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 Todos torciam para que em 2021 a 
pandemia de COVID-19 fosse passado, mas, 
infelizmente, ela ainda é presente, e virou o 
ano provocando um colapso sanitário e         
hospitalar no Brasil.
 O CEB continua seguindo a 
recomendação dos especialistas em saúde 
para manter o distanciamento social e, por 
isso, completou 1 ano sem atividades             
presenciais. Um triste fato, inédito em sua 
história, mas ansiamos pelo retorno com 
segurança ao melhor "novo normal" possível. 
 A nova Diretoria, com metade dos 
membros novatos, tomou posse na expectativa 
de prosseguir nos mesmos caminhos de 
sucesso dos 101 anos do nosso querido Clube.
 O Boletim permanece firme e                  
forte, sendo que esta edição engloba,             
excepcionalmente, 2 períodos (1 quadrimestre, 
em vez de 1 bimestre). O conteúdo, como 
sempre, foi produzido com muito carinho por 
vários colaboradores:
 Enzo Baiocchi relata sua volta na Ilha 
Grande em 10 dias solo. Fernanda May fala 
de mulheres e montanhas, particularmente 
sobre sua experiência como mulher no      
montanhismo. Marcia Souza trata da Lei 
estadual n° 9.205/2021, que considerou a 
prática do montanhismo como Patrimônio 
Cultural Imaterial do Estado do Rio de           
Janeiro. Joel Pinheiro apresenta uma          
pesquisa sobre a circulação da fauna silvestre 
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no Parnaso durante a pandemia e respostas à 
presença humana. Horacio Ragucci faz um 
balanço da atuação da Diretoria dos 100 anos 
do CEB, no biênio 2019/2020.
 Na coluna Dicas de Montanha, Enzo 
fala sobre anorak (ou casaco "corta-vento"). 
Na coluna Sobre Mapas e Montanhas, o trio 
Bruno Negreiros, Gabriel Lousada e Rafael 
Damiati explica sobre interpretação de 
imagens. Já a coluna Para Sempre em 
Nossos Corações traz a lembrança de 
Norma Moreira sobre Ângela Dabdab. E uma 
nova coluna registra nossa esperança no 
futuro: Renovando Nossos Passos exibe as 
fotos de alguns "bebês do CEB", filhos de 
guias e sócios, que chegaram em 2020.
 Aconteceu no CEB destaca as       
atividades do período (palestras online), e 
aponta outro símbolo de esperança: a foto de 
Francesco Berardi, nosso Lobo da Montanha, 
ao receber a 1ª dose da vacina contra 
COVID-19, poucas semanas após o início da 
vacinação no país. A imagem foi um dos posts 
mais curtidos nas mídias sociais do CEB nos 
últimos anos, e mostra que #vemvacina e 
#vacinasim representam um desejo coletivo!
 A lista dos Aniversariantes do período 
encerra a edição, e estende a saudação pelo 
novo ciclo de vida deles a todos nós: que 
possamos ter mais motivos para comemorar o 
novo ano.
 Sejamos todos bem-vindos a 2021!
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ILHA GRANDE
Volta na

em 10 dias solo
 A Ilha Grande é um desses 
lugares mágicos do nosso país, em que a 
energia, beleza e exuberância da 
natureza, sem falar das incontáveis 
paisagens paradisíacas, inspiram e 
evocam os melhores sentimentos de 
todos que ali moram e visitam. Comigo 
não foi diferente. Desde a primeira vez 
que acampei com amigos da escola em 
Aventureiro, em 1992, nunca mais 
deixei de visitar e admirar esse             
cantinho do paraíso.
 Foi justamente o desejo de 
conhecer melhor a Ilha “dando a volta 
completa”, como se chama a caminhada 
em forma de circuito passando pelas 
principais praias e vilarejos, que me 

anti-horário (Abraão → Saco do Céu → 
Freguesia de Santana etc.), na perspectiva 
de quem está olhando o mapa da Ilha 
com o continente ao norte no topo do 
mapa. Na primeira opção, a etapa 
inicial do circuito é realizada com a  
paisagem das águas tranquilas e 
abrigadas da baía da Ilha Grande, com 
vista para os contornos da Serra da 
Bocaina e as luzes das cidades e dos 
inúmeros condomínios entre Angra e 
Mangaratiba no continente. Há muitas 
praias (embora com pouca extensão), 
vilarejos habitados e maior número de 
embarcações e turistas. Quando se 
cruza para o lado oposto da Ilha no 
Oceano Atlântico, a paisagem muda 
bastante. As praias são em menor 
número, mas com maior extensão de 
areia, menos gente e uma beleza           
natural incomparável.
 Eu escolhi dar a volta no sentido 
anti-horário (saindo de Abraão e 
dormindo em Saco do Céu no primeiro 
dia). Essa foi a primeira vez que fiz a 
volta nesse sentido. Percebi que existem 
algumas vantagens ao optar por esse 
sentido anti-horário. 
 A primeira delas, a meu ver, é 
meramente psicológica. Começar o 
circuito logo pela parte mais habitada e 
visitada da Ilha tem os seus prós e 
contras: restaurantes, quiosques, praias 
cheias, barulho de música alta e ruído 
dos motores das lanchas, escunas e 
saveiros. Assim, você deixa o melhor 
(paz, tranquilidade, praias extensas e 
praticamente vazias) para o final. Outra 
vantagem é que no lado da baía as 
praias são relativamente curtas em 
extensão e, em um dia bem aproveitado 
em termos de caminhada, é possível 
cobrir uma boa distância. Por outro 
lado, o sobe e desce das trilhas que 
ligam uma praia a outra pode cansar 
também. Como existem muitos 
quiosques e restaurantes desse lado, é 
possível fazer paradas estratégicas para 

um mergulho, seguido de algo para comer e 
beber, antes de continuar a marcha.
 Mais uma vantagem desse circuito 
anti-horário é a possibilidade de cruzar de 
barco de Aventureiro para Parnaioca. No 
sentido inverso nem sempre há barcos 
disponíveis, pois não há píer em Parnaioca. 
As pessoas que não retiraram a                   
autorização do Inea em Angra para cruzar 
as praias do Sul e Leste (Reserva Biológica 
Estadual da Praia do Sul) têm mais essa 
alternativa.
 Uma última vantagem foi a           
possibilidade de completar a volta passando 
de Dois Rios, via Caxadaço, até Lopes 
Mendes, e de Lopes Mendes esticando até a 
Ponta dos Castelhanos. Daí se retorna até 
a Praia do Pouso, passando por Palmas até 
completar a volta em Abraão. A trilha de 
Caxadaço até Lopes Mendes é considerada 
uma das mais difíceis em toda Ilha, não 
tanto pela elevação ou distância (de aprox. 
5 km), mas, por ser pouco frequentada, 
atualmente está bem fechada e há                
bifurcações pelo caminho. O risco de se 
perder é grande. Justamente por isso, ela 
não consta na maioria dos mapas turísticos 
nem costuma ser incluída nas travessias 
convencionais e “mais curtas” feitas em menos 
dias. Geralmente, as pessoas costumam 
cruzar de Dois Rios diretamente para 

Abraão, e vice-versa. Existem algumas 
poucas fitas de demarcação pelo 
caminho que, embora distintas entre si 
e antigas, ajudaram bastante. Porém, 
o uso de GPS se mostrou essencial. 
Onde necessário, eu mesmo fixei algumas 
fitas brancas pela trilha. Ela termina 
na bifurcação da trilha que liga Lopes 
Mendes e Santo Antônio.
 O planejamento cuidadoso de 
uma travessia desse tipo é essencial. 
Saber o que levar e o que não levar é 
crucial, pois, afinal, serão 10 dias 

outras são longas, com trechos 
íngremes e de mata fechada com 
obstáculos pelo caminho: muitos 
troncos e galhos caídos,              
bambuzais, córregos, lajeados, 
mas também formigueiros, cobras 
e muitas, muitas teias de aranha. 
 São tantas trilhas ao longo 
da travessia que não vem ao caso 
especificar a distância e o tempo 
de caminhada de cada uma delas. 
Mas, para dar uma ideia geral, eu 
fiz uma média diária de 15 km em 
6 h (apenas de caminhada, tirando 
as pausas para lanche e mergulho 
nas praias). Houve trechos que 
foram mais longos e cansativos, 
como as travessias diretas, em 
um único dia, Aventureiro →           

levou a me associar ao CEB em 1995. De 
lá para cá já foram 3 voltas completas. 
Mas, para ser franco, nunca pensei que 
um dia poderia dar a volta sozinho. 
 Entre os dias 21 e 31/01/2021 
concluí a volta solo em 10 dias, visitando 
as maiores e principais praias, mas 
também muitos cantinhos escondidos 
da Ilha, incluindo a subida ao Pico do 
Papagaio com seus imponentes            
982 metros acima do nível do mar e uma 
vista espetacular para a Vila de Abraão, 
a baía da Ilha Grande e o continente.
 Por ser um circuito, existem duas 
possibilidades de dar a volta na Ilha: no 
sentido horário (Abraão → Dois Rios → 
Parnaioca etc.) ou no sentido 

Parnaioca; Parnaioca → Dois Rios → Caxadaço; e 
depois, Caxadaço → Lopes Mendes → Praia dos 
Castelhanos. Esse último foi, de longe, o mais 
longo, tenso e cansativo trecho de toda travessia.
 Para quem quiser fazer a volta completa 
em 10 dias, recomendo, abaixo, a seguinte 
divisão dos trechos de trilha/praia em cada dia 
(esse foi o meu roteiro):
 - 1º dia: Abraão, cachoeira e praia da     
Feiticeira, Iguaçu, Camiranga, Perequê, Fora, 
Saco do Céu (pernoite no camping da Pousada 
Gata Russa).
 - 2º dia: Saco do Céu, Funil, Japariz,   
Freguesia de Santana, Escondida, Lagoa Azul, 
Bananal Pequeno, Bananal, Matariz, Passaterra, 
Maguaraquissaba (pernoite no quintal do    
restaurante Cantinho Doce, pois não há camping 
oficial).
 - 3º dia: Maguaraquissaba (que também 
tem a grafia “Maguariqueçaba” em uma placa no 
início da trilha), Sítio Forte, Tapera,                      
Ubatubinha, Longa, Lagoa Verde, Araçatiba,   
Araçatibinha, Vermelha (pernoite na casa de 
pescador, pois não há camping oficial). 
 - 4º dia: Vermelha, Gruta de Acaiá 
(bate-volta), Provetá, Aventureiro (pernoite no 
camping das Ondas/Jane).
 - 5º dia: Aventureiro (dia de descanso e 
subida ao Mirante Sundara com vista espetacular 
para as praias de Aventureiro, Demo, Sul e Leste).

 - 6º dia: Aventureiro, Demo, Sul, 
Leste [para a travessia Sul-Leste é 
necessário retirar autorização prévia no 
Inea em Angra], Parnaioca (pernoite no 
camping da Janete).
 - 7º dia: Parnaioca, Dois Rios,   
Caxadaço (pernoite em camping selvagem).
 - 8º dia: Caxadaço, Santo Antônio, 
Lopes Mendes, Praia dos Castelhanos 
(pernoite na casa de pescador, pois não há 
camping oficial). Atenção: a trilha entre a 
Praia dos Castelhanos e o Farol dos        
Castelhanos está fechada, infelizmente...              
Fiz essa trilha em 1998, mas ela                       

simplesmente sumiu no meio da          
floresta por falta de uso. Mesmo com 
GPS, tentei, em vão, seguir por quase     
1 h mato adentro, mas a trilha fechou 
completamente. Considerando o 
avançar da hora no período da tarde e o 
fato de estar sozinho, achei prudente dar 
meia-volta e retornar à Praia dos         
Castelhanos, onde pernoitei. 
 - 9º dia: Praia dos Castelhanos, 
Pouso, Mangues, Palmas, Abraão (fim da 
travessia, fechando o circuito completo 
da volta na Ilha).
 - 10º dia: Pico do Papagaio.

 Agora, um momento para avaliação. 
O que deu certo e o que deu errado no             
planejamento? Deu certo com certeza: o 
estudo prévio da carta topográfica da Ilha 
e o uso do GPS na travessia, levar um   
powerbank (bateria extra) para o celular, a 
boa arrumação interna na mochila e seu 
ajuste todos os dias, levar sempre 3 litros 
de água no camelback para as trilhas 
diárias fez render o ritmo de caminhada 
(há fontes e riachos pelo caminho, mas 
muitos não são tão confiáveis, mesmo com 

Clorin), dormir cedo e bem na noite anterior. 
O que não deu tão certo: levar comida 
demais. Com exceção dos campings 
selvagens, praticamente todas as praias 
oferecem pratos-feitos com o preço médio 
de R$ 30, que é também a média da 
diária dos campings por pessoa. Bem, no 
final acabei consumindo tudo, mas esse 
peso a mais da comida pode ser reduzido, 
optando-se pelos “PFs” locais. O que deu 
errado: subestimar a capacidade da bateria 
da minha câmera fotográfica e não levar 

o carregador/cabo dela. Precisava poupar 
a bateria do celular por conta do               
aplicativo de GPS “Wikiloc”. Consequência: 
a bateria da máquina acabou faltando     
3 dias para o final da viagem e tive que 
usar, com muita parcimônia, a câmera do 
celular. Acho que esse é um balanço 
honesto que posso fazer do planejamento. 
Já ajustei e atualizei o meu checklist em 
casa para eu não me esquecer de levar o                
carregador da máquina fotográfica,          
se for o caso de levá-la novamente            
para excursões com mais de 5 dias. 
 Redigindo esse breve relato já 

bateu aquela saudade da Ilha Grande... Foi uma                
experiência única e inesquecível. Espero poder fazer uma 
nova volta completa em breve novamente. No total, foram 
um pouco mais que 140 km em 10 dias com mais de           
40 praias/lugares visitados. Momentos de pura                   
contemplação e inspiração que as fotos tentam revelar. 
 Agradeço ao guia e amigo Francisco Caetano pelo 
monitoramento em tempo real, via satélite (por meio do 
Wikiloc), das minhas trilhas e posições diárias. Foi um 
fator a mais de segurança e confiança durante a travessia. 
Estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas e obter 
mais dicas e informações sobre a viagem.

carregando a 
própria mochila. 
A minha pesava, 
no início, pouco 
mais de 20 kg 
(incluindo roupa, 
barraca, saco de 
dormir, fogareiro, 
água e comida). 
Confesso que, nos 
últimos dias, a 
sensação era de 
que a mochila 
pesava cada vez 
mais... As trilhas 
da Ilha Grande são conhecidas pelos 
seus aclives e declives bem acentuados. 
Algumas são relativamente curtas e 

Texto e fotos: Enzo Baiocchi
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 A Ilha Grande é um desses 
lugares mágicos do nosso país, em que a 
energia, beleza e exuberância da 
natureza, sem falar das incontáveis 
paisagens paradisíacas, inspiram e 
evocam os melhores sentimentos de 
todos que ali moram e visitam. Comigo 
não foi diferente. Desde a primeira vez 
que acampei com amigos da escola em 
Aventureiro, em 1992, nunca mais 
deixei de visitar e admirar esse             
cantinho do paraíso.
 Foi justamente o desejo de 
conhecer melhor a Ilha “dando a volta 
completa”, como se chama a caminhada 
em forma de circuito passando pelas 
principais praias e vilarejos, que me 

anti-horário (Abraão → Saco do Céu → 
Freguesia de Santana etc.), na perspectiva 
de quem está olhando o mapa da Ilha 
com o continente ao norte no topo do 
mapa. Na primeira opção, a etapa 
inicial do circuito é realizada com a  
paisagem das águas tranquilas e 
abrigadas da baía da Ilha Grande, com 
vista para os contornos da Serra da 
Bocaina e as luzes das cidades e dos 
inúmeros condomínios entre Angra e 
Mangaratiba no continente. Há muitas 
praias (embora com pouca extensão), 
vilarejos habitados e maior número de 
embarcações e turistas. Quando se 
cruza para o lado oposto da Ilha no 
Oceano Atlântico, a paisagem muda 
bastante. As praias são em menor 
número, mas com maior extensão de 
areia, menos gente e uma beleza           
natural incomparável.
 Eu escolhi dar a volta no sentido 
anti-horário (saindo de Abraão e 
dormindo em Saco do Céu no primeiro 
dia). Essa foi a primeira vez que fiz a 
volta nesse sentido. Percebi que existem 
algumas vantagens ao optar por esse 
sentido anti-horário. 
 A primeira delas, a meu ver, é 
meramente psicológica. Começar o 
circuito logo pela parte mais habitada e 
visitada da Ilha tem os seus prós e 
contras: restaurantes, quiosques, praias 
cheias, barulho de música alta e ruído 
dos motores das lanchas, escunas e 
saveiros. Assim, você deixa o melhor 
(paz, tranquilidade, praias extensas e 
praticamente vazias) para o final. Outra 
vantagem é que no lado da baía as 
praias são relativamente curtas em 
extensão e, em um dia bem aproveitado 
em termos de caminhada, é possível 
cobrir uma boa distância. Por outro 
lado, o sobe e desce das trilhas que 
ligam uma praia a outra pode cansar 
também. Como existem muitos 
quiosques e restaurantes desse lado, é 
possível fazer paradas estratégicas para 

um mergulho, seguido de algo para comer e 
beber, antes de continuar a marcha.
 Mais uma vantagem desse circuito 
anti-horário é a possibilidade de cruzar de 
barco de Aventureiro para Parnaioca. No 
sentido inverso nem sempre há barcos 
disponíveis, pois não há píer em Parnaioca. 
As pessoas que não retiraram a                   
autorização do Inea em Angra para cruzar 
as praias do Sul e Leste (Reserva Biológica 
Estadual da Praia do Sul) têm mais essa 
alternativa.
 Uma última vantagem foi a           
possibilidade de completar a volta passando 
de Dois Rios, via Caxadaço, até Lopes 
Mendes, e de Lopes Mendes esticando até a 
Ponta dos Castelhanos. Daí se retorna até 
a Praia do Pouso, passando por Palmas até 
completar a volta em Abraão. A trilha de 
Caxadaço até Lopes Mendes é considerada 
uma das mais difíceis em toda Ilha, não 
tanto pela elevação ou distância (de aprox. 
5 km), mas, por ser pouco frequentada, 
atualmente está bem fechada e há                
bifurcações pelo caminho. O risco de se 
perder é grande. Justamente por isso, ela 
não consta na maioria dos mapas turísticos 
nem costuma ser incluída nas travessias 
convencionais e “mais curtas” feitas em menos 
dias. Geralmente, as pessoas costumam 
cruzar de Dois Rios diretamente para 

