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Prezados associados,

 Este ano finda o mandato da Diretoria e 
dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Técnico. 
Assim sendo, no dia 26/11/2020 iremos eleger 
uma nova Diretoria, Conselhos Fiscal e Técnico 
para os próximos dois anos e o Conselho  
Deliberativo para os próximos quatro anos.
 O novo Conselho Deliberativo irá se 
reunir no mesmo dia para eleger seu Presidente, 
Vice-presidente e Secretário.
 Portanto, solicitamos que participem da 
Assembleia Geral que será realizada na sede 
do CEB, Av. Almirante Barroso nº2, 8º andar, 
Rio de Janeiro, RJ, no dia 26/11/2020, às 19 
horas em primeira convocação com a presença 
de 2/3 dos associados, e as 19h30 em segunda 
convocação, com qualquer número de           
associados aptos a votar.

 • Eleger nova Diretoria para mandato 
2021/2022.
 • Eleger o Conselho Deliberativo para            
o mandato 2021/2024.
 • Eleger os membros do Conselho 
Fiscal para o mandato 2021/2022.
 • Eleger os membros do Conselho 
Técnico para o mandato 2021/2022.

 Esta convocação está em conformidade 
com os seguintes artigos do Estatuto:
 Art. 20 À Assembleia Geral, órgão 
supremo do CEB, composta pela totalidade de 
seus associados com direito a voto, nos termos 
deste Estatuto, e em pleno gozo dos direitos 
sociais, compete:
 I - eleger toda a Diretoria;
 II - eleger os membros temporários do 

A Diretoria

ASSEMBLEIA GERAL PARA AS ELEIÇÕES 
DE DIRETORIA, CONSELHO DELIBERATIVO, 
CONSELHO FISCAL E CONSELHO TÉCNICO

Conselho Deliberativo;
 III - eleger os membros do Conselho 
Fiscal e do Conselho Técnico;
 Art. 21 A Assembleia Geral reunir-se-á:
 §1º Ordinariamente:
 II - a cada dois anos, na primeira 
quinzena de novembro, para eleger todos os 
membros da Diretoria, como também os membros 
dos Conselhos Fiscal e Técnico com seus 
respectivos presidentes;
 III - a cada quatro anos, na primeira 
quinzena de novembro, simultaneamente com 
a reunião para eleição da Diretoria, para eleger 
os membros temporários do Conselho Deliberativo, 
como também o Presidente, Vice-presidente, 
Secretário deste Conselho Deliberativo.
 Art. 22 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 o artigo 69.
 Parágrafo Único. Os associados     
Honorário, Correspondente e Dependente não 
tem direito a votar.
 Art. 69 O associado que se atrasar no 
pagamento das mensalidades, taxas e demais 
contribuições terá suspensos seus direitos 
sociais, e que se mantiver nesse atraso, por 
mais de três meses, será passível de exclusão 
do quadro social.

Para maiores detalhes, favor consultar o Estatuto, que está disponível no quadro CEB Legal,
 no corredor da sede do clube, ou no site www.ceb.org.br.
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 A etimologia da palavra          
Patagônia vem do termo “patagão”, 
usado por Fernão de Magalhães em 
1520 para descrever o povo nativo 
encontrado por sua expedição. Estes 
nativos foram considerados gigantes 
pelos exploradores, pois tinham em 
média 1,80 m de altura, enquanto os 
europeus daquela época mediam      
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1,50 m. Atualmente acredita-se que os 
patagões teriam sido os tehuelches, 
que foram dizimados como muitas 
outras etnias nativas.
 A Região Patagônica abrange 
uma vasta região no extremo sul da 
América do Sul, ocupando parte da 
Argentina e do Chile. Nossa viagem 
teve como destino a Argentina, que nos 

colocou frente às suas belezas naturais, 
suas vegetações diferenciadas, sendo 
distinta de tudo visto até agora.             
O território Patagônico apresenta estepes 
áridas, pastagens e grande deserto de 
plantas rasteiras. Pudemos observá-lo 
nas trilhas por onde caminhávamos, 
muitas vezes de formações rochosas e 
onde, ao mesmo tempo, nos deparávamos 

com pequeninas flores, muitas vezes 
delicadas, com vários tons coloridos de 
pétalas, e nas mais diferentes formas. 
Parecia inacreditável que naquela 
imensidão árida brotassem estas 
pequeninas forças de vida. Sem contar 
com as flores das camomilas que habitam 
quase toda região e nos encantam, 
além de fornecer um chá maravilhoso.

