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 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 

dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 
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Em busca de um sonho na Sentinela de Pedra
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 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 

dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

Em função de dificuldades ocorridas com o escritório de contabilidade que atende ao Centro Excursionista 
Brasileiro, e outras de ordem técnica relativas à obtenção da documentação contábil pertinente, estamos 
reconvocando para a Assembleia Geral Ordinária, que seria realizada no dia 30/06/2022, para o dia 
28/07/2022, nos seguintes termos:

Nos termos do artigo 22, §1º, inciso I, do Estatuto, a Diretoria do Centro Excursionista Brasileiro, de acordo com 
a atribuição estatutária prevista no artigo 24, convoca o quadro social para participar da Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no dia 28 de julho de 2022, às 19h em primeira convocação, e às 19h30min em segunda 
convocação com qualquer número de membros presentes, na sede social do CEB, situada na Av. Almirante 
Barroso nº 2, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte pauta:
  
1.  Solicitar autorização da Assembleia Geral para aprovação das contas de 2021 excepcionalmente no mês de 
Junho de 2022, em função do fechamento parcial da sede do CEB e da limitação das atividades sociais durante 
o ano por causa das restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19.
 
2.  Aprovação das contas do ano 2020.

3.  Aprovação das contas do ano 2021.

De acordo com o artigo 23 do Estatuto:
“Para ter direito a votar na Assembleia Geral, o associado deverá:
 
I – ser associado do CEB há pelo menos dezoito meses, de forma ininterrupta, não se admitindo, como tal, 
períodos de afastamento, tais como licença e suspensão, e considerando-se como marco inicial o dia em que 
irá se realizar a Assembleia Geral;

II – estar no pleno gozo dos direitos sociais, em conformidade com artigo 70.

Parágrafo Único. Os associados Honorário, Correspondente e Dependente não têm direito a votar.”
 
Rio de Janeiro, 27 de junho de 2022
Horacio E. Ragucci
Presidente do Centro Excursionista Brasileiro

 A pandemia vem oscilando no mundo. Devido a quedas e aumentos de casos de Covid-19, eventos 
públicos têm retornado aos poucos. O CEB está nessa onda, retomando com cautela atividades e cursos... Mas um 
fato irônico: o Rio de Janeiro teve dois Carnavais em 2022, pois os desfiles foram adiados para o feriado de 
Tiradentes! 
 Este Boletim do CEB, excepcionalmente cobrindo o 1º semestre de 2022, traz bastante conteúdo: 
Carnaval em Três Picos registrado pela Ana Cristina Cerqueira, Lucia Santos e Norma Moreira; expedição de Bruno 
Alvarenga ao Aconcágua; relato de Francisco Caetano sobre a III Jornada Cultural e Científica de Montanhismo; 
retorno do Curso Básico de Montanhismo do CEB após dois anos, com depoimentos de alunos do CBM 106; Nota 
da CBME (Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada); 3ª etapa da caminhada na Estrada Real, projeto 
do Luís Carlos Silva; Meteorologia e Montanhismo, uma parceria entre o CEB e Departamento de Meteorologia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); coluna Bichos, Plantas e Afins com fotos e curiosidades 
selecionadas por Ana Isabel Aguiar, Cláudia Bessa, Mônica Vilarim e outros convidados; Travessia Baependi x 
Aiuruoca (no "segundo Carnaval do RJ"), nas palavras de Mariana Almeida; depoimentos de alunos do Curso de 
Reciclagem de Escalada; Seu Idalício na coluna Para Sempre em Nossos Corações, retratado por Horacio Ragucci 
e Claudio Aranha.
 Ao final, a coluna Aconteceu com algumas imagens de atividades e eventos deste semestre; a lista dos 
Aniversariantes do período, e dos novos sócios em Chegando à Base. O ano de 2022 chegou com muitos projetos 
de renovação, e o CEB continua se renovando no montanhismo como há 103 anos! 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 
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 Carnaval é sempre um período 
com diversos tipos de programas e 
excursões no CEB, de nível leve a pesado: 
blocos carnavalescos, escaladas, 
explorações de novas trilhas, etc.
 Como ainda estamos na 
pandemia, este feriadão foi um bom 
retrato de retomada gradual e cautelosa. 
Os cebenses e outros amigos ficaram 
hospedados em diferentes pontos de 
Três Picos, e dividiram-se entre algumas 
atividades na localidade, as quais 
registramos a seguir.

em Três Picos
Cabeça de Dragão - 27/02/2022

 Esta bela trilha atraiu vários participantes, 
inclusive alguns que estavam caminhando pela 
primeira vez. Os novatos participaram do batismo 
coletivo no cume, "ritual" tradicional na 
montanha, conduzido com animação pelo guia 
Antonio Dias e apoiado pelos guias Menudo e 
Milton Roedel.
 Eu havia feito esta trilha há alguns anos, mas 
o tempo estava totalmente fechado e fui cercada 
pelo nevoeiro na ocasião. Fiquei com a lembrança 
de uma "tela em branco", que desta vez foi 
preenchida pelo incrível visual de 360º no cume!
 Também foi suprida a expectativa que 
todos tinham de estar na natureza com amigos, e 
esperar que isso volte a ser mais frequente!

Ana Cristina Cerqueira, Lucia Santos, Norma Moreira

 Neste Carnaval fomos surpreendidos 
com bom tempo todos os dias. No domingo o 
guia Almir Siller levou 8 pessoas para fazer a 
caminhada à Serra da Mariana, com 1.700 m no 
ponto mais alto (curiosamente uma das 
caminhantes se chamava Mariana e surgiram as 
brincadeiras).
 Dois carros se dirigiram ao começo da 
trilha, e iniciamos. Alguns compartilhavam da 
minha opinião de que trilha coberta é mais fresca 
e agradável. Alguns trechos não estavam bem 
demarcados, pois a trilha não é muito conhecida. 
Antes do primeiro cume havia um trecho 

Ana Cristina Cerqueira
Sócia do CEB

Serra da Mariana - 27/02/2022

 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

molhado, com penhasco de um lado e uma linda 
vista. Seguimos pela cumeada, até fazer uma 
pausa para as primeiras fotos e pequeno descanso. 
 Continuamos e chegamos então ao 
segundo cume, onde aconteceu o batismo do 
Marcelo Lopes e das irmãs Mariana Viana e 
Verônica Viana (ponto alto da trilha, literalmente, 
rs). Caminhamos mais um pouco  e paramos. Nesta 
hora o que ainda sobrava do lanche findou-se.
 A descida foi tranquila, apesar de uma 
participante estar com problema no dedo do pé. 
Por fim, foi impressionante o entusiasmo e 
felicidade do Marcelo durante sua primeira 
caminhada, o que contagiou a todos.

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 

dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 
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Grupo no cume da Cabeça de Dragão Guia Antonio Dias batizando

novos montanhistas na Cabeça de Dragão
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No caminho
para o Cabeça de Dragão
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 Saímos do Refúgio Tico Tico, após nossa 
tradicional saudação "Rá", e seguimos de carros 
pela estrada de terra batida até o Vale do Jaborandi, 
onde estacionamos na casa de um agricultor amigo.
 O dia estava ensolarado! Seguimos por 
trilha até uma porteira com cadeado, onde 
chamamos os moradores que permitiram nossa 
passagem, pulando a porteira! Seguimos uma 
estradinha, até o seu final, e entramos à direita, na 
mata, onde começamos a descida do rio.
 O guia Almir nos orientou a manter 
distância um do outro, devido a algumas pedras 
soltas e escorregadias. Em alguns trechos 
molhávamos mais e mais nosso corpo, chegando a 
suspender nossas mochilas. Ora pulávamos 
algumas pedras, ora passávamos debaixo de outras. 
Que delícia encontrar vários poços para bons 
mergulhos!
 Em pouco mais de uma hora de descida, 
encontramos uma cachoeira, formada por um 
riacho que desce do vale lateral à Pedra da Norma. 
Paramos para lanchar.
 O último mergulho foi no poço mais fundo, 
mais bonito e com o sol nos aquecendo! Ali o 
Leandro Padoin, ao mergulhar, esqueceu de retirar 
os óculos. Alguns mergulharam tentando 
encontrá-lo, o que foi em vão!
 Por decisão do guia, após ouvir o grupo, 
decidiu-se ficarmos mais tempo naquele poço. Dali 
retornamos, com a alma lavada, à estrada, até os 
carros. 

 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

Norma Moreira
Sócia do CEB

Descida de rio no Vale do Jaborandi - 28/02/2022

  A última atividade foi este 
circuito que mais parece um passeio. Com os 
guias Almir, Antonio e Menudo, caminhamos 
pelas estradas dos vales da região, passando 
por várias casas (ou terrenos) de amigos 
cebenses que decidiram criar ali seu cantinho 
especial.
 Com uma parada no meio para 
hidratação e parada final para um aguardado 
almoço, relembramos com saudade os 
animados churrascos que encerravam os 
carnavais... E, ao olhar as crianças cebenses 
(filhos e netos de sócios e guias do CEB), 

Lucia Santos
Diretora de Comunicação Social do CEB

Circuito Vale dos Três Picos / Vale do Jaborandi /
 Santa Cruz - 01/03/2022

entendemos os ciclos da vida e fortalecemos nossa esperança do CEB voltar a ter, em breve, aquela 
grande integração que faz parte de sua história!

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 
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dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 
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Descida do Rio Soberbo

Parada para hidratação no circuito

Encontro no Refúgio Três Picos
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 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 

Em busca de um sonho na Sentinela de Pedra

o Aconcágua

dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 

Sol nascendo no
ataque ao cume

A belíssima Pared SurA belíssima Pared SurA belíssima Pared Sur
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 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 

dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 

Refúgio em Penitentes. 
Tudo pronto pra entrar no
Parque do Aconcágua

Podemos ver a Sentinela
desde os primeiros metros
Podemos ver a Sentinela
desde os primeiros metros

O tempo fechou e
ficou lindo no Bonete
O tempo fechou e
ficou lindo no Bonete
O tempo fechou e
ficou lindo no Bonete



1110

 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 

dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 

Nossa casa no AconcáguaNossa casa no Aconcágua

Aproveitando a folga nos
Penitentes do Cuerno
Aproveitando a folga nos
Penitentes do Cuerno



12 13

 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 

dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 Engana-se quem acha que já aprendeu o suficiente ou “de tudo” nessa vida; contra essa crença a 
própria realidade lhe esbofeteia na face sem o menor perdão, e muitas vezes através das coisas mais 
simples. Ou você ainda "disca" um número de telefone? Aliás, quem aqui lendo sabe ou já discou alguma 
vez na vida, e quando foi isso? 
 Doravante o aprendizado continuado não é um atributo para jovens, mas para todos, e essa 
máxima irá nos acompanhar pelo resto de nossos dias, sejamos novos adultos ou de idade mais avançada.
 Sob essa égide fui participar, entre 1º e 3 de abril de 2022, da “III Jornada Cultural e Científica de 
Montanhismo”, evento concebido e promovido pela guia do CEB Maria Fernanda May, nesta edição em 

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 

Bruno Alvarenga
Sócio do CEB

Francisco Caetano
Guia do CEB

▪ Everest - Ásia

▪ Aconcágua - América do Sul

▪ Denali - América do Norte

▪ Kilimanjaro - África

▪ Elbrus - Europa

▪ Vinson - Antártica

▪ Pirâmide Carstensz - Oceania

*Os 7 cumes mais altos

de cada continente são:

é um aprendizado
sem fim Francisco Caetano

fica o lamento de não poder 
participar de todas, mas a 
alegria de poder sentir que 
tive um final de semana 
extremamente produtivo e 
prazeroso. Faço um convite a 
todos que procurem sempre 
se reciclar, se renovar e 
sempre aprender mais, e a 
jornada foi uma excelente 
oportunidade para fazer isso. 

parceria com a Gear Tips. Não foi muita surpresa ver que 
outros guias do CEB, bem como de outros clubes, também 
estavam presentes. Em sua última edição, o evento já tinha se 
mostrado de muito boa qualidade, tanto em organização 
como em conteúdo. Desta vez não foi diferente: organização 
excelente, local e infraestrutura muito bons, com a adição de 
uma qualidade ímpar que é a diversidade de atividades e 
temas ligados à montanha e à busca do foco técnico, e não 
apenas comercial ou recreacional.
 Sem demérito às demais palestras, vale ressaltar: 
todo o conjunto de temas ligados à medicina, riquíssimos e 
com palestrantes megassolícitos; a presença/retorno da 
Administração do PARNIT com muitas informações úteis; e a 
Brigada de Incêndio Altitude Ambiental, de Piatã (BA).
 A quantidade de novos conceitos e atualizações foi 
muito relevante, e remonta a máxima da eterna necessidade 
que temos de nos reciclar, remodelar, renovar não só nossos 
conhecimentos mas também de conceitos, escutando vozes 
de outras “tribos”, outros esportes, outras práticas... 
Conhecendo mais nos tornamos melhores, reafirmamos 
nossas certezas ou até enxergamos melhor e corrigimos 
nossos erros. 
 Como resultante do período intenso de palestras, 

Viver 
Segunda aclimatação
rumo ao Cerro Bonete

Trecho final da 
travesía com cueva
ao fundo

Em palestra

Em preparação física
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 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 

dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 "O CBM 106 foi uma das coisas mais esperadas por mim nos 
últimos tempos, e conseguiu ser tudo o que eu queria e muito mais! Foi um 
curso que me abriu portas pra chegar nos lugares mais lindos que eu já vi, 
que me ajudou a me superar e que me deu a oportunidade de acessar 
camadas minhas que eu não conhecia.
 A palavra-chave do curso é “confiança”! Confiar no 
equipamento, confiar na dupla, confiar na sua capacidade, na sua força... 
O CBM é sobre isso e sobre um monte de outras coisas.
 Conheci pessoas incríveis, algumas muito generosas em dividir 
seus conhecimentos, algumas muito corajosas em enfrentar seus medos, 
e aprendi muito com todas.
Não tenho palavras para descrever os guias Jorge Campos e Francisco 
Caetano, só agradecer por tudo e por tanto! Obrigada CEB!!

 O Curso Básico de Montanhismo CBM 106 iniciou em março de 
2020 com 17 alunos, e teve 2 aulas práticas antes da interrupção pela 
pandemia. Algumas aulas teóricas foram adaptadas para aulas online, 
mas depois se constatou que seria inviável o curso continuar.
 O guia Menudo, coordenador do CBM do CEB por mais de 20 
anos, se aposentou e foi morar em Três Picos (Nova Friburgo). Diversos 
alunos se mudaram até de estado. Após 2 longos anos, o CBM 106 
reabriu com 12 vagas, sendo 7 alunos da turma original, e tendo como 
novo coordenador o guia Jorge Campos.
 De março a julho de 2022, foram mais de 13 aulas teóricas,          
14 atividades práticas, diversas oficinas e encontros extras. 
Apresentamos aqui os depoimentos de 6 alunos/sócios do CEB sobre sua 
experiência no CBM (Aline Esperança, Adhemar Sette, Edmara 
Quintanilha, Larissa Andrade, Lucia Santos e Marco de Oliveira). Os 
outros alunos são: Ana Beatriz Castor, Bruno Alvarenga, Henrique 
Protázio, Marcos "Osório", Paulo Roberto Jr. e Zhu Rouin. 