Abraão, e vice-versa. Existem algumas 
poucas fitas de demarcação pelo 
caminho que, embora distintas entre si 
e antigas, ajudaram bastante. Porém, 
o uso de GPS se mostrou essencial. 
Onde necessário, eu mesmo fixei algumas 
fitas brancas pela trilha. Ela termina 
na bifurcação da trilha que liga Lopes 
Mendes e Santo Antônio.
 O planejamento cuidadoso de 
uma travessia desse tipo é essencial. 
Saber o que levar e o que não levar é 
crucial, pois, afinal, serão 10 dias 

outras são longas, com trechos 
íngremes e de mata fechada com 
obstáculos pelo caminho: muitos 
troncos e galhos caídos,              
bambuzais, córregos, lajeados, 
mas também formigueiros, cobras 
e muitas, muitas teias de aranha. 
 São tantas trilhas ao longo 
da travessia que não vem ao caso 
especificar a distância e o tempo 
de caminhada de cada uma delas. 
Mas, para dar uma ideia geral, eu 
fiz uma média diária de 15 km em 
6 h (apenas de caminhada, tirando 
as pausas para lanche e mergulho 
nas praias). Houve trechos que 
foram mais longos e cansativos, 
como as travessias diretas, em 
um único dia, Aventureiro →           

levou a me associar ao CEB em 1995. De 
lá para cá já foram 3 voltas completas. 
Mas, para ser franco, nunca pensei que 
um dia poderia dar a volta sozinho. 
 Entre os dias 21 e 31/01/2021 
concluí a volta solo em 10 dias, visitando 
as maiores e principais praias, mas 
também muitos cantinhos escondidos 
da Ilha, incluindo a subida ao Pico do 
Papagaio com seus imponentes            
982 metros acima do nível do mar e uma 
vista espetacular para a Vila de Abraão, 
a baía da Ilha Grande e o continente.
 Por ser um circuito, existem duas 
possibilidades de dar a volta na Ilha: no 
sentido horário (Abraão → Dois Rios → 
Parnaioca etc.) ou no sentido 

Parnaioca; Parnaioca → Dois Rios → Caxadaço; e 
depois, Caxadaço → Lopes Mendes → Praia dos 
Castelhanos. Esse último foi, de longe, o mais 
longo, tenso e cansativo trecho de toda travessia.
 Para quem quiser fazer a volta completa 
em 10 dias, recomendo, abaixo, a seguinte 
divisão dos trechos de trilha/praia em cada dia 
(esse foi o meu roteiro):
 - 1º dia: Abraão, cachoeira e praia da     
Feiticeira, Iguaçu, Camiranga, Perequê, Fora, 
Saco do Céu (pernoite no camping da Pousada 
Gata Russa).
 - 2º dia: Saco do Céu, Funil, Japariz,   
Freguesia de Santana, Escondida, Lagoa Azul, 
Bananal Pequeno, Bananal, Matariz, Passaterra, 
Maguaraquissaba (pernoite no quintal do    
restaurante Cantinho Doce, pois não há camping 
oficial).
 - 3º dia: Maguaraquissaba (que também 
tem a grafia “Maguariqueçaba” em uma placa no 
início da trilha), Sítio Forte, Tapera,                      
Ubatubinha, Longa, Lagoa Verde, Araçatiba,   
Araçatibinha, Vermelha (pernoite na casa de 
pescador, pois não há camping oficial). 
 - 4º dia: Vermelha, Gruta de Acaiá 
(bate-volta), Provetá, Aventureiro (pernoite no 
camping das Ondas/Jane).
 - 5º dia: Aventureiro (dia de descanso e 
subida ao Mirante Sundara com vista espetacular 
para as praias de Aventureiro, Demo, Sul e Leste).

 - 6º dia: Aventureiro, Demo, Sul, 
Leste [para a travessia Sul-Leste é 
necessário retirar autorização prévia no 
Inea em Angra], Parnaioca (pernoite no 
camping da Janete).
 - 7º dia: Parnaioca, Dois Rios,   
Caxadaço (pernoite em camping selvagem).
 - 8º dia: Caxadaço, Santo Antônio, 
Lopes Mendes, Praia dos Castelhanos 
(pernoite na casa de pescador, pois não há 
camping oficial). Atenção: a trilha entre a 
Praia dos Castelhanos e o Farol dos        
Castelhanos está fechada, infelizmente...              
Fiz essa trilha em 1998, mas ela                       

simplesmente sumiu no meio da          
floresta por falta de uso. Mesmo com 
GPS, tentei, em vão, seguir por quase     
1 h mato adentro, mas a trilha fechou 
completamente. Considerando o 
avançar da hora no período da tarde e o 
fato de estar sozinho, achei prudente dar 
meia-volta e retornar à Praia dos         
Castelhanos, onde pernoitei. 
 - 9º dia: Praia dos Castelhanos, 
Pouso, Mangues, Palmas, Abraão (fim da 
travessia, fechando o circuito completo 
da volta na Ilha).
 - 10º dia: Pico do Papagaio.

 Agora, um momento para avaliação. 
O que deu certo e o que deu errado no             
planejamento? Deu certo com certeza: o 
estudo prévio da carta topográfica da Ilha 
e o uso do GPS na travessia, levar um   
powerbank (bateria extra) para o celular, a 
boa arrumação interna na mochila e seu 
ajuste todos os dias, levar sempre 3 litros 
de água no camelback para as trilhas 
diárias fez render o ritmo de caminhada 
(há fontes e riachos pelo caminho, mas 
muitos não são tão confiáveis, mesmo com 

Clorin), dormir cedo e bem na noite anterior. 
O que não deu tão certo: levar comida 
demais. Com exceção dos campings 
selvagens, praticamente todas as praias 
oferecem pratos-feitos com o preço médio 
de R$ 30, que é também a média da 
diária dos campings por pessoa. Bem, no 
final acabei consumindo tudo, mas esse 
peso a mais da comida pode ser reduzido, 
optando-se pelos “PFs” locais. O que deu 
errado: subestimar a capacidade da bateria 
da minha câmera fotográfica e não levar 

o carregador/cabo dela. Precisava poupar 
a bateria do celular por conta do               
aplicativo de GPS “Wikiloc”. Consequência: 
a bateria da máquina acabou faltando     
3 dias para o final da viagem e tive que 
usar, com muita parcimônia, a câmera do 
celular. Acho que esse é um balanço 
honesto que posso fazer do planejamento. 
Já ajustei e atualizei o meu checklist em 
casa para eu não me esquecer de levar o                
carregador da máquina fotográfica,          
se for o caso de levá-la novamente            
para excursões com mais de 5 dias. 
 Redigindo esse breve relato já 

bateu aquela saudade da Ilha Grande... Foi uma                
experiência única e inesquecível. Espero poder fazer uma 
nova volta completa em breve novamente. No total, foram 
um pouco mais que 140 km em 10 dias com mais de           
40 praias/lugares visitados. Momentos de pura                   
contemplação e inspiração que as fotos tentam revelar. 
 Agradeço ao guia e amigo Francisco Caetano pelo 
monitoramento em tempo real, via satélite (por meio do 
Wikiloc), das minhas trilhas e posições diárias. Foi um 
fator a mais de segurança e confiança durante a travessia. 
Estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas e obter 
mais dicas e informações sobre a viagem.

carregando a 
própria mochila. 
A minha pesava, 
no início, pouco 
mais de 20 kg 
(incluindo roupa, 
barraca, saco de 
dormir, fogareiro, 
água e comida). 
Confesso que, nos 
últimos dias, a 
sensação era de 
que a mochila 
pesava cada vez 
mais... As trilhas 
da Ilha Grande são conhecidas pelos 
seus aclives e declives bem acentuados. 
Algumas são relativamente curtas e 
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 A Ilha Grande é um desses 
lugares mágicos do nosso país, em que a 
energia, beleza e exuberância da 
natureza, sem falar das incontáveis 
paisagens paradisíacas, inspiram e 
evocam os melhores sentimentos de 
todos que ali moram e visitam. Comigo 
não foi diferente. Desde a primeira vez 
que acampei com amigos da escola em 
Aventureiro, em 1992, nunca mais 
deixei de visitar e admirar esse             
cantinho do paraíso.
 Foi justamente o desejo de 
conhecer melhor a Ilha “dando a volta 
completa”, como se chama a caminhada 
em forma de circuito passando pelas 
principais praias e vilarejos, que me 

anti-horário (Abraão → Saco do Céu → 
Freguesia de Santana etc.), na perspectiva 
de quem está olhando o mapa da Ilha 
com o continente ao norte no topo do 
mapa. Na primeira opção, a etapa 
inicial do circuito é realizada com a  
paisagem das águas tranquilas e 
abrigadas da baía da Ilha Grande, com 
vista para os contornos da Serra da 
Bocaina e as luzes das cidades e dos 
inúmeros condomínios entre Angra e 
Mangaratiba no continente. Há muitas 
praias (embora com pouca extensão), 
vilarejos habitados e maior número de 
embarcações e turistas. Quando se 
cruza para o lado oposto da Ilha no 
Oceano Atlântico, a paisagem muda 
bastante. As praias são em menor 
número, mas com maior extensão de 
areia, menos gente e uma beleza           
natural incomparável.
 Eu escolhi dar a volta no sentido 
anti-horário (saindo de Abraão e 
dormindo em Saco do Céu no primeiro 
dia). Essa foi a primeira vez que fiz a 
volta nesse sentido. Percebi que existem 
algumas vantagens ao optar por esse 
sentido anti-horário. 
 A primeira delas, a meu ver, é 
meramente psicológica. Começar o 
circuito logo pela parte mais habitada e 
visitada da Ilha tem os seus prós e 
contras: restaurantes, quiosques, praias 
cheias, barulho de música alta e ruído 
dos motores das lanchas, escunas e 
saveiros. Assim, você deixa o melhor 
(paz, tranquilidade, praias extensas e 
praticamente vazias) para o final. Outra 
vantagem é que no lado da baía as 
praias são relativamente curtas em 
extensão e, em um dia bem aproveitado 
em termos de caminhada, é possível 
cobrir uma boa distância. Por outro 
lado, o sobe e desce das trilhas que 
ligam uma praia a outra pode cansar 
também. Como existem muitos 
quiosques e restaurantes desse lado, é 
possível fazer paradas estratégicas para 

um mergulho, seguido de algo para comer e 
beber, antes de continuar a marcha.
 Mais uma vantagem desse circuito 
anti-horário é a possibilidade de cruzar de 
barco de Aventureiro para Parnaioca. No 
sentido inverso nem sempre há barcos 
disponíveis, pois não há píer em Parnaioca. 
As pessoas que não retiraram a                   
autorização do Inea em Angra para cruzar 
as praias do Sul e Leste (Reserva Biológica 
Estadual da Praia do Sul) têm mais essa 
alternativa.
 Uma última vantagem foi a           
possibilidade de completar a volta passando 
de Dois Rios, via Caxadaço, até Lopes 
Mendes, e de Lopes Mendes esticando até a 
Ponta dos Castelhanos. Daí se retorna até 
a Praia do Pouso, passando por Palmas até 
completar a volta em Abraão. A trilha de 
Caxadaço até Lopes Mendes é considerada 
uma das mais difíceis em toda Ilha, não 
tanto pela elevação ou distância (de aprox. 
5 km), mas, por ser pouco frequentada, 
atualmente está bem fechada e há                
bifurcações pelo caminho. O risco de se 
perder é grande. Justamente por isso, ela 
não consta na maioria dos mapas turísticos 
nem costuma ser incluída nas travessias 
convencionais e “mais curtas” feitas em menos 
dias. Geralmente, as pessoas costumam 
cruzar de Dois Rios diretamente para 

Abraão, e vice-versa. Existem algumas 
poucas fitas de demarcação pelo 
caminho que, embora distintas entre si 
e antigas, ajudaram bastante. Porém, 
o uso de GPS se mostrou essencial. 
Onde necessário, eu mesmo fixei algumas 
fitas brancas pela trilha. Ela termina 
na bifurcação da trilha que liga Lopes 
Mendes e Santo Antônio.
 O planejamento cuidadoso de 
uma travessia desse tipo é essencial. 
Saber o que levar e o que não levar é 
crucial, pois, afinal, serão 10 dias 

outras são longas, com trechos 
íngremes e de mata fechada com 
obstáculos pelo caminho: muitos 
troncos e galhos caídos,              
bambuzais, córregos, lajeados, 
mas também formigueiros, cobras 
e muitas, muitas teias de aranha. 
 São tantas trilhas ao longo 
da travessia que não vem ao caso 
especificar a distância e o tempo 
de caminhada de cada uma delas. 
Mas, para dar uma ideia geral, eu 
fiz uma média diária de 15 km em 
6 h (apenas de caminhada, tirando 
as pausas para lanche e mergulho 
nas praias). Houve trechos que 
foram mais longos e cansativos, 
como as travessias diretas, em 
um único dia, Aventureiro →           

levou a me associar ao CEB em 1995. De 
lá para cá já foram 3 voltas completas. 
Mas, para ser franco, nunca pensei que 
um dia poderia dar a volta sozinho. 
 Entre os dias 21 e 31/01/2021 
concluí a volta solo em 10 dias, visitando 
as maiores e principais praias, mas 
também muitos cantinhos escondidos 
da Ilha, incluindo a subida ao Pico do 
Papagaio com seus imponentes            
982 metros acima do nível do mar e uma 
vista espetacular para a Vila de Abraão, 
a baía da Ilha Grande e o continente.
 Por ser um circuito, existem duas 
possibilidades de dar a volta na Ilha: no 
sentido horário (Abraão → Dois Rios → 
Parnaioca etc.) ou no sentido 

Parnaioca; Parnaioca → Dois Rios → Caxadaço; e 
depois, Caxadaço → Lopes Mendes → Praia dos 
Castelhanos. Esse último foi, de longe, o mais 
longo, tenso e cansativo trecho de toda travessia.
 Para quem quiser fazer a volta completa 
em 10 dias, recomendo, abaixo, a seguinte 
divisão dos trechos de trilha/praia em cada dia 
(esse foi o meu roteiro):
 - 1º dia: Abraão, cachoeira e praia da     
Feiticeira, Iguaçu, Camiranga, Perequê, Fora, 
Saco do Céu (pernoite no camping da Pousada 
Gata Russa).
 - 2º dia: Saco do Céu, Funil, Japariz,   
Freguesia de Santana, Escondida, Lagoa Azul, 
Bananal Pequeno, Bananal, Matariz, Passaterra, 
Maguaraquissaba (pernoite no quintal do    
restaurante Cantinho Doce, pois não há camping 
oficial).
 - 3º dia: Maguaraquissaba (que também 
tem a grafia “Maguariqueçaba” em uma placa no 
início da trilha), Sítio Forte, Tapera,                      
Ubatubinha, Longa, Lagoa Verde, Araçatiba,   
Araçatibinha, Vermelha (pernoite na casa de 
pescador, pois não há camping oficial). 
 - 4º dia: Vermelha, Gruta de Acaiá 
(bate-volta), Provetá, Aventureiro (pernoite no 
camping das Ondas/Jane).
 - 5º dia: Aventureiro (dia de descanso e 
subida ao Mirante Sundara com vista espetacular 
para as praias de Aventureiro, Demo, Sul e Leste).

 - 6º dia: Aventureiro, Demo, Sul, 
Leste [para a travessia Sul-Leste é 
necessário retirar autorização prévia no 
Inea em Angra], Parnaioca (pernoite no 
camping da Janete).
 - 7º dia: Parnaioca, Dois Rios,   
Caxadaço (pernoite em camping selvagem).
 - 8º dia: Caxadaço, Santo Antônio, 
Lopes Mendes, Praia dos Castelhanos 
(pernoite na casa de pescador, pois não há 
camping oficial). Atenção: a trilha entre a 
Praia dos Castelhanos e o Farol dos        
Castelhanos está fechada, infelizmente...              
Fiz essa trilha em 1998, mas ela                       

simplesmente sumiu no meio da          
floresta por falta de uso. Mesmo com 
GPS, tentei, em vão, seguir por quase     
1 h mato adentro, mas a trilha fechou 
completamente. Considerando o 
avançar da hora no período da tarde e o 
fato de estar sozinho, achei prudente dar 
meia-volta e retornar à Praia dos         
Castelhanos, onde pernoitei. 
 - 9º dia: Praia dos Castelhanos, 
Pouso, Mangues, Palmas, Abraão (fim da 
travessia, fechando o circuito completo 
da volta na Ilha).
 - 10º dia: Pico do Papagaio.