 Nesta imensidão de grandeza, 
também destacamos suas paisagens 
gigantescas, principalmente as        
montanhas cobertas ou não de gelo, os 
rios que correm fluindo pelo chão desta  
linda terra. E também os lagos           
formados pelo desgelo de suas geleiras, 
com cores tão singulares, algumas 
numa tonalidade azul celeste, e outras 
esverdeadas, como uma esmeralda, 
que nos deslumbra o olhar e acalma a 
alma. Mas nem tudo é calmaria, temos 
ainda o seu vento forte e frio, nos        
desafiando a ficar em terra firme.
 Esta viagem foi fabulosa em 
todos os sentidos, inclusive pela 
formação do grupo, incluindo os guias. 
Esta gama de diferentes pessoas 
contribuiu para o sucesso da excursão 
e o enriquecimento de todos na viagem. 
Poderia descrever cada um, mas não 
valeria a pena, pois o brilho deste 
grupo está no efeito de harmonia como 
um todo, e pela participação de cada 
um. O ponto de ligação do grupo era o 
desejo de trilhar as montanhas da 
Patagônia.
 E isso se realizou: chegamos em 
El Calafate, uma pequena vila que tem 
este nome em homenagem à planta 
símbolo da Patagônia Argentina.   
Calafate é um arbusto espinhoso com 
flores amarelas e frutos comestíveis, 
conhecida pelas propriedades          
antibacterianas. 
 Nossa primeira caminhada  
foi o Cerro Calafate, composto          
de muitas pedras, rios, e campos      
imensos que tínhamos que atravessar.                         

Uma curiosidade: ao passar por uma           
comunidade, 4 cachorros nos acompanharam 
montanha acima, sendo um deles            
deficiente, andava em 3 patas. Ao longo do 
caminho, estes cachorros saíam correndo 
caçando lebre, e sempre havia uma        
torcida fervorosa para que a lebre fosse 
bem sucedida (assim acontecia todas as 
vezes), mas eles eram incansáveis. Nesta 
caminhada nos deparamos, numa colina 
ao longe, com uma manada de guanacos, 
mamíferos que só são encontrados em 
estado selvagem. Foi muita emoção,          
e alguns foram privilegiados por             
conseguirem fotografar. Ao chegar ao 
cume, um vento forte e gelado nos       
aguardava, e só foi o tempo de             
comemorarmos a chegada, tirar fotos e 
descer bem rápido. Não contávamos com 

uma descida tão emocionante, em uma pirambeira 
maravilhosa, onde tínhamos que cuidar para não          
escorregar.
 No outro dia fomos ao Parque Nacional Los 
Glaciares, criado em 1937 na Província de Santa Cruz. 
Lá chegando, percorremos suas trilhas através das 
passarelas de madeira – que coisa engenhosa:         
podíamos escolher vários caminhos, de qualquer ângulo 
que olhássemos avistávamos a imensidão do Glaciar 
Perito Moreno, com seu colorido no tom de azul bebê. 
Esta geleira é considerada uma das reservas de água 
doce mais importantes do mundo, com profundidade de 
até 170 m abaixo da lâmina d`água, e 60 acima dela. 
Também é considerada a geleira de maior acessibilidade, 
devido às suas diversas passarelas, e a única geleira 
que forma uma espécie de ponte (arco de gelo), que 
ocorre a cada 2 a 4 anos. Também navegamos pelo Lago 
Rico, que nos permitiu apreciar os blocos provenientes 
do gelo do Glaciar.

 Já era hora de partirmos para a 
“cidade do trekking”: percorremos de 
ônibus parte da famosa rodovia RN-40, 
circundada por suas belas montanhas. 
Chegamos em El Chaltén, uma vila 
graciosa cercada por várias montanhas, 
sendo o Cerro Torres e o Cerro Fitz Roy 
as mais esperadas. Tudo nesta cidade 
lembra montanha, seja pela circulação 
de montanhistas de todo o mundo, 
sempre identificados por suas roupas e 
materiais de escalada, ou pelos seus 
alojamentos, assim como alguns     
restaurantes charmosos. Antes de 
entrarmos na cidade, temos que nos 
reportar à sede do Parque, onde             
participamos de uma pequena palestra 
informativa, e dentre outras coisas 
fomos informados da possibilidade de 
chuva para o dia seguinte.
 Neste mesmo dia, após nos 
alojarmos, caminhamos até o Mirante de 
Los Condores, onde vimos apenas um 
condor voando bem alto, mas valeu pela 
paisagem que circundava o lugar, com 
suas belas montanhas. Pudemos sentir 
neste momento um pouquinho do poder 
do vento.
 Como previsto, no outro dia 
estava chuvoso, mas nosso guia com sua 
sabedoria replanejou nossas caminhadas. 
À tarde a chuva deu uma trégua e 