 "Ter participado do CBM do CEB foi muito importante 
pra mim. Quando eu entrei, achei que aprenderia apenas sobre 
Montanhismo. Mas foi muito além disso. Aprendi a controlar 
alguns medos, respirar fundo e planejar o próximo passo. Aprendi 
que um grupo pode sim ser uma família, e que a cada passo dado 
vai ter sempre alguém cuidando de ti. Eu sou muito grato por ter 

 "De alguém que jamais se imaginaria escalando, hoje não me vejo 
sendo outra que não uma escaladora. Encontrei na escalada algo que 
nunca tinha experimentado antes em nenhum esporte; na pedra tenho 
aprendido a ser mais confiante, a desafiar minhas inseguranças e a 
sobretudo me sentir mais conectada com a natureza!"

 "Finalmente chegou ao fim. CBM 106: embora este tenha 
sido o primeiro CBM sem o grande Menudo, não posso deixar de dizer 
que foi o melhor CBM.
 Não menos capacitado e idôneo tivemos o querido Jorge 
Campos coordenando o 106 com maestria e aperfeiçoando.
 Outra grande característica que vai ficar para a história é que 
este foi o CBM mais azarado (rs), como choveu neste primeiro 
semestre de 2022, tivemos inúmeras aulas remarcadas e replanejadas.
 Me lembro do primeiro dia que vi o Jorge: já chegou com 
aquela cara amarrada, reclamando que não poderia ser chamado de 
"senhor", mas logo logo virou o nosso "papai" Jorge.
 Não poderia deixar de mencionar o excelentíssimo 
Francisco Caetano, que como braço direito do Jorge fez uma grande 
diferença no curso nos orientando sobre movimentações no muro do 
CEB e em todas as aulas tanto teóricas quanto em campo, dando 
toques e nos surpreendendo com quizzes, trazendo uma ludicidade 
acredito que jamais vista.
 Só tenho a agradecer a tanta troca feliz que tive neste 
curso, às gargalhadas e aos calos que ganhei.
 Um beijo na careca do papai Jorge e um abraço forte 
no tio Caetano!"

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 
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Lucia Santos
Diretora de Comunicação Social e aluna do CBM 106

Aline Esperança

Larissa Andrade

Marco de Oliveira

Adhemar Sette
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conhecido o curso, mas principalmente por ter me conectado com cada colega de turma, professor e membro do CEB. 
Foram momentos incríveis de aprendizado tanto em sala de aula quanto ao participar de escaladas com alunos de CBMs 
anteriores. Eu sou muito grato por essa experiência e pelo acolhimento que o Clube teve comigo. São ensinamentos e 
experiências que, com toda certeza, levarei para a vida."
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 É difícil saber como surgiu meu interesse por 
alta montanha. Era outubro de 2018 e eu havia feito 
apenas a Travessia Petrô x Terê em 3 dias, Agulhas 
Negras, Pico da Bandeira, trilhas em El Chaltén, no 
Vale do Pati e no PNT, e já queria alçar voos mais 
altos, quase que literalmente.

O primeiro contato com o CEB e 
a primeira alta montanha

 Eu me encantei pela ideia de fazer o 
Kilimanjaro e foi planejando essa expedição que, por 
acaso, na academia, conheci o Alan Braga, que havia 
acabado de voltar de uma expedição do CEB. Fiquei 
lhe enchendo de perguntas, porque até então não 
conhecia ninguém que houvesse feito alta montanha, 
e ele indicou que eu me associasse ao clube.
 Fiquei sócio, fiz o Kili em janeiro de 2019 e na 
volta já começava a pensar na próxima alta 
montanha. Era natural seguir na sequência dos 7 
cumes mais altos de cada continente*, e por 
coincidência a guia Cláudia Bessa colocou o Elbrus na 
programação do CEB para agosto de 2019.

Do maior da Europa para o maior
da América do Sul

 Mal conquistamos o Elbrus e já 
começaram os papos sobre o Aconcágua. 
Passaram-se alguns meses e Cláudia o colocou na 
prancheta para janeiro de 2021, só que veio a 

pandemia e a expedição foi adiada. E aí passa 2020, 
2021 e em setembro de 2021 é anunciada a abertura 
do Aconcágua para uma temporada mais curta, de 45 
dias, a partir de janeiro de 2022. Eu não estava 
querendo esperar mais tempo e decidi ir com o guia 
profissional Hélio Fenrich, com quem já vinha 
conversando havia poucos meses. Daí começa a 
preparação, compra de equipamentos, treino, suor, 
lágrimas... e mais treino.

O início da jornada
 No dia 2 de janeiro de 2022 cheguei em 
Mendoza, uns dias antes da expedição, pois não sabia se 
teríamos dia livre depois da montanha para fazer o tour 
pelas vinícolas. Foi uma delícia: tour pela antiquíssima 
Benegas Lynch, pela "mão de vaca" da Rutini (que não 
oferece degustação, mas pelo menos é possível comprar 
vinho mais em conta), e na maravilhosa El Enemigo, com 
o inédito refil de vinho, a melhor coisa que já vi na vida.
 Bem, mas como eu não fui lá só pelas delícias 
mendocinas, então no dia 6, eu e o grupo de 7 clientes, o 
guia auxiliar argentino Fernando e o guia Hélio, 
chegamos em Penitentes no refúgio da Lanko, que foi a 
empresa contratada para logística e alimentação no 
campo base Plaza de Mulas (PM). Separamos o que as 
mulas levariam direto ao campo base e ficamos com o 
que precisaríamos nos próximos 3 dias. Alguma coisa dos 
exageros anteriores não caiu bem e nessa noite visitei o 
banheiro 4 vezes. No dia seguinte demos entrada no 
Parque Provincial Aconcágua (2950 m) para 16 dias de 
expedição.

Seja bem-vindo ao Parque
Provincial Aconcágua

 No primeiro dia fomos até o acampamento 
Confluencia (3390 m). Era o dia mais fácil da 
expedição, mas acabou sendo um dos mais difíceis, 
porque eu estava muito debilitado e aquelas 3h30 
para andar 7,5 km e subir 440 metros sugaram todo 
o restinho de energia que eu tinha. Chegando no 
acampamento, eu não tinha forças para montar 
minha barraca com meu companheiro. Peguei um 
dos domos com beliches e fiquei deitado por umas 2 
horas num calor absurdo, porque estava muito sol, 
mas me ajudou a recuperar um pouco a energia.
 Depois que levantei encontrei o grupo no 
domo refeitório para fazer um lanche e ficamos lá até 
o jantar. Esse acampamento é grande, mas não chega 
um a 1/3 de PM, já que as expedições não costumam 
ficar mais do que dois dias em Confluencia.
 No dia 8 fomos aclimatar no Mirador Plaza 
Francia (4200 m). Passamos por um vale muito 
bonito, que em alguns momentos lembrava a 
superfície lunar, até alcançarmos o Mirador e 
ficarmos contemplando a lindíssima parede sul do 
Aconcágua, que na minha opinião é a face mais 
bonita, e só pode ser vista fazendo essa caminhada.
 No dia seguinte desmontamos 
acampamento, aproveitamos o último vaso 
sanitário com descarga que veríamos em duas 
semanas, e saímos para a caminhada de 9 horas até 
PM. Chegamos em menos de meia hora na 
bifurcação que leva à Plaza Francia e daí em diante 
conhecemos uma área verde e bonita com a vista 
para Playa Ancha. Logo estávamos caminhando 

dentro do deserto que é a Playa, um vale pedregoso 
e bem largo e em seu início é possível ver o cume sul 
do Aconcágua à direita. 
 Ficamos mais da metade do caminho com 
esse mesmo cenário e o que era lindo já estava 
enjoando, quando então entramos numa área mais 
estreita do vale. Começamos a subir e avistar o 
Cerro Cuerno, um glaciar enorme que seria nosso 
companheiro em PM até o campo Nido de 
Cóndores, onde nos despediríamos. Os 18 km até a 
PM não são bem distribuídos, ficando mais da 
metade da subida para o terço final.

A cidade Plaza de Mulas
 Chegando em PM (4300 m), fizemos o 
check-in com o guarda-parque e montamos 
acampamento, que seria nossa casa pelos próximos 
5 dias. Agora era importante beber muita água e 
acompanhar a oxigenação do sangue. O dia seguinte 
era de descanso e tivemos a primeira consulta 
médica para avaliar a nossa pressão sanguínea, 
oxigenação, ouvir os pulmões e saber como estamos 
nos sentindo e nos alimentando. Teríamos uma 
segunda consulta antes de abandonar o campo base 
para os acampamentos superiores.
 O dia de descanso acaba servindo para 
conhecer o campo base, ver as estruturas das 6 
empresas que possuem instalação na área, sendo 

que as maiores são a Inka, Lanko, Grajales e AMG. 
Conhecemos o domo para tomar banho e 
começamos a pesquisar preços, já que na Lanko 
custava US$20 e na Inka US$15. Também vimos os 
preços da internet e a qualidade de cada uma delas. 
A Lanko cobrava US$20 pelo dia, mas a conexão era 
horrível porque ficava com mais de 50 clientes 
diários. Algumas vezes preferimos pagar US$10 pela 
hora da internet da AMG, que disponibilizava uma 
rede por usuário e era tão boa que conseguíamos 
até baixar filme do Netflix por ela. Também 
conhecemos a galeria de arte mais alta do mundo e 
as belíssimas pinturas do Miguel Doura, mas os 
preços de suas obras estão à altura de sua altitude. 
Era dia 10, e consultando o site 
www.mountain-forecast.com vimos que a janela de 
tempo, que vinha boa desde o dia 7 e ficava 
excelente no dia 11, se fecharia no dia 15.
 Mas como ainda era cedo para pensar em 
janela de cume, no dia seguinte fomos para Plaza 
Canadá (5050 m), que é uma caminhada rápida, e 
em cerca de 3 horas chegamos no acampamento. 
Ele estava bem vazio porque não tinha gelo na 
região, então quem ficava lá tinha que levar água de 
PM e muitos preferiam ir direto para Nido (5550 m). 
Ficamos quase uma hora no Canadá, até entrar uma 
nuvem e começar a nevar. Começamos a descer e 
fizemos nosso primeiro acarreo, que é a descida 
escorregando pelos cascalhos de pedra, muito 

comum nessa região de Canadá até Mulas.
 No dia seguinte tivemos mais um dia de 
descanso e começaram as conversas sobre janela de 
ataque ao cume. Tínhamos a opção de cortar 
algumas etapas e tentar a janela que fecharia em 4 
dias, ou ficar esperando uma próxima janela que não 
sabíamos quando seria, pois a previsão no site era de 
apenas 5 dias para o Aconcágua. O Mercedário, que 
é muito próximo e tem apenas 240 metros a menos, 
possui previsão de 10 dias, mas o último dia ainda 
estava com ventos muito fortes, indicando que não 
teríamos uma nova janela antes do dia 21, e a nossa 
expedição estava prevista para encerrar dia 23. O 
grupo conversou e todos nós gostaríamos de tentar 
a janela que se fecharia em 4 dias, pois 
provavelmente não teríamos uma nova janela 
dentro da expedição. Durante o jantar o guia 
informou que manteria o plano original, uma vez que 
seria muito arriscado pular etapa de aclimatação, e 
no dia seguinte iríamos para o Cerro Bonete.

O primeiro cume da expedição
e o acidente com o guia

 No dia 13 lá fomos nós para o primeiro cume 
da expedição. Um pouco depois do hotel desativado, 
o tempo começou a fechar e fizemos a subida 
pegando neve. Apesar de não termos nenhuma 
visibilidade (a bela vista frontal da face oeste do 
Aconcágua ficou coberta), a subida estava tranquila 
até chegar na travessia rochosa, que estava bem 
perigosa por conta da neve e todos estávamos 
apenas de tênis ou botas, sem crampons.
 Não lembro quando começamos a ouvir 
trovões, mas ao iniciar o ataque final para o cume 
eles já estavam bem próximos e um casal decidiu 
não prosseguir, enquanto o resto do grupo 
continuou. Chegamos no cume e era possível ouvir 
a energia estática da cruz de metal. Enquanto 
filmava, por duas vezes senti um leve choque saindo 
do local que carrega o celular, e logo em seguida o 
Hélio foi ao chão após ter recebido uma descarga 
elétrica que subiu pela sua perna. Ele levantou logo 
em seguida e aquilo foi uma confirmação de que 
não devíamos estar ali. Demos meia volta e 
iniciamos a descida. O Hélio andava com um pouco 
de dificuldade e mais tarde, quando chegamos 
novamente no hotel desativado, ele tirou o tênis 
para poder ver o estrago e os dois pés estavam com 
um pequeno furo na meia, a pele estava queimada e 
também havia uma queimadura na região lombar, 
talvez por conta da haste da mochila. Voltamos ao 
acampamento e ele foi atendido no posto médico. 
Fizeram um curativo e ali já foi decretado que a 
expedição havia terminado para o nosso guia, pois a 

queimadura não era superficial e não cicatrizaria 
enquanto estivesse na altitude. Esse acidente 
começou a determinar o fim da expedição.
 O dia seguinte foi mais uma vez sem 
atividade, e o clima era de velório no campo base. A 
conversa era em torno de quem continuaria por 
conta própria, a perda da janela, a incerteza da 
próxima janela, os trovões no Bonete... Os guias 
decidiram ir a Nido no dia seguinte, antes de voltar 
a Mendoza, e no dia 15 o guia Fernando conduziu o 
grupo a 5550 m, o que seria o cume da expedição 
para a maioria, numa subida de 5h45min em tom de 
despedida. Eu ainda não havia decidido se 
continuaria. Procurei apenas aproveitar o momento 
e conhecer aquele belo acampamento que tem 
uma visão incrível para outras montanhas da região, 
como o Cerro Mercedário. Depois de pouco mais de 
uma hora conhecendo Nido, inclusive seu banheiro 
com vista panorâmica, voltamos para o campo base.