 Agora, um momento para avaliação. 
O que deu certo e o que deu errado no             
planejamento? Deu certo com certeza: o 
estudo prévio da carta topográfica da Ilha 
e o uso do GPS na travessia, levar um   
powerbank (bateria extra) para o celular, a 
boa arrumação interna na mochila e seu 
ajuste todos os dias, levar sempre 3 litros 
de água no camelback para as trilhas 
diárias fez render o ritmo de caminhada 
(há fontes e riachos pelo caminho, mas 
muitos não são tão confiáveis, mesmo com 

Clorin), dormir cedo e bem na noite anterior. 
O que não deu tão certo: levar comida 
demais. Com exceção dos campings 
selvagens, praticamente todas as praias 
oferecem pratos-feitos com o preço médio 
de R$ 30, que é também a média da 
diária dos campings por pessoa. Bem, no 
final acabei consumindo tudo, mas esse 
peso a mais da comida pode ser reduzido, 
optando-se pelos “PFs” locais. O que deu 
errado: subestimar a capacidade da bateria 
da minha câmera fotográfica e não levar 

o carregador/cabo dela. Precisava poupar 
a bateria do celular por conta do               
aplicativo de GPS “Wikiloc”. Consequência: 
a bateria da máquina acabou faltando     
3 dias para o final da viagem e tive que 
usar, com muita parcimônia, a câmera do 
celular. Acho que esse é um balanço 
honesto que posso fazer do planejamento. 
Já ajustei e atualizei o meu checklist em 
casa para eu não me esquecer de levar o                
carregador da máquina fotográfica,          
se for o caso de levá-la novamente            
para excursões com mais de 5 dias. 
 Redigindo esse breve relato já 

bateu aquela saudade da Ilha Grande... Foi uma                
experiência única e inesquecível. Espero poder fazer uma 
nova volta completa em breve novamente. No total, foram 
um pouco mais que 140 km em 10 dias com mais de           
40 praias/lugares visitados. Momentos de pura                   
contemplação e inspiração que as fotos tentam revelar. 
 Agradeço ao guia e amigo Francisco Caetano pelo 
monitoramento em tempo real, via satélite (por meio do 
Wikiloc), das minhas trilhas e posições diárias. Foi um 
fator a mais de segurança e confiança durante a travessia. 
Estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas e obter 
mais dicas e informações sobre a viagem.

carregando a 
própria mochila. 
A minha pesava, 
no início, pouco 
mais de 20 kg 
(incluindo roupa, 
barraca, saco de 
dormir, fogareiro, 
água e comida). 
Confesso que, nos 
últimos dias, a 
sensação era de 
que a mochila 
pesava cada vez 
mais... As trilhas 
da Ilha Grande são conhecidas pelos 
seus aclives e declives bem acentuados. 
Algumas são relativamente curtas e 
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 Neste Mês da Mulher me        
pediram para escrever uma matéria 
sobre como eu, mulher, me sinto na 
montanha. Vou contar um pouco da 
minha história e impressões durante 
esses 23 anos de montanhismo. Mas 
são as minhas impressões, a minha 
história. Muitos vão gostar, outros 
não. Acredito que muitas mulheres 
vão se identificar, outras vão 
entender e mesmo se inspirar. 
Algumas vão até criticar! Mas esse 
texto não é para elas, as mulheres? 
Então, independente do sentimento 
que nelas despertar, de alguma 
forma ele vai cumprir sua missão de 
alcançá-las. 

e as Montanhas
 Confesso que desde pequena 
sempre fui moleca: subia em árvores, 
jogava futebol, pegava onda, entre 
outras coisas. Daí, não foi nenhuma 
surpresa para minha família quando 
me apaixonei pelo montanhismo. 
Diziam: “Fernanda sempre gostou 
dessas coisas 'de menino'”. Mas        
montanha, futebol, pegar onda, entre 
outras coisas, também são coisas de 
menina! Os tempos mudaram e cada 
vez mais as mulheres vêm praticando - 
e muito bem - esportes que antigamente 
eram caracterizados como unicamente 
masculinos. 
 Comecei a frequentar as montanhas 
com meu irmão; na época era muito    
difícil achar roupas de trekking para 

mulheres, e quando as achava, 
eram muito caras. Nas montanhas 
viam-se poucas mulheres, e na 
maioria das vezes eu era a única do 
meu grupo. 
 Eu sou um pouco medrosa, 
mas persistente quando o assunto 
é superar meus medos e limites. E 
com certo incentivo do meu irmão 
(que hoje eu entendo que me         
colocava em situações de risco), fui 
vencendo esses medos. Digo vencendo, 
e não abandonando, pois lido com 
eles todo o tempo, porém cada vez 
de forma mais tranquila e madura. 
 Assim que casei, durante 
minha residência médica, meu 
volume de trilhas diminuiu muito. 
Muito trabalho, pressão do parceiro 
para não ir para as trilhas (negociar 

num relacionamento onde o marido não é 
montanhista não é tão fácil para mulheres 
quanto é para os homens – pelo menos na 
maioria das vezes), e três anos depois eu 
virava mãe. Muitos pensaram: “Agora ela 
para com essa maluquice de vez!”. Mas 
no meu caso, foi o contrário! Quando 
Maitê, minha filha, completou 7 meses, 
fui para Ibitipoca com ela. E tive o insight 
de como que eu queria que ela crescesse. 
No montanhismo, assim como em outros 
esportes, nos ensinam a trabalhar em 
grupo, a importância do contato e da 
preservação da natureza, a superação dos 
nossos limites, a resiliência. A partir daí, 
coloquei Maitê na mochila e voltei às 
montanhas com força total!
 Quando me separei, meus amigos 
de montanha estavam quase todos     Eu, Mulher,

e as Montanhas
Eu, Mulher,

“aposentados”, só podiam fazer trilhas 
muito de vez em quando. Comecei a chamar 
amigos que não faziam trilhas para irem 
comigo. Foram muitas situações 
estressantes! Eu queria ir além, arrastando 
os amigos que mal tinham colocado uma 
bota na vida para fazer trilhas pesadas – 
claro que não deu certo. Tentei fazer um 
curso de escalada com um ex-namorado, 
mas o término do namoro fez o curso morrer 
junto.
 Depois de muito bater cabeça, entrei 
no curso de montanhismo do CEB e a partir 
daí meu montanhismo deslanchou. Encontrei 
grandes parceiros de montanha, comecei a 
escalar, fazer altas montanhas e ampliar 
meu conhecimento, até entrar no curso de 

guia e me formar! Nossa... e o que tudo isso 
tem a ver com mulheres? Tudo! Fiz tudo igual 
a todo mundo (homens, inclusive) e consegui 
conquistar tudo isso, mesmo sendo mulher. 
Mas ali era o meu "mundinho", com pessoas 
que foram me conhecendo e entendendo do 
que eu era capaz. Minha zona de conforto. 
Ainda assim, aconteceram situações em que 
eu não fui chamada para algumas atividades 
“porque só iriam homens”. 
 E quando você ganha o mundo? Aí 
começamos a conhecer o outro lado do que é 
ser mulher num universo majoritariamente 
masculino.
 Ok, sei que tenho uma estrutura forte 

e consigo carregar muito peso. Isso 
me favorece no trekking e em 
travessias de longa distância, mas 
me atrapalha na escalada. Sou 
muito pesada! Para tentar          
melhorar meu desempenho, entrei 
num projeto com um treinador e 
nutricionista com o objetivo de 
perder peso e melhorar na escalada. 
No final, perdi 10% de gordura, 
mas ganhei 2 kg na balança. 
Desisti! Cheguei à conclusão de 
que sou boa mesmo é no trekking, 
e a escalada vai ficar de hobby. 
Pelo menos alguns amigos me 

chamam para conquistar vias com 
eles, porque sabem que eu carrego o 
material! Mas isso só me evidenciou 
a importância de explorarmos o 
nosso lado forte: resistência, 
explosão, força, delicadeza. Podemos 
brilhar usando nossas melhores 
características na montanha.
 Visto que sou da classe das 
resistentes e da força bruta (não se 
enganem, eu treino muito, mas 
muito mesmo para isso), comecei a 
traçar atividades que explorassem 
esse meu lado, mas sabendo que elas 
são compostas principalmente por 
homens. 
 "Mulheres são fracas, mulheres 
não aguentam" – isso é o que mais 
ouvimos, mas busco provar sempre o 
contrário. Quem me conhece já sabe 
que eu não sou uma mulher frágil, e 
para me impor e conseguir meu 
espaço criei essa fama de durona, 
mandona e grossa. Só que na 
verdade, a meu ver, essa fama vem do 
fato de eu não querer pedir ajuda 
toda hora, mas sim apenas quando 
acho realmente necessário, pelo fato 
de eu saber me impor e de tomar à 
frente nas situações quando vejo que 
as coisas estão fora de controle, de 
assumir a liderança se for preciso.
 Outro dia li um post da Maria 

Tereza Ulbrich, uma grande        
montanhista, que me fez refletir 
sobre isso. Vou contar aqui um 
pedaço: 
“Se eu fosse homem...
Seria mais respeitada pelo que faço?
Teria outro tipo de julgamento?
Seria tachada de líder e não 
autoritária?
Alguns adjetivos como mandona, 
vagabunda ou neurótica, raramente 
seriam utilizados com outro gênero...
Precisamos constantemente refletir 
sobre essa nova liberdade!”
 Faço o que acho necessário para 
desenvolver minha performance e 
autonomia. E para conquistarmos 
nosso espaço, às vezes precisamos 
ser duras. Mas por que sermos tão 
julgadas por isso? 
 Quando comecei a desbravar 
outros territórios, os de pessoas 
desconhecidas, comecei a enxergar a 
fragilidade feminina no nosso meio. 
Nunca tinha vivido isso. Quem me 
conhece pensa duas vezes antes de 
mexer comigo porque eu sou brava! 
E quem não me conhece? Sou apenas 
uma MULHER. 
 Ao descer do Aconcágua, uma 
moça, amiga de amigos e que foi me 
encontrar em Mendoza, me olhou de 
cima abaixo e perguntou com cara de 

desdém: "essa daí que subiu o Aconcágua? 
Deve ser fácil então". Seis meses 
depois levei-a para fazer Serra Fina 
em dois dias. Posso dizer que ela 
sofreu por dois dias e ainda me fez 
levar metade da mochila dela. Mas 
finalmente ela mudou sua visão 
sobre mim. Por que nós, mulheres, 
temos que subjugar umas às outras, 
quando deveríamos torcer umas 
pelas outras?
 No Equador fiz minha primeira 
viagem só com mulheres. Fomos 
recebidas pelo dono do abrigo, que 
nos perguntou se à noite iríamos 
sambar para eles. Fiquei indignada 
e respondi que não, que fomos lá 
para fazer montanha e não para 
sambar. Colocaram os piores guias 
para nos acompanhar, porque achavam 
que não iríamos conseguir fazer 
nada. Até que na última montanha, 
a quinta, um dos guias me disse que 
nós superamos as expectativas 
deles, e que não imaginavam que 
conseguiríamos. Bingo! Depois, um 
amigo meu voltou a esse mesmo 
abrigo e comentou que o dono fez a 
mesma piada para as clientes dele, 
mas que ele não achou nada demais. 
Daí eu perguntei se ele gostaria que, 
ao chegar num local para fazer    
montanha, perguntassem se à           
noite ele iria fazer um striptease.             

Obviamente ele respondeu que não 
gostaria, e que isso não tinha nada a ver. 
Então, não tem nada a ver perguntar esse 
tipo de coisa para a gente também. 
 No ano passado combinei uma 
trilha com um grupo de pessoas da Bahia, 
onde eu só conhecia uma delas, que por 
acaso era a única outra mulher. Ficamos 
três meses fechando com o organizador os 
detalhes dessa trilha – que seria inédita. 
Ao chegar na Bahia, fui agredida verbal e 
moralmente por ele, pois achou que 
estava "acontecendo algo" entre nós, e eu 
lhe disse que era um engano, já que         
estávamos nos conhecendo naquele 
momento. Fui xingada de piranha, e 
ainda ouvi que eu o iludi com emojis de 
coração para ganhar uma guiada grátis. 

Resumindo a história, ao final o 
teste de COVID-19 do dito cujo 
deu positivo, então eu e outro 
colega assumimos a guiada 
(única benção da COVID-19 em 
2020!). Não precisei de ninguém 
para me guiar! A história se 
estendeu por mais algumas       
semanas, quase finalizando em 
boletim de ocorrência na              
delegacia. 
 Essa foi uma das piores 
situações que passei na minha 
vida. E o agravante foi ainda ter 
que ouvir de muitas pessoas: 

"quem mandou viajar sozinha?; você é 
louca de viajar para encontrar pessoas 
que nem conhece!; mulher viajando 
sozinha dá nisso". Por que não podemos 
viajar sozinhas, conhecer novas pessoas 
e nos sentirmos seguras com isso?              
Continuo persistindo, mas confesso que 
atualmente ando mais cautelosa e mais 
atenta aos detalhes. Uma realidade 
dura que vivemos, mas à qual não 
podemos nos entregar. 
 Ouvi numa dessas trilhas longas 
que fiz que “era errado eu estar           
carregando uma mochila mais pesada 
porque eu era mulher, que eu merecia 

umas palmadas por contrariar um 
homem, e  que a nossa cultura não está 
preparada para receber mulheres 
iguais a mim”. 
 Penso ser uma mulher de      
personalidade forte e que foi criada 
numa sociedade machista em que 
homens mandam e mulheres obedecem. 
Sou assumidamente uma rebelde. Mas 
sou a ponta do iceberg, porque vejo, a 
cada dia mais, que as mulheres da 
minha geração em diante não deixam 
barato, elas se impõem de igual para 
igual e aprendem isso desde novas. Ser 
rebelde agora é o normal. Então, a 
cultura machista que se ajuste logo!
 Há dois anos dei uma palestra 
na Decathlon Barra sobre Mulheres 
nos Esportes Outdoor. Encontrei e    
conversei com mulheres brasileiras     
brilhantes que praticam esportes (a 
maioria era de montanhistas), e conciliam 
maternidade, casamento, trabalho e seu 
amor pelo esporte. Não é fácil, disso eu 
sei! Cuidar de filhos e educá-los, 
trabalhar muito, treinar e ainda se 
dedicar é uma arte. Mas a mulher 
sempre foi multitarefas, e para fazer 
as coisas que ama, ela não poderia ser 
diferente. 
 Atualmente vejo tanto mulheres 
quanto homens na montanha, e 
muitas vezes até mais mulheres. Isso 
mostra que estamos rompendo as    
barreiras que criaram para nós, ou até 

que nós mesmas criamos.           
Vejo grupos de mulheres se           
organizando para trilhar,           
acampar, escalar. Vejo mulheres 
liderando debates e reflexões 
sobre o que somos e o que podemos 
ser. Mulheres se destacando e 
realizando feitos antes pouco 
vistos.
 Muitos perguntam se tenho 
medo, se não penso na minha 
filha, se não tenho medo de me 
machucar. Claro! Todas temos! 
Mas a vontade de se superar, de 
lidar com os medos e de ser um 

exemplo para nossos filhos 
devem nos mover e dar forças 
para, cada vez mais, buscarmos 
nossos sonhos, nos realizarmos 
como mulheres, fazendo o que 
gostamos, como gostamos e onde 
gostamos. Sendo mulher! Vamos 
mostrar que, com perseverança, 
força, garra e disciplina,         
conseguimos alcançar nossos 
objetivos. O que vivemos na 
montanha, trazemos para a vida 
real. 

 Como diriam, mulheres 
são montanhas. E cada vez 
mais, as mulheres estão 
unidas. Então, tudo isso é 
sobre mim, sobre você, sobre 
mulheres e montanhas.

0908

Cume Iliniza Norte, Equador

Excursão CEB
Trilha do Ouro

Texto e fotos: Maria Fernanda May

Cume do El Corazon, Equador
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 Neste Mês da Mulher me        
pediram para escrever uma matéria 
sobre como eu, mulher, me sinto na 
montanha. Vou contar um pouco da 
minha história e impressões durante 
esses 23 anos de montanhismo. Mas 
são as minhas impressões, a minha 
história. Muitos vão gostar, outros 
não. Acredito que muitas mulheres 
vão se identificar, outras vão 
entender e mesmo se inspirar. 
Algumas vão até criticar! Mas esse 
texto não é para elas, as mulheres? 
Então, independente do sentimento 
que nelas despertar, de alguma 
forma ele vai cumprir sua missão de 
alcançá-las. 

 Confesso que desde pequena 
sempre fui moleca: subia em árvores, 
jogava futebol, pegava onda, entre 
outras coisas. Daí, não foi nenhuma 
surpresa para minha família quando 
me apaixonei pelo montanhismo. 
Diziam: “Fernanda sempre gostou 
dessas coisas 'de menino'”. Mas        
montanha, futebol, pegar onda, entre 
outras coisas, também são coisas de 
menina! Os tempos mudaram e cada 
vez mais as mulheres vêm praticando - 
e muito bem - esportes que antigamente 
eram caracterizados como unicamente 
masculinos. 
 Comecei a frequentar as montanhas 
com meu irmão; na época era muito    
difícil achar roupas de trekking para 

mulheres, e quando as achava, 
eram muito caras. Nas montanhas 
viam-se poucas mulheres, e na 
maioria das vezes eu era a única do 
meu grupo. 
 Eu sou um pouco medrosa, 
mas persistente quando o assunto 
é superar meus medos e limites. E 
com certo incentivo do meu irmão 
(que hoje eu entendo que me         
colocava em situações de risco), fui 
vencendo esses medos. Digo vencendo, 
e não abandonando, pois lido com 
eles todo o tempo, porém cada vez 
de forma mais tranquila e madura. 
 Assim que casei, durante 
minha residência médica, meu 
volume de trilhas diminuiu muito. 
Muito trabalho, pressão do parceiro 
para não ir para as trilhas (negociar 

num relacionamento onde o marido não é 
montanhista não é tão fácil para mulheres 
quanto é para os homens – pelo menos na 
maioria das vezes), e três anos depois eu 
virava mãe. Muitos pensaram: “Agora ela 
para com essa maluquice de vez!”. Mas 
no meu caso, foi o contrário! Quando 
Maitê, minha filha, completou 7 meses, 
fui para Ibitipoca com ela. E tive o insight 
de como que eu queria que ela crescesse. 
No montanhismo, assim como em outros 
esportes, nos ensinam a trabalhar em 
grupo, a importância do contato e da 
preservação da natureza, a superação dos 
nossos limites, a resiliência. A partir daí, 
coloquei Maitê na mochila e voltei às 
montanhas com força total!
 Quando me separei, meus amigos 
de montanha estavam quase todos     

“aposentados”, só podiam fazer trilhas 
muito de vez em quando. Comecei a chamar 
amigos que não faziam trilhas para irem 
comigo. Foram muitas situações 
estressantes! Eu queria ir além, arrastando 
os amigos que mal tinham colocado uma 
bota na vida para fazer trilhas pesadas – 
claro que não deu certo. Tentei fazer um 
curso de escalada com um ex-namorado, 
mas o término do namoro fez o curso morrer 
junto.
 Depois de muito bater cabeça, entrei 
no curso de montanhismo do CEB e a partir 
daí meu montanhismo deslanchou. Encontrei 
grandes parceiros de montanha, comecei a 
escalar, fazer altas montanhas e ampliar 
meu conhecimento, até entrar no curso de 

guia e me formar! Nossa... e o que tudo isso 
tem a ver com mulheres? Tudo! Fiz tudo igual 
a todo mundo (homens, inclusive) e consegui 
conquistar tudo isso, mesmo sendo mulher. 
Mas ali era o meu "mundinho", com pessoas 
que foram me conhecendo e entendendo do 
que eu era capaz. Minha zona de conforto. 
Ainda assim, aconteceram situações em que 
eu não fui chamada para algumas atividades 
“porque só iriam homens”. 
 E quando você ganha o mundo? Aí 
começamos a conhecer o outro lado do que é 
ser mulher num universo majoritariamente 
masculino.
 Ok, sei que tenho uma estrutura forte 

e consigo carregar muito peso. Isso 
me favorece no trekking e em 
travessias de longa distância, mas 
me atrapalha na escalada. Sou 
muito pesada! Para tentar          
melhorar meu desempenho, entrei 
num projeto com um treinador e 
nutricionista com o objetivo de 
perder peso e melhorar na escalada. 
No final, perdi 10% de gordura, 
mas ganhei 2 kg na balança. 
Desisti! Cheguei à conclusão de 
que sou boa mesmo é no trekking, 
e a escalada vai ficar de hobby. 
Pelo menos alguns amigos me 

chamam para conquistar vias com 
eles, porque sabem que eu carrego o 
material! Mas isso só me evidenciou 
a importância de explorarmos o 
nosso lado forte: resistência, 
explosão, força, delicadeza. Podemos 
brilhar usando nossas melhores 
características na montanha.
 Visto que sou da classe das 
resistentes e da força bruta (não se 
enganem, eu treino muito, mas 
muito mesmo para isso), comecei a 
traçar atividades que explorassem 
esse meu lado, mas sabendo que elas 
são compostas principalmente por 
homens. 
 "Mulheres são fracas, mulheres 
não aguentam" – isso é o que mais 
ouvimos, mas busco provar sempre o 
contrário. Quem me conhece já sabe 
que eu não sou uma mulher frágil, e 
para me impor e conseguir meu 
espaço criei essa fama de durona, 
mandona e grossa. Só que na 
verdade, a meu ver, essa fama vem do 
fato de eu não querer pedir ajuda 
toda hora, mas sim apenas quando 
acho realmente necessário, pelo fato 
de eu saber me impor e de tomar à 
frente nas situações quando vejo que 
as coisas estão fora de controle, de 
assumir a liderança se for preciso.
 Outro dia li um post da Maria 

