou
também o fato de ser um dos trechos
mais selvagens da Transcarioca. A
encosta de Jacarepaguá é pouco
frequentada por montanhistas e isso é
uma motivação a mais para manter o
trecho sinalizado e transitável.
A manutenção é difícil, pois é um
trecho com muitas quedas de árvores de
grande porte na trilha, além de muitas
touceiras de bambu taquaruçú que
possuem muitos espinhos e teimam em
cair sobre a trilha. É um trecho que
requer muito o uso de motosserra, e a
ida de representantes do parque com
este equipamento não está podendo
acontecer com a mesma frequência que
no passado.
O Trecho 11 tem como atrativos,
além do Pico da Tijuca e o Tijuca Mirim,
duas cachoeiras, a do Assento e a dos
Ciganos. Há caminhos com pedras pé de
moleque que antigamente levavam aos
casarões das grandes fazendas de café,
as chamadas “trilhas coloniais”.
O percurso abriga ainda as ruínas

Adilson na ponta direita, seu primo e também
guia do CEB Sinézio Rodrigues abaixado na frente
(de óculos), e Berardi na ponta esquerda
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FOCO

Will em ação

Texto e fotos: Francisco Caetano

A constante
necessidade de
motosserra

históricas da Fazenda Cantagalo (que
no
mapa
da
Floresta
consta
erroneamente como Boa Vista, mas
estamos trabalhando para corrigir o
nome) e a Represa dos Ciganos,
importante reservatório de água
construído em 1906.
Eu, como voluntário, tenho
orgulho de ter criado a padronização da
serigrafia da marca da Transcarioca, a
Pegada, que no início era feita
artesanalmente pelos voluntários. Na
ocasião, escolhi uma empresa que
fizesse o corte em máquina, dando
qualidade à sinalização, além de ter tido
a ideia e depois a execução, juntamente
com os amigos Willians Souza (Will,
guia do CEB), Jeremias Freitas e JJ (do
Parque Estadual da Pedra Branca PEPB), da abertura da trilha do Trecho
1 que sai no mirante do parapente na
praia do Grumari.
Ao longo dos anos já fizemos
muitos mutirões nesse trecho, com
participação de muitos guias e sócios do
CEB, inclusive do grande Francesco
Berardi; mas, sem dúvidas, o meu
10

Guia Zilda Magalhães
e sócia Dalva Moreira
na sinalização

companheiro na manutenção desse trecho
é o Will, que praticamente esteve em todas
as vezes que precisei limpar a trilha.
Este é mais um legado do CEB ao
montanhismo e até mesmo ao turismo do
Rio, pois já tivemos turistas de muitos
países que aqui vieram apenas com o
objetivo de fazer a Trilha Transcarioca!
Adilson e Jeremias

Adilson Rodegheri
Guia do CEB

Guilherme Slongo
na Via Diretíssima Sul,
Morro do Corcovado

Dói... o joelho dói...
queimam as coxas e as
panturrilhas fervem, tremem...
incondicionalmente as pernas
tremem e eu não consigo parar!
Quem de nós já não
proferiu essas palavras, essas
frases, ou não passou por
situação semelhante?
Aqueles que se dispõem a
sair de sua zona de conforto e se
“jogam” a praticar atividades em
ambientes ao ar livre e, mais que
isso, vão além do trivial e básico,
vão em busca de paisagens,
desafios, diversão, enfim: de
sentimentos a aflorar na pele e
poder se sentir realmente vivos.
Esses momentos de prazer não
vêm de graça e cobram seu preço,
e sujeitam seus atores a desafios
que vão além do desempenho
físico.
Toda atividade se inicia
com um misto de entusiasmo
pelo momento tão aguardado e
apreensão pelo desafio que está
por vir; passado esse introito vem
um período de adaptação, em
geral uma reação involuntária
contra seu esforço até você se
acostumar. Em escaladas esse
período está junto com a saída da
via: é muito comum ouvir “depois
que você deixa o grampo não tem
volta”...
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Passado um tempo seu corpo se
acostuma e você encontra seu ritmo e agora
tem seu melhor desempenho; essa é a parte
mais tranquila e, curiosamente, a mais
crítica, pois é essa “calma no corpo e
respiração” que pode lhe trair e chamar
aquela vontade de “pegar mais forte”. Você
sente que tem energia, mas a depender do
quanto ainda tem pela frente, vacilar nessa
fase poderá lhe custar caro mais adiante.
Agora que o corpo não mais reclama
está na hora da cabeça começar a trabalhar.
Como estou? O que vem pela frente, já fiz
alguma vez? Estou adiantado? Como está o
clima? A cabeça vai a mil, você calcula tudo e
avalia as possibilidades... Negligenciar esse
“autocheck” mental é contar com a sorte e
tirar do seu controle o seu próprio destino.
Na escalada essa fase é mais difícil,
pois se intercala com as dificuldades dos
lances; mas quão fácil está sendo para você?
Os lances são difíceis mas saem bem, ou você
está sendo minado? Para o tipo de rocha,