aproveitamos para conhecer o Chorrillo 
del Salto, uma deslumbrante e potente 
cachoeira. Aconteceu algo mágico neste 
lugar, o aparecimento de uma fêmea e seu 
filhote de huemul, um tipo de cervo que se 
encontra em extinção.
 Após um dia de chuva, onde           
experimentamos o poder do vento             
patagônico, partimos para Laguna Torre, 
uma caminhada com desnível de 250 m e 
extensão de 9 km, onde desfrutamos de 
uma bela vista do glaciar e da laguna. No 
dia seguinte partimos para Loma del 
Pliegue Tumbado, o nome mais difícil de 

se pronunciar, uma caminhada de 10 km 
com desnível de 1000 m. Ao chegarmos 
no topo, uma vista panorâmica de 360 
graus a céu aberto, e como disse uma 
amiga, ”não temos palavras para               
descrever tamanha beleza”.
 E, para finalizar nossa estadia 
em El Chaltén, fomos à Laguna de Los 
Tres, uma caminhada inicial de 10 km de 
extensão, num terreno muito pedregoso 
e atravessando o rio Blanco, em cuja 
base havia um acampamento lotado de 
montanhistas. Depois de subirmos um 
desnível de 750 m chegamos à Laguna de 

Los Tres e seu glaciar. Este lugar é onde 
se tem uma vista mais próxima ao Monte 
Fitz Roy, com sua imponência e beleza.     
Apreciamos também a nascente do rio, 
que desemboca num lago azul vibrante. 
No nosso retorno passamos pelo circuito 
da Laguna Capri.
 Finalmente nossa excursão chegava 
ao “fim do mundo”: o arquipélago Terra do 
Fogo, na capital Ushuaia. Cidade de 77 mil 
habitantes aproximadamente, com ruas 
bem movimentadas e com um porto de 
grande circulação de navios, muitos para a 
Antártida. No dia seguinte pegamos uma 
condução para o Parque Nacional Tierra 
del Fuego, onde nos dividimos em 2 grupos, 
sendo que um percorreu trilhas ao redor de 
diferentes lagos, e o outro foi ao Cerro   
Guanaco. Para se chegar ao Cerro Guanaco, 
trilhamos por várias subidas com desníveis 
fortes e diferentes tipos de solo – arenoso, 
cheios de galhos, pantanoso e pedregoso. 
Foram 4 km de subida, mas ao chegar no 
cume fomos recompensados pela vista  
maravilhosa e um céu azul. Nesta            
paisagem deslumbrante vimos a vibrante 
Cordilheira dos Andes, que delimita a   
fronteira entre o Chile e a Argentina, e no 
meio o belo Canal de Beagle.
 No outro dia fizemos a esperada 
navegação pelo Canal de Beagle, para  
avistar os pinguins e outros animais 
marinhos, e fomos brindados pelo mergulho 
de uma baleia, embora só avistássemos de 
longe sua cauda.Viva pra quem  conseguiu 
a proeza de fotografá-la!

 O fim de nossa excursão se     
aproximava, mas ainda restava fazer 
algumas caminhadas, como à Laguna 
Esmeralda. No caminho nos deparamos 
com vários acúmulos de madeiras feitas 
pelos castores, embora não os tenhamos 
visto. Atravessamos vários bosques para 
chegar à Laguna com seu verde esmeralda, 
e como sempre muita emoção. À tarde 
fomos ao Glaciar Martial, não encontramos 
muito gelo se comparado ao inverno, 
quando este local se transforma numa 
pista de esqui. Mas para aqueles que 
nunca haviam se deparado com a neve, foi 
uma brincadeira divertida, e teve até 
batismo. Assim terminamos bem nossa 
excursão, que sempre foi regada de muita 
alegria, chocolate, vinho e cerveja. Até a 
próxima, Argentina!