Tereza Ulbrich, uma grande        
montanhista, que me fez refletir 
sobre isso. Vou contar aqui um 
pedaço: 
“Se eu fosse homem...
Seria mais respeitada pelo que faço?
Teria outro tipo de julgamento?
Seria tachada de líder e não 
autoritária?
Alguns adjetivos como mandona, 
vagabunda ou neurótica, raramente 
seriam utilizados com outro gênero...
Precisamos constantemente refletir 
sobre essa nova liberdade!”
 Faço o que acho necessário para 
desenvolver minha performance e 
autonomia. E para conquistarmos 
nosso espaço, às vezes precisamos 
ser duras. Mas por que sermos tão 
julgadas por isso? 
 Quando comecei a desbravar 
outros territórios, os de pessoas 
desconhecidas, comecei a enxergar a 
fragilidade feminina no nosso meio. 
Nunca tinha vivido isso. Quem me 
conhece pensa duas vezes antes de 
mexer comigo porque eu sou brava! 
E quem não me conhece? Sou apenas 
uma MULHER. 
 Ao descer do Aconcágua, uma 
moça, amiga de amigos e que foi me 
encontrar em Mendoza, me olhou de 
cima abaixo e perguntou com cara de 

desdém: "essa daí que subiu o Aconcágua? 
Deve ser fácil então". Seis meses 
depois levei-a para fazer Serra Fina 
em dois dias. Posso dizer que ela 
sofreu por dois dias e ainda me fez 
levar metade da mochila dela. Mas 
finalmente ela mudou sua visão 
sobre mim. Por que nós, mulheres, 
temos que subjugar umas às outras, 
quando deveríamos torcer umas 
pelas outras?
 No Equador fiz minha primeira 
viagem só com mulheres. Fomos 
recebidas pelo dono do abrigo, que 
nos perguntou se à noite iríamos 
sambar para eles. Fiquei indignada 
e respondi que não, que fomos lá 
para fazer montanha e não para 
sambar. Colocaram os piores guias 
para nos acompanhar, porque achavam 
que não iríamos conseguir fazer 
nada. Até que na última montanha, 
a quinta, um dos guias me disse que 
nós superamos as expectativas 
deles, e que não imaginavam que 
conseguiríamos. Bingo! Depois, um 
amigo meu voltou a esse mesmo 
abrigo e comentou que o dono fez a 
mesma piada para as clientes dele, 
mas que ele não achou nada demais. 
Daí eu perguntei se ele gostaria que, 
ao chegar num local para fazer    
montanha, perguntassem se à           
noite ele iria fazer um striptease.             

Obviamente ele respondeu que não 
gostaria, e que isso não tinha nada a ver. 
Então, não tem nada a ver perguntar esse 
tipo de coisa para a gente também. 
 No ano passado combinei uma 
trilha com um grupo de pessoas da Bahia, 
onde eu só conhecia uma delas, que por 
acaso era a única outra mulher. Ficamos 
três meses fechando com o organizador os 
detalhes dessa trilha – que seria inédita. 
Ao chegar na Bahia, fui agredida verbal e 
moralmente por ele, pois achou que 
estava "acontecendo algo" entre nós, e eu 
lhe disse que era um engano, já que         
estávamos nos conhecendo naquele 
momento. Fui xingada de piranha, e 
ainda ouvi que eu o iludi com emojis de 
coração para ganhar uma guiada grátis. 

Resumindo a história, ao final o 
teste de COVID-19 do dito cujo 
deu positivo, então eu e outro 
colega assumimos a guiada 
(única benção da COVID-19 em 
2020!). Não precisei de ninguém 
para me guiar! A história se 
estendeu por mais algumas       
semanas, quase finalizando em 
boletim de ocorrência na              
delegacia. 
 Essa foi uma das piores 
situações que passei na minha 
vida. E o agravante foi ainda ter 
que ouvir de muitas pessoas: 

"quem mandou viajar sozinha?; você é 
louca de viajar para encontrar pessoas 
que nem conhece!; mulher viajando 
sozinha dá nisso". Por que não podemos 
viajar sozinhas, conhecer novas pessoas 
e nos sentirmos seguras com isso?              
Continuo persistindo, mas confesso que 
atualmente ando mais cautelosa e mais 
atenta aos detalhes. Uma realidade 
dura que vivemos, mas à qual não 
podemos nos entregar. 
 Ouvi numa dessas trilhas longas 
que fiz que “era errado eu estar           
carregando uma mochila mais pesada 
porque eu era mulher, que eu merecia 

umas palmadas por contrariar um 
homem, e  que a nossa cultura não está 
preparada para receber mulheres 
iguais a mim”. 
 Penso ser uma mulher de      
personalidade forte e que foi criada 
numa sociedade machista em que 
homens mandam e mulheres obedecem. 
Sou assumidamente uma rebelde. Mas 
sou a ponta do iceberg, porque vejo, a 
cada dia mais, que as mulheres da 
minha geração em diante não deixam 
barato, elas se impõem de igual para 
igual e aprendem isso desde novas. Ser 
rebelde agora é o normal. Então, a 
cultura machista que se ajuste logo!
 Há dois anos dei uma palestra 
na Decathlon Barra sobre Mulheres 
nos Esportes Outdoor. Encontrei e    
conversei com mulheres brasileiras     
brilhantes que praticam esportes (a 
maioria era de montanhistas), e conciliam 
maternidade, casamento, trabalho e seu 
amor pelo esporte. Não é fácil, disso eu 
sei! Cuidar de filhos e educá-los, 
trabalhar muito, treinar e ainda se 
dedicar é uma arte. Mas a mulher 
sempre foi multitarefas, e para fazer 
as coisas que ama, ela não poderia ser 
diferente. 
 Atualmente vejo tanto mulheres 
quanto homens na montanha, e 
muitas vezes até mais mulheres. Isso 
mostra que estamos rompendo as    
barreiras que criaram para nós, ou até 

que nós mesmas criamos.           
Vejo grupos de mulheres se           
organizando para trilhar,           
acampar, escalar. Vejo mulheres 
liderando debates e reflexões 
sobre o que somos e o que podemos 
ser. Mulheres se destacando e 
realizando feitos antes pouco 
vistos.
 Muitos perguntam se tenho 
medo, se não penso na minha 
filha, se não tenho medo de me 
machucar. Claro! Todas temos! 
Mas a vontade de se superar, de 
lidar com os medos e de ser um 

exemplo para nossos filhos 
devem nos mover e dar forças 
para, cada vez mais, buscarmos 
nossos sonhos, nos realizarmos 
como mulheres, fazendo o que 
gostamos, como gostamos e onde 
gostamos. Sendo mulher! Vamos 
mostrar que, com perseverança, 
força, garra e disciplina,         
conseguimos alcançar nossos 
objetivos. O que vivemos na 
montanha, trazemos para a vida 
real. 

 Como diriam, mulheres 
são montanhas. E cada vez 
mais, as mulheres estão 
unidas. Então, tudo isso é 
sobre mim, sobre você, sobre 
mulheres e montanhas.

11Prancheta do CEB

Coroa do Frade
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 Neste Mês da Mulher me        
pediram para escrever uma matéria 
sobre como eu, mulher, me sinto na 
montanha. Vou contar um pouco da 
minha história e impressões durante 
esses 23 anos de montanhismo. Mas 
são as minhas impressões, a minha 
história. Muitos vão gostar, outros 
não. Acredito que muitas mulheres 
vão se identificar, outras vão 
entender e mesmo se inspirar. 
Algumas vão até criticar! Mas esse 
texto não é para elas, as mulheres? 
Então, independente do sentimento 
que nelas despertar, de alguma 
forma ele vai cumprir sua missão de 
alcançá-las. 

 Confesso que desde pequena 
sempre fui moleca: subia em árvores, 
jogava futebol, pegava onda, entre 
outras coisas. Daí, não foi nenhuma 
surpresa para minha família quando 
me apaixonei pelo montanhismo. 
Diziam: “Fernanda sempre gostou 
dessas coisas 'de menino'”. Mas        
montanha, futebol, pegar onda, entre 
outras coisas, também são coisas de 
menina! Os tempos mudaram e cada 
vez mais as mulheres vêm praticando - 
e muito bem - esportes que antigamente 
eram caracterizados como unicamente 
masculinos. 
 Comecei a frequentar as montanhas 
com meu irmão; na época era muito    
difícil achar roupas de trekking para 

mulheres, e quando as achava, 
eram muito caras. Nas montanhas 
viam-se poucas mulheres, e na 
maioria das vezes eu era a única do 
meu grupo. 
 Eu sou um pouco medrosa, 
mas persistente quando o assunto 
é superar meus medos e limites. E 
com certo incentivo do meu irmão 
(que hoje eu entendo que me         
colocava em situações de risco), fui 
vencendo esses medos. Digo vencendo, 
e não abandonando, pois lido com 
eles todo o tempo, porém cada vez 
de forma mais tranquila e madura. 
 Assim que casei, durante 
minha residência médica, meu 
volume de trilhas diminuiu muito. 
Muito trabalho, pressão do parceiro 
para não ir para as trilhas (negociar 

num relacionamento onde o marido não é 
montanhista não é tão fácil para mulheres 
quanto é para os homens – pelo menos na 
maioria das vezes), e três anos depois eu 
virava mãe. Muitos pensaram: “Agora ela 
para com essa maluquice de vez!”. Mas 
no meu caso, foi o contrário! Quando 
Maitê, minha filha, completou 7 meses, 
fui para Ibitipoca com ela. E tive o insight 
de como que eu queria que ela crescesse. 
No montanhismo, assim como em outros 
esportes, nos ensinam a trabalhar em 
grupo, a importância do contato e da 
preservação da natureza, a superação dos 
nossos limites, a resiliência. A partir daí, 
coloquei Maitê na mochila e voltei às 
montanhas com força total!
 Quando me separei, meus amigos 
de montanha estavam quase todos     

“aposentados”, só podiam fazer trilhas 
muito de vez em quando. Comecei a chamar 
amigos que não faziam trilhas para irem 
comigo. Foram muitas situações 
estressantes! Eu queria ir além, arrastando 
os amigos que mal tinham colocado uma 
bota na vida para fazer trilhas pesadas – 
claro que não deu certo. Tentei fazer um 
curso de escalada com um ex-namorado, 
mas o término do namoro fez o curso morrer 
junto.
 Depois de muito bater cabeça, entrei 
no curso de montanhismo do CEB e a partir 
daí meu montanhismo deslanchou. Encontrei 
grandes parceiros de montanha, comecei a 
escalar, fazer altas montanhas e ampliar 
meu conhecimento, até entrar no curso de 

guia e me formar! Nossa... e o que tudo isso 
tem a ver com mulheres? Tudo! Fiz tudo igual 
a todo mundo (homens, inclusive) e consegui 
conquistar tudo isso, mesmo sendo mulher. 
Mas ali era o meu "mundinho", com pessoas 
que foram me conhecendo e entendendo do 
que eu era capaz. Minha zona de conforto. 
Ainda assim, aconteceram situações em que 
eu não fui chamada para algumas atividades 
“porque só iriam homens”. 
 E quando você ganha o mundo? Aí 
começamos a conhecer o outro lado do que é 
ser mulher num universo majoritariamente 
masculino.
 Ok, sei que tenho uma estrutura forte 

e consigo carregar muito peso. Isso 
me favorece no trekking e em 
travessias de longa distância, mas 
me atrapalha na escalada. Sou 
muito pesada! Para tentar          
melhorar meu desempenho, entrei 
num projeto com um treinador e 
nutricionista com o objetivo de 
perder peso e melhorar na escalada. 
No final, perdi 10% de gordura, 
mas ganhei 2 kg na balança. 
Desisti! Cheguei à conclusão de 
que sou boa mesmo é no trekking, 
e a escalada vai ficar de hobby. 
Pelo menos alguns amigos me 

chamam para conquistar vias com 
eles, porque sabem que eu carrego o 
material! Mas isso só me evidenciou 
a importância de explorarmos o 
nosso lado forte: resistência, 
explosão, força, delicadeza. Podemos 
brilhar usando nossas melhores 
características na montanha.
 Visto que sou da classe das 
resistentes e da força bruta (não se 
enganem, eu treino muito, mas 
muito mesmo para isso), comecei a 
traçar atividades que explorassem 
esse meu lado, mas sabendo que elas 
são compostas principalmente por 
homens. 
 "Mulheres são fracas, mulheres 
não aguentam" – isso é o que mais 
ouvimos, mas busco provar sempre o 
contrário. Quem me conhece já sabe 
que eu não sou uma mulher frágil, e 
para me impor e conseguir meu 
espaço criei essa fama de durona, 
mandona e grossa. Só que na 
verdade, a meu ver, essa fama vem do 
fato de eu não querer pedir ajuda 
toda hora, mas sim apenas quando 
acho realmente necessário, pelo fato 
de eu saber me impor e de tomar à 
frente nas situações quando vejo que 
as coisas estão fora de controle, de 
assumir a liderança se for preciso.
 Outro dia li um post da Maria 

Tereza Ulbrich, uma grande        
montanhista, que me fez refletir 
sobre isso. Vou contar aqui um 
pedaço: 
“Se eu fosse homem...
Seria mais respeitada pelo que faço?
Teria outro tipo de julgamento?
Seria tachada de líder e não 
autoritária?
Alguns adjetivos como mandona, 
vagabunda ou neurótica, raramente 
seriam utilizados com outro gênero...
Precisamos constantemente refletir 
sobre essa nova liberdade!”
 Faço o que acho necessário para 
desenvolver minha performance e 
autonomia. E para conquistarmos 
nosso espaço, às vezes precisamos 
ser duras. Mas por que sermos tão 
julgadas por isso? 
 Quando comecei a desbravar 
outros territórios, os de pessoas 
desconhecidas, comecei a enxergar a 
fragilidade feminina no nosso meio. 
Nunca tinha vivido isso. Quem me 
conhece pensa duas vezes antes de 
mexer comigo porque eu sou brava! 
E quem não me conhece? Sou apenas 
uma MULHER. 
 Ao descer do Aconcágua, uma 
moça, amiga de amigos e que foi me 
encontrar em Mendoza, me olhou de 
cima abaixo e perguntou com cara de 

desdém: "essa daí que subiu o Aconcágua? 
Deve ser fácil então". Seis meses 
depois levei-a para fazer Serra Fina 
em dois dias. Posso dizer que ela 
sofreu por dois dias e ainda me fez 
levar metade da mochila dela. Mas 
finalmente ela mudou sua visão 
sobre mim. Por que nós, mulheres, 
temos que subjugar umas às outras, 
quando deveríamos torcer umas 
pelas outras?
 No Equador fiz minha primeira 
viagem só com mulheres. Fomos 
recebidas pelo dono do abrigo, que 
nos perguntou se à noite iríamos 
sambar para eles. Fiquei indignada 
e respondi que não, que fomos lá 
para fazer montanha e não para 
sambar. Colocaram os piores guias 
para nos acompanhar, porque achavam 
que não iríamos conseguir fazer 
nada. Até que na última montanha, 
a quinta, um dos guias me disse que 
nós superamos as expectativas 
deles, e que não imaginavam que 
conseguiríamos. Bingo! Depois, um 
amigo meu voltou a esse mesmo 
abrigo e comentou que o dono fez a 
mesma piada para as clientes dele, 
mas que ele não achou nada demais. 
Daí eu perguntei se ele gostaria que, 
ao chegar num local para fazer    
montanha, perguntassem se à           
noite ele iria fazer um striptease.             

Obviamente ele respondeu que não 
gostaria, e que isso não tinha nada a ver. 
Então, não tem nada a ver perguntar esse 
tipo de coisa para a gente também. 
 No ano passado combinei uma 
trilha com um grupo de pessoas da Bahia, 
onde eu só conhecia uma delas, que por 
acaso era a única outra mulher. Ficamos 
três meses fechando com o organizador os 
detalhes dessa trilha – que seria inédita. 
Ao chegar na Bahia, fui agredida verbal e 
moralmente por ele, pois achou que 
estava "acontecendo algo" entre nós, e eu 
lhe disse que era um engano, já que         
estávamos nos conhecendo naquele 
momento. Fui xingada de piranha, e 
ainda ouvi que eu o iludi com emojis de 
coração para ganhar uma guiada grátis. 