o desempenho da sapatilha está indo bem?
Até então está se discorrendo no
singular, mas a maioria das atividades que
efetuamos não é em solo! Então,
acrescenta-se a tudo isso também a avaliação
de como está sendo o desempenho dos
demais companheiros de atividade, e como
isso está lhe afetando!
Mas, retornando à primeira pessoa,
sua jornada prossegue: um cume a alcançar,
uma via a terminar, um destino a chegar... Só
que passadas as horas: o cume não chega, as
cordadas não terminam, aquele destino não
chega nunca. Estamos na próxima fase, que é
o vale das desilusões; o nome é assim dado
porque é aí que todas as expectativas e
avaliações são provadas como sendo
verdadeiras ou não, e os erros aparecem! É
cruel e não adianta teimosia ou força de
vontade: se você estiver “quebrado” e não
tiver a consciência de como está e do quanto
lhe resta de energia, técnica e tempo, as
consequências podem ser irreversíveis.

Saber parar também faz parte da estratégia e
demonstra inteligência.
Nesse período cabe o poder da autoavaliação e
aí a cabeça manda mais do que nunca, pois muitas
vezes nós mesmo nos depreciamos! Seja por medo, por
carinho por um companheiro, por não nos conhecer...
enfim, nos rebaixamos desnecessariamente.
E é nesse campo entre o ousar e o abusar que a
consciência de quem você é e o que pretende vai travar
batalha... Qual a solução? O que é o certo? Essas
respostas são de cada um e de cada momento.
Passada esta fase, e se você teve os predicados e
avaliações positivas, você entrará na última etapa, que
é a que te leva ao seu destino alvo! Cabe ressaltar que o
destino alvo nem sempre é o final de sua atividade, em
muitas vezes é apenas a metade! Falta a volta!
Aqui é só sangue, suor e lágrimas.... jargão
lindo para encobertar sua triste realidade, na verdade
você já está na merda, todo estropiado, sujo, ralado,
fedendo...
Dói... o joelho dói... queimam as coxas e
panturrilhas fervem, tremem... incondicionalmente as
pernas tremem e eu não consigo parar!
Só que seu pé já saiu do grampo, não tem volta
se você já chegou até aqui!... pela última vez a cabeça
deve comandar... Tentam-se todos os artifícios para
disfarçar as adversidades... uns cantam, outros
contam, muitos calam... Foco!... Tá chegando...
Francisco Caetano
Guia do CEB