Momento de decisão
 Essa noite era o momento de eu decidir 
voltar pra casa ou seguir em busca do meu sonho. Eu 
já estava muito inclinado a seguir por conta própria, 
mas o problema seria contar à família que seguiria 
não sei quantos dias mais na montanha, sem guia, 
com um companheiro sem experiência nenhuma e 
outro com menos que eu. A essa altura alguns 
amigos já sabiam que o parque havia fechado por 
um dia devido ao mau tempo, e que um argentino 
havia morrido na tentativa de cume. Ah, ainda tinha 
que avisar no trabalho que ia estender as férias, no 
"fiado". Mas nesse momento a gente lembra do 
quanto nos dedicamos para estar ali, o tempo 
planejando, treinando, os litros de suor, separar 20 
dias das férias anuais para um projeto pessoal, o 
dinheiro gasto, e o que pesou mais: ir embora sem 
nem tentar o cume é algo que eu não me perdoaria.
 No dia seguinte os 2 guias e os 5 clientes 
restantes entregaram suas duffels para o muleiro, 
enquanto eu, Eduardo e Edgar – o que não tinha 
experiência em montanha –, ficamos com todos os 
alimentos, gás e afins da expedição, já que não 
sabíamos quanto mais tempo ficaríamos. A 
expedição acabou e o grupo foi embora ainda pela 
manhã. Um casal de brasileiros, que conhecemos 
em Confluencia e havia entrado um dia antes de 
nós, se juntou ao nosso trio. Eles tentaram o cume 
no dia 15, mas voltaram do paredão La Cueva, pois 
um não estava se sentindo bem, e decidiram ficar 
para uma nova tentativa na próxima janela. Falando 
em janela, nós consultávamos o site diariamente e 
vimos que o vento teria um ápice no dia 17 e 18, 
chegando a 120 km/h, e havia uma previsão de no 
dia 23 voltar ao patamar de 40 km/h, e se 
confirmando, seria a janela com que tanto 
sonhávamos. Nessa noite os ventos fortes 
chegaram com algumas rajadas que sacudiam 
bastante a barraca, atrapalhando um pouco o nosso 
sono, e se mantiveram até o dia seguinte.

Campo base deserto, turistar no 
glaciar e a nova janela

 No dia 18 o campo base estava bem 
deserto. Muita gente já havia descido e não havia 
quase ninguém subindo para os campos altos. 
Quem subia era para pegar equipamento que 
porteou ou estaria antecipando o porteio de uma 
próxima janela, pois acampar lá em cima não era 
uma opção com os fortes eventos que haviam 
chegado. Vimos domos sendo destruídos pelo 
vento. O frio ficou mais intenso dificultando a 
lavação de louça naquela água semicongelada e até 

a pegar água, pois o tonel ficava com uma camada 
muito espessa de gelo, mas apesar de não contar 
mais com seus serviços, a Lanko nos deixava pegar 
água na tenda da cozinha.
 Nesse dia fomos ao glaciar do Cerro Cuerno, 
que rendeu belas fotos e foi bom para nos 
movimentarmos um pouco, já que era o terceiro dia 
de descanso no campo base e acabamos ficando 
mais dois dias vendo o tempo piorar, as rajadas mais 
fortes, até se confirmar que haveria uma janela de 
cume nos dias 23 e 24. Então no dia 21 partimos para 
Nido de Condores. Como não houve tempo para 
porteio, nós pagamos US$ 150 para portear 15 kg e 
mais um proporcional pelos 6 quilos que 
ultrapassamos. Ainda assim, subimos com cerca de 17 
kg cada. No início da subida a mulher do casal desistiu 
e voltou para o campo base. Agora éramos quatro.
 No dia 22 decidimos descansar em Nido, 
uma vez que havíamos atingido 1200 metros de 
altitude numa subida desgastante e nos cinco dias 
anteriores não havíamos feito praticamente 
nenhuma atividade. Em Nido havia um lago onde era 
possível coletar a água. Ele estava com uma camada 
de cerca de 10 cm de gelo, mas haviam aberto um 
buraco com tamanho suficiente para colocar uma 
garrafa, o que facilitava muito nossa vida, pois íamos 
descobrir no dia seguinte que derreter gelo 
consome muito tempo. Estávamos com duas 
barracas e para poupar peso decidimos subir apenas 
com uma, já que teríamos uma noite muito curta 
para descansar antes do ataque ao cume, dividindo 
a barraca de 3 lugares para 4 pessoas.
 No dia 23 o Edgar amanheceu com 
mal-estar e vomitou, provavelmente por conta da 
água, mesmo sendo o único que fervia e usava 
Clorin, enquanto todos só usavam Clorin. Esse 
episódio acabou atrasando nossa subida em cerca de 
4 horas e redistribuímos o peso entre o grupo para 
aliviar a carga do Edgar. No início da subida para 
Colera colocamos os crampons, mas os meus não 
serviram muito bem, e com pouco tempo saíam da 
bota devido ao terreno muito pedregoso (eu os havia 
comprado na Decathlon para a expedição, e em casa 
vi que não “abraçavam” bem as botas, mas parecia 
que iam servir, afinal eram para pé tamanho até 48). 
Vi um grupo subindo sem crampons e decidi fazer o 
mesmo. Dava umas escorregadas, mas deu pra ir.

O ataque ao cume
 Chegamos no último campo, Colera (5980 m), 
às 19h. O vento forte dificultou a montagem da 
barraca, e ainda mais a falta de companheirismo de 
alguns dos novos colegas. Acabei sendo ajudado por 

um guia da Gente de Montanha, que estava com 
cerca de 7 barracas já montadas ao nosso lado. 
Após montarmos a barraca, começamos a 
derreter gelo para encher nossas garrafas e 
fazer comida. E foi então que descobrimos 
quanto tempo se gasta para derreter gelo na 
altitude e também a maneira menos lenta, uma 
vez que no início estávamos esvaziando a 
panela toda após derretido, até percebermos 
que era mais rápido jogar o gelo na água fervida 
e sempre manter um pouco de água quente na 
panela. Esse processo todo, incluindo a janta, 
acabou perto de meia-noite e havíamos 
programado sair às 4h, o que nos daria um 
pouco mais de 3 horas para dormir. E então os 
3,5 kg que economizamos deixando a barraca 
cobraram a conta, porque quatro pessoas 
dormindo alternadas não permitia nenhum 
movimento, e qualquer movimento era sentido 
pela pessoa ao lado.
 Havia chegado a hora: depois de 
raríssimos cochilos o despertador tocou às 3h15 
para começarmos a nos preparar para a saída e 
atacar o cume, quando descobrimos o segundo 
grande problema em dividir o teto. A falta de 
espaço para se arrumar impedia que mais de 
uma pessoa se arrumasse ao mesmo tempo, e 
como lá fora estava cerca de -20° C, não teve 
outro jeito senão esperar cada um se arrumar 
para o outro começar. Acabamos nos atrasando 
e às 4h40 começamos o ataque ao cume.
 O Marcos guiou o grupo, pois era o 
único que já havia ido além de Colera na sua 
tentativa de cume. No início da subida voltei a 
ter problemas com o crampon, que insistia em 
sair do pé, e após perder tempo duas vezes 
sentando e recolocando, decidi seguir sem ele, 

já que o gelo não estava 
duro e não escorregava, 
sendo possível subir 
apenas de bota. Havia 
vários grupos subindo 
conosco e percebemos 
que fomos quase os 
últimos a iniciar o ataque. 
Chegando em Piedras 
Blancas fizemos nossa 
primeira parada para 
lanche e hidratação. É um 
ponto que muitos usam 
para este fim, e depois de 
uns 15 minutos seguimos 
com a nossa empreitada. 
Estávamos próximos do 
refúgio Independência e 
o sol começou a brilhar no 

me esperarem porque eu precisava descansar e 
comer. Eu havia chegado destruído de cansaço na 
Cueva, pensava em desistir, mas sabia que eu ainda 
tinha energia para continuar a busca do meu sonho, 
e para voltar ao campo Colera, é claro. Então comi 
mais um pouco de sanduíche, chocolate, castanhas, 
me hidratei, e depois de um longo intervalo voltei a 
subir. A Canaleta é um corredor entre duas paredes 
e cheio de pedras. Não havia tanto gelo, o que 
dificultava a subida com crampons, mas o suficiente 
para colocar em risco uma tentativa sem eles, então 
logo de início, no lugar subir pelas pedras junto à 
parede direita, eu optei por subir pelo lado 
esquerdo, onde havia um trecho de neve que 
algumas pessoas usavam para descer. Apesar de ser 
mais fácil andar na neve, ela estava muito fofa e 
acabei me desgastando muito até chegar ao ponto 
em que só há um caminho. Fiquei espantado ao ver 
clientes encordados como numa coleira de peitoral 
e os guias atrás os assegurando na descida.

A luta contra o tempo

comecei a fazer contas de quanto 
tempo eu levaria para chegar ao 
cume e vi que naquele ritmo não 
chegaria antes das 15h. Às 13h40 
eu estava na última curva da 
Canaleta, que abre caminho para 
o Filo del Guanacos e liga os 
cumes norte e sul, quando 
comecei a ouvir algumas pessoas 
comentando sobre aproximação 
da patrulha, e em pouco tempo 
eles chegaram até a mim. E daí eu 
confirmei que às 14h eles 
estariam no cume para garantir 
que estivesse vazio e ninguém 
mais subisse. Então ali eu resolvi 

 "De repente me vi aposentada, então pensei: "antes que eu 
fique velha vou fazer algo diferente, desafiador, algo com adrenalina". 
Então, como sou trilheira há anos, motociclista, adoro a natureza, 
subir em árvores, e com o incentivo do namorado escalador, decidi 
aprender a escalar! Adorei! Cada escalada é um desafio, uma 
conquista e a certeza de que o esporte não tem idade, tem um quê de 
"Yes, I can" (rs)! Fiquei mais feliz ainda quando um dos instrutores me 
disse que fui melhor que muitas mulheres que já passaram pelo CBM!"

 Da travessia é possível 
vermos o campo Canadá e até PM. 
É impressionante o visual que se 
tem desse lugar. O final da 
travessia é bem puxado, onde ela 
se torna muito íngreme. De lá já 
conseguimos ver a Cueva e grupos 
de pessoas descansando, 
comendo e se preparando para a 
parte mais delicada da escalada e 
também o ataque final que é a 
Canaleta. Perdi muito tempo na 
travessia com as inúmeras vezes 
que o crampon soltou. Chegando 
na Cueva meus companheiros já 
estavam se preparando para 
continuar a subida. Falei para não 

horizonte, iluminando as montanhas nevadas, agora bem 
mais baixas, quando recebi um "chamado da natureza". 
Menos mal que já contava com os primeiros raios solares 
para ajudarem a aquecer um pouco esse momento 
congelante, e que visual... A previsão era de sensação de 
-28° C no cume. E vamos de sacola laranja para guardar 
os resíduos, que precisamos carregar até o checkout em 
PM. A essa altura estávamos espaçados e eu já não via os 
outros três companheiros, mas os reencontrei em 
Independência, onde fizemos a segunda parada para 
lanche. Como eu não havia comido nada na anterior, aqui 
me forcei a comer um sanduíche, mas só consegui um 
pouco mais da metade. Seguimos com a nossa 
caminhada e ao chegar no início da travessia achei 
melhor colocar os crampons, uma vez que ela é bem 
estreita e muito comprida, sempre com um desfiladeiro 
ao nosso lado direito, então se eu escorregasse teria 
grande chance de parar lá embaixo.

esperar os companheiros voltarem para 
descermos juntos. 
 Dentre todas as sensações e 
sentimentos não houve tristeza ou lamento, na 
verdade houve um mix de alívio por terem feito 
eu parar e finalmente poder descansar, porque 
eu não aguentava mais, mas não iria desistir; e 
houve alegria pelo que eu havia feito para chegar 
até ali, todos os contratempos, as coisas novas 
que eu vivi, o aprendizado, a dificuldade de estar 
com companheiros que o destino nos forçou a 
escalar juntos. Eu estava a 6820 m de altitude, a 
141 metros do cume. Cheguei tão perto, mas 
estava tão longe do meu sonho. Um dia eu volto 
para conquistar os metros que deixei para trás...

 Já era 13h e minha 
progressão estava bem lenta, na 
proporção de dois passos, que na 
verdade eram degraus, e seis 
respirações. O tempo começou a 
mudar e o dia lindo dava lugar a 
ventos e nuvens, que nos 
impediam de enxergar além de 
100 metros. Então comecei a me 
preocupar com o tempo que eu 
teria antes da patrulha de resgate 
nos impedir de continuar subindo, 
que normalmente é às 14h quando 
o dia não está tão limpo e após um 
longo período sem janela. Também 

Escalando um poema

Lucia Santos

Edmara Quintanilha

Em 2020, o Curso Básico de Montanhismo
Começou a turma em março, do jeito usual.
Mas logo em seguida caímos num abismo:
O mundo todo parou por um vírus mortal
 
Dois anos de altos e baixos, via crucis em nossas vidas
Lance difícil como o crux das vias, e nós aqui na espera
Máscara, álcool gel... foram muitas mudanças sentidas
Mas vacina chegou, tudo voltou, então "vambora" galera!
 
No CEB também houve uma reestruturação
Menudo aposentou e Jorge entrou em campo
De tímida, até virei diretora de comunicação
Só não mudou aquele tal do último grampo
 
A nova turma de 2022 é bem diversificada
Tem quem não perde a piada, um cômico
Tem quem sabia muito, e quem sabia nada
Tem quem vive rindo, e quem vive em pânico
 
Tem gente com nome trocado e não reclama
Tem "sette" que vale por dez, tem casal vinte
Tem equipamento ninja, tem lagartixa humana
Tem "zoação" escrachada, mas também requinte

Caetano não canta mas “dança” na parede
Como tantos outros mestres do assunto.
Jorge coordena instrutores em grande rede
Que apoia, toca pra cima e chega junto

Nesse mundo, doido por pedra é um vício legal
E mato e morro não são verbos de violência.
Escalar é como viver: seguir degrau por degrau
Em eterno exercício de superação e resistência 

Outros clubes têm CBM, é treinamento tradicional 
Mas o CEB é centenário, maior clube do Brasil!
Então o nosso é referência, pra mim ele é maioral
Curso básico cheio de avanços, aulas nota mil

O curso é transformador, muda nosso sentido
Por tudo isso e muito mais, afirmo pra vocês:
O mais legal, longo, incrível e divertido
De todos os CBM's é o nosso: o CBM 106!
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Sobre o recente episódio na Serra da Mantiqueira:

1. O Verão não é a estação mais aconselhada para a prática do Montanhismo, não quer dizer que 
não é possível a sua prática. Contudo, para tanto, torna-se necessário um melhor e cuidadoso 
planejamento, incluindo além de equipamento adequados, uma análise das condições 
climáticas previamente;

1. O conceito do mínimo impacto deve ser considerado principalmente nesta época do ano em que 
os terrenos se encontram mais sensíveis ao trânsito de pessoas, devido a sua saturação 
proveniente das chuvas. Logo recomenda-se somente pequenos grupos de montanhistas, visto 
que grandes grupos, além de gerar danos a trilha, também precisam de um gerenciamento de 
riscos maior;

1. A CBME orienta que se busque por Guias/Condutores qualificados e com preferencialmente 
experiência na área que será desenvolvida a atividade. Para tanto, recomenda-se a busca de 
informações sobre o trabalho e experiência prévia do Guia/Condutor em atividades de 
Montanha. Cabe destacar que, visando o auxílio na busca de Guias/Condutores qualificados, a 
CBME está em fase final de implementação do Sistema de Qualificação Profissional, para 
atividades de Montanha, Escalada e Caminhada.