Resumindo a história, ao final o 
teste de COVID-19 do dito cujo 
deu positivo, então eu e outro 
colega assumimos a guiada 
(única benção da COVID-19 em 
2020!). Não precisei de ninguém 
para me guiar! A história se 
estendeu por mais algumas       
semanas, quase finalizando em 
boletim de ocorrência na              
delegacia. 
 Essa foi uma das piores 
situações que passei na minha 
vida. E o agravante foi ainda ter 
que ouvir de muitas pessoas: 

"quem mandou viajar sozinha?; você é 
louca de viajar para encontrar pessoas 
que nem conhece!; mulher viajando 
sozinha dá nisso". Por que não podemos 
viajar sozinhas, conhecer novas pessoas 
e nos sentirmos seguras com isso?              
Continuo persistindo, mas confesso que 
atualmente ando mais cautelosa e mais 
atenta aos detalhes. Uma realidade 
dura que vivemos, mas à qual não 
podemos nos entregar. 
 Ouvi numa dessas trilhas longas 
que fiz que “era errado eu estar           
carregando uma mochila mais pesada 
porque eu era mulher, que eu merecia 
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umas palmadas por contrariar um 
homem, e  que a nossa cultura não está 
preparada para receber mulheres 
iguais a mim”. 
 Penso ser uma mulher de      
personalidade forte e que foi criada 
numa sociedade machista em que 
homens mandam e mulheres obedecem. 
Sou assumidamente uma rebelde. Mas 
sou a ponta do iceberg, porque vejo, a 
cada dia mais, que as mulheres da 
minha geração em diante não deixam 
barato, elas se impõem de igual para 
igual e aprendem isso desde novas. Ser 
rebelde agora é o normal. Então, a 
cultura machista que se ajuste logo!
 Há dois anos dei uma palestra 
na Decathlon Barra sobre Mulheres 
nos Esportes Outdoor. Encontrei e    
conversei com mulheres brasileiras     
brilhantes que praticam esportes (a 
maioria era de montanhistas), e conciliam 
maternidade, casamento, trabalho e seu 
amor pelo esporte. Não é fácil, disso eu 
sei! Cuidar de filhos e educá-los, 
trabalhar muito, treinar e ainda se 
dedicar é uma arte. Mas a mulher 
sempre foi multitarefas, e para fazer 
as coisas que ama, ela não poderia ser 
diferente. 
 Atualmente vejo tanto mulheres 
quanto homens na montanha, e 
muitas vezes até mais mulheres. Isso 
mostra que estamos rompendo as    
barreiras que criaram para nós, ou até 

que nós mesmas criamos.           
Vejo grupos de mulheres se           
organizando para trilhar,           
acampar, escalar. Vejo mulheres 
liderando debates e reflexões 
sobre o que somos e o que podemos 
ser. Mulheres se destacando e 
realizando feitos antes pouco 
vistos.
 Muitos perguntam se tenho 
medo, se não penso na minha 
filha, se não tenho medo de me 
machucar. Claro! Todas temos! 
Mas a vontade de se superar, de 
lidar com os medos e de ser um 

exemplo para nossos filhos 
devem nos mover e dar forças 
para, cada vez mais, buscarmos 
nossos sonhos, nos realizarmos 
como mulheres, fazendo o que 
gostamos, como gostamos e onde 
gostamos. Sendo mulher! Vamos 
mostrar que, com perseverança, 
força, garra e disciplina,         
conseguimos alcançar nossos 
objetivos. O que vivemos na 
montanha, trazemos para a vida 
real. 

 Como diriam, mulheres 
são montanhas. E cada vez 
mais, as mulheres estão 
unidas. Então, tudo isso é 
sobre mim, sobre você, sobre 
mulheres e montanhas.

Eu levando meus amigos
sem experiência para trilharCume do El Corazon, Equador

Mont Blanc, França

Cume do
Aconcágua

Mulheres guiando o
Cabeça de Peixe
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 Neste Mês da Mulher me        
pediram para escrever uma matéria 
sobre como eu, mulher, me sinto na 
montanha. Vou contar um pouco da 
minha história e impressões durante 
esses 23 anos de montanhismo. Mas 
são as minhas impressões, a minha 
história. Muitos vão gostar, outros 
não. Acredito que muitas mulheres 
vão se identificar, outras vão 
entender e mesmo se inspirar. 
Algumas vão até criticar! Mas esse 
texto não é para elas, as mulheres? 
Então, independente do sentimento 
que nelas despertar, de alguma 
forma ele vai cumprir sua missão de 
alcançá-las. 

 Confesso que desde pequena 
sempre fui moleca: subia em árvores, 
jogava futebol, pegava onda, entre 
outras coisas. Daí, não foi nenhuma 
surpresa para minha família quando 
me apaixonei pelo montanhismo. 
Diziam: “Fernanda sempre gostou 
dessas coisas 'de menino'”. Mas        
montanha, futebol, pegar onda, entre 
outras coisas, também são coisas de 
menina! Os tempos mudaram e cada 
vez mais as mulheres vêm praticando - 
e muito bem - esportes que antigamente 
eram caracterizados como unicamente 
masculinos. 
 Comecei a frequentar as montanhas 
com meu irmão; na época era muito    
difícil achar roupas de trekking para 

mulheres, e quando as achava, 
eram muito caras. Nas montanhas 
viam-se poucas mulheres, e na 
maioria das vezes eu era a única do 
meu grupo. 
 Eu sou um pouco medrosa, 
mas persistente quando o assunto 
é superar meus medos e limites. E 
com certo incentivo do meu irmão 
(que hoje eu entendo que me         
colocava em situações de risco), fui 
vencendo esses medos. Digo vencendo, 
e não abandonando, pois lido com 
eles todo o tempo, porém cada vez 
de forma mais tranquila e madura. 
 Assim que casei, durante 
minha residência médica, meu 
volume de trilhas diminuiu muito. 
Muito trabalho, pressão do parceiro 
para não ir para as trilhas (negociar 

num relacionamento onde o marido não é 
montanhista não é tão fácil para mulheres 
quanto é para os homens – pelo menos na 
maioria das vezes), e três anos depois eu 
virava mãe. Muitos pensaram: “Agora ela 
para com essa maluquice de vez!”. Mas 
no meu caso, foi o contrário! Quando 
Maitê, minha filha, completou 7 meses, 
fui para Ibitipoca com ela. E tive o insight 
de como que eu queria que ela crescesse. 
No montanhismo, assim como em outros 
esportes, nos ensinam a trabalhar em 
grupo, a importância do contato e da 
preservação da natureza, a superação dos 
nossos limites, a resiliência. A partir daí, 
coloquei Maitê na mochila e voltei às 
montanhas com força total!
 Quando me separei, meus amigos 
de montanha estavam quase todos     

“aposentados”, só podiam fazer trilhas 
muito de vez em quando. Comecei a chamar 
amigos que não faziam trilhas para irem 
comigo. Foram muitas situações 
estressantes! Eu queria ir além, arrastando 
os amigos que mal tinham colocado uma 
bota na vida para fazer trilhas pesadas – 
claro que não deu certo. Tentei fazer um 
curso de escalada com um ex-namorado, 
mas o término do namoro fez o curso morrer 
junto.
 Depois de muito bater cabeça, entrei 
no curso de montanhismo do CEB e a partir 
daí meu montanhismo deslanchou. Encontrei 
grandes parceiros de montanha, comecei a 
escalar, fazer altas montanhas e ampliar 
meu conhecimento, até entrar no curso de 

guia e me formar! Nossa... e o que tudo isso 
tem a ver com mulheres? Tudo! Fiz tudo igual 
a todo mundo (homens, inclusive) e consegui 
conquistar tudo isso, mesmo sendo mulher. 
Mas ali era o meu "mundinho", com pessoas 
que foram me conhecendo e entendendo do 
que eu era capaz. Minha zona de conforto. 
Ainda assim, aconteceram situações em que 
eu não fui chamada para algumas atividades 
“porque só iriam homens”. 
 E quando você ganha o mundo? Aí 
começamos a conhecer o outro lado do que é 
ser mulher num universo majoritariamente 
masculino.
 Ok, sei que tenho uma estrutura forte 

e consigo carregar muito peso. Isso 
me favorece no trekking e em 
travessias de longa distância, mas 
me atrapalha na escalada. Sou 
muito pesada! Para tentar          
melhorar meu desempenho, entrei 
num projeto com um treinador e 
nutricionista com o objetivo de 
perder peso e melhorar na escalada. 
No final, perdi 10% de gordura, 
mas ganhei 2 kg na balança. 
Desisti! Cheguei à conclusão de 
que sou boa mesmo é no trekking, 
e a escalada vai ficar de hobby. 
Pelo menos alguns amigos me 

chamam para conquistar vias com 
eles, porque sabem que eu carrego o 
material! Mas isso só me evidenciou 
a importância de explorarmos o 
nosso lado forte: resistência, 
explosão, força, delicadeza. Podemos 
brilhar usando nossas melhores 
características na montanha.
 Visto que sou da classe das 
resistentes e da força bruta (não se 
enganem, eu treino muito, mas 
muito mesmo para isso), comecei a 
traçar atividades que explorassem 
esse meu lado, mas sabendo que elas 
são compostas principalmente por 
homens. 
 "Mulheres são fracas, mulheres 
não aguentam" – isso é o que mais 
ouvimos, mas busco provar sempre o 
contrário. Quem me conhece já sabe 
que eu não sou uma mulher frágil, e 
para me impor e conseguir meu 
espaço criei essa fama de durona, 
mandona e grossa. Só que na 
verdade, a meu ver, essa fama vem do 
fato de eu não querer pedir ajuda 
toda hora, mas sim apenas quando 
acho realmente necessário, pelo fato 
de eu saber me impor e de tomar à 
frente nas situações quando vejo que 
as coisas estão fora de controle, de 
assumir a liderança se for preciso.
 Outro dia li um post da Maria 

Tereza Ulbrich, uma grande        
montanhista, que me fez refletir 
sobre isso. Vou contar aqui um 
pedaço: 
“Se eu fosse homem...
Seria mais respeitada pelo que faço?
Teria outro tipo de julgamento?
Seria tachada de líder e não 
autoritária?
Alguns adjetivos como mandona, 
vagabunda ou neurótica, raramente 
seriam utilizados com outro gênero...
Precisamos constantemente refletir 
sobre essa nova liberdade!”
 Faço o que acho necessário para 
desenvolver minha performance e 
autonomia. E para conquistarmos 
nosso espaço, às vezes precisamos 
ser duras. Mas por que sermos tão 
julgadas por isso? 
 Quando comecei a desbravar 
outros territórios, os de pessoas 
desconhecidas, comecei a enxergar a 
fragilidade feminina no nosso meio. 
Nunca tinha vivido isso. Quem me 
conhece pensa duas vezes antes de 
mexer comigo porque eu sou brava! 
E quem não me conhece? Sou apenas 
uma MULHER. 
 Ao descer do Aconcágua, uma 
moça, amiga de amigos e que foi me 
encontrar em Mendoza, me olhou de 
cima abaixo e perguntou com cara de 

desdém: "essa daí que subiu o Aconcágua? 
Deve ser fácil então". Seis meses 
depois levei-a para fazer Serra Fina 
em dois dias. Posso dizer que ela 
sofreu por dois dias e ainda me fez 
levar metade da mochila dela. Mas 
finalmente ela mudou sua visão 
sobre mim. Por que nós, mulheres, 
temos que subjugar umas às outras, 
quando deveríamos torcer umas 
pelas outras?
 No Equador fiz minha primeira 
viagem só com mulheres. Fomos 
recebidas pelo dono do abrigo, que 
nos perguntou se à noite iríamos 
sambar para eles. Fiquei indignada 
e respondi que não, que fomos lá 
para fazer montanha e não para 
sambar. Colocaram os piores guias 
para nos acompanhar, porque achavam 
que não iríamos conseguir fazer 
nada. Até que na última montanha, 
a quinta, um dos guias me disse que 
nós superamos as expectativas 
deles, e que não imaginavam que 
conseguiríamos. Bingo! Depois, um 
amigo meu voltou a esse mesmo 
abrigo e comentou que o dono fez a 
mesma piada para as clientes dele, 
mas que ele não achou nada demais. 
Daí eu perguntei se ele gostaria que, 
ao chegar num local para fazer    
montanha, perguntassem se à           
noite ele iria fazer um striptease.             

Obviamente ele respondeu que não 
gostaria, e que isso não tinha nada a ver. 
Então, não tem nada a ver perguntar esse 
tipo de coisa para a gente também. 
 No ano passado combinei uma 
trilha com um grupo de pessoas da Bahia, 
onde eu só conhecia uma delas, que por 
acaso era a única outra mulher. Ficamos 
três meses fechando com o organizador os 
detalhes dessa trilha – que seria inédita. 
Ao chegar na Bahia, fui agredida verbal e 
moralmente por ele, pois achou que 
estava "acontecendo algo" entre nós, e eu 
lhe disse que era um engano, já que         
estávamos nos conhecendo naquele 
momento. Fui xingada de piranha, e 
ainda ouvi que eu o iludi com emojis de 
coração para ganhar uma guiada grátis. 

Resumindo a história, ao final o 
teste de COVID-19 do dito cujo 
deu positivo, então eu e outro 
colega assumimos a guiada 
(única benção da COVID-19 em 
2020!). Não precisei de ninguém 
para me guiar! A história se 
estendeu por mais algumas       
semanas, quase finalizando em 
boletim de ocorrência na              
delegacia. 
 Essa foi uma das piores 
situações que passei na minha 
vida. E o agravante foi ainda ter 
que ouvir de muitas pessoas: 

"quem mandou viajar sozinha?; você é 
louca de viajar para encontrar pessoas 
que nem conhece!; mulher viajando 
sozinha dá nisso". Por que não podemos 
viajar sozinhas, conhecer novas pessoas 
e nos sentirmos seguras com isso?              
Continuo persistindo, mas confesso que 
atualmente ando mais cautelosa e mais 
atenta aos detalhes. Uma realidade 
dura que vivemos, mas à qual não 
podemos nos entregar. 
 Ouvi numa dessas trilhas longas 
que fiz que “era errado eu estar           
carregando uma mochila mais pesada 
porque eu era mulher, que eu merecia 

umas palmadas por contrariar um 
homem, e  que a nossa cultura não está 
preparada para receber mulheres 
iguais a mim”. 
 Penso ser uma mulher de      
personalidade forte e que foi criada 
numa sociedade machista em que 
homens mandam e mulheres obedecem. 
Sou assumidamente uma rebelde. Mas 
sou a ponta do iceberg, porque vejo, a 
cada dia mais, que as mulheres da 
minha geração em diante não deixam 
barato, elas se impõem de igual para 
igual e aprendem isso desde novas. Ser 
rebelde agora é o normal. Então, a 
cultura machista que se ajuste logo!
 Há dois anos dei uma palestra 
na Decathlon Barra sobre Mulheres 
nos Esportes Outdoor. Encontrei e    
conversei com mulheres brasileiras     
brilhantes que praticam esportes (a 
maioria era de montanhistas), e conciliam 
maternidade, casamento, trabalho e seu 
amor pelo esporte. Não é fácil, disso eu 
sei! Cuidar de filhos e educá-los, 
trabalhar muito, treinar e ainda se 
dedicar é uma arte. Mas a mulher 
sempre foi multitarefas, e para fazer 
as coisas que ama, ela não poderia ser 
diferente. 
 Atualmente vejo tanto mulheres 
quanto homens na montanha, e 
muitas vezes até mais mulheres. Isso 
mostra que estamos rompendo as    
barreiras que criaram para nós, ou até 

que nós mesmas criamos.           
Vejo grupos de mulheres se           
organizando para trilhar,           
acampar, escalar. Vejo mulheres 
liderando debates e reflexões 
sobre o que somos e o que podemos 
ser. Mulheres se destacando e 
realizando feitos antes pouco 
vistos.
 Muitos perguntam se tenho 
medo, se não penso na minha 
filha, se não tenho medo de me 
machucar. Claro! Todas temos! 
Mas a vontade de se superar, de 
lidar com os medos e de ser um 

exemplo para nossos filhos 
devem nos mover e dar forças 
para, cada vez mais, buscarmos 
nossos sonhos, nos realizarmos 
como mulheres, fazendo o que 
gostamos, como gostamos e onde 
gostamos. Sendo mulher! Vamos 
mostrar que, com perseverança, 
força, garra e disciplina,         
conseguimos alcançar nossos 
objetivos. O que vivemos na 
montanha, trazemos para a vida 
real. 

 O biênio 2020/21 está impondo grandes 
mudanças à humanidade. A disseminação 
global de um vírus, nunca antes vivenciada 
pela nossa    geração, impactou o mundo de 
maneira contundente. Difícil não imaginar 
uma área das atividades humanas que não 
tenha sido afetada diretamente pela 
pandemia. Nosso querido montanhismo 
também não passou ileso: trânsito                   
interrompido, barreiras sanitárias e 
Unidades de Conservação (UC) fechadas 
foram algumas das medidas implementadas 
no contexto de lockdown para evitar a 
dispersão do vírus. Entretanto, o que por nós      
montanhistas foi tido como um ano                 
“interrompido”, para um pequeno grupo de 
dedicados acadêmicos foi visto como uma 
grande oportunidade.
 Desde 2012 os pesquisadores               
implementaram e vêm executando um robusto 
programa de monitoramento de Biodiversidade 
no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 
nosso conhecidíssimo e tão querido Parnaso. 
De modo geral o programa busca entender 
como a fauna vive e circula pelo Parque.       
Por que algumas espécies são mais                  
observadas em algumas áreas e outras têm 
preferência por outras regiões? Na relação 
presa/predador, a ocorrência do predador 
ajuda a determinar a redução de circulação 
da presa em algumas áreas? O hábito de 
forrageio, que é o de circular ativamente 
buscando alimento, impacta a ocorrência de 
outras espécies que concorrem pelo mesmo 
alimento? São perguntas como essas que os 
biólogos tentam responder.
 Com o fechamento do Parque e a 
consequente diminuição na circulação de 
pessoas, os pesquisadores puderam ampliar e 
aprofundar o programa, considerando uma 
variável até então impossível de ocorrer: a 

 Como diriam, mulheres 
são montanhas. E cada vez 
mais, as mulheres estão 
unidas. Então, tudo isso é 
sobre mim, sobre você, sobre 
mulheres e montanhas.

nossa própria ausência naquele espaço.        
A proibição da circulação de pessoas nas 
áreas do parque levou a um ambiente com 
condições in natura, como há muito tempo 
não se via, desde que essas áreas deixaram 
de ser primitivas. Ora, é fácil supor que os 
bichos circulam mais livremente sem a 
nossa presença, que os afugenta, mas o 
quanto mais livres? Em que medida? Essas 
não são perguntas de simples respostas.
 E é nesse cenário que a tecnologia 
vem em auxílio da pesquisa. Para realizar o 
monitoramento da fauna do parque e 
conhecer seus hábitos, os biólogos utilizam 
a armadilha fotográfica, que é uma câmera 
automática que detecta e registra qualquer 
movimentação que passe à sua frente. 
Esses dispositivos são fixados às árvores ou 
em outros pontos estratégicos próximos às 
inúmeras trilhas do parque. No caso do 
Parnaso, funcionando 24 horas por dia e 
gravando vídeos de 10 segundos, essas 
câmeras são ótimos instrumentos para 
registrar a fauna e tentar entender o padrão 
de movimentação e distribuição de algumas 
espécies na área do parque.
 Com efeito, em 2020 os pesquisadores 
puderam aumentar o número de armadilhas 
fotográficas, o que permitiu um aumento 
significativo no esforço amostral do 
programa de monitoramento. As câmeras, 
instaladas em 66 pontos nas trilhas do 
parque, capturaram aproximadamente 
35.000 vídeos (equivalente a 97 horas       
ininterruptas de gravação!), que ainda 
estão sendo analisados. Entre as espécies 
registradas estão o cachorro-do-mato         
(Cerdocyon thous), gato-maracajá (Leopardus 
wiedii), irara (Eira barbara), onça-parda 
(Puma concolor), quati (Nasua nasua) e 
uru-capoeira (Odontophorus capueira).