Francisco Caetano
na Via Mario Arnaud,
Morro dos Cabritos,
Vale dos Frades

Julia Muniz na Via Bohemia Gelada,
Morro Pão de Açúcar

Ricardo Barros
na Via Quietude,
Agulhas Negras
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CONHEÇA MELHOR AS
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
DA SUA AVENTURA
Bruno Negreiros, Gabriel Lousada e Rafael Damiati
Uma das principais razões pelas quais
pessoas com diversos gostos, diferentes idades e
distintos lugares optam pela prática de esportes
ao ar livre é o contato mais próximo com a
natureza. Trata-se de um perfeito contexto para
que sejam vividas as maiores experiências e as
mais inesquecíveis aventuras. Seja caminhando
no parque mais próximo ou atravessando aquele
ambiente inóspito, muitos conseguem sentir uma
grande conexão com o ambiente no entorno.
Sensações compartilhadas por tantos que
escolhem esse estilo de vida.
Percebe-se
também,
dentre
os
aventureiros mais curiosos, uma crescente
vontade de compreender melhor sobre os
aspectos ambientais relacionados aos locais de
suas aventuras. Dentre aqueles que não possuem
formação na área, se fortalece o debate sobre
características da vegetação, geologia ou até
mesmo a composição do relevo, por exemplo.
Muito disto envolto na disseminação do
conhecimento sobre os princípios de mínimo
impacto.
Pensando nisto, e com o objetivo de
contribuir para o fortalecimento e a simplificação
da comunicação entre o conhecimento científico e
a prática de esportes como o montanhismo,
apresentaremos nesta edição uma boa fonte de

consulta para se desenvolver o conhecimento
sobre algumas importantes características
ambientais daquela montanha ou daquela
travessia a ser vencida. Trata-se do BDiA - Banco
de Dados de Informações Ambientais do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br.
Segundo descrição oficial, o BDiA reúne
uma coleção de bases temáticas de recursos
naturais do território nacional, ajustadas à escala
1:250.000, produzidas em quatro áreas
temáticas: Geologia, Geomorfologia (relevo),
Pedologia (solos) e Vegetação. A plataforma
disponibiliza tais dados e informações de maneira
bem interativa e de fácil consulta. Os mapas
temáticos possuem diferentes níveis de
navegação, organizados em camadas de
informação exibidas em mapas web, com suporte
de gráficos e tabelas.
O BDiA possui uma navegação super
intuitiva. Com um pequeno conhecimento sobre a
localização do ponto de interesse e o uso do
teclado e do mouse de seu computador, você
poderá navegar facilmente pela grande
composição de informações expostas sobre
imagens de satélite de todo o Brasil. Assim,
poderá extrair as informações que precisa. Veja os
exemplos nas imagens a seguir.

Figura 2 - Exemplo de navegação no tema Vegetação sobre o Parque Nacional da Tijuca - PNT.

Perceba na Figura 2 que o Parque
Nacional da Tijuca tem uma camada azul
sobreposta a ele, apresentando diferentes
códigos. Essas regiões demarcadas referem-se a
diferentes classificações de cobertura vegetal
(realizadas em escala 1:250.000). Se você quer
saber mais a respeito, o procedimento é fácil:
basta clicar com o mouse sobre o local de
interesse e uma caixa aparecerá com todas as

informações disponíveis.
Na Figura 3, por exemplo, clicamos
próximo ao Pico da Tijuca e as informações a
respeito da Unidade Vss+Dm+Ar Vss apareceram
na tela “Informações sobre a região selecionada”.
Nela, descobrimos que a região pode ser
classificada como Área Antrópica Dominante de
Floresta Ombrófila Densa, dotada de vegetação
Secundária sem palmeiras.

Figura 3 - Informações sobre a vegetação
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Figura 1 - BDiA - Página inicial
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No exemplo da Figura 4, ao navegarmos
sobre a geomorfologia, entendemos que a
unidade recebe o nome de Maciços Costeiros
Fluminenses, com região geomorfológica
denominada Escarpas e Reversos da Serra do
Mar. Também que os Maciços Costeiros

Fluminenses estão situados em parte da costa do
estado do Rio de Janeiro, sendo encontrada, em
caráter descontínuo, entre os municípios do Rio
de Janeiro e Macaé. A unidade tem feições de
relevo caracterizadas pela alta declividade, vales
profundos, escarpas e forte controle estrutural.

BICHOS, PLANTAS E AFINS
Ana Isabel Aguiar, Cláudia Bessa e Mônica Vilarim

Este cantinho da natureza no Boletim do
CEB vem trazer fotos, fatos e curiosidades sobre
um tema que tanto nos interessa: meio ambiente.
Esta é uma obra colaborativa, e pretendemos
difundir informações. Quantas vezes apreciamos

a natureza sem ao menos sabermos que vegetal
ou animal é aquele... Desejamos ir além da
contemplação:
queremos
promover
o
entendimento da importância de cada ser dentro
do ecossistema. Só conhecendo para preservar!