1. Correr riscos é inerente a prática de atividades esportivas, o que também inclui as atividades em 
Montanha, mas expor pessoas inexperientes desnecessariamente ao risco, não é uma boa 
prática de Montanhismo Responsável. Visto que a análise prévia das habilidades físicas e 
técnicas dos participantes, bem como de seus equipamentos necessários para a atividade, é 
item básico do Planejamento;

1. Cabe citar a Declaração do Tirol sobre a Melhor Prática em Esportes de Montanha, promulgada 
pela Conferência sobre o Futuro dos Esportes de Montanha em Innsbruck, em 8 de setembro de 
2002, a qual contém um conjunto de valores e máximas que proporcionam uma orientação 
sobre a melhor prática em esportes de montanha. A declaração do Tirol cita: “As ações de um 
indivíduo não devem expor a perigo nem o próximo, nem o meio ambiente”.

1. Os Clubes/Associações de Montanhismo possuem Cursos de Iniciação ao Montanhismo e a 
Escalada em Rocha que visam formar novos montanhistas, a experiência repassada pelos mais 
experientes é de suma importância para formação de novos adeptos;

Esclarecendo que não houve nenhuma participação de Montanhistas Federados no ocorrido, que 
caberia aos órgãos competentes tomar as providências necessárias e que a CBME se coloca a 
disposição para auxilio técnico se necessário.A liberdade de acesso a montanhas de maneira 
responsável é um direito fundamental. Nós devemos sempre praticar nossas atividades de uma 
forma ambientalmente sensível e devemos ser proativos na preservação da natureza. A Montanha 
Agradece.

Disponível em: http://www.cbme.org.br/novo/uncategorized/nota-informativa.
Acesso em: 12 jan. 2022.
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Trecho São Lourenço X Caxambu X Cruzília X
Fazenda Traituba X Carrancas – 124 Km

CAMINHO VELHO DA

strada eal
Texto e fotos: Luís Carlos Silva

 Seguindo a caminhada pela Estrada Real, 
iniciei essa terceira etapa, que é um dos trechos mais 
exigentes por conta da distância e a falta de 
estrutura de apoio entre Cruzília e a Fazenda 
Traituba. Os relatos das duas etapas anteriores 
foram publicados nos dois últimos Boletins do CEB.

1º dia: São Lourenço X Caxambu – 27 km
 Iniciei a caminhada às 7h em frente a 
Estação Ferroviária de São Lourenço, construída em 
1925, onde nos fins de semana e feriados é possível 
fazer um passeio no Trem da Águas até a cidade 
vizinha de Soledade de Minas, num percurso de 10 km.
 Também em São Lourenço vale uma visita 
ao tradicional Parque das Águas com suas inúmeras 
fontes de água mineral. Outra atração bem 
interessante é o passeio de balão, que faz um voo 
panorâmico pela cidade.
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 O percurso até Caxambu segue 
atravessando a rodovia e entrando numa estrada de 
terra, com aquela típica paisagem do interior. O 
trecho praticamente não tem desnível, o que 
favorece bastante a caminhada.
 Em um certo ponto da estrada, três 
caminhos se encontram: o Caminho Velho da Estrada 
Real, o Caminho Religioso da Estrada Real – CRER e o 
Caminho de Nhá Chica.
 Cheguei em Caxambu às 15h em frente ao 
Hotel Glória, seguindo para o Parque das Águas a fim 
de carimbar o Passaporte da Estrada Real.

estrada de asfalto até atravessar a Rodovia BR-383 
pegando a estrada de terra do outro lado, iniciando 
uma leve subida. A estrada segue passando por 
diversas propriedades por aproximadamente 20 km, 
alternando subidas e descidas até chegar na entrada 
de Cruzília, num pequeno trecho de asfalto.
 A origem do nome Cruzília se dá por conta 
do povoado ter sido erguido ao lado da encruzilhada 
por onde passavam bandeirantes e garimpeiros. 
Cruzília também é conhecida por ser a terra dos 
cavalos Mangalarga e Mangalarga Marchador (que 
inspiraram o Museu Nacional do Cavalo Mangalarga 
Marchador), e por ter uma reconhecida produção de 
queijos finos, com destaque para o famoso queijo azul.

 Já passava das 18h quando passei em frente à 
Fazenda Traituba, e como ali já não era mais ponto de 
pouso, teria que andar mais um pouco até encontrar o 
pequeno povoado de Vista Alegre, onde eu sabia ter uma 
escola e um bar nas proximidades, local que poderia buscar 
abrigo para dormir e me alimentar.
 Escureceu rápido e continuei a marcha já com a 
lanterna ligada, andei 4 km quando vi uma luz acesa. 
Resolvi subir a pequena trilha que dava no casarão para 
pedir informações do quanto faltava para o povoado, 
bati palmas e veio me atender uma senhora bastante 
simpática, Dona Francisca, mas que prefere ser 
chamada de Chiquinha.

 Assim que o dia amanheceu saí para olhar em 
volta do casarão e fazer algumas fotos. Bem perto da 
propriedade está a antiga estação de trem de Traituba, 
onde no passado circulavam pessoas e mercadorias através 
do transporte ferroviário, que infelizmente foi destruído.

4º dia: Estação Traituba x Carrancas – 28 km 
 Tomei café e ao mesmo tempo emendei uma 
conversa com um dos hóspedes, que trabalha em uma 
empresa de adubos na região. Dessa conversa surgiram 
várias informações interessantes e uma delas, que me 
surpreendeu, foi que naquela região o cultivo de soja está 
bastante difundido, inclusive com a construção de alguns 
silos para armazenamento e posterior exportação.
 Encerrada a prosa, me despedi da dona 
Francisca, que me ofereceu algumas frutas pra levar no 
caminho. Com o pé na estrada percebi que seria um dia 
muito quente e seco, pois uma poeira muito fina 
levantava forte quando passava algum carro.
 Um desses carros, com um casal, parou para 
pedir informações. Eles estavam fazendo a Estrada Real no 
sentido inverso e queriam saber como estava o trecho que 
iriam pegar pela frente. Informações dadas, segui em 
frente, mas aproveitei para proteger o rosto daquela 
poeira fina com uma bandana improvisando uma máscara.
 Alguns quilômetros à frente pude perceber o 
que havia conversado na mesa do café da manhã: muita 
soja plantada em ambos os lados da estrada; as 
plantações iam se alternando entre soja e milho por 
muitos e muitos quilômetros.
 Pelo caminho fui cruzando com carros, 
cavaleiros, ciclistas, e sempre que dava parava para uma 
boa conversa, pois no trecho é sempre bom trocar 
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2º dia: Caxambu x Cruzília – 27 km
 O trecho para Cruzília é quase todo em 
estrada de terra, com desnível leve no seu trecho final. 
Depois de 6 km chega-se a Baependi, terra de Nhá 
Chica, onde existe um Santuário em sua homenagem.
 Cruzando Baependi, percorri uns 2 km em 

 Cumprindo o 
roteiro, cheguei no ponto 
marcado na planilha – a 
Igreja Matriz – e em 
seguida me hospedei na 
Pousada Cruzília, ponto 
de carimbo do 
Passaporte da Estrada 
Real.

3º dia: Cruzília x Fazenda Traituba x Casarão – 42 km
 Mal o dia clareou e segui de volta à estrada. 
Sabia que seria um dia puxado pois teria que vencer 
os 38 km do trecho, além de não ter nenhum ponto 
de apoio até a chegada à Fazenda Traituba. 
 A Fazenda Traituba surgiu entre os anos de 
1826 e 1831, hospedou D. Pedro I em sua passagem 
pelas terras mineiras e mais recentemente 
hospedava aqueles que se aventuravam pela Estrada 
Real. Atualmente encontra-se fechada para 
reformas, e segundo informações obtidas na região 
reabrirá como um hotel fazenda.

 Ao abrir a porta do casarão vi uma mesa de 
sinuca e um balcão no que deveria ser a sala. Perguntei se 
ali era um bar e ela respondeu que sim, e estava abrindo 
naquele momento. Entrei e fiquei admirando o lugar, 
mas ao mesmo tempo vendo a possibilidade de dormir 
por ali em algum canto, além, é claro, de me alimentar. 
 Em cima do balcão havia uma caixa de ovos, de 
imediato perguntei à dona Francisca se dava pra fazer 
um sanduíche de pão com ovo e ela me disse que 
fornecia janta, e que havia recentemente "inaugurado" 
a hospedaria. Na mesma hora acertei com ela o pouso, o 
banho e a janta, pois ela cobra cada uma das coisas 
separadamente.

 Banho tomado e roupa trocada, fui conversar 
com dona Francisca e a cozinheira dona Eliana 
enquanto a comida era preparada. Dessa conversa veio 
a informação de que o local já havia sido um armazém 
que abastecia os tropeiros que cruzavam a Estrada Real. 
É um casarão antigo, com uma sala grande, cinco 
quartos, banheiro espaçoso e uma bela cozinha com 
fogão a lenha, e aquelas panelas de alumínio brilhando.

informações, dar e receber dicas. Afinal, estamos todos 
no mesmo barco.
 À medida que as horas passavam, o dia ia 
ficando cada vez mais quente e seco, o que aumentava o 
consumo de água consideravelmente. Sempre que 

passava por algum riacho eu me hidratava e 
abastecia o camel back, ou então trocava a água 
"morna" por uma bem mais fresquinha.
 Faltando uns 8 km para chegar em 
Carrancas, as subidas se acentuavam, pois teria 
que atravessar parte da serra para concluir a 
caminhada. Essas subidas diminuíam um pouco o 
ritmo da caminhada e me obrigavam a fazer 
algumas paradas para me refrescar e descansar, 
pois o dia estava muito quente.
 Vencida a serra, a estrada se tornou menos 
íngreme, alternando pequenos trechos de subida e 
descida até chegar no destino final, que era a Igreja 
Matriz de Carrancas, onde cheguei às 16h.
 Cumprindo o ritual de fazer a foto da 
chegada, procurei a pousada Roda Viva para 
carimbar o Passaporte e ter o merecido descanso.
 Até a próxima etapa!

Estação Ferroviária
Os 3 caminhos

Santuário de Nhá Chica

Igreja da Nossa
Senhora dos
Remédios

Igreja Matriz de 
São Sebastião

Museu do Cavalo Mangalarga Marchador

Fazenda Traituba

Antiga estação de Traituba

Casarão

Balão
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estrutura de apoio entre Cruzília e a Fazenda 
Traituba. Os relatos das duas etapas anteriores 
foram publicados nos dois últimos Boletins do CEB.
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 Iniciei a caminhada às 7h em frente a 
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1925, onde nos fins de semana e feriados é possível 
fazer um passeio no Trem da Águas até a cidade 
vizinha de Soledade de Minas, num percurso de 10 km.
 Também em São Lourenço vale uma visita 
ao tradicional Parque das Águas com suas inúmeras 
fontes de água mineral. Outra atração bem 
interessante é o passeio de balão, que faz um voo 
panorâmico pela cidade.
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terra, com aquela típica paisagem do interior. O 
trecho praticamente não tem desnível, o que 
favorece bastante a caminhada.
 Em um certo ponto da estrada, três 
caminhos se encontram: o Caminho Velho da Estrada 
Real, o Caminho Religioso da Estrada Real – CRER e o 
Caminho de Nhá Chica.
 Cheguei em Caxambu às 15h em frente ao 
Hotel Glória, seguindo para o Parque das Águas a fim 
de carimbar o Passaporte da Estrada Real.
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pegando a estrada de terra do outro lado, iniciando 
uma leve subida. A estrada segue passando por 
diversas propriedades por aproximadamente 20 km, 
alternando subidas e descidas até chegar na entrada 
de Cruzília, num pequeno trecho de asfalto.
 A origem do nome Cruzília se dá por conta 
do povoado ter sido erguido ao lado da encruzilhada 
por onde passavam bandeirantes e garimpeiros. 
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Fazenda Traituba, e como ali já não era mais ponto de 
pouso, teria que andar mais um pouco até encontrar o 
pequeno povoado de Vista Alegre, onde eu sabia ter uma 
escola e um bar nas proximidades, local que poderia buscar 
abrigo para dormir e me alimentar.
 Escureceu rápido e continuei a marcha já com a 
lanterna ligada, andei 4 km quando vi uma luz acesa. 
Resolvi subir a pequena trilha que dava no casarão para 
pedir informações do quanto faltava para o povoado, 
bati palmas e veio me atender uma senhora bastante 
simpática, Dona Francisca, mas que prefere ser 
chamada de Chiquinha.

 Assim que o dia amanheceu saí para olhar em 
volta do casarão e fazer algumas fotos. Bem perto da 
propriedade está a antiga estação de trem de Traituba, 
onde no passado circulavam pessoas e mercadorias através 
do transporte ferroviário, que infelizmente foi destruído.

4º dia: Estação Traituba x Carrancas – 28 km 
 Tomei café e ao mesmo tempo emendei uma 
conversa com um dos hóspedes, que trabalha em uma 
empresa de adubos na região. Dessa conversa surgiram 
várias informações interessantes e uma delas, que me 
surpreendeu, foi que naquela região o cultivo de soja está 
bastante difundido, inclusive com a construção de alguns 
silos para armazenamento e posterior exportação.
 Encerrada a prosa, me despedi da dona 
Francisca, que me ofereceu algumas frutas pra levar no 
caminho. Com o pé na estrada percebi que seria um dia 
muito quente e seco, pois uma poeira muito fina 
levantava forte quando passava algum carro.
 Um desses carros, com um casal, parou para 
pedir informações. Eles estavam fazendo a Estrada Real no 
sentido inverso e queriam saber como estava o trecho que 
iriam pegar pela frente. Informações dadas, segui em 
frente, mas aproveitei para proteger o rosto daquela 
poeira fina com uma bandana improvisando uma máscara.
 Alguns quilômetros à frente pude perceber o 
que havia conversado na mesa do café da manhã: muita 
soja plantada em ambos os lados da estrada; as 
plantações iam se alternando entre soja e milho por 
muitos e muitos quilômetros.
 Pelo caminho fui cruzando com carros, 
cavaleiros, ciclistas, e sempre que dava parava para uma 
boa conversa, pois no trecho é sempre bom trocar 
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Sabia que seria um dia puxado pois teria que vencer 
os 38 km do trecho, além de não ter nenhum ponto 
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reformas, e segundo informações obtidas na região 
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sinuca e um balcão no que deveria ser a sala. Perguntei se 
ali era um bar e ela respondeu que sim, e estava abrindo 
naquele momento. Entrei e fiquei admirando o lugar, 
mas ao mesmo tempo vendo a possibilidade de dormir 
por ali em algum canto, além, é claro, de me alimentar. 
 Em cima do balcão havia uma caixa de ovos, de 
imediato perguntei à dona Francisca se dava pra fazer 
um sanduíche de pão com ovo e ela me disse que 
fornecia janta, e que havia recentemente "inaugurado" 
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separadamente.
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Carrancas, as subidas se acentuavam, pois teria 
que atravessar parte da serra para concluir a 
caminhada. Essas subidas diminuíam um pouco o 
ritmo da caminhada e me obrigavam a fazer 
algumas paradas para me refrescar e descansar, 
pois o dia estava muito quente.
 Vencida a serra, a estrada se tornou menos 
íngreme, alternando pequenos trechos de subida e 
descida até chegar no destino final, que era a Igreja 
Matriz de Carrancas, onde cheguei às 16h.
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 Até a próxima etapa!