Fauna andarilha

 O trabalho permitiu registros da fauna 
em novos locais e o que chamou a atenção dos 
pesquisadores é que, apesar de não ter ocorrido 
nenhum registro inédito considerando as 
espécies já existentes nessa UC, os animais 
apresentaram o hábito usual de circular pelos 
espaços menos “selvagens” do parque, tais 
como a passarela suspensa construída na 
parte baixa do Parnaso, em Teresópolis.     
Considerando algumas especificidades de 
alguns grupos, observaram que os mamíferos 
terrestres têm distribuição mais homogênea, 
sem preferência por áreas específicas, apesar 
de as cotias (Dasyprocta sp.) ocuparem 
somente as áreas baixas do Parnaso, incluindo 
Magé e Guapimirim.
 Os primatas, por sua vez, que não são 

objeto desse programa de monitoramento, 
têm distribuição mais restrita e ocorrem 
somente em algumas áreas. O muriqui 
(Brachyteles arachnoides), por exemplo, 
ocorre no vale do Paquequer, alto vale do 
Soberbo e em Santo Aleixo. O sagui-da-                  
serra-escuro (Callithrix aurita) habita as 
regiões do Bonfim, a trilha Uricanal e foi 
recentemente observado na Serra de 
Teresópolis. Também houve registro do 
conhecido mico-leão-dourado (Leontopithecus 
rosalia), que há muito tempo não se            
observava no parque! Essa espécie foi 
observada no Caminho do Ouro, em Magé, 
e também em Pau Grande e Santo Aleixo, 
próximo à região de Piabetá.
 Além da rica fauna observada, o 
programa de monitoramento também 
permitiu flagrantes de uma espécie             

invasora, responsável pelos principais 
impactos ambientais no parque: as 
câmeras fizeram 325 registros de pessoas 
transitando pelas trilhas enquanto o 
parque estava fechado. Ainda que nesse 
número estejam contabilizados funcionários 
do Parnaso e visitantes autorizados, a 
quantidade observada de invasores foi 
alta. Infelizmente ainda ocorrem incursões 
de caçadores no parque e houve até alguns 
atos de vandalismo e roubo das armadilhas 
fotográficas; foram poucos, mas existiram!
 Para inibir esse tipo de ato, os 

biólogos instalaram placas próximas aos          
dispositivos e nas entradas das trilhas                  
informando sobre a presença das câmeras e 
explicando os objetivos do programa de               
monitoramento. As placas também comunicam 
que os dispositivos não são utilizados para fins 
de fiscalização de visitação ao parque. Elas são 
direcionadas para baixo, a meia altura, uma vez 
que o objetivo é registrar a passagem de fauna 
no chão. Qualquer registro de pessoa que por 
elas passe, será feito somente da cintura pra 

baixo, não sendo possível a identificação do 
caminhante. Segundo a equipe do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da              
Biodiversidade (ICMBio), responsável pela 
execução do programa, a aceitação dos 
visitantes tem sido bastante positiva e 
alguns vídeos mostram até pessoas            
interagindo e posando para as armadilhas!
 Atualmente espera-se que as 
restrições de acesso de pessoas ao Parnaso 
não sejam tão intensas quanto aquelas 
implementadas em 2020 e um comparativo 
entre dois cenários, de redução e de 
aumento na circulação humana nas trilhas 
de uso público do parque, poderá fornecer 
dados interessantes do nosso impacto 
sobre a circulação da fauna.
 Enquanto montanhistas, reconhecemos 
que é nosso dever proteger e apoiar             
integralmente qualquer medida de              
preservação e pesquisa ambiental em 
curso, não só no Parnaso, mas em qualquer 
área em que praticamos nossas atividades. 
E você? Já teve algum encontro com um 
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bicho raro da nossa rica fauna? 
Conseguiu fazer um registro legal? 
Então apoie o programa,               
compartilhe o registro nas suas 
redes sociais e não esqueça de 
marcar o CEB e o ICMBio. A nossa 
contribuição, na qualidade de       
montanhistas, pode ser muito útil 
para esse tipo de pesquisa e            
reafirma nossa atuação consciente, 
responsável e colaborativa, que são 
algumas das premissas fundamentais 
para a prática do Montanhismo.
 Agradecemos à bióloga 
Cecília Cronemberguer, do             
ICMBio/Parnaso, por toda a 
atenção despendida e pela 
disponibilização dos dados              
(atualizados até abril de 2021).

Maria Fernanda May
Guia do CEB

Cume do Capacete

Coroa do Frade

Excursão CEB, Castelo-ES, 2019

Pesquisa tenta entender como os animais responderam às 
restrições de circulação de pessoas no Parnaso devido à pandemia de COVID-19.

Joel Pinheiro  |  Fotos: ICMBio/Parnaso
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 O biênio 2020/21 está impondo grandes 
mudanças à humanidade. A disseminação 
global de um vírus, nunca antes vivenciada 
pela nossa    geração, impactou o mundo de 
maneira contundente. Difícil não imaginar 
uma área das atividades humanas que não 
tenha sido afetada diretamente pela 
pandemia. Nosso querido montanhismo 
também não passou ileso: trânsito                   
interrompido, barreiras sanitárias e 
Unidades de Conservação (UC) fechadas 
foram algumas das medidas implementadas 
no contexto de lockdown para evitar a 
dispersão do vírus. Entretanto, o que por nós      
montanhistas foi tido como um ano                 
“interrompido”, para um pequeno grupo de 
dedicados acadêmicos foi visto como uma 
grande oportunidade.
 Desde 2012 os pesquisadores               
implementaram e vêm executando um robusto 
programa de monitoramento de Biodiversidade 
no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 
nosso conhecidíssimo e tão querido Parnaso. 
De modo geral o programa busca entender 
como a fauna vive e circula pelo Parque.       
Por que algumas espécies são mais                  
observadas em algumas áreas e outras têm 
preferência por outras regiões? Na relação 
presa/predador, a ocorrência do predador 
ajuda a determinar a redução de circulação 
da presa em algumas áreas? O hábito de 
forrageio, que é o de circular ativamente 
buscando alimento, impacta a ocorrência de 
outras espécies que concorrem pelo mesmo 
alimento? São perguntas como essas que os 
biólogos tentam responder.
 Com o fechamento do Parque e a 
consequente diminuição na circulação de 
pessoas, os pesquisadores puderam ampliar e 
aprofundar o programa, considerando uma 
variável até então impossível de ocorrer: a 

nossa própria ausência naquele espaço.        
A proibição da circulação de pessoas nas 
áreas do parque levou a um ambiente com 
condições in natura, como há muito tempo 
não se via, desde que essas áreas deixaram 
de ser primitivas. Ora, é fácil supor que os 
bichos circulam mais livremente sem a 
nossa presença, que os afugenta, mas o 
quanto mais livres? Em que medida? Essas 
não são perguntas de simples respostas.
 E é nesse cenário que a tecnologia 
vem em auxílio da pesquisa. Para realizar o 
monitoramento da fauna do parque e 
conhecer seus hábitos, os biólogos utilizam 
a armadilha fotográfica, que é uma câmera 
automática que detecta e registra qualquer 
movimentação que passe à sua frente. 
Esses dispositivos são fixados às árvores ou 
em outros pontos estratégicos próximos às 
inúmeras trilhas do parque. No caso do 
Parnaso, funcionando 24 horas por dia e 
gravando vídeos de 10 segundos, essas 
câmeras são ótimos instrumentos para 
registrar a fauna e tentar entender o padrão 
de movimentação e distribuição de algumas 
espécies na área do parque.
 Com efeito, em 2020 os pesquisadores 
puderam aumentar o número de armadilhas 
fotográficas, o que permitiu um aumento 
significativo no esforço amostral do 
programa de monitoramento. As câmeras, 
instaladas em 66 pontos nas trilhas do 
parque, capturaram aproximadamente 
35.000 vídeos (equivalente a 97 horas       
ininterruptas de gravação!), que ainda 
estão sendo analisados. Entre as espécies 
registradas estão o cachorro-do-mato         
(Cerdocyon thous), gato-maracajá (Leopardus 
wiedii), irara (Eira barbara), onça-parda 
(Puma concolor), quati (Nasua nasua) e 
uru-capoeira (Odontophorus capueira).

 O trabalho permitiu registros da fauna 
em novos locais e o que chamou a atenção dos 
pesquisadores é que, apesar de não ter ocorrido 
nenhum registro inédito considerando as 
espécies já existentes nessa UC, os animais 
apresentaram o hábito usual de circular pelos 
espaços menos “selvagens” do parque, tais 
como a passarela suspensa construída na 
parte baixa do Parnaso, em Teresópolis.     
Considerando algumas especificidades de 
alguns grupos, observaram que os mamíferos 
terrestres têm distribuição mais homogênea, 
sem preferência por áreas específicas, apesar 
de as cotias (Dasyprocta sp.) ocuparem 
somente as áreas baixas do Parnaso, incluindo 
Magé e Guapimirim.
 Os primatas, por sua vez, que não são 

objeto desse programa de monitoramento, 
têm distribuição mais restrita e ocorrem 
somente em algumas áreas. O muriqui 
(Brachyteles arachnoides), por exemplo, 
ocorre no vale do Paquequer, alto vale do 
Soberbo e em Santo Aleixo. O sagui-da-                  
serra-escuro (Callithrix aurita) habita as 
regiões do Bonfim, a trilha Uricanal e foi 
recentemente observado na Serra de 
Teresópolis. Também houve registro do 
conhecido mico-leão-dourado (Leontopithecus 
rosalia), que há muito tempo não se            
observava no parque! Essa espécie foi 
observada no Caminho do Ouro, em Magé, 
e também em Pau Grande e Santo Aleixo, 
próximo à região de Piabetá.
 Além da rica fauna observada, o 
programa de monitoramento também 
permitiu flagrantes de uma espécie             

invasora, responsável pelos principais 
impactos ambientais no parque: as 
câmeras fizeram 325 registros de pessoas 
transitando pelas trilhas enquanto o 
parque estava fechado. Ainda que nesse 
número estejam contabilizados funcionários 
do Parnaso e visitantes autorizados, a 
quantidade observada de invasores foi 
alta. Infelizmente ainda ocorrem incursões 
de caçadores no parque e houve até alguns 
atos de vandalismo e roubo das armadilhas 
fotográficas; foram poucos, mas existiram!
 Para inibir esse tipo de ato, os 

biólogos instalaram placas próximas aos          
dispositivos e nas entradas das trilhas                  
informando sobre a presença das câmeras e 
explicando os objetivos do programa de               
monitoramento. As placas também comunicam 
que os dispositivos não são utilizados para fins 
de fiscalização de visitação ao parque. Elas são 
direcionadas para baixo, a meia altura, uma vez 
que o objetivo é registrar a passagem de fauna 
no chão. Qualquer registro de pessoa que por 
elas passe, será feito somente da cintura pra 

baixo, não sendo possível a identificação do 
caminhante. Segundo a equipe do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da              
Biodiversidade (ICMBio), responsável pela 
execução do programa, a aceitação dos 
visitantes tem sido bastante positiva e 
alguns vídeos mostram até pessoas            
interagindo e posando para as armadilhas!
 Atualmente espera-se que as 
restrições de acesso de pessoas ao Parnaso 
não sejam tão intensas quanto aquelas 
implementadas em 2020 e um comparativo 
entre dois cenários, de redução e de 
aumento na circulação humana nas trilhas 
de uso público do parque, poderá fornecer 
dados interessantes do nosso impacto 
sobre a circulação da fauna.
 Enquanto montanhistas, reconhecemos 
que é nosso dever proteger e apoiar             
integralmente qualquer medida de              
preservação e pesquisa ambiental em 
curso, não só no Parnaso, mas em qualquer 
área em que praticamos nossas atividades. 
E você? Já teve algum encontro com um 

bicho raro da nossa rica fauna? 
Conseguiu fazer um registro legal? 
Então apoie o programa,               
compartilhe o registro nas suas 
redes sociais e não esqueça de 
marcar o CEB e o ICMBio. A nossa 
contribuição, na qualidade de       
montanhistas, pode ser muito útil 
para esse tipo de pesquisa e            
reafirma nossa atuação consciente, 
responsável e colaborativa, que são 
algumas das premissas fundamentais 
para a prática do Montanhismo.
 Agradecemos à bióloga 
Cecília Cronemberguer, do             
ICMBio/Parnaso, por toda a 
atenção despendida e pela 
disponibilização dos dados              
(atualizados até abril de 2021).

Joel Pinheiro
Biólogo e Diretor de

Meio Ambiente do CEB

Figura 5. Placa informativa do programa de
monitoramento de fauna do Parnaso (ICMBio/Parnaso).

Figura 1 - Irara

Figuras 1 a 4 - Espécies registradas pelas armadilhas
fotográficas (ICMBio/Parnaso

Figura 2 - Onça-parda

Figura 3 - Cachorro-do-mato

Figura 4 - Uru-capoeira
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Patrimônio Cultural Imaterial

 Em 12 de março deste ano foi publicada a 
Lei estadual nº 9.205/2021, que considerou a 
prática do montanhismo como Patrimônio 
Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. 
Esta lei surgiu a partir de um projeto de lei de 
autoria do Deputado Carlos Minc, apresentado 
em 2019, que afirmou que o CEB teve grande 
participação na ideia original.
 Então, vamos entender qual a importância 
dessa lei para nós, montanhistas, e para o CEB, 
em particular.
 Primeiramente, o que vem a ser             
patrimônio imaterial?
 Segundo o art. 216, da Constituição 
Federal,

Constituem patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem: I – as formas de 
expressão; II – os modos de criar, fazer e 
viver; III – as criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; IV – as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-  
culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico.

 Assim, são considerados como patrimônio 
imaterial brasileiro o samba de roda do Recôncavo 
Baiano, a roda de capoeira, o Círio de Nazaré, o 
jongo no Sudeste, entre outras manifestações e 
atividades culturais e artísticas.
 No Rio de Janeiro, temos as escolas de 
samba e diversos blocos carnavalescos, diversos 
bares e botequins, feiras tradicionais e de 
artesanato, festas, o vendedor de mate e de 
biscoito de polvilho na praia, as torcidas de 
futebol, entre outras atividades.
 Normalmente, um patrimônio imaterial 
de uma região é algo que identifica a sua cultura, 

diferenciando-a da cultura de outro local.
 No entanto, também podem ser considerados 
patrimônios imateriais aquelas atividades que, 
apesar de existirem em outras regiões, se          
desenvolveram mais ou melhor em certos locais. 

nº 283/2010 (Petrópolis, RJ) que reconhecem 
o montanhismo como uma atividade de valor 
cultural e esportivo e cria os Programas 
Municipais de Incentivo ao Montanhismo 
nos respectivos municípios.
O montanhismo sintetiza a comunhão do 
homem com a natureza como poucas 
atividades. A experiência adquirida em mais 
de um século de montanhismo atribui uma 
característica única em relação à inegável 
responsabilidade com que ele é praticado 
hoje no Rio de Janeiro, tanto em termos de 
segurança física quanto ambiental.
O montanhismo organizado que nasceu no 
Rio de Janeiro também impinge elevada 
consciência ecológica a seus praticantes que 
adotam recomendações de mínimo impacto 

ambiental em suas práticas, além de 
realizarem atividades de conservação da 
natureza.
Historicamente, os montanhistas estão 
envolvidos na conservação do meio 
ambiente e, atualmente, se encontram 
representados pela FEMERJ que atua em 
parceria com as unidades de conservação 
(UC) para o manejo da atividade de 
montanhismo e da visitação em áreas 
naturais, e tem cadeira em conselhos 
consultivos em mais de 10 UCs. [...]

 É nesse contexto que se insere o CEB: ele 
é o mais antigo clube de montanhismo em           
atividade no Brasil e dele constam e constaram, 
em seus mais de 100 anos de existência, alguns 
dos mais célebres montanhistas do país.

 E foi exatamente na cerimônia de entrega da Medalha Tiradentes na ALERJ – Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro, nas comemorações do centenário de fundação do Clube, que o Deputado 
Carlos Minc informou a existência desse projeto de lei e da sua principal fonte inspiradora:                             
o CEB - CENTRO EXCURSIONISTA BRASILEIRO.

[...] Com a presença de diversas cadeias 
montanhosas, o Estado do Rio se tornou o 
centro da produção cultural, social, esportiva, 
recreativa e política do montanhismo 
brasileiro. Esse papel é fortemente visto com 
a presença do maior número de entidades 
ligadas ao montanhismo no Brasil neste 
Estado, incluindo o primeiro clube de 
montanhismo do país, o Centro Excursionista 
Brasileiro (1919), e na assinatura dos Decretos 
Municipais 31.906/2010 (Rio de Janeiro) e   

é considerado

do Rio de Janeiro

Por exemplo, o samba-enredo e o ofício do 
fotógrafo lambe-lambe são patrimônios 
imateriais do Rio de Janeiro e não foram 
criados aqui ou não são exclusivos do Rio de 
Janeiro, como o choro e o futevôlei, por 
exemplo.
 E é aí que entra a prática do 
montanhismo como patrimônio imaterial 
do Rio de Janeiro: obviamente não somos 
nem seus criadores e nem seus exclusivos 
praticantes (tanto é assim que a UNESCO 
reconhece o alpinismo como Herança 
Cultural Intangível da Humanidade). Mas 
nosso Estado tem um conjunto de acidentes 
geográficos que levaram seus habitantes a 
desenvolverem essa prática como não 
apenas um esporte, mas como uma             
atividade cultural.
 Também não podemos esquecer 
que foi no Estado do Rio de Janeiro que as 
atividades de montanhismo ganharam 
impulso no Brasil, com a histórica conquista 
do Dedo de Deus, em 1912, hoje situado no 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em 
Guapimirim.
 Ou, como está escrito na justificativa 
do Projeto de Lei nº 1199/2019, apresentado 
pelo deputado Carlos Minc:

Marcia Cristina Souza
Professora de Direito e sócia do CEB
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CEB recebendo
a Medalha Tiradentes

Marcia Cristina Souza
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 Caros associados e amigos,
 A Diretoria que conduziu os destinos do 
Centro Excursionista Brasileiro no biênio 
2019/2020 teve um intenso ano de 2019 devido às 
comemorações do centenário do Clube, mas, 
infelizmente, teve sua atividade praticamente 
reduzida pela metade em função das medidas       
sanitárias de distanciamento social impostas 
desde março de 2020, por causa da pandemia de 
COVID-19 que ainda assola o Brasil e o mundo.
 No entanto, muitas foram as realizações 
do Clube neste biênio, das quais parcialmente faço 
relação abaixo, solicitando antecipadamente 
desculpas por qualquer involuntária omissão.