Na elaboração desta coluna temos:

Figura 4 - Exibindo geomorfologia

Vale destacar que, devido à escala em
que os mapeamentos foram produzidos, as
informações apresentadas para sua área de
interesse possuem caráter regional. Isso quer
dizer que ao observar os dados de Geomorfologia
ou Geologia do Pico da Tijuca, por exemplo, a
informação exibida dirá respeito aos aspectos
gerais da região sobre esse tema.
É claro que, para muitos, essas
informações podem ser complicadas de se
entender. Isto acontece até mesmo entre
profissionais da área ambiental. Apesar disso,
consideramos o BDiA como uma ótima fonte de
informações ambientais gerais sobre pontos de
interesse. A partir dela, caso o usuário desenvolva
o interesse de melhor compreender tudo o que ali
está exposto, cabe ao mesmo procurar outras
fontes de pesquisa e se aprofundar naquelas
informações, até mesmo com a leitura de artigos
científicos.
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E fica a dica: antes da sua próxima
aventura, permita-se abrir o BDiA para conhecer
mais sobre o local onde está indo e depois
comparar com o que observou na natureza!

Bruno Negreiros,
Engenheiro Ambiental
e sócio do CEB.

Gabriel Lousada,
Geógrafo, mestre em Geografia
e sócio do CEB.

Rafael Damiati
Geógrafo, mestre em Sensoriamento
remoto e Auxiliar de Guia do CEB.

Ana Isabel Aguiar
Sócia veterana do CEB
Observadora de Aves
Membro do COA

Cláudia Bessa
Professora e Bióloga
Guia do CEB

Mônica Vilarim
Professora e Bióloga
Sócia do CEB

(Clube de Observadores de Aves)

"Em 2020, com a chegada da Covid-19 ao Brasil, todos os meus projetos de caminhadas particulares ou
com os guias do CEB foram cancelados. Felizmente, da minha janela desfruto de uma vista privilegiada para
o Parque do Flamengo e Baía de Guanabara. Então, reclusa, passei a "viajar" na natureza urbana através
das lentes de uma Nikkon P900. Consegui registrar 52 espécies de aves que vivem ou simplesmente
passam pelo Aterro, ou, então, acompanham embarcações pesqueiras. Tive, inclusive, a oportunidade de
documentar todo processo reprodutivo de uma delas, bem como os verdes e a floração de algumas espécies
da flora que compõem esse magnífico jardim, infelizmente tão esquecido pela gestão pública. Compartilho,
nesta coluna, alguns daqueles registros".

Espaço do leitor: querendo contribuir pode nos enviar sugestão,
foto ou texto falando a respeito de algum tema. Ou se preferir mande sua
crítica. A foto deverá ter boa resolução. E-mail de contato:
claudia.menezes@rioeduca.net ou boletimceb@gmail.com
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1. CAXINGUELÊ OU ESQUILO

4. BROMÉLIA

(Sciurus aestuans ingrami)

5. ARANHA-DE-PRATA

(Aechmea fasciata)

Foto de Mônica Vilarim

Fotos de Ana Isabel Aguiar, em Macaé de Cima

Cuatipurú (Sciurus aestuans ingrami). Chamado pelos indígenas de
acutipuru = cotia enfeitada e pelos escravos de caxinguelê = bicho
pequeno ou raquítico.

(Argiope argentata)

Foto de Cláudia Bessa, em Dois Irmãos de Curicica

Bromélia típica
de restinga. Muito
utilizada no paisagismo.
Foi gentilmente
identificada pela sócia
Maria Helena Monteiro.

Descrição: são pequenos roedores diurnos, de cor parda, cauda longa,
peluda, mais comprida que o corpo. São arborícolas, irrequietos, ágeis.
Possuem focinho rombo, pequenas orelhas e olhos grandes.
Ocorrência: da Bahia até o Paraná

Muito comum
em jardins. Desempenha
papel importante no
equilíbrio ecológico pois
devora insetos vetores e
controle de pragas.

Alimentação: toda sorte de sementes, castanhas e coquinhos, além de
lagartas (onívoros).
Curiosidades: o esquilo consegue abrir os gomos de certas taquaras com
os dentes para conseguir água e até mesmo insetos.
Hábitos / habitat: tem hábito diurno. Sobe e desce pelos troncos das
árvores e pula de galho em galho. Utiliza buracos nas árvores como
ninhos, onde passa grande parte do tempo dormindo, mas não hiberna.
Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.
Brasília: ICMBio, 2018.