Luís Carlos Silva
Guia do CEB

 Ir ou não para uma atividade ao ar livre 
pode ser óbvio muitas vezes, principalmente em 
uma manhã tempestuosa e de ventos fortes. O que 
você deve fazer para se preparar para uma 
atividade com previsão de manhã de céu claro, 
nuvens altas e vento fraco? Ou em uma manhã sem 
vento com nevoeiro? Ou então em atividades com 
pernoite? Sem dúvida o “tempo” é o colega 
charmoso que todo montanhista tem de conviver. 
 Condições de chuva, temperatura, direção 
e intensidade do vento e a cobertura do céu são 
essenciais para o planejamento de atividades ao ar 
livre. Assim, a meteorologia busca compreender 
como as variáveis meteorológicas se comportam 
em cada região, levando em conta diversos 
fenômenos e fatores relacionados à ecologia, 
geologia e às características do relevo. Essas 
informações possibilitam que os montanhistas 
escolham a melhor época para praticar e programar 
o que levar. Contudo, apesar de todo o avanço 
tecnológico no mundo da meteorologia dos últimos 
anos, ainda é possível que ocorra algum tipo de 
imprecisão. 
 Com o intuito de aproximar ainda mais a 
meteorologia e o montanhismo, foi criado um 
projeto de extensão entre o Departamento de 
Meteorologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) em parceria com o Centro 
Excursionista Brasileiro (CEB), em 2020. O intuito é 
estreitar a comunicação dos montanhistas com 
estudantes de meteorologia, possibilitando 
também a construção do conhecimento teórico e 
prático nessa área.
 Nesses tempos de pandemia, o projeto 
teve foco em entender a dinâmica de atividades do 
CEB e como os alunos podem atuar e auxiliar no 
planejamento das mesmas. Diante disso, os alunos 
elaboraram um briefing meteorológico, esquema 
que reúne as principais características do tempo 
direcionadas para as atividades. Além de 
informações de serviços meteorológicos nacionais, 
foi utilizado, como referência, o formato de 

METEOROLOGIA E MONTANHISMO
O colega charmoso da atividade

comunicação das previsões do Mountain Weather 
Information Service (Escócia). O briefing já foi 
inclusive testado pelo Auxiliar de Guia Rafael 
Damiati em sua jornada pela Cassino-Chuí, relatado 
na edição nov./dez. de 2020 deste Boletim.
 O projeto de extensão também procura 
aprender mais sobre a meteorologia de montanha, 
área do conhecimento não muito difundida no 
Brasil, através de históricos de cientistas da área e 
dos praticantes do esporte no âmbito internacional 
e nacional. Além disso, tem como intuito 
compartilhar experiências sobre fenômenos 
meteorológicos específicos da área de 
meteorologia de montanha vivenciados pelos 
praticantes durante as atividades.
 Quem sabe esse não é o caminho para 
transformar o colega “tempo” em um amigo?

Louise Moulin, Maria Luísa Rocha, Pedro Paganoto, Bruno Lucas,
Matheus Francisco, Lino Sander e Rafael Damiati

Louise Moulin
Bolsista Profaex

Estudante de Meteorologia UFRJ
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Graduando em Meteorologia UFRJ
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Quem diria que a bela lagarta com 
detalhes rubros se transformasse na 
singela borboleta azul clarinho. É a 
recém-nomeada Morpho espistrophus 
(antes Morpho athena) só encontrada em 
regiões de altitude no Rio de Janeiro, 
como, por exemplo, Macaé de Cima em 
Nova Friburgo, onde foi realizado o 
presente registro fotográfico. No início do 
verão podemos vê-la como lagarta e em 
março e abril, já adulta, voando 
incessantemente ou alimentando-se de 
frutas fermentadas. (Fonte: Borboletas: 
beleza e comportamento de espécies 
brasileiras. Texto: Luiz Soledade Otero. 
Fotografia: Luiz Cláudio Marigo. Rio de 
Janeiro: Marigo Comunicação Visual, 
1990.)

Ana Isabel Aguiar, Cláudia Bessa e Mônica Vilarim 

1. BORBOLETAS E MARIPOSAS

2. FUNGOS 
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1A. LAGARTA DA BORBOLETA AZUL SEDA 

2A. 

Foto de Ana Isabel Aguiar, em Macaé de Cima, 2022 Foto de Ana Isabel Aguiar, em
Macaé de Cima, 2022

Foto de Ana Isabel Aguiar,
no Morro do Moreno (Vila Velha, ES), 01/2022

Foto de Mônica Vilarim,
nas trilhas do Quitite, 2022

Foto de Cláudia Bessa, 
no Pico do Couto 
(PN de Itatiaia), 2010

Foto de Cláudia Bessa,
na Trilha do Moleson
(Trajano de Moraes),

2018

Foto de Ana Isabel, na Praia do Flamengo,1 5/04/2022

Foto de Cláudia Bessa, no Parque Nacional de Itatiaia, 01/2010

Fotos de Lucia Santos, na trilha da Pedra da Gávea, 04/2022

Essas foram captadas pelo Enzo Baiocchi, no Parque Estadual
da Serra do Papagaio, em 04/2022

Trilha do João Grande, 2009 Trilha Monte de Milho (Araras), 2012

Foto de Mônica Vilarim,
nas trilhas do Quitite, 2022

1B. BORBOLETA AZUL SEDA 1C. MARIPOSAS 

“De acordo com o especialista Alessandro 
Shinorara, [...] a lagarta de coloração escura e 
listras amareladas é a fase larval de uma 
mariposa da família Sphingidae, vulgarmente 
conhecida como “bruxa”. O aparecimento 
desse tipo de lagarta ocorre em jardins, 
caules e folhas de árvores da espécie jasmim 
manga, que possuem seiva leitosa que lhes 
servem de alimento. Sua incidência é maior 
durante o verão e primavera, mas pode ser 
notada também nas outras estações do ano. 

Os moluscos desta família (Systrophiidae), são 
endêmicos das florestas neotropicais. Eles ajudam 

Foto de Ana Isabel Aguiar,
no Morro do Moreno (Vila Velha, ES), 01/2022

1D. LAGARTA DA MARIPOSA

Segundo Shinorara, a não ser que seja ingerida a lagarta não representa risco à 
saúde. A seiva da qual a larva se alimenta faz com que o animal incorpore um látex 
tóxico que, junto de sua coloração forte, serve como sistema de defesa contra 
pássaros, répteis ou até mesmo outros insetos.” (Disponível em: 
https://www.campograndenews.com.br/direto-das-ruas/infestacao-de-lagartas-
em-arvore-preocupa-e-morador-teme-risco-a-saude)

SPHINGIDAE

2B. CLADONIA SP. 3. MARACANÃS 

4. BEIJA-FLOR-RUBI (Clytolaema rubricauda) 5. BESOURO 
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6. MUTUCA

7B. 

7. CARACOL (Happia vitrina) 

7A.

na decomposição de restos orgânicos de origem vegetal e animal.
Habitat: Vivem na serrapilheira, sob folhas ou enterrados em trechos de floresta 
ombrófila densa e em mata secundária.

É a família em destaque dessas flores que 
encontramos em diversos locais. No Brasil são 
registrados 14 gêneros nativos, alguns deles 
exclusivamente brasileiros.

A raríssima rabo-de-galo (Worsleya 
rayneri). Nasce nos campos 
rupestres e encostas rochosas da 
região de Araras e Vale das Videiras 
(Petrópolis).

A rabo-de-galo é símbolo de uma unidade de conservação recém-criada. Qual será?

Desafio da última coluna (Boletim nov./dez. 2021):
A araponga é símbolo de qual parque do Rio de Janeiro?

Resposta: Parque Estadual do Mendanha.

8. AMARYLLIDACEAE 

8A.

Em 2015, numa excursão à Pedra do Sino de Itatiaia (Parque Nacional de Itatiaia), encontramos
os campos coloridos por elas. Fotos de Cláudia Bessa

8B. 8C.

8D. 8E.
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momento e o peso da mochila que cada um carregava. 
Além disso, é preciso considerar também o longo 
período que passamos afastados deste tipo de 
atividade. Para algumas pessoas no grupo, essa foi a 
primeira travessia longa realizada desde o início da 
pandemia.
 Terminada a subida íngreme, uma 
recompensa: um bom local para descanso com um 
ponto de coleta de água. Decidimos deixar as mochilas 
nesse local e subir, leves, o Pico do Careta (2.260 m), 
onde assinamos o livro de cume.
 Dali seguimos para a Pedra do Chapéu (2.231 m) 
antes de chegar ao primeiro acampamento, no 
Rancho Salvador (1.647 m), que fica às margens do Rio 
São Pedro. Foi necessário atravessar o rio para 
alcançar a área do camping.
 No horário da nossa chegada (16h08), o 
camping já tinha um número considerável de barracas 
montadas, o que tornou difícil encontrar um espaço 
adequado para acampar. A temperatura caiu 
rapidamente conforme o sol ia se pondo e esfriou 
assim que escureceu. Foi uma noite um pouco 
desconfortável por causa da irregularidade do 
terreno.
 O primeiro dia foi bastante cansativo em 
razão das subidas e do peso das mochilas. Apesar 
disso, ainda tivemos tempo para uma rápida 
comemoração com direito a bolo para a guia Cláudia 
Bessa, que tinha feito aniversário na véspera.

 Esse foi o dia mais desafiador de toda a 
travessia, por conta da maior quilometragem e 
também de alguns trechos técnicos. Saímos do 
camping às 8 da manhã e passamos pela famosa 
Cachoeira da Juju (1.507 m) uma hora depois. Como 
ainda tínhamos muito a caminhar, foi decidido que 
não iríamos parar na cachoeira, apesar de sua linda 
piscina de águas naturais. A simples passagem por 
ela já tomou um certo tempo, uma vez que foi 
necessário retirar as botas para fazer a travessia.
 Para sair da cachoeira, existem duas 
opções de trilha: uma pela esquerda, costeando a 
montanha, e a outra, uma dura subida em frente, 
para pegar a trilha no meio do caminho. A segunda 
opção foi a utilizada.
 Ao chegar à Cachoeira do Charco, notamos 
que já havia um grupo realizando a travessia por 
uma parte que tinha uma forte correnteza. Além 
disso, eles estavam atravessando sem corda. Nossas 
guias decidiram realizar a travessia por um trecho 
um pouco abaixo, utilizando corda. A corda foi 
fixada em árvores de ponta a ponta da travessia do 
rio. Cláudia ficou responsável por fixar a corda 
numa árvore na margem em que estávamos e Enzo 
atravessou para o outro lado do rio com a outra 
ponta da corda, que também foi fixada em uma 
árvore.

tão focados que, infelizmente, ninguém se lembrou 
de fazer um registro fotográfico desse momento. 
Logo após a passagem das mochilas, os 
participantes começaram a atravessar o rio, 
utilizando a corda como apoio. O contato com a 
água gelada foi bom para refrescar após a longa 
caminhada no sol. E também para nos preparar para 
o que viria a seguir.

Essa foi a parte mais difícil de toda a travessia para 
a maioria do grupo. Estávamos cansados, tivemos 
que arrumar as mochilas às pressas para sair logo e 
caminhamos boa parte do tempo no escuro. 
Algumas pessoas já tinham inclusive montado a 
barraca, então foi bastante difícil aceitar que 
teríamos que recolher tudo e voltar a caminhar.
 Paramos no caminho para pegar água, uma 
vez que não havia ponto de coleta de água próximo 
ao local onde iríamos acampar. Somente uma parte 
do grupo foi coletar água enquanto os demais 
permaneceram na trilha. Apesar das incertezas e do 
cansaço, o grupo ficou fazendo piadas e rindo da 
situação. Sem dúvida, essa é a melhor maneira de 
encarar os imprevistos. Particularmente, é nesses 
momentos que vejo um dos maiores benefícios de 
estar na montanha: quando as coisas fogem ao que 
foi planejado, o que virá a seguir dependerá da 
forma como se vai encarar o imprevisto.
 Quando já estávamos nos preparando para 
retomar a caminhada, apareceram dois homens em 
uma moto e intimaram o grupo a sair dali. Esse 
certamente foi o momento mais tenso de toda a 
atividade. Felizmente, não passou disso e seguimos 
nosso caminho, já no escuro.
 Caminhamos pelo vale por algum tempo 
até recomeçar a subida. Dessa vez, era a subida que 
nos levaria ao platô onde iríamos acampar nessa 
noite. Como a trilha é bem protegida, não foi 
possível perceber no caminho quanto tinha esfriado 
e ventava. Só nos demos conta disso ao chegar ao 
platô. Montamos as barracas rapidamente, 
comemos alguma coisa e fomos logo dormir, para 
descansar para o dia seguinte. Essa foi a noite mais 
fria de todas.

 Apesar do cansaço do dia anterior, alguns 
acordaram mais cedo para tirar fotos do nascer do sol. 
Estava ventando bastante e um pouco frio, mas a vista 
compensou.
 Uma parte do grupo saiu do acampamento às 
7h27. O plano era alcançar o próximo ponto de coleta de 
água, que estava a uma hora de distância. Seguimos 
caminhando por subidas e descidas dentro da mata até 
chegar a um campo aberto em direção ao ponto de 
coleta de água. A vegetação no caminho incluía capim 
de anta e flores de campos de altitude.