100 Anos
- Festa comemorativa
 Indubitavelmente o ponto culminante da 
comemoração dos 100 anos do CEB foi a festa 
realizada no dia 29/11/2019 nos salões do Clube de 
Aeronáutica no Rio de Janeiro. Um evento 
simplesmente inesquecível, não somente para os 
Cebenses como para toda a comunidade                      
montanhística do Brasil. 
 O CEB tem uma longa tradição de 
festas e comemorações, mas esta realmente 
superou todas as expectativas dos associados e de 
todos os presentes. Agradecemos especialmente à 
então Diretora Social, Karen Chris Silva, e à 
equipe da comissão de festas por nos ter       
brindado com este magnífico evento.

Horacio E. Ragucci
Guia e Presidente do CEB
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- Livro do centenário
 A edição do livro "Centro Excursionista 
Brasileiro: um século de conquistas" foi a soma do 
trabalho de três diretorias do CEB e teve início em 
2016, quando foi tomada a resolução de escrever 
um livro comemorativo do centenário do clube. Ao 
final de 2018 começou um rush para que ele fosse 
publicado até a data do 100º aniversário, com a 
realização de etapas cruciais, tais como a revisão, 
obtenção de imagens e outros materiais faltantes 
para preencher lacunas importantes na história do 
clube, edição gráfica, alteração final de texto etc.
 Finalmente conseguimos que a edição 
ficasse pronta para a festa dos 100 anos, ocasião 
em que foram distribuídos os primeiros                          
exemplares. Dôra Nogueira, à frente da equipe de 
Comunicação Social, foi a grande responsável por 
essa conquista.

Homenagens
- Medalha Tiradentes
 A comenda mais importante outorgada 
pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro é a Medalha Tiradentes, e graças à atuação do 
Deputado Carlos Minc, o CEB recebeu tal honraria 
em comemoração a um século de atividades do 
Clube em prol do montanhismo e da natureza.

- Troféu Mosquetão de Ouro
 Merecidamente o CEB recebeu da 
Confederação Brasileira de Montanhismo e 

presenciais devido à pandemia, foram         
oferecidas pelo CEB 14 palestras online entre 
abril e outubro de 2020.

Tratamento/digitalização do acervo histórico
 Talvez a obra mais importante das 
últimas três diretorias do clube tenha sido a 
digitalização do acervo: boletins, relatórios de 
atividades e acervo imagético. A tarefa em 
relação às fotos ainda não foi finalizada, mas 
permitirá preservar e divulgar o trabalho do 
Clube para as próximas gerações de montanhistas 
e estudiosos do esporte e de sua história.
 Todos os Boletins do CEB desde o 
primeiro número em 1926 até 2017 foram 
digitalizados, bem como todos os relatórios de 
atividades em papel que se encontravam nos 
arquivos do CEB. Também foi digitalizada uma 
quantidade enorme de artigos de jornais e revistas 
que relatam a vida do clube desde 1919, e boa 
parte de acervo de imagens de nosso arquivo.
 Foi concluída a encadernação de duas 
coleções de todos os boletins do CEB até 2016, 
e uma terceira coleção foi enviada para a 
Biblioteca Nacional.

Material técnico
 Sob a condução dos guias Zozimar 
Moraes, Simone Leão e José Maria Fagundes da 
Cruz, foram realizadas a atualização, classificação 
e catalogação de todo o material técnico de escalada 
e caminhada em poder do CEB.

Títulos concedidos
 Foram nomeados: Francesco Berardi 
como Presidente de Honra do CEB, e Antônio 
Cândido Dias como Grande Benemérito do CEB.

Estrutura física
 Foi trocado o aparelho de ar condicionado 
da Secretaria e realizada a manutenção dos 
aparelhos da sala da Diretoria e do salão.

 Com o esforço de todos associados, guias 
e diretores, assim transcorreram estes dois anos 
que marcarão para sempre a vida do Centro 
Excursionista Brasileiro!

Escalada (CBME), durante a 
realização do evento Rio nas            
Montanhas ATM 2019, o Troféu 
Mosquetão de Ouro na categoria            
Montanhismo e Sociedade, em            
reconhecimento pela sua trajetória. 

- Placa da FEMERJ
 Também no Rio nas                
Montanhas 2019, foi concedida pela 
FEMERJ a placa homenageando o 
CEB "pelos seus 100 anos e pelo papel 
fundamental que teve na construção 
da cultura, tradição e ética do          
montanhismo atual".

- Placa da Associação Movimento           
Trilha Transcarioca
 Seguindo o estilo das placas de 
sinalização desta Trilha, esta placa em 
forma de seta parabeniza o CEB pelo 
seu centenário.

Atividades
- Curso Básico de Montanhismo (CBM)
 No biênio foram realizados dois CBMs 
(turmas 104 e 105), mas infelizmente a 
pandemia interrompeu as aulas do CBM 106, e 
o Clube ainda vê-se impedido de retomar a       
atividade.

- Curso Básico de Caminhada (CBC)
 Ao longo da sua história, o CEB realizou 
vários cursos para montanhistas e caminhantes, 
mas foi somente em 2019 que pela primeira vez 
surgiu um curso bem estruturado e com uma 
programação teórica e prática abrangendo todos 
os tópicos do trekking.
 Foi uma excelente iniciativa da Diretoria 
Técnica e ficamos especialmente agradecidos aos 
guias Jorge Campos e Simone D’Oliveira, que 
encamparam esta ideia e conduziram o 1º CBC 
com toda felicidade. A 2ª turma foi suspensa 
devido à pandemia.

- Caminhadas e escaladas
 Foram realizadas neste biênio                         
241 atividades de caminhada e 95 atividades de                 
escalada. Nosso agradecimento a todos os guias do 
Clube que, com seu esforço voluntário, deram 
continuidade à nossa centenária tradição.

- Palestras, oficinas e bazares
 Entre janeiro de 2019 e março de 2020 
foram realizadas no Clube 27 palestras e oficinas, 
e 2 bazares de equipamentos de montanhismo e 
escalada. Com a suspensão de atividades        

um biênio de realizações e comemorações
Horacio E. Ragucci

2019/2020: 
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um item
  indispensável
 em toda mochila ANORAKANORAK
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 Quem nunca sentiu um calafrio 
ou aquela sensação desconfortável, 
especialmente no cume ao final da 
caminhada ou escalada quando se está 
suado e cansado e, de repente, começa a 
ventar ou o sol desaparece entre as 
nuvens? É nesse momento que o anorak 
entra em ação. Antes de começarmos a 
sentir essa perda de calor se intensificar, 
o que em casos mais graves pode levar à 
hipotermia (que significa a queda 
rápida e potencialmente perigosa da 
temperatura corporal), é fundamental 

que vistamos um casaco “corta-vento”, 
o mais rápido possível.
 Portanto, na hora de preparar 
a mochila para mais uma atividade de 
montanhismo, o anorak é um item que 
não pode faltar, independentemente 
da previsão do tempo. Como peça de 
vestuário que tem função híbrida – 
meio casaco, meio capa impermeável – 
ele nos protege não só da chuva, mas 
também do vento. Daí ele ser chamado 
também de abrigo ou casaco 
“corta-vento”. 

 Nos melhores modelos, a 
depender da tecnologia do tecido, o 
anorak é de material impermeável e, ao 
mesmo tempo, respirável. Como o nome 
já indica, esse tipo de tecido permite que 
o suor possa sair do casaco, evitando que 
a pessoa fique molhada pelo suor e, por 
conta disso, acabe perdendo calor. Assim, 
a “respirabilidade” é a propriedade que 
um tecido tem de transportar o vapor 
da transpiração (suor em forma de 

microgotículas) para o exterior, sem, 
contudo, deixar que a água da chuva 
ou o vento penetrem no tecido. Essa 
característica é fundamental para 
manter o equilíbrio térmico e evitar a 
hipotermia.
 As cores, a par da questão 
meramente estética, também são 
importantes. Quanto mais escuras, 
maior a capacidade de absorção dos 
raios solares e, consequentemente, 

maior a sensação de calor. Cores claras e vibrantes, por outro lado, facilitam a visualização 
e localização, o que é considerado um fator a mais de segurança.
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Tecnologia de tecidos impermeáveis e respíráveis da Gore-Tex®

Diferentes modelos masculino e feminino de 
com cores claras, vibrantes ou escuras

 O anorak é uma peça de vestuário 
muito versátil. Ele pode ser usado tanto 
como um casaco “corta-vento” diretamente 
sobre a blusa quanto sobre outras peças de 
vestuário, para compor o chamado sistema 
de camadas de proteção. 
 Conhecido e utilizado no mundo 
inteiro, esse sistema é, na verdade, uma 
estratégia simples e bem-sucedida de proteção 
contra o vento e o frio, que se caracteriza pela 
utilização de sucessivas camadas de diferentes 
tipos de roupa. Cada camada tem uma peça 
de roupa com características e funções bem 
definidas. A depender das condições climáticas 
e da variação de temperatura externa 
durante a atividade, o usuário pode vestir ou 
retirar uma ou mais camadas de roupas, de 
modo a conciliar conforto com a necessária 
proteção térmica. Daí esse sistema ser chamado 
também de “efeito cebola”. Normalmente, ele é 
composto por 3 camadas distintas.
 A primeira camada é a que está em 
contato direto com a pele. No inverno e em 
lugares mais frios, especialmente em zonas 
de alta montanha, usamos uma primeira 
camada de tecido que, por ser elástico, está 
literalmente colado à pele. Por isso, é 
também chamado de “segunda pele”. A ideia 
é oferecer uma primeira barreira de 

proteção contra o frio. Os melhores modelos 
são sempre os de tecido respirável.   
 A segunda camada é a de aquecimento. 
Ela é composta por roupas que servem para 
reter e conservar o calor do corpo (de fibras 
sintéticas ou naturais, ou plumas de ganso), 
pois formam um vão com ar quente gerado 
pelo próprio corpo que fica preso entre a 
primeira e a terceira camadas, provocando 
essa sensação de aquecimento. Assim, 
quanto mais grossa e eficaz for a segunda 
camada, em termos de tecnologia de tecido, 
melhor a retenção do calor corporal e maior a 
sensação de aquecimento. Para otimizar ainda 
mais esse efeito, ao invés de usar uma peça 
única, pode-se vestir mais de uma peça de 
roupa, de modo a criar camadas intermediárias 
e sobrepostas. Isso irá potencializar o efeito 
cebola, porque quanto mais camadas de 
roupas, mais camadas intermediárias de ar 
serão criadas entre elas, e maior será a 
proteção térmica e, como consequência, a 
sensação de aquecimento. 
 A terceira e última é a camada   
impermeável e transpirável. É aqui que o 
anorak exerce o seu papel principal no sistema 
de camadas, oferecendo proteção efetiva 
contra o vento, a chuva ou até mesmo neve. 
Durante o inverno, em regiões muito frias e 

em zonas de alta montanha, utilizam-se       
modelos mais sofisticados de anorak, que já não 
sejam simples “corta-ventos”. Geralmente, são 
casacos mais robustos e resistentes (e pesados 
também!) com forro interno e costuras seladas, 
de modo a permitir um melhor isolamento 
térmico e resistência aos fortes ventos e baixas 
temperaturas. Na prática, o ideal é possuir mais 
de um modelo de anorak: um para cada tipo de 
atividade, altitudes, estações do ano, condições 
climáticas do dia da excursão etc.
 Vale lembrar que esse sistema de 
camadas se aplica tanto para a parte superior 
(cabeça, tronco, braços e mãos) quanto para a 
parte inferior do corpo (pernas e pés). 
 Aqui vão mais algumas dicas sobre anorak:
 1) O tamanho ideal do anorak é aquele 
que fique com certa folga no seu corpo, mesmo 
utilizando por baixo um agasalho (um fleece, por 
exemplo). Lembre-se que essa folga deve ser 
ainda maior para o caso de você utilizar uma 
primeira camada (“segunda pele”) e as peças de 
roupa que irão compor a segunda camada.
 2) Daí podemos concluir que, como 
dissemos acima, não há um único modelo de 
anorak para toda e qualquer atividade. A regra 
– como costuma ser o caso para a prática do 
montanhismo em geral – é ter o material certo 
para cada tipo de atividade.
 3) Há distintas marcas e diferentes 
modelos de anorak. Agora, uma coisa é certa: a 
qualidade do tecido é fundamental. Dê preferência 
para aqueles que têm tecido impermeável e 
respirável (como o das marcas Gore-Tex,       
Sympatex, Out Dry, entre outras) e com alta 
resistência (como o tecido do tipo ripstop).      
Verifique também se há capuz e se ele tem o 
tamanho suficiente, ou que permita o ajuste 
para o uso de gorro e capacete de escalada. Em 
algumas caminhadas, onde haja risco de 
desprendimento e queda de rochas, o capacete 
pode ser essencial, até mesmo obrigatório.  

Prefira modelos com gola alta que ajuda a  
proteger o pescoço e a garganta. Bolsos internos 
e externos, laterais e frontais, são muito úteis 
para um rápido acesso a pequenos objetos, como 
celular, óculos, protetor labial e barras de 
cereais. As mangas devem ser longas o suficiente 
para cobrir bem o punho e, preferencialmente, 
com sistema de ajuste e fechamento por velcro.
 4) Além do tecido, é importante verificar 
o sistema de fechamento, de vedação e de         
ventilação do anorak. Há distintas formas de 
fechamento frontal: zíper simples ou zíper 
emborrachado à prova d’água, com ou sem sistema 
de canaleta de tecido exterior dobrado protegendo 
o zíper por dentro, costuras internas seladas etc. 
Modelos com possibilidade de aberturas laterais 
debaixo dos braços e das axilas facilitam a troca 
de calor e umidade, o que aumenta a sensação 
de conforto durante a atividade.
 5) Tenha sempre o anorak em uma 
parte de fácil acesso na mochila. Você nunca 
sabe quando e com que urgência vai precisar 
dele. Em dias de chuva, além do anorak, pode 
ser necessário levar também uma capa de 
chuva ou poncho; um não substitui o outro. A 
melhor forma de guardar o anorak na mochila é 
dobrá-lo ao meio (como uma camisa) e enrolá-lo 
até o capuz, que servirá como uma bolsa para 
prendê-lo. Em casa a melhor forma de guardá-lo 
é pendurado em um cabide para não marcar ou 
amassar o tecido.
 6) Por fim, como de praxe lembramos 
aqui em nossa coluna, leia sempre as instruções 
do fabricante, especialmente sobre lavagem, 
conservação e manutenção. Geralmente, os 
tecidos impermeáveis não podem ser lavados 
nas máquinas de lavar, a fim de evitar danos ao 
tecido, à selagem das costuras e perda da   
impermeabilidade. É sempre bom passar um 
pano úmido para retirar o excesso de suor e 
sujeira, se for o caso. Deixe secar bem à sombra 
antes de guardar.

anorak
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 Quem nunca sentiu um calafrio 
ou aquela sensação desconfortável, 
especialmente no cume ao final da 
caminhada ou escalada quando se está 
suado e cansado e, de repente, começa a 
ventar ou o sol desaparece entre as 
nuvens? É nesse momento que o anorak 
entra em ação. Antes de começarmos a 
sentir essa perda de calor se intensificar, 
o que em casos mais graves pode levar à 
hipotermia (que significa a queda 
rápida e potencialmente perigosa da 
temperatura corporal), é fundamental 

ANGELA DABDAB CALACHE

 Angela era uma pessoa muito sensível, 
determinada, que amava, além da montanha, a 
música. Tocava clarinete e estava aprendendo a 
tocar flauta. Participava do coral do IBGE, empresa 
onde trabalhava.
 Era praticante de Tai Chi Chuan.
 Não a vi dirigir seu Gurgel cinza. Dizem, 
era uma graça só! 
 Lembro-me de uma das últimas excursões 
que ela participou conosco, excursão oficial guiada 
pelo Almir, aqui em Teresópolis: a Pedra dos Cadetes. 
Terminada a atividade, fomos esfomeados para um 
restaurante a quilo, inclusive com várias opções de 
sopas. Ela olhou detalhadamente cada comida, e 
chamou o garçom. Solicitou que anotasse seu 
pedido: arroz com brócolis. Evitava comer                    
alimentos derivados de animais.
 Tinha uma hortinha, no quintal da sua 
casa, que era para ela uma terapia.
 Feliz, me dizia que seu netinho Bento já 
estava indo, com seu filho, nos parques paulistas 
para caminhar. Amava-os muito! 
 Animada, relatava-me que recordar as 
trilhas, as aventuras vividas, eram forças para 
enfrentar o tratamento contra a doença.
 Entusiasmada, contava-me que deixaria 
sua sobrinha Suzanna Calache, também sócia, dar 
continuidade à sua vida montanhística no CEB.
 Não tivemos, reciprocamente, tempo...         
de desejar um Feliz Natal e Ano Novo de 2021! 
 Não tivemos tempo...
 Meu coração sussurra, bem baixinho, que 
você já encontrou os outros, e seguem caminhando. 
Só Deus sabe por onde!

Norma Moreira

Enzo Baiocchi
Diretor Administrativo

do CEB

Norma Moreira
Sócia do CEB

que vistamos um casaco “corta-vento”, 
o mais rápido possível.
 Portanto, na hora de preparar 
a mochila para mais uma atividade de 
montanhismo, o anorak é um item que 
não pode faltar, independentemente 
da previsão do tempo. Como peça de 
vestuário que tem função híbrida – 
meio casaco, meio capa impermeável – 
ele nos protege não só da chuva, mas 
também do vento. Daí ele ser chamado 
também de abrigo ou casaco 
“corta-vento”. 

 Nos melhores modelos, a 
depender da tecnologia do tecido, o 
anorak é de material impermeável e, ao 
mesmo tempo, respirável. Como o nome 
já indica, esse tipo de tecido permite que 
o suor possa sair do casaco, evitando que 
a pessoa fique molhada pelo suor e, por 
conta disso, acabe perdendo calor. Assim, 
a “respirabilidade” é a propriedade que 
um tecido tem de transportar o vapor 
da transpiração (suor em forma de 

microgotículas) para o exterior, sem, 
contudo, deixar que a água da chuva 
ou o vento penetrem no tecido. Essa 
característica é fundamental para 
manter o equilíbrio térmico e evitar a 
hipotermia.
 As cores, a par da questão 
meramente estética, também são 
importantes. Quanto mais escuras, 
maior a capacidade de absorção dos 
raios solares e, consequentemente, 

maior a sensação de calor. Cores claras e vibrantes, por outro lado, facilitam a visualização 
e localização, o que é considerado um fator a mais de segurança.