6. BORBOLETA ESTALADEIRA

Muito comum na Floresta da Tijuca, já tive oportunidade de ouvi-lo vocalizando. O som é produzido quando
infla o ar nas bochechas.
Quem sabe dizer de qual parque ele se tornou símbolo? Veja resposta na próxima edição.

2. ORQUÍDEA

Foto de Cláudia Bessa, em Dois Irmãos de Curicica

Sua principal característica é que, quando voa,
suas asas produzem estalidos secos. Pousa de
cabeça para baixo nos troncos.

(Epidendrum sp)

Foto de Mônica Vilarim, em Alto Mourão

Essa singela
orquídea é avistada
em todo estado do
Rio de Janeiro.
Floresce o ano
inteiro, gosta de sol
pleno e clima
quente.
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(Hamadryas arete)

3. GENGIBRE AZUL OU CANA-DE-MACACO
(Dichorisandra thrysiflora)

Fotos de Mônica Vilarim, em Alto Mourão

Arbusto suculento
de folhagem bastante
ornamental. No
paisagismo pode ser
cultivado isolado ou
em grupos ao longo de
muros ou formando
maciços. Ocorre na
Mata Atlântica do Rio
de Janeiro, Bahia e
Minas.

7.

SUIRIRI

(Tyrannus melancholicus)

BEM-TE-VI

(Pitangus sulphuratus)

CAMBACICA OU SEBINHO OU CAGA SEBO
(Coereba flaveola)

Fotos de Ana Isabel Aguiar, no Aterro do Flamengo

Esses três passarinhos costumam ser confundidos, pois são muito parecidos. É muito comum acharem
se tratar da mesma ave. O suiriri e o bem-te-vi alimentam-se de frutas e insetos, já o sebinho é nectívoro
(alimenta-se de néctar).
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DIRETRIZES PARA

A RETOMADA COM SEGURANÇA
DAS ATIVIDADES EXTERNAS DO CEB
NO PERÍODO EXPERIMENTAL DE 30 DIAS
1. Objetivo

4. Formato e restrições das atividades

Retomar gradualmente as atividades externas, adaptadas aos
atuais padrões sanitários relacionados à pandemia de COVID-19,
estreitando os laços entre guias e associados.

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.

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.

20

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]

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.

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
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

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.

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

Quadro 1

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
Fonte: Jones et al., 2020. Tradução: Pinheiro (2020).
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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.
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Rio de Janeiro, 2 de junho de 2021
Grupo da Diretoria do Centro Excursionista Brasileiro

Palavra de guia
Após mais de um ano de "reclusão voluntária" por motivo da pandemia,
começamos a realizar caminhadas a princípio sozinhos; depois, acompanhados por
uns poucos amigos. Assim, fomos compreendendo que era realmente injusto privar
os associados do CEB de uma das modalidades esportivas mais seguras, totalmente
ao ar livre, sem contato entre os esportistas e com total controle do número de
participantes.
Então começamos a marcar tímidas atividades perto de casa, e aos poucos,
com o aumento do número de vacinados e a diminuição do número de casos, fomos
estendendo e ampliando nossas caminhadas para os associados do Clube.
Agora o equipamento de segurança de todo bom montanhista, além do
capacete, baudrier e solteira, deve incluir máscara, álcool gel e, quando possível,
também o distanciamento.

Horacio Ragucci
Guia e Presidente do CEB

RETOMADA DAS ATIVIDADES

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.

MELO, Bernando Dolabella et al. (org.). Saúde mental e
atenção
psicossocial
na
pandemia
COVID-19:
recomendações gerais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2020.
Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/40748.
Acesso em: 25 maio 2021.

Achei ótima a retomada gradual das atividades do CEB. Devagarzinho fomos
planejando tudo com segurança, com grupos pequenos, e ninguém teve problema.
Os associados e os guias ficaram felizes com os reencontros, até porque muitas
pessoas já estavam fazendo atividades por conta própria, fora do Clube.
Eu tenho dado preferência para caminhadas com foco cultural e recreativo, e
vou ampliando o leque conforme as condições sanitárias permitirem, seguindo os
protocolos recomendados.