Tânia Dias Mendes
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Tânia Dias Mendes

Os guias Horacio e Ester

Flores do caminho

O fruto do Calafate
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 A etimologia da palavra          
Patagônia vem do termo “patagão”, 
usado por Fernão de Magalhães em 
1520 para descrever o povo nativo 
encontrado por sua expedição. Estes 
nativos foram considerados gigantes 
pelos exploradores, pois tinham em 
média 1,80 m de altura, enquanto os 
europeus daquela época mediam      
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1,50 m. Atualmente acredita-se que os 
patagões teriam sido os tehuelches, 
que foram dizimados como muitas 
outras etnias nativas.
 A Região Patagônica abrange 
uma vasta região no extremo sul da 
América do Sul, ocupando parte da 
Argentina e do Chile. Nossa viagem 
teve como destino a Argentina, que nos 

colocou frente às suas belezas naturais, 
suas vegetações diferenciadas, sendo 
distinta de tudo visto até agora.             
O território Patagônico apresenta estepes 
áridas, pastagens e grande deserto de 
plantas rasteiras. Pudemos observá-lo 
nas trilhas por onde caminhávamos, 
muitas vezes de formações rochosas e 
onde, ao mesmo tempo, nos deparávamos 

com pequeninas flores, muitas vezes 
delicadas, com vários tons coloridos de 
pétalas, e nas mais diferentes formas. 
Parecia inacreditável que naquela 
imensidão árida brotassem estas 
pequeninas forças de vida. Sem contar 
com as flores das camomilas que habitam 
quase toda região e nos encantam, 
além de fornecer um chá maravilhoso.

 Nesta imensidão de grandeza, 
também destacamos suas paisagens 
gigantescas, principalmente as        
montanhas cobertas ou não de gelo, os 
rios que correm fluindo pelo chão desta  
linda terra. E também os lagos           
formados pelo desgelo de suas geleiras, 
com cores tão singulares, algumas 
numa tonalidade azul celeste, e outras 
esverdeadas, como uma esmeralda, 
que nos deslumbra o olhar e acalma a 
alma. Mas nem tudo é calmaria, temos 
ainda o seu vento forte e frio, nos        
desafiando a ficar em terra firme.
 Esta viagem foi fabulosa em 
todos os sentidos, inclusive pela 
formação do grupo, incluindo os guias. 
Esta gama de diferentes pessoas 
contribuiu para o sucesso da excursão 
e o enriquecimento de todos na viagem. 
Poderia descrever cada um, mas não 
valeria a pena, pois o brilho deste 
grupo está no efeito de harmonia como 
um todo, e pela participação de cada 
um. O ponto de ligação do grupo era o 
desejo de trilhar as montanhas da 
Patagônia.
 E isso se realizou: chegamos em 
El Calafate, uma pequena vila que tem 
este nome em homenagem à planta 
símbolo da Patagônia Argentina.   
Calafate é um arbusto espinhoso com 
flores amarelas e frutos comestíveis, 
conhecida pelas propriedades          
antibacterianas. 
 Nossa primeira caminhada  
foi o Cerro Calafate, composto          
de muitas pedras, rios, e campos      
imensos que tínhamos que atravessar.                         

Uma curiosidade: ao passar por uma           
comunidade, 4 cachorros nos acompanharam 
montanha acima, sendo um deles            
deficiente, andava em 3 patas. Ao longo do 
caminho, estes cachorros saíam correndo 
caçando lebre, e sempre havia uma        
torcida fervorosa para que a lebre fosse 
bem sucedida (assim acontecia todas as 
vezes), mas eles eram incansáveis. Nesta 
caminhada nos deparamos, numa colina 
ao longe, com uma manada de guanacos, 
mamíferos que só são encontrados em 
estado selvagem. Foi muita emoção,          
e alguns foram privilegiados por             
conseguirem fotografar. Ao chegar ao 
cume, um vento forte e gelado nos       
aguardava, e só foi o tempo de             
comemorarmos a chegada, tirar fotos e 
descer bem rápido. Não contávamos com 

uma descida tão emocionante, em uma pirambeira 
maravilhosa, onde tínhamos que cuidar para não          
escorregar.
 No outro dia fomos ao Parque Nacional Los 
Glaciares, criado em 1937 na Província de Santa Cruz. 
Lá chegando, percorremos suas trilhas através das 
passarelas de madeira – que coisa engenhosa:         
podíamos escolher vários caminhos, de qualquer ângulo 
que olhássemos avistávamos a imensidão do Glaciar 
Perito Moreno, com seu colorido no tom de azul bebê. 
Esta geleira é considerada uma das reservas de água 
doce mais importantes do mundo, com profundidade de 
até 170 m abaixo da lâmina d`água, e 60 acima dela. 
Também é considerada a geleira de maior acessibilidade, 
devido às suas diversas passarelas, e a única geleira 
que forma uma espécie de ponte (arco de gelo), que 
ocorre a cada 2 a 4 anos. Também navegamos pelo Lago 
Rico, que nos permitiu apreciar os blocos provenientes 
do gelo do Glaciar.