BAEPENDI X AIURUOCATravessia
Mariana Almeida

 Aproveitando o feriado de carnaval na cidade 
do Rio de Janeiro, entre 21 e 24 de abril de 2022, as 
guias Cláudia Bessa e Ana Maria Xavier conduziram 
um grupo de 11 sócios do CEB pelas montanhas da 
Serra do Papagaio, localizada na Serra da Mantiqueira, 
no sul do estado de Minas Gerais.
 A saída do Rio de Janeiro ocorreu 
pontualmente às 4 da manhã, partindo da Praça da 
Bandeira, com 11 dos 13 participantes da atividade. No 
caminho, fizemos uma breve parada no Graal de 
Itatiaia para o café da manhã e dali seguimos rumo a 
Minas Gerais. Depois fizemos uma segunda parada em 
Itamonte, para pegar os dois participantes que 
faltavam para completar o grupo.
 Seguimos as placas em direção a Caxambu e, 
em um dado momento, para Baependi. Passamos por 
fora da cidade no sentido Vargem. Dali, seguimos por 
21 km de estrada de terra, o que tornou a progressão 
até o destino final mais lenta.
 Iniciamos a caminhada logo após as 10 da 
manhã, com uma leve subida protegida pela sombra dos 
eucaliptos. Passamos pela portaria do parque e tiramos 
a tradicional foto do grupo antes de seguir em frente.
 Caminhamos por cerca de duas horas antes 
de iniciar a primeira subida íngreme, por volta das 12 
horas. Nesse momento, o grupo já estava dividido em 
dois, por causa do ritmo diferenciado dos 
participantes. Apesar de não ser uma subida muito 
íngreme, deve-se levar em conta a incidência do sol no 

1º DIA

2º DIA

 Como em certo ponto teríamos que 
caminhar com a água no nível da cintura, foi 
necessário formar um “corredor” com as pessoas 
mais altas e fortes do grupo, que ficaram na água 
passando as mochilas e os equipamentos, um a um. 
Foi um trabalho de equipe bonito de ver! Estávamos 

 O restante do dia foi composto por uma 
série de subidas e descidas pelas montanhas da 
serra, com breves paradas para água e lanche. A 
paisagem ia mudando de campos rupestres a 
florestas de árvores retorcidas e campina florida. O 
grupo seguiu caminhando, feliz, pensando que o 
maior desafio de toda a travessia tinha sido vencido. 
Mas logo iríamos constatar que estávamos 
enganados.
 Por volta das 16h30 alcançamos um ponto 
de coleta de água. O grupo já estava bem cansado e 
o dia chegava ao fim. Logo à frente ficava o 
acampamento Santo Daime, que atualmente está 
desativado. A área sugerida pelo parque para 
acampamento ainda estava longe, a cerca de 2 
horas de distância, no ritmo da segunda metade do 
grupo. Sendo assim, foi decidido que iríamos 
acampar ali.
 Nossos planos logo foram frustrados por 
um grupo que passou por nós e avisou que não era 
permitido acampar ali. Um segundo grupo veio e 
informou, em um tom ameaçador, que não 
poderíamos acampar naquele local. Para não correr 
riscos, foi decidido que voltaríamos a caminhar até 
o próximo ponto em que fosse possível acampar. 

 Eu e a minha companheira de barraca, Julie, 
decidimos ficar por mais algum tempo na parada, 
aguardando a outra parte do grupo; enquanto isso, 
iríamos fazer a nossa refeição mais reforçada. Na noite 
anterior, em razão do cansaço e da escassez de água, 
fomos dormir sem jantar.
 Logo após a parada para coleta de água, 
chegamos ao Retiro dos Pedros, que, teoricamente, 
seria o local indicado para o acampamento do segundo 
dia. O camping fica numa planície totalmente 
descampada, onde muros de pedra indicam que no local 
é comum soprar um vento forte.

 Coletamos água no caminho de volta do Pico 
do Papagaio, em uma espécie de gruta cujo acesso 
requer cuidado. Mais uma vez o grupo demonstrou 
trabalho de equipe para encher todas as garrafas 
rapidamente. Dali seguimos para o camping, onde ainda 
pegamos o fim da tarde.
 Para alguns, esse foi o dia mais tranquilo: 
tivemos mais tempo para jantar e socializar. E para 
outros, foi o dia em que foi possível acampar num 
terreno mais regular, o que permitiu uma melhor noite 
de sono.

 Chegamos então ao último dia de travessia. 
Acordamos um pouquinho mais leves, com a certeza de 
que a caminhada seria mais curta e tranquila.
 Desmontamos as barracas, cobertas de 
umidade, tomamos o café da manhã – dessa vez, 
tentando acabar com o que sobrou – e iniciamos a 
descida às 8h01. Foi uma descida suave até o pasto. Dali 
tiramos fotos muito bonitas com o grupo descendo em 
meio ao verde salpicado de flores amarelas.
 Às 10h51 chegamos ao trutário, onde alguns 
compraram truta. O proprietário foi simpático e nos 
ofereceu chuveiro, banheiro, água, internet e até 
mesmo cachoeira para um banho final refrescante. 
Ficamos aguardando a van que logo nos levaria a 
Aiuruoca. Lá, encontramos um restaurante que oferecia 
uma deliciosa comida mineira à vontade ao preço de R$ 
25,00. Foi bem evidente a alegria de todos do grupo ao 
ver comida fresca e farta à frente.
 No retorno ao Rio alguns conseguiram tirar um 
cochilo na van, outros ficaram conversando ou vendo 
tudo o que foi acumulado nos 4 dias sem sinal no celular.

 Particularmente, acredito ser inviável 
considerar que, após o Rancho Salvador, a próxima área 
para camping seria o Retiro dos Pedros. A distância entre 
os dois pontos é muito grande e a caminhada inclui 
trechos de travessia de rio, o que torna o ritmo mais 
lento. Sem falar que nesse dia a caminhada é em grande 
parte por áreas descobertas, o que exige também uma 
resistência maior à exposição ao sol.
 Reencontramos o restante do grupo algumas 
horas depois, por volta das 12 horas, no Pico do Tamanduá 
Bandeira (2.174 m). Fizemos uma longa parada para fotos 
e o almoço. Dali, foi uma curta caminhada até o 
Acampamento 1 do Papagaio. Montamos as barracas e, 
como ainda era cedo (14h), decidimos seguir para o cume 
do Pico do Papagaio. Assim poderíamos dormir até um 
pouco mais tarde no último dia.

Foto: Cláudia Bessa

Foto: Mariana AlmeidaFoto: Mariana AlmeidaFoto: Mariana Almeida

Foto: Ana Maria XavierFoto: Ana Maria XavierFoto: Ana Maria Xavier
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momento e o peso da mochila que cada um carregava. 
Além disso, é preciso considerar também o longo 
período que passamos afastados deste tipo de 
atividade. Para algumas pessoas no grupo, essa foi a 
primeira travessia longa realizada desde o início da 
pandemia.
 Terminada a subida íngreme, uma 
recompensa: um bom local para descanso com um 
ponto de coleta de água. Decidimos deixar as mochilas 
nesse local e subir, leves, o Pico do Careta (2.260 m), 
onde assinamos o livro de cume.
 Dali seguimos para a Pedra do Chapéu (2.231 m) 
antes de chegar ao primeiro acampamento, no 
Rancho Salvador (1.647 m), que fica às margens do Rio 
São Pedro. Foi necessário atravessar o rio para 
alcançar a área do camping.
 No horário da nossa chegada (16h08), o 
camping já tinha um número considerável de barracas 
montadas, o que tornou difícil encontrar um espaço 
adequado para acampar. A temperatura caiu 
rapidamente conforme o sol ia se pondo e esfriou 
assim que escureceu. Foi uma noite um pouco 
desconfortável por causa da irregularidade do 
terreno.
 O primeiro dia foi bastante cansativo em 
razão das subidas e do peso das mochilas. Apesar 
disso, ainda tivemos tempo para uma rápida 
comemoração com direito a bolo para a guia Cláudia 
Bessa, que tinha feito aniversário na véspera.

 Esse foi o dia mais desafiador de toda a 
travessia, por conta da maior quilometragem e 
também de alguns trechos técnicos. Saímos do 
camping às 8 da manhã e passamos pela famosa 
Cachoeira da Juju (1.507 m) uma hora depois. Como 
ainda tínhamos muito a caminhar, foi decidido que 
não iríamos parar na cachoeira, apesar de sua linda 
piscina de águas naturais. A simples passagem por 
ela já tomou um certo tempo, uma vez que foi 
necessário retirar as botas para fazer a travessia.
 Para sair da cachoeira, existem duas 
opções de trilha: uma pela esquerda, costeando a 
montanha, e a outra, uma dura subida em frente, 
para pegar a trilha no meio do caminho. A segunda 
opção foi a utilizada.
 Ao chegar à Cachoeira do Charco, notamos 
que já havia um grupo realizando a travessia por 
uma parte que tinha uma forte correnteza. Além 
disso, eles estavam atravessando sem corda. Nossas 
guias decidiram realizar a travessia por um trecho 
um pouco abaixo, utilizando corda. A corda foi 
fixada em árvores de ponta a ponta da travessia do 
rio. Cláudia ficou responsável por fixar a corda 
numa árvore na margem em que estávamos e Enzo 
atravessou para o outro lado do rio com a outra 
ponta da corda, que também foi fixada em uma 
árvore.

tão focados que, infelizmente, ninguém se lembrou 
de fazer um registro fotográfico desse momento. 
Logo após a passagem das mochilas, os 
participantes começaram a atravessar o rio, 
utilizando a corda como apoio. O contato com a 
água gelada foi bom para refrescar após a longa 
caminhada no sol. E também para nos preparar para 
o que viria a seguir.

Essa foi a parte mais difícil de toda a travessia para 
a maioria do grupo. Estávamos cansados, tivemos 
que arrumar as mochilas às pressas para sair logo e 
caminhamos boa parte do tempo no escuro. 
Algumas pessoas já tinham inclusive montado a 
barraca, então foi bastante difícil aceitar que 
teríamos que recolher tudo e voltar a caminhar.
 Paramos no caminho para pegar água, uma 
vez que não havia ponto de coleta de água próximo 
ao local onde iríamos acampar. Somente uma parte 
do grupo foi coletar água enquanto os demais 
permaneceram na trilha. Apesar das incertezas e do 
cansaço, o grupo ficou fazendo piadas e rindo da 
situação. Sem dúvida, essa é a melhor maneira de 
encarar os imprevistos. Particularmente, é nesses 
momentos que vejo um dos maiores benefícios de 
estar na montanha: quando as coisas fogem ao que 
foi planejado, o que virá a seguir dependerá da 
forma como se vai encarar o imprevisto.
 Quando já estávamos nos preparando para 
retomar a caminhada, apareceram dois homens em 
uma moto e intimaram o grupo a sair dali. Esse 
certamente foi o momento mais tenso de toda a 
atividade. Felizmente, não passou disso e seguimos 
nosso caminho, já no escuro.
 Caminhamos pelo vale por algum tempo 
até recomeçar a subida. Dessa vez, era a subida que 
nos levaria ao platô onde iríamos acampar nessa 
noite. Como a trilha é bem protegida, não foi 
possível perceber no caminho quanto tinha esfriado 
e ventava. Só nos demos conta disso ao chegar ao 
platô. Montamos as barracas rapidamente, 
comemos alguma coisa e fomos logo dormir, para 
descansar para o dia seguinte. Essa foi a noite mais 
fria de todas.

 Apesar do cansaço do dia anterior, alguns 
acordaram mais cedo para tirar fotos do nascer do sol. 
Estava ventando bastante e um pouco frio, mas a vista 
compensou.
 Uma parte do grupo saiu do acampamento às 
7h27. O plano era alcançar o próximo ponto de coleta de 
água, que estava a uma hora de distância. Seguimos 
caminhando por subidas e descidas dentro da mata até 
chegar a um campo aberto em direção ao ponto de 
coleta de água. A vegetação no caminho incluía capim 
de anta e flores de campos de altitude.

 Aproveitando o feriado de carnaval na cidade 
do Rio de Janeiro, entre 21 e 24 de abril de 2022, as 
guias Cláudia Bessa e Ana Maria Xavier conduziram 
um grupo de 11 sócios do CEB pelas montanhas da 
Serra do Papagaio, localizada na Serra da Mantiqueira, 
no sul do estado de Minas Gerais.
 A saída do Rio de Janeiro ocorreu 
pontualmente às 4 da manhã, partindo da Praça da 
Bandeira, com 11 dos 13 participantes da atividade. No 
caminho, fizemos uma breve parada no Graal de 
Itatiaia para o café da manhã e dali seguimos rumo a 
Minas Gerais. Depois fizemos uma segunda parada em 
Itamonte, para pegar os dois participantes que 
faltavam para completar o grupo.
 Seguimos as placas em direção a Caxambu e, 
em um dado momento, para Baependi. Passamos por 
fora da cidade no sentido Vargem. Dali, seguimos por 
21 km de estrada de terra, o que tornou a progressão 
até o destino final mais lenta.
 Iniciamos a caminhada logo após as 10 da 
manhã, com uma leve subida protegida pela sombra dos 
eucaliptos. Passamos pela portaria do parque e tiramos 
a tradicional foto do grupo antes de seguir em frente.
 Caminhamos por cerca de duas horas antes 
de iniciar a primeira subida íngreme, por volta das 12 
horas. Nesse momento, o grupo já estava dividido em 
dois, por causa do ritmo diferenciado dos 
participantes. Apesar de não ser uma subida muito 
íngreme, deve-se levar em conta a incidência do sol no 

 Como em certo ponto teríamos que 
caminhar com a água no nível da cintura, foi 
necessário formar um “corredor” com as pessoas 
mais altas e fortes do grupo, que ficaram na água 
passando as mochilas e os equipamentos, um a um. 
Foi um trabalho de equipe bonito de ver! Estávamos 

 O restante do dia foi composto por uma 
série de subidas e descidas pelas montanhas da 
serra, com breves paradas para água e lanche. A 
paisagem ia mudando de campos rupestres a 
florestas de árvores retorcidas e campina florida. O 
grupo seguiu caminhando, feliz, pensando que o 
maior desafio de toda a travessia tinha sido vencido. 
Mas logo iríamos constatar que estávamos 
enganados.
 Por volta das 16h30 alcançamos um ponto 
de coleta de água. O grupo já estava bem cansado e 
o dia chegava ao fim. Logo à frente ficava o 
acampamento Santo Daime, que atualmente está 
desativado. A área sugerida pelo parque para 
acampamento ainda estava longe, a cerca de 2 
horas de distância, no ritmo da segunda metade do 
grupo. Sendo assim, foi decidido que iríamos 
acampar ali.
 Nossos planos logo foram frustrados por 
um grupo que passou por nós e avisou que não era 
permitido acampar ali. Um segundo grupo veio e 
informou, em um tom ameaçador, que não 
poderíamos acampar naquele local. Para não correr 
riscos, foi decidido que voltaríamos a caminhar até 
o próximo ponto em que fosse possível acampar. 

3º DIA

 Eu e a minha companheira de barraca, Julie, 
decidimos ficar por mais algum tempo na parada, 
aguardando a outra parte do grupo; enquanto isso, 
iríamos fazer a nossa refeição mais reforçada. Na noite 
anterior, em razão do cansaço e da escassez de água, 
fomos dormir sem jantar.
 Logo após a parada para coleta de água, 
chegamos ao Retiro dos Pedros, que, teoricamente, 
seria o local indicado para o acampamento do segundo 
dia. O camping fica numa planície totalmente 
descampada, onde muros de pedra indicam que no local 
é comum soprar um vento forte.

 Coletamos água no caminho de volta do Pico 
do Papagaio, em uma espécie de gruta cujo acesso 
requer cuidado. Mais uma vez o grupo demonstrou 
trabalho de equipe para encher todas as garrafas 
rapidamente. Dali seguimos para o camping, onde ainda 
pegamos o fim da tarde.
 Para alguns, esse foi o dia mais tranquilo: 
tivemos mais tempo para jantar e socializar. E para 
outros, foi o dia em que foi possível acampar num 
terreno mais regular, o que permitiu uma melhor noite 
de sono.