Simone Leão
Guia do CEB
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JUNHO

26

Palestra O Mundo dos Nós
guia Francisco Caetano

Parque do Martelo
guia Horacio Ragucci

JULHO
Oficina de nós
guia Francisco Caetano

03

MAIO

26

ONLINE

JULHO
JUNHO

08

Agulhinha da Gávea
guias Cláudia Bessa e
Francesco Berardi

JULHO

17

10

Alto da Bandeira
guia Ester Capela

Rio nas Montanhas 2021 (ATM)
Palestra sobre o CEB com Horacio Ragucci

JUNHO

Palestra Caminho de Santiago
sócio Thomas Adams

23

JULHO

14

Mirantes do Morro São João
guia Horacio Ragucci

AGOSTO

25

PRESENCIAL

Pedra Bonita
guias Cláudia Bessa e
Francesco Berardi

JULHO

17

Palestra GPS na trilha
presidente Horacio Ragucci

JUNHO

26
Forte do Leme
guia Simone Leão

JULHO

17
24

Circuito Caminho da Saudade
guia Ester Capela

25

JULHO

31

Circuito Eduardo Viana e Ruínas do Mocke
guia Horacio Ragucci

AGOSTO

18

AGOSTO

Pedra do Conde
guia Ester Capela

21

Trilha do Patrimônio
guia Simone Leão

JULHO

21

Morro da Taquara
guias Cláudia Bessa e
Francesco Berardi

AGOSTO

JULHO
Mirante da Freira
guia Ester Capela

Mirante do Herald
guias Cláudia Bessa
e Francesco Berardi

31

19

AGOSTO
Travessia Tupinambá
guia Fernando Magalhães

25

JULHO

31

Morro do Santo Inácio (Niterói)
guia Fernando Magalhães

AGOSTO

22

Fortaleza São João
guia Simone Leão

AGOSTO

27
AGOSTO

04

Vagando pela Floresta
guia Fernando Magalhães

05
AGOSTO

Circuito Horto x Parque da Cidade
guia Horacio Ragucci

AGOSTO

AGOSTO
Perdido do Andaraí
guias Cláudia Bessa e
Francesco Berardi

11

Vagando pela Floresta
guia Fernando Magalhães

Mirante do Excelsior e Anhanguera - guias Cláudia Bessa e Francesco Berardi
Morro Focinho do Cavalo
guias Ana Maria Xavier
e Cláudia Bessa

14

AGOSTO

29
AGOSTO

28
Castelos da Taquara
guia Francisco Caetano

26

27

MAIO

09
11
12
13

01 Suzi Cristina da Costa
03 Ana Maria Xavier de Assis
04 Leonardo da Silva Furtado
05
06
07
09

JUNHO

10

28

12
13
14
15
18
19

Filipe Gomes Alvarenga
Dôra de Souza Nogueira
Guilherme do Nascimento Silva
Diego dos Santos Azevedo
Paulo César Fernandes Alves
Maria Fernanda Pereira Patrício
Eltevan Moreira de Sá
Maria Nasaré F. Monteiro
Aline Palmier
Mario Alexandre Filho
Marilena Braga França
Willians Sousa da Silva
Antônio Carlos Lima da Silva
Paulo Sérgio Couto
Milena Piraccini Duchiade
Stephanie Christina Heyer Bustamante
Luiz Alexandre Loureiro Colnago
Filipe Borsato
André Silva Ilha

19
20
21
22
23
25
27
29

20
21
22

23

25
29
30

Brian Sewell
Ana Paula de Albuquerque Quintanilha
Julia da Silva Ramos
Rosimar da Silva Neves
Luzia Cristina da Costa
Tarcisio Neves
Jorge da Rocha Pereira Filho
Artur Feighelstein
Lucia Young
Simone Henot Leão
Carla Caroline Allessi
Walter Gonçalves da Silva Filho
Zozimar Moraes
Alvaro Doria Orselli Junior
Ricardo Moreira Barbosa
Ana Lúcia Martins Barbosa
Mônica S. Villas Boas