 O anorak é uma peça de vestuário 
muito versátil. Ele pode ser usado tanto 
como um casaco “corta-vento” diretamente 
sobre a blusa quanto sobre outras peças de 
vestuário, para compor o chamado sistema 
de camadas de proteção. 
 Conhecido e utilizado no mundo 
inteiro, esse sistema é, na verdade, uma 
estratégia simples e bem-sucedida de proteção 
contra o vento e o frio, que se caracteriza pela 
utilização de sucessivas camadas de diferentes 
tipos de roupa. Cada camada tem uma peça 
de roupa com características e funções bem 
definidas. A depender das condições climáticas 
e da variação de temperatura externa 
durante a atividade, o usuário pode vestir ou 
retirar uma ou mais camadas de roupas, de 
modo a conciliar conforto com a necessária 
proteção térmica. Daí esse sistema ser chamado 
também de “efeito cebola”. Normalmente, ele é 
composto por 3 camadas distintas.
 A primeira camada é a que está em 
contato direto com a pele. No inverno e em 
lugares mais frios, especialmente em zonas 
de alta montanha, usamos uma primeira 
camada de tecido que, por ser elástico, está 
literalmente colado à pele. Por isso, é 
também chamado de “segunda pele”. A ideia 
é oferecer uma primeira barreira de 

proteção contra o frio. Os melhores modelos 
são sempre os de tecido respirável.   
 A segunda camada é a de aquecimento. 
Ela é composta por roupas que servem para 
reter e conservar o calor do corpo (de fibras 
sintéticas ou naturais, ou plumas de ganso), 
pois formam um vão com ar quente gerado 
pelo próprio corpo que fica preso entre a 
primeira e a terceira camadas, provocando 
essa sensação de aquecimento. Assim, 
quanto mais grossa e eficaz for a segunda 
camada, em termos de tecnologia de tecido, 
melhor a retenção do calor corporal e maior a 
sensação de aquecimento. Para otimizar ainda 
mais esse efeito, ao invés de usar uma peça 
única, pode-se vestir mais de uma peça de 
roupa, de modo a criar camadas intermediárias 
e sobrepostas. Isso irá potencializar o efeito 
cebola, porque quanto mais camadas de 
roupas, mais camadas intermediárias de ar 
serão criadas entre elas, e maior será a 
proteção térmica e, como consequência, a 
sensação de aquecimento. 
 A terceira e última é a camada   
impermeável e transpirável. É aqui que o 
anorak exerce o seu papel principal no sistema 
de camadas, oferecendo proteção efetiva 
contra o vento, a chuva ou até mesmo neve. 
Durante o inverno, em regiões muito frias e 

em zonas de alta montanha, utilizam-se       
modelos mais sofisticados de anorak, que já não 
sejam simples “corta-ventos”. Geralmente, são 
casacos mais robustos e resistentes (e pesados 
também!) com forro interno e costuras seladas, 
de modo a permitir um melhor isolamento 
térmico e resistência aos fortes ventos e baixas 
temperaturas. Na prática, o ideal é possuir mais 
de um modelo de anorak: um para cada tipo de 
atividade, altitudes, estações do ano, condições 
climáticas do dia da excursão etc.
 Vale lembrar que esse sistema de 
camadas se aplica tanto para a parte superior 
(cabeça, tronco, braços e mãos) quanto para a 
parte inferior do corpo (pernas e pés). 
 Aqui vão mais algumas dicas sobre anorak:
 1) O tamanho ideal do anorak é aquele 
que fique com certa folga no seu corpo, mesmo 
utilizando por baixo um agasalho (um fleece, por 
exemplo). Lembre-se que essa folga deve ser 
ainda maior para o caso de você utilizar uma 
primeira camada (“segunda pele”) e as peças de 
roupa que irão compor a segunda camada.
 2) Daí podemos concluir que, como 
dissemos acima, não há um único modelo de 
anorak para toda e qualquer atividade. A regra 
– como costuma ser o caso para a prática do 
montanhismo em geral – é ter o material certo 
para cada tipo de atividade.
 3) Há distintas marcas e diferentes 
modelos de anorak. Agora, uma coisa é certa: a 
qualidade do tecido é fundamental. Dê preferência 
para aqueles que têm tecido impermeável e 
respirável (como o das marcas Gore-Tex,       
Sympatex, Out Dry, entre outras) e com alta 
resistência (como o tecido do tipo ripstop).      
Verifique também se há capuz e se ele tem o 
tamanho suficiente, ou que permita o ajuste 
para o uso de gorro e capacete de escalada. Em 
algumas caminhadas, onde haja risco de 
desprendimento e queda de rochas, o capacete 
pode ser essencial, até mesmo obrigatório.  

Prefira modelos com gola alta que ajuda a  
proteger o pescoço e a garganta. Bolsos internos 
e externos, laterais e frontais, são muito úteis 
para um rápido acesso a pequenos objetos, como 
celular, óculos, protetor labial e barras de 
cereais. As mangas devem ser longas o suficiente 
para cobrir bem o punho e, preferencialmente, 
com sistema de ajuste e fechamento por velcro.
 4) Além do tecido, é importante verificar 
o sistema de fechamento, de vedação e de         
ventilação do anorak. Há distintas formas de 
fechamento frontal: zíper simples ou zíper 
emborrachado à prova d’água, com ou sem sistema 
de canaleta de tecido exterior dobrado protegendo 
o zíper por dentro, costuras internas seladas etc. 
Modelos com possibilidade de aberturas laterais 
debaixo dos braços e das axilas facilitam a troca 
de calor e umidade, o que aumenta a sensação 
de conforto durante a atividade.
 5) Tenha sempre o anorak em uma 
parte de fácil acesso na mochila. Você nunca 
sabe quando e com que urgência vai precisar 
dele. Em dias de chuva, além do anorak, pode 
ser necessário levar também uma capa de 
chuva ou poncho; um não substitui o outro. A 
melhor forma de guardar o anorak na mochila é 
dobrá-lo ao meio (como uma camisa) e enrolá-lo 
até o capuz, que servirá como uma bolsa para 
prendê-lo. Em casa a melhor forma de guardá-lo 
é pendurado em um cabide para não marcar ou 
amassar o tecido.
 6) Por fim, como de praxe lembramos 
aqui em nossa coluna, leia sempre as instruções 
do fabricante, especialmente sobre lavagem, 
conservação e manutenção. Geralmente, os 
tecidos impermeáveis não podem ser lavados 
nas máquinas de lavar, a fim de evitar danos ao 
tecido, à selagem das costuras e perda da   
impermeabilidade. É sempre bom passar um 
pano úmido para retirar o excesso de suor e 
sujeira, se for o caso. Deixe secar bem à sombra 
antes de guardar.

Detalhes do                    da marca canadense Arc'teryx

Para sempre emN�s� C�ações
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 Desde a primeira edição do Sobre Mapas e 
Montanhas falamos sobre dados geográficos e o 
quanto eles podem ser úteis para o planejamento de 
atividades de montanha. Você sabia que muitos dos 
desafios que encontramos em trilhas, travessias e 
escaladas podem ser previstos apenas com a              
observação de imagens de satélite? Através destas 
podemos identificar os trajetos possíveis, a existência 
de grotas e vales a serem transpostos ou contornados, 
os paredões rochosos que podem ser barreiras ou o 
objetivo da atividade, e outras características de            
determinada área.
 A princípio, fazer a “leitura” de imagens de 

INTERPRETAÇÃO
DE IMAGENS

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.

Bruno Negreiros, Gabriel Lousada e Rafael Damiati
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satélite pode parecer um pouco complicado. Mas 
basta alguns minutos de prática para se acostumar 
com a ideia de observar o mundo em outra               
perspectiva. Com um olhar atento podemos fazer 
algumas inferências sobre a área, mesmo sem nunca 
ter estado lá anteriormente.
 Na Figura 1, à esquerda, temos uma foto do 
Abrigo do Açu, no PARNASO. À direita, uma imagem 
de satélite da mesma área. O telhado verde              
característico do abrigo pode parecer difícil de ser 
identificado, mas após um tempo observando a 
imagem se torna claro que aquela feição retangular 
em destaque não é algo natural.

 A cor da vegetação ao lado do abrigo 
(verde mais escuro) e no canto inferior esquerdo da 
imagem contrasta com um verde mais esbranquiçado 
em suas laterais e próximo aos afloramentos de 
rocha, que aparecem em tons de cinza. Essas 
diferenças nas cores são indicativos de mudanças 
na vegetação em si. Nos locais de verde-escuro 

Figura 1 – Abrigo do Açu/PARNASO

caminhada, devemos esperar por um terreno mais 
íngreme. Sem contar a possibilidade de ser um local 
para o reabastecimento de água.
 Agora vamos para outro exemplo (Figura 2). 
Suponha que você foi chamado para uma atividade de 
manejo de trilha há muito tempo abandonada, 
localizada na sub-bacia do rio da Gávea Pequena, no 

existe vegetação fechada, de maior 
porte, que gera maior sombreamento, 
enquanto nas áreas de verde-claro a 
vegetação é mais rasteira.
 O aspecto linear da vegetação 
verde-escura também nos dá uma dica 
do que podemos encontrar ali. Afinal de 
contas, onde nas montanhas iremos 
encontrar um adensamento de vegetação 
de maneira mais linear? Se pensou em 
corpos d'água você acertou! Identificar a 
drenagem em uma imagem é uma 
informação útil, pois caso seja 
necessário atravessá-la em nossa 

Maciço da Tijuca. Você não 
tem nenhum conhecimento 
prévio sobre a trilha ou o 
local onde ela está e          
precisa se preparar para                       
a atividade, descobrindo 
algumas       características 
básicas do terreno que irá 
encontrar. Para isso, você 
pode consultar as imagens 
de alta resolução do Google 
Earth. Você consegue    
identificar os rios, trechos 
mais íngremes e afloramentos 
rochosos? Olhe com 
atenção, pois essa imagem pode te fornecer 
informações muito valiosas.
 A parte urbanizada, à esquerda do limite 
amarelo, apresenta construções e pequenas clareiras na 
mata, indicando o local mais provável para acesso. Nas 
porções norte e nordeste é possível perceber algumas 
manchas pretas em meio ao verde da vegetação. Estas 
manchas são as sombras provocadas pela combinação 
entre a inclinação do terreno e os raios solares. 
Inferimos, portanto, que toda essa região aparenta ser 
mais difícil transpor, considerando o relevo inclinado.

entrada mais conhecida em Tiradentes. Na imagem, 
o caminho mais conhecido está demarcado em azul 
enquanto a trilha proposta está em amarelo.
 É claro que esse tipo de análise pode não 
ser exata. Em campo, tudo pode ser diferente e a 
trilha sequer existir. Então é importante estar atento 
à data de aquisição da imagem, que está indicada 
na barra inferior do Google Earth, bem como a 
todos os outros caminhos possíveis. Uma trilha 
segura, demarcada e bem conhecida sempre será 
a melhor opção.

 E quanto aos rios, como 
identificá-los? Observe como na 
porção central da imagem, o verde 
quase homogêneo ganha tons mais 
escuros. Aqui vale o mesmo princípio 
da análise que fizemos no primeiro 
exemplo. A presença de um rio e sua 
umidade alteram as características da 
vegetação em seu entorno, tornando 
essa coloração mais escura.
 E onde estão os afloramentos 
de rocha na imagem? Preste atenção 
na parte sul e sudeste da imagem, nos 
locais onde o verde da vegetação dá 
lugar para tons de cinza. Essa é a 
coloração característica para os 
afloramentos de rocha em uma imagem de satélite. 
Pelo conhecimento que temos de áreas de montanha 
no Rio de Janeiro, podemos esperar que onde há rocha 
exposta, muito provavelmente haverá um paredão 
íngreme, muitas vezes transponível apenas por escalada.
 Por fim, utilizando a interpretação de imagens 
também podemos encontrar possibilidades de trilhas 
em locais onde não existam informações detalhadas ou 
onde não há um compartilhamento de tracklogs de fácil 
acesso. Apresentamos um exemplo na Figura 4, onde 
delimitamos uma possível trilha de entrada à clássica 
travessia da Serra de São José, em Minas Gerais. Esta 
opção começa em São João Del Rei ao invés da          

 A correta interpretação de imagens requer 
prática, mas com um pouco de dedicação você verá a 
diferença no seu planejamento. Se quiser praticar, 
escolha tracklogs de locais que você conhece, 
abra-os no Google Earth e tente identificar as feições 
que você encontrou pelo caminho. Use o seu            
conhecimento de montanha aliado ao entendimento 
de como as coisas se desenvolvem na natureza, os 
padrões costumam se repetir. Existe uma ciência que 
trata somente da aquisição, processamento,               
interpretação e análise das imagens de satélite:             
o sensoriamento remoto. Falaremos mais a respeito 
em futuras edições. Bons estudos!

Figura 2 – Sub-bacia do rio da Gávea
Pequena com indicação dos rios e destaque

para afloramentos de rocha em vermelho

 Figura 4 – Início alternativo da
Travessia da Serra de São José-MG

Figura 3 – Afloramentos de rocha
destacados na Figura 2 em outra perspectiva
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 Como símbolo de esperança e renovação, damos boas-vindas a alguns 
bebês que chegaram em 2020!
 As fotos foram cedidas e autorizadas para publicação pelos pais.

Amanda, filha da sócia Camila Maia e do Thiago Maia.

João Lucas, filho do guia Zozimar Moraes
(Menudo) e da Patrícia Torres.

Jean Marcel, filho do guia Henri Sidney
e da Danielle dos Santos. Beatriz, filha do guia Alexandre

Ciancio e da Paula Thomé.
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Você sabia que...:
- A Biblioteca do Montanhista se chama Biblioteca Claudio Aranha (BiCA)?
- A primeira Biblioteca do CEB foi criada na década de 30 e reinaugurada em novembro de 2018?
- Seu nome é homenagem ao sócio que organizou o acervo na década de 90?
- Os boletins do CEB (desde 1926) foram digitalizados e estão sendo inseridos no sistema BNWeb?
- Neste sistema é possível pesquisar livros, boletins, artigos, imagens, vídeos, blogs                      
(como o Blog do Bugim), e outros arquivos de interesse dos montanhistas?
- A Biblioteca é especializada em montanhismo/escalada e assuntos correlatos, como saúde e 
segurança? Mas também reúne livros de viagem, outros esportes de aventura, meio ambiente, 
e por aí vai...

BIBLIOTECA CLAUDIO ARANHA (BiCA)
Conhecimento na fonte

A Biblioteca do Montanhismo

Como consultar:
- Acesse a base em: http://www.ceb.org.br > menu Biblioteca > 
Biblioteca Cláudio Aranha. Ou digite diretamente o endereço: 
http://ceb.bnweb.org/bnportal/pt-BR/
- Na caixa de pesquisa pode-se mesclar termos de diferentes 
campos. Já a pesquisa avançada permite a seleção por diversos 
filtros.
- Para visualizar filmes ou imagens, no resultado da pesquisa 
clique no ícone superior à direita de Exibir imagem/vídeo.
- Para visualizar a íntegra de artigos e boletins, no resultado da 
pesquisa clique no ícone superior à direita de Abrir documento.
- Para reservar e renovar publicações impressas, o associado 
deverá fazer o login usando seu número de matrícula. No primeiro 
acesso, a senha será a matrícula.
 
 No período de pandemia os empréstimos de livros 
foram suspensos, mas retomaremos o atendimento presencial 
para os interessados. Os associados podem fazer empréstimo 
de livro por 15 dias, renováveis caso não haja reserva. Basta 
contactar as bibliotecárias Dôra Nogueira ou Lucia Santos, ou a 
secretária Lis Vecchina.
 
 Nossa Biblioteca continua em crescimento, com                      
incorporação de novas mídias além das publicações tradicionais. 
Agradecemos as diversas 
doações que temos             
recebido recentemente, 
das quais destacamos 
algumas imagens neste 
espaço!

Você sabia que...:

Como consultar:
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Regina Cele
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Sandro Moreira Ferreira
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Daniel Spector
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Sinézio Rodegheri Rodrigues
Fernando Toledo Ferraz
Marcos Pinheiro
Cleber da Silva Rosa
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Ana Paula Menezes
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Miriam da Glória
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Daniela de Alcântara Roxo
Felipe Rocha
Yves Lahure
Valter Moreno
Theresa Coelho Rodrigues
Alexandre Nunes Fialho
Mauricio José Gonçalves
Ana Claudia de Vasconcelos Campos
Yara Rodrigues de Oliveira Rosa
Paula de Almeida Thomé
Katja Christina Heyer

2 - Artur Vieira Cardaretti
4 - Martinus van Beeck
4 - Marcelo Regnier
4 - Alessandra Garcia
4 - Michel da Silveira Cardaretti
4 - Paulo Torres de Carvalho Barbosa
5 - Ana Isabel Aguiar Cabral
6 - Andreza de Almeida e Albuquerque
7 - Rogerio Maurer de Andrade
8 - Horacio Ernesto Ragucci
9 - Diego Rubim Peçanha
10 - Marcia Aranha C da F Costa
11 - Antonio Carlos Fernandes Borja
11 - Luciola Maria V Ferreira
12 - Marluce dos Santos
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16 - Celso Perin
16 - Eduardo Garritano 
16 - Paloma Teixeira da Silva
17 - Rosiane de Freitas Rodrigues
19 - Norma Nery
20 - Cláudia Diniz de Menezes Bessa
20 - Marco Aurélio Peregrino da Silva
22 - Gerlania Maria Ferreira
22 - Maria da Graça Silva Castro
23 - Tereza de Fátima Batista da Rocha
23 - Laura Pires de Souza Petroni
24 - Nidia Aguilar
26 - Renato C. Lameiro
27 - Sônia Bugim Ruel
28 - Lucia da S. Vida Cid
28 - Glenio Borges da Silva
29 - Eduardo Alves Pereira
30 - Euzalir Santos Dale
30 - Viviana Lorena Vargas Grajales
30 - Elvira Maria Loureiro Colnago

Informações
na Secretaria do CEB

ANUNCIE

BOLETIM
NO SEU

Rua do Ouvidor, 60

Contato:
Adiplantec Administração de Imóveis
End. Rua do Carmo, 8 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 2524.1844 - Leandro ou Elizabeth
adiplantec@adiplantec.con.br

O CEB aluga excelente sala



A história do
montanhismo no
Brasil e do CEB

eternizada.

Av. Almirante Barroso, 2 - 8º andar
Centro – 3as. e 5as., 15h às 19h

Tel.: (21) 2252-9844

À venda na Secretaria do CEB

Garanta seu exemplar!