 Chegamos então ao último dia de travessia. 
Acordamos um pouquinho mais leves, com a certeza de 
que a caminhada seria mais curta e tranquila.
 Desmontamos as barracas, cobertas de 
umidade, tomamos o café da manhã – dessa vez, 
tentando acabar com o que sobrou – e iniciamos a 
descida às 8h01. Foi uma descida suave até o pasto. Dali 
tiramos fotos muito bonitas com o grupo descendo em 
meio ao verde salpicado de flores amarelas.
 Às 10h51 chegamos ao trutário, onde alguns 
compraram truta. O proprietário foi simpático e nos 
ofereceu chuveiro, banheiro, água, internet e até 
mesmo cachoeira para um banho final refrescante. 
Ficamos aguardando a van que logo nos levaria a 
Aiuruoca. Lá, encontramos um restaurante que oferecia 
uma deliciosa comida mineira à vontade ao preço de R$ 
25,00. Foi bem evidente a alegria de todos do grupo ao 
ver comida fresca e farta à frente.
 No retorno ao Rio alguns conseguiram tirar um 
cochilo na van, outros ficaram conversando ou vendo 
tudo o que foi acumulado nos 4 dias sem sinal no celular.
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 Particularmente, acredito ser inviável 
considerar que, após o Rancho Salvador, a próxima área 
para camping seria o Retiro dos Pedros. A distância entre 
os dois pontos é muito grande e a caminhada inclui 
trechos de travessia de rio, o que torna o ritmo mais 
lento. Sem falar que nesse dia a caminhada é em grande 
parte por áreas descobertas, o que exige também uma 
resistência maior à exposição ao sol.
 Reencontramos o restante do grupo algumas 
horas depois, por volta das 12 horas, no Pico do Tamanduá 
Bandeira (2.174 m). Fizemos uma longa parada para fotos 
e o almoço. Dali, foi uma curta caminhada até o 
Acampamento 1 do Papagaio. Montamos as barracas e, 
como ainda era cedo (14h), decidimos seguir para o cume 
do Pico do Papagaio. Assim poderíamos dormir até um 
pouco mais tarde no último dia.

4º DIA

Mariana Almeida
Sócia do CEB

Foto: Adriano do Vale

Foto: Cláudia Bessa

Foto: Cláudia Bessa

Foto: Mariana Almeida



 Que alegria e que medo tive com a 
possibilidade de “voltar para as pedras” no Curso de 
Reciclagem oferecido pelo CEB!
 Aceitei o desafio de descobrir se “ainda ia 
acontecer”.
 E aconteceu!
 Tinha dúvidas!
 Sérias dúvidas da possibilidade de continuar 
pensando em escalar, ou como gosto de dizer, de visitar 
as pedras desta cidade que segue maravilhosa na sua 
natureza.
 Pude verificar de novo como é bom e que 
realmente existe um algo de muito especial nessa 
relação entre os escaladores, nas parcerias que se 
constroem e na relação com a pedra. Desde o preparo 
da noite anterior, a noite de sono agitada pela 
expectativa do dia seguinte, e o profundo cansaço e 
relaxamento do depois da escalada! 
 A escalada em si é sempre diferente, nunca sei 
como vou estar até buscar o primeiro apoio para o pé. A 
exigência do estar ali com o foco na pedra, na corda, no 
parceiro, de olhos e ouvidos abertos, de retomar os nós, 
dos sons dos mosquetões, é uma mistura que percebo 
me fazer bem!
 Realmente foi muito especial poder retomar 
esse desafio e verificar que ainda é possível! Claro que 
esta possibilidade floresce embaixo do olhar atento dos 
instrutores que nos inspiram, encorajam e ensinam com 
uma paciência que me parece infinita, e que faz brotar a 
confiança de novas possibilidades que se apresentam na 
vida!

Cynthia Lyra

"O Retorno à Pedra"

 Em março de 2022 ocorreu o Curso de Reciclagem de 
Escalada, coordenado pelo guia Ricardo Barros e com 
participação dos instrutores Francisco Caetano, William 
Nascimento, Alexandre Ciancio, Alex Pinheiro e Alexandre Fialho.
 O objetivo era revisar os procedimentos técnicos 
básicos aplicados dentro do Curso Básico de Montanhismo 
(CBM), destinado a ex-alunos do CBM que estavam afastados da 
escalada ou que se sentiam inseguros com os procedimentos.
 O curso teve duas aulas teóricas e quatro aulas 
práticas realizadas na sede do CEB, Reserva do Grajaú, Morro 
da Urca e Contraforte do Corcovado.
 Dos cinco alunos concluintes, registramos a seguir o 
depoimento de três, sócios do CEB.

 Após mais de dois anos afastado da escalada, a sensação da 
primeira vez é de reinício, falta de intimidade com a pedra, medo da 
altura, receio do desequilíbrio. E olha que a pedra base do Grajaú é 
pequena, mas nesse retorno não pareceu tão pequena e nem fácil.
 Na segunda aula prática, subir a ladeira que leva aos 
Coloridos parece algo novo, difícil como se iniciante fosse. A sapatilha 
dói. O baudrier dói. As mãos não estão mais acostumadas, a subida 
cansa, o movimento é novo novamente. 
 Os procedimentos não estão mais automáticos, "na ponta 
da língua". Vemos, revemos, treinamos, relembramos (tivemos duas 
aulas teóricas fundamentais) e depois fomos pra pedra. E lá vamos 
voltando aos poucos, com o privilégio de estarmos escalando com 
profissionais de excelência. Foi luxuoso. 
 Na terceira aula prática a gente já está "voando" na pedra 
novamente, brincamos nas aderências da Viúva Lacerda. É incrível 
como volta rápido, o corpo tem memória muscular e a mente reabre. 
 Paralelamente ao Curso de Reciclagem, voltei a escalar 
com um amigo, o que significa que o curso cumpriu seu papel.
 Agradeço aos professores, aos organizadores e aos que 
trabalham para o CEB continuar existindo. Parece que esse tempo 
difícil já passou. Viva a vida!

Paulo Barbosa

 Disse Mercedes Sosa: O tempo passa e nós 
vamos ficando velhos.
 Fico triste!
 Disseram Antonil e Olinto: Não importa o 
tempo, as montanhas ainda estarão lá.
 Fico alegre!
 Elas, as montanhas, realmente ainda estão lá, 
impávidas aguardando o carinho das minhas unhas e 
as gotas do meu suor. Mesmo depois de cerca de vinte 
e cinco anos até que, depois de tantos outros rumos, 
eu me voltasse a elas.
 Ortega y Gasset disse que a tal efemeridade 
da vida pode ser elastificada. Então resolvi me 
elastificar (huahuahuahua).
 Reaprendi o que reaprendera nos "bons 
tempos", que o CEB ainda tem no corpo de guias o 
mesmo espírito altaneiro, altruísta e de abnegação 
dantes. Fico somente na letra "A", todavia eles 
merecem todo o alfabeto nesse sentido.
 Foi gratificante inverter os papéis e sentir 
neles a mesma confiança que eu gostava de passar aos 
meus participantes. 
 Confesso que os lances de primeiro, segundo 
e terceiro graus se me apresentaram como os de 
sexto, sétimo e oitavo de outrora; ou seja, difíííceis!!!
 Acho que...como Cronos, venci o tempo.
 Obrigado aos guias e auxiliares que me 
proporcionaram tamanha felicidade.

Walter Gonçalves
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Aula no Contraforte do Corcovado

Aula no Muro do CEB

Aula teórica

Aula no Grajaú

Aula no
Morro da Urca
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"No céu, mais uma estrela guia." 
Idalício Manoel de Oliveira Filho (14/01/1928 – 19/03/2022)

foi sócio proprietário do CEB.

 O falecimento do mais antigo sócio do CEB, ao que 
pertencia desde 06/02/1950, calou também a última 
máquina de escrever da Prefeitura do Rio de Janeiro, na qual 
Seu Idalício era também jornalista e o funcionário mais 
antigo.
 Com sua máquina de escrever Remington, me 
escreveu até recentemente diversas cartinhas, sempre 
acompanhadas de material jornalístico sobre montanhismo.
 Seu Idalício não era um grande montanhista ou 
escalador, mas era um cebense de coração: prestou ao CEB 
relevantes serviços divulgando incansavelmente nossas 
atividades, principalmente nas décadas de 50 e 60, quando 
a rádio e os jornais cumpriam o papel hoje reservado às 
mídias sociais. Também ocupou cargos em diretorias do CEB 
nos anos 50, como o de Diretor de Propaganda/Publicidade.
 Junto a Secundo Costa Neto, outro cebense 
glorioso, contribuiu para a definitiva desapropriação da área 
do Dedo de Deus para a formação do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos. Alertados do fato de que se não fosse 
pago o valor da desapropriação até determinada data a área 
do Dedo reverteria para seus proprietários originais, Idalício 
e Secundo iniciaram uma campanha na rádio e nos jornais 

 Existem várias maneiras de ser montanhista e 
de praticar o montanhismo. A mais comum é 
frequentando a Montanha.
 Idalício Manoel de Oliveira Filho frequentava 
as montanhas, era um orgulhoso excursionista. Mas, 
por também ser um dedicado jornalista, era mais 
montanhista de redação.
 Jornalista e servidor público, Seu Idalício 
(1928-2022) era a "memória RAM da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro", onde trabalhou por mais de 
45 anos com sua inseparável máquina de datilografia: 
uma Remington 100.
 Mas ele também fez história no montanhismo, 
mais intensamente nas décadas de 1950 a 70, quando 
assinava colunas nos jornais A Noite, Correio da Manhã, 
Diário de Notícias, Última Hora e O Globo, além de 
colaborar com outros importantes periódicos. Na Rádio 
Roquete Pinto conduzia o programa semanal "Mais 
Perto do Céu", sobre montanhismo e programação dos 
clubes excursionistas.
 Inteligente, muito atuante na divulgação do 
excursionismo e um amigo fraterno, fez e manteve 
amizade com fundadores do CEB e com grandes 
escaladores e conquistadores do calibre de Lyses 
Melgaço, Armindo Martins, Alberto Fleischhauer, 
Acácio Américo de Oliveira, Ivo Pereira, Walter Quintas, 
Richard Brackmann, entre muitos e muitos outros.

Para sempre em
N�s� C�ações
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para alertar as autoridades sobre o fato. A 
campanha deu certo e o valor da 
desapropriação foi pago no último 
momento, possibilitando que o PARNASO 
abrigue a montanha símbolo do CEB.
 Durante as Olimpíadas Rio 2016, Seu 
Idalício foi homenageado pela Prefeitura, 
que lhe concedeu a honra de portar a Tocha 
Olímpica em evento realizado no Palácio da 
Cidade.
 Saudades do Seu Idalício: modesto, 
simples, jornalista apaixonado. O CEB perdeu 
mais uma parte da sua rica memória...

Horacio Ragucci
Presidente do

Centro Excursionista Brasileiro

Claudio Aranha
Sócio do CEB

 Sempre "pensava com os dedos”, e por ter a 
montanha no coração, registrava, divulgava e 
apresentava o montanhismo por meio de seus textos.
 Em meio a centenas (ou milhares) de matérias 
de Seu Idalício, concedemos destaque a duas pautas 
especiais de sua iniciativa: a reportagem em que colheu 
depoimento de um dos conquistadores do Dedo de 
Deus, o Acácio Américo de Oliveira, e da viúva do 
também conquistador José Teixeira Guimarães. A 
matéria foi publicada no Jornal O Globo nos dias 7,17 e 
22 de abril de 1952, e em 23 de junho de 1959. 
 O segundo destaque: o trabalho muito 
importante, e de extrema relevância para o 
montanhismo brasileiro, com seu incansável apoio à 
incorporação das terras onde se encontra a Montanha 
Símbolo do Montanhismo Brasileiro – o Dedo de Deus –, 
ao patrimônio público, a fim de viabilizar a criação do 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Incansável na 
luta, suas reportagens e articulações com outros 
jornalistas, autoridades, representantes da sociedade e 
montanhistas sempre mantiveram o debate vivo até 
que resultasse na desapropriação da área.
 Ao Seu Idalício, querido cebense que sempre 
divulgou e impulsionou o nosso montanhismo e o 
Centro Excursionista Brasileiro, o nosso eterno carinho 
e infinito reconhecimento.

SEU IDALÍCIO

Curi�idade:
Em 28/04/2022 foi promulgada a Lei nº 

7.330 do município do Rio de Janeiro, 

com a ementa: "Denomina a escadaria 

principal da sede da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro como Escadaria Idalício 

Manoel de Oliveira Filho "Seu Idalício" 

(Jornalista e Servidor Público 

Municipal/1928 - 2022)".

Seu Idalício em trabalho naPrefeitura do Rio de Janeiro. 

Cartão de Richard W. Brackmann, primeiro montanhista

a repetir a escalada do Dedo de Deus.

Carta de agradecimento enviada por Acácio,um dos conquistadores do Dedo de Deus.

Com Horacio RagucciCom Horacio RagucciCom Horacio Ragucci
Seu Idalício e Gil Xavier, com Francesco Berardi no meio.

Seu Idalício e Gil Xavier, com Francesco Berardi no meio.

Seu Idalício e Gil Xavier, com Francesco Berardi no meio.