Nerval Roedel Salles
Simon Shikoo Pan
Leda Maria Lelis da Costa
Bruno Batista de Negreiros
Marisa Antônia da Silva de Sá
Ana Lúcia Viégas Rêgo
Aliciane de Souza Peixoto
Erica Rosa Allain
Jorge Campos Junior
Eduardo Jose Leite Alves
Luiz Fernando Machado Dinis
Maria Clara Silva Campos
Paula Leite da Silva
Rafael Damiati Ferreira
Francisco Mendonça Neto
Elaine Cristina de Almeida Affonso
Lucas Nogueira Gonçalves
Ney Felippe de Barros Rodrigues Cocchiarale
Lucia de La Rocque Rodriguez
Fabrina Maria Sidiney Gotelipe
Marco Antônio Pereira de Brito

03
04
06
07

JULHO

02
04
06
07

15
16
17
18

08
09
11
12
13
17

01
04
05

AGOSTO

01

Arivaldo Dórea dos Reis
Ana Tereza Pinto
Naiara Tavares da Silva
Paulo Cesar Sarmento
Antônio Candido Dias
Alexandre de Souza e Souza
Delano Luiz Silva de Aguiar
Aninha Behar
Adilson Rodegheri Peçanha
Gabriel Lousada
Flavio de Lima
Cynthia Pereira Lira
Joel Dias Pinheiro Filho
Ana Lúcia de Moura
Sebastião Leonardo Toledo
Maria Antônia L. S. Borja

01 Danillo Rubio
02 Márcio da Silva Lima

06
07
09
10
12
13
17
19

Erika Gavião
Kátia Cristina Afonso de Fonseca
Flavio Antônio Belisário May
Guilhermina de Vasconcelos Guglielmi
Karim Haddad
Bruno Neves Lacerda
Mirian Ferreira de Oliveira
Santuza F de Mendonça Moraes
Augusto Cavalcante
Oldair Evaristo Barcario
Percival Tavares da Silva
Vicente Domingues
Marco Aurélio Farias da Silva
Guilherme Roberto Slongo
Alexandre Tomoiki Yamaoka

Lucy Figueiredo Vieira
Rafael Alexandre Teixeira Guerra
Amélia Luiza da Silva Miranda
Antonio Carlos C Rodrigues
Fabiana Soares da Silva Ramos
Alan Souza Paiva
Thiago do R. Maia
Ian Vladimir Calvilho
Lucas Teixeira
Marcia Cosentino Vianna
Marcelo Exposel de Paiva Xavier
Tânia Dias Mendes
Julia Muniz Caetano
Christiane Osorio Machado
Luciano Monteiro Ribeiro
Lucas Ferreira Fialho

17 Arthur Cristiano de Oliveira Aguiarelho
18
19
20
21
23
24
26
30

22
23
24
25
26
28
29
31

Leandro de Oliveira Padoin
Cynthia Guimarães Tostes Malta
Denise Thomé da Silva
Maitê May Correa
Lucia Maria Ribeiro Santos
Isabel Cristina da Silva Cardoso
Maria da Conceição N. de Paiva
Eduardo Ferreira Fialho
José Sebastião Lopes da Silva
Benjamin Avzaradel Wermelinger
Ricardo Franco de Assis
Alexis Rego Haddad
Ana Lessa
Marcia Cristina da Costa
Antonio Carlos Nogueira Cunha

Eduardo Magalhães Calvilho
Valdir Silveira
Deise Cunha
Flavio Moura Santos
Barbara Sumie Togashi
Clarissa Palmier
Adriana Cavalcanti de Aguiar
Giovani Coelho de Almeida
William Nascimento
Jandira Maria da Silva
João Lycio Dale
Atila Calache Pacheco
Mauricio Guimarães Montenegro
Ana Claudia Vasconcellos C. Fiuza da Cunha
Mariana Alves

A história do
montanhismo no
Brasil e do CEB
eternizada.

Garanta seu exemplar!
À venda na Secretaria do CEB
Av. Almirante Barroso, 2 - 8º andar
Centro – 3as. e 5as., 15h às 19h
Tel.: (21) 2252-9844