Seu Idalício conduzindo a Tocha Olímpica,

nas Olimpíadas de 2016Seu Idalício conduzindo a Tocha Olímpica,

nas Olimpíadas de 2016Seu Idalício conduzindo a Tocha Olímpica,

nas Olimpíadas de 2016Seu Idalício conduzindo a Tocha Olímpica,

nas Olimpíadas de 2016

Fonte: https://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor/exibeconteudo?id=10820803 Fo
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15
JANEIRO Museu do Pontal

Guias Simone Leão, Zilda Magalhães

Morro da Cruz e Caverna do Eco / Nova Friburgo
Guia Fernando Magalhães

Travessia Guapimirim, com cânions do Rio Iconha
Guias Ana Maria Xavier, Cláudia Bessa,
Francesco Berardi, João Mollica

Perambulando no PNT - Guias Simone Leão
e Zilda Magalhães

Morro do Cocanha
Guia João Mollica

Passeio de Canoa havaiana
Guias Cláudia Bessa, Simone Leão

15
JANEIRO

20
JANEIRO

Lagoa Azul / Jacarepaguá
Guias Cláudia Bessa, Francesco Berardi

Travessia Piabas x Araçatiba, via Mirante
da Faxina - Guia Horacio Ragucci

Travessia Vila Progresso x Pendotiba, via Pedra do
Cantagalo - Guias Horacio Ragucci, Simone d'Oliveira

Escalada em Três Picos 
Guia Tarcísio Neves

Pedalada nas Vargens
Guia Ana Maria Xavier

Piscinas naturais do Zé Mondrongo,
Havaizinho e Piratininga 
Guia Cláudia Bessa

23
JANEIRO

05
FEVEREIRO

06
FEVEREIRO

12
FEVEREIRO

20
FEVEREIRO

23
FEVEREIRO

27
FEVEREIRO

26
FEVEREIRO

01
MARÇO

05
MARÇO

Escalada em Itacoatiara 
Guia Tarcísio Neves

Retomada das Quintas Sociais no CEB

Escalada no Corcovado
Guia Tarcísio Neves

Travessia PE Grajaú x PN Tijuca,
via Pico do Perdido - Guias Cláudia Bessa,
Francesco Berardi, Milton Roedel

Pedalada Recreio x Cachoeira do
Mucuíba - Guia Ana Maria Xavier

Morro do Rangel, Praia do Secreto e
Mirante da Prainha - Guias Horacio

Ragucci, João Mollica

Passeio de Veleiro
Guias Simone Leão, Wally

Travessia Tupinambá, via Mirante da Tapera
Guias Horacio Ragucci, João Mollica

Festa dos aniversariantes de janeiro,
fevereiro e março

Travessia da Serra dos Pretos Forros
Guias Adilson Peçanha, Horacio Ragucci

Morro do Focinho do Cavalo
Guias Cláudia Bessa, Francesco

Berardi e Milton Roedel

Stand Up Paddle, Barra de Guaratiba
Guias Ana Maria Xavier, Cláudia Bessa

Pedra da Gávea - Guias Cláudia Bessa, Francesco Berardi, Milton Roedel
26/02 a 01/03

Carnaval em Três Picos

05
MARÇO 09

MARÇO

12
MARÇO

17
MARÇO

20
MARÇO

26
MARÇO

26
MARÇO

30
MARÇO

31
MARÇO

02
ABRIL

07
ABRIL

09
ABRIL

13
ABRIL
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15 a 17/04 - Sarau em Três Picos - Guias Almir Siller, Menudo, Wally

21 a 24/04 - Feriadão em Três Picos - Guia Almir Siller

Curso de Formação de Guias - Retomada das aulas práticas

Pré-sarau, com queijos e vinhos
Sarau com apresentações de música,
poesia e marionetes. Com montanhistas
e comunidade local, no Refúgio Tico Tico

21 a 24/04  - Travessia Baependi x Aiuruoca
Guias Ana Maria Xavier, Cláudia Bessa Bico Maior dos Dois Bicos de Friburgo

Festa dos aniversariantes de abril

Palestra de André Ilha - Centro-Oeste 2021 Abertura de trilha no terreno do "Siminino"
em Três Picos - Guias Antonio Dias, Menudo

Bico do Papagaio via Serrilha e Cocanha
Guia Fernando Magalhães

Agulhinha da Gávea e Cachoeira do Amor
Guia Horacio Ragucci

Pico da Tijuca via Vale do Sombrio
Guia Fernando Magalhães

27 a 29/05  - Parque Nacional da Restinga de
Jurubatiba / Macaé - Guias Luís Carlos Silva e
 Milton Roedel 

Pedra Rosilha - Guia Horacio Ragucci

Morro dos Cabritos

Caminhada à Pedra do Gato

Horacio fez o batismo de montanha de Luciana Melo, que deu este depoimento: "Eles 
possuem um linguajar próprio para determinadas coisas. Ao andar com eles você adquire 

conhecimentos sobre botânica, geografia, geolocalização, biologia, etc. Com eles você 
aprende sobre amizade, companheirismo, prazer em viver nos mínimos gestos. Obrigada! 

Com vocês meu pote estourou de alegria! Esses são os montanhistas!"

21 e 22/05 - Rio nas Montanhas (RNM),
na Urca - antiga Abertura da Temporada 
de Montanhismo (ATM)

11 a 12/06 - Abertura da Temporada de
Montanhismo (ATM) no PARNASO

Festa dos aniversariantes
de maio

16 a 19/06 - Atividade infantil em
Três Picos - Guias Menudo, Antonio
Dias, Rodrigo Taveira, Simone Leão

Manutenção da trilha da Pedra do Calembá 
Guia Cláudia Bessa

Aula de resgate em
escalada - Professor 
Juratan Câmara

Abril - 110 anos da conquista do Dedo de Deus

Aula de proteções móveis
Guia Ricardo Barros

Manutenção do Trecho  11 da Trilha
Transcarioca - Guias Adilson Peçanha,
João Mollica, José Carlos Ferreira
e Will Sousa

Oficina sobre ciclismo, no PNT 
Guias Ana Maria Xavier, Antonio Nicoli

Circuito Temiminó, Parque da Cidade 
de Niterói - Guias Horacio Ragucci, 
Simone d'Oliveira

Pedra da Gávea
Guia Fernando Magalhães Festa dos

aniversariantes de junho

28
MAIO

28
MAIO

02
JUNHO

16
JUNHO

27
JUNHO

05
MARÇO

19
MARÇO

15
ABRIL

05
FEVEREIRO

15
ABRIL

16
ABRIL

17
ABRIL

21
ABRIL

21
ABRIL

23
ABRIL

23
ABRIL

28
ABRIL

04
MAIO

07
MAIO

09
MAIO

14
MAIO

34
23

MAIO

27
MAIO

Pedra Grande de Itatiaia
(comemoração dos 43 anos
de montanhismo do guia 
Almir Siller)

05
JUNHO

30
JUNHO
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Regina Cele
Nina Nunes Cadete
Sandro Moreira Ferreira
Gilson Fernandes
Andressa D'Agostini
Antonio Izidoro Vieira Nicoli
Enio Luiz Mazzoccoli
Edison Vanderlei da Silva Queiroz
Ana Virginia Trinas
Vladimir Bravo Jabulka
Adriano Dias Teixeira A. do Valle
Helena Kiyoe Ito 
Idalicio M. O. Filho
Juliane Silveira
Enzo Baiocchi
Tereza Teixeira da Silva Terezinha
Rodrigo Taveira
Anisio Pereira
José Augusto Cunha Gomes
Edmara Quintanilha
Therezinha da Silva van Beeck
Maira Alves de Magalhães
Mary Sebastiana Aranha Rossi
Annik Sheila Petit de La Villeon
João Paulo da Costa
Ricardo dos Santos Barros
Elma Carvalho de Araújo Porto
Claudio Eduardo Aranha 
Teresa Maria M. de Aragão
Dieny Dayse Ribeiro Soares
Priscila Louise da Silva
Marcelo Cardoso Valle
Lucia Maria Pinto da R. Rausis
Ivan Magalhães Junior
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JANEIRO
Marina da Costa Rubim Peçanha
Tábata Lisbôa
Viviane Mega de Andrade Zalfa
Luciana Cogliatti Jabulka
André Muraro
Fabiana Ignacio Cabral
J. Jhonatan Rodrigues
André Giorno de Almeida
Alexandre Gianni
Lauro Luiz Bezerra de Sobral
Eduardo de Castro Vieira
Eduardo Lopes de Souza Jr.
João Mollica de Araújo Pôrto
Marilene Clara Teixeira
Marineth Mª Huback
Hugo Leonardo Ramos
Anna Gabriela Malta
Andréa Cristina Pring Marinho
Nadia Gloria da C. Nascimento
Eduardo Cesar Accioly Colnago
Flávio de Almeida Violante
Patrícia Duffles
Karen Chris Silva
Mª Lucinda Coelho de Oliveira
Mauro Lucio Maciel
Alan dos Santos Braga
Catia Valdman
Haroldo Rodrigues
Eliane Machado de Araujo
Priscilla Zardin
Rosiane Silva
Daniel Spector
Márcio de V. Guedes Pinto
Sinézio Rodegheri Rodrigues

FEVEREIRO
Martinus van Beeck
Marcelo Régnier
Alessandra Garcia
Paulo Torres de Carvalho Barbosa
Ana Isabel Aguiar Cabral
Andreza de Almeida e Albuquerque
Rogerio Maurer de Andrade
Horacio Ernesto Ragucci
Marcia Aranha C da F Costa
Antonio Carlos Fernandes Borja 
Marluce dos Santos
Geni Souza Barcellos
Alex Mauricio Zamudio Espinosa
Wagner Alves de Sá
Celso Perin
Eduardo Garritano
Ester Capela
Rosiane de Freitas Rodrigues
Norma Nery
Cláudia Diniz de Menezes Bessa
Gerlania Maria Ferreira
Maria da Graça Silva Castro
Tereza de Fatima Batista da Rocha
Laura Pires de Souza Petroni
Nidia Aguilar
Juliana Mota Ferraz
Sônia Bugim Ruel
Luiza Rocha
Lucia da S. Vida Cid
Glenio Borges da Silva
Eduardo Alves Pereira
Euzalir Santos Dale
Viviana Lorena Vargas Grajales
Elvira Maria Loureiro Colnago

ABRIL
Arivaldo Dórea dos Reis
Ana Tereza Pinto
Naiara Tavares da Silva
Paulo Cesar Sarmento
Antônio Candido Dias
Alexandre de Souza e Souza
Delano Luiz Silva de Aguiar
Aninha Behar
Ingrid Cicca
Adilson Rodegheri Peçanha
Gabriel Lousada
Flavio de Lima
Cynthia Pereira Lira
Joel Dias Pinheiro Filho
Ana Lucia de Moura
Maria Antônia L. S. Borja
Brian Sewell
Ana Paula Quintanilha
Julia da Silva Ramos
Rosimar da Silva Neves
Luzia Cristina da Costa
Tarcisio Neves
Jorge da Rocha Pereira Filho
Artur Feighelstein
Simone Henot Leão
Gustavo Paape
Carla Caroline Allessi
Bernardo Chiesa Guimarães
Walter Gonçalves da Silva Filho
Zozimar Moraes
Ricardo Moreira Barbosa
Ana Lucia Martins Barbosa

MAIO
Ana Maria Xavier de Assis
Milton Bastos S. Jr.
Filipe Gomes Alvarenga
Dôra de Souza Nogueira
Guilherme do Nascimento Silva
Paulo César Fernandes Alves
Maria Fernanda Pereira Patrício
Eltevan Moreira de Sá
Maria Nasaré F. Monteiro
Aline Palmier
Mario Alexandre Filho
Willians Sousa da Silva
Antonio Carlos Lima da Silva
Milena Piraccini Duchiade
Stephanie Christina Heyer 
Luiz Alexandre Loureiro Colnago
Filipe Borsato 
André Silva Ilha
Nerval Roedel Salles
Simon Shikoo Pan
Ricardo Freitas Valle Vaghi
Marisa Antonia da Silva de Sá
Ana Lúcia Viegas Rego
Aliciane de Souza Peixoto
Erica Rosa Allain
Jorge Campos Junior
Eduardo Jose Leite Alves
Luiz Fernando Machado Dinis
Paula Leite da Silva
Eleonora Ribeiro de Oliveira
Rafael Damiati Ferreira
Francisco Mendonça Neto
Elaine Cristina  Affonso
Karina Almeida Valença
Myrta Felix
Gisella Maria Bezerra de Mello
Fábio Luiz de Moraes Silva
Lucia de la Rocque Rodriguez
Fabrina Maria Sidiney Gotelipe

JUNHO

Mônica de Oliveira Vilarim
Vitor Reis da Costa da Silva
Miriam da Gloria
Gabriela B. da Silva
Zuneide Altoé
Lilian Meissner Correia
Maria Helena Maia Monteiro
Leonardo Osório Pelisoli
Simone d'Oliveira
Márcia Valéria Faria
Daniela de Alcantara Roxo
Yves Lahure
Valter Moreno
Ana Estela B. da S. Vulcanis
Theresa Coelho Rodrigues
Alexandre Nunes Fialho
Yara Rodrigues Rosa
Paula de Almeida Thomé
Katja Christina Heyer

MARÇO

04337 - Fábio Luiz de Moraes
04338 - Luiza G. Alheira
04339 - Bernardo Chiesa Guimarães
04340 - Juliana Mota Ferraz
04341 - Matheus Oliveira Bastos
04342 - Ingrid Cicca
04343 - Hélio Souza de Araújo
04344 - Milton Bastos S. Junior
04345 - Luiz Carlos Vulcanis Jr.
04346 - Marta Helena M. Lewer
04347 - Fernando Borges de Castro
04348 - Ana Paula Netto Rangel
04349 - Rodrigo Ferreira Sobreiro
04350 - Renato Cosentino Vianna
04351 - Yunelsy Nápoles Álvares

Chegando à base JAN./JUN. 2022

Fernando Toledo Ferraz
Marcos Pinheiro
Cleber da Silva Rosa
Alessandro Alves de Oliveira
Márcia Costa Annibolete
Ana Paula Menezes

04352 - Valdir Guedes da Costa
04353 - Henry T. Kernan
04354 - Jussara Pereira Magalhães
04355 - Elizabete Francisca de Santana
04356 - Eduardo Gelli
04357 - Anete Maria Gama
04358 - Ana Cristina P. Custódio
04359 - Everton Carvalho Leite
04360 - Regina Célia T. Almeida
04361 - José Manuel dos Reis Correia
04362 - Fernando Roberto Esteves
04363 - Susana Tupinambá
04364 - Miguel Marques Ferreira
04365 - João Eugênio Diaz Rocha
04366 - Francisco Mendonça Neto

04367 - Alberto Luiz A. Rodrigues Jr.
04368 - Alda Rosana D. Almeida
04369 - Ivan Jorge Amaral da Conceição
04370 - Jorge Antônio da C. Mattos
04371 - Gabriel Torres L. de Mello
04372 - Marcos Paulo Correia Britez
04373 - Sibele Prestes Lemos
04374 - Érica Couto P. dos Santos
04375 - Ana Paula Alias Megna
04376 - Ana Maria de Araújo
04377 - Ana Luiza Sardenberg
04378 - André Luis Pinto Barreto
04379 - Fernanda Rafaela F. Felipe
04380 - Gilberto Gonçalves da Silva
04381 - Diego Alves dos Santos Faria
04382 - Gisella Mª S. Bezerra de Mello
04383 - Juliana Mª Fell

04384 - Karina Almeida Valença
04385 - Leandro da Costa Pinheiro
04386 - Natasha M. de Paiva Losso
04387 - Nilo Sérgio Scoralick
04388 - Renata de Melo Aguiar
04389 - Mônica Rebelo Rodriguez
04390 - Rodrigo K. Pulcinelli
04391 - Jorge Henrique D. A. Pinto
04392 - Carolina Soares Souza
04393 - Mª Cleonice Egito do Amaral
04394 - Felipe de Carvalho Teixeira
04395 - Tereza Amorim Costa
04396 - Mª das Graças Ribeiro Cabral
04397 - Ana Paula da C. Lourenço
04398 - Sérgio Leon E. Cardenas
04399 - Carlos José Batista
04400 - Patrícia Reis Vitória

04401 - Marta Zampieri Martins
04402 - Marcelo Hubner Neves
04403 - Raquel Soares
04404 - Syed Hossein 
04405 - Jéssica Aiume C. Dias
04406 - Paulo Ricardo M. Freitas
04407 - Afranio Leite da Silva
04408 - Artur Feigheltein
04409 - Paulo Roberto S. Seixas Jr.
04410 - Luciana Sá Brito
04411 - Luis Henrique S. Guimarães
04412 - Andreza P. Rodrigues
04413 - Nicole Prestes



A história do
montanhismo no
Brasil e do CEB

eternizada.

À venda na Secretaria do CEB
Av. Almirante Barroso, 2 - 8º andar
Centro – 3as. e 5as., 15h às 19h

Tel.: (21) 2252-9844

Garanta seu exemplar!