 Já era hora de partirmos para a 
“cidade do trekking”: percorremos de 
ônibus parte da famosa rodovia RN-40, 
circundada por suas belas montanhas. 
Chegamos em El Chaltén, uma vila 
graciosa cercada por várias montanhas, 
sendo o Cerro Torres e o Cerro Fitz Roy 
as mais esperadas. Tudo nesta cidade 
lembra montanha, seja pela circulação 
de montanhistas de todo o mundo, 
sempre identificados por suas roupas e 
materiais de escalada, ou pelos seus 
alojamentos, assim como alguns     
restaurantes charmosos. Antes de 
entrarmos na cidade, temos que nos 
reportar à sede do Parque, onde             
participamos de uma pequena palestra 
informativa, e dentre outras coisas 
fomos informados da possibilidade de 
chuva para o dia seguinte.
 Neste mesmo dia, após nos 
alojarmos, caminhamos até o Mirante de 
Los Condores, onde vimos apenas um 
condor voando bem alto, mas valeu pela 
paisagem que circundava o lugar, com 
suas belas montanhas. Pudemos sentir 
neste momento um pouquinho do poder 
do vento.
 Como previsto, no outro dia 
estava chuvoso, mas nosso guia com sua 
sabedoria replanejou nossas caminhadas. 
À tarde a chuva deu uma trégua e 

aproveitamos para conhecer o Chorrillo 
del Salto, uma deslumbrante e potente 
cachoeira. Aconteceu algo mágico neste 
lugar, o aparecimento de uma fêmea e seu 
filhote de huemul, um tipo de cervo que se 
encontra em extinção.
 Após um dia de chuva, onde           
experimentamos o poder do vento             
patagônico, partimos para Laguna Torre, 
uma caminhada com desnível de 250 m e 
extensão de 9 km, onde desfrutamos de 
uma bela vista do glaciar e da laguna. No 
dia seguinte partimos para Loma del 
Pliegue Tumbado, o nome mais difícil de 

se pronunciar, uma caminhada de 10 km 
com desnível de 1000 m. Ao chegarmos 
no topo, uma vista panorâmica de 360 
graus a céu aberto, e como disse uma 
amiga, ”não temos palavras para               
descrever tamanha beleza”.
 E, para finalizar nossa estadia 
em El Chaltén, fomos à Laguna de Los 
Tres, uma caminhada inicial de 10 km de 
extensão, num terreno muito pedregoso 
e atravessando o rio Blanco, em cuja 
base havia um acampamento lotado de 
montanhistas. Depois de subirmos um 
desnível de 750 m chegamos à Laguna de 

Los Tres e seu glaciar. Este lugar é onde 
se tem uma vista mais próxima ao Monte 
Fitz Roy, com sua imponência e beleza.     
Apreciamos também a nascente do rio, 
que desemboca num lago azul vibrante. 
No nosso retorno passamos pelo circuito 
da Laguna Capri.
 Finalmente nossa excursão chegava 
ao “fim do mundo”: o arquipélago Terra do 
Fogo, na capital Ushuaia. Cidade de 77 mil 
habitantes aproximadamente, com ruas 
bem movimentadas e com um porto de 
grande circulação de navios, muitos para a 
Antártida. No dia seguinte pegamos uma 
condução para o Parque Nacional Tierra 
del Fuego, onde nos dividimos em 2 grupos, 
sendo que um percorreu trilhas ao redor de 
diferentes lagos, e o outro foi ao Cerro   
Guanaco. Para se chegar ao Cerro Guanaco, 
trilhamos por várias subidas com desníveis 
fortes e diferentes tipos de solo – arenoso, 
cheios de galhos, pantanoso e pedregoso. 
Foram 4 km de subida, mas ao chegar no 
cume fomos recompensados pela vista  
maravilhosa e um céu azul. Nesta            
paisagem deslumbrante vimos a vibrante 
Cordilheira dos Andes, que delimita a   
fronteira entre o Chile e a Argentina, e no 
meio o belo Canal de Beagle.
 No outro dia fizemos a esperada 
navegação pelo Canal de Beagle, para  
avistar os pinguins e outros animais 
marinhos, e fomos brindados pelo mergulho 
de uma baleia, embora só avistássemos de 
longe sua cauda.Viva pra quem  conseguiu 
a proeza de fotografá-la!

 O fim de nossa excursão se     
aproximava, mas ainda restava fazer 
algumas caminhadas, como à Laguna 
Esmeralda. No caminho nos deparamos 
com vários acúmulos de madeiras feitas 
pelos castores, embora não os tenhamos 
visto. Atravessamos vários bosques para 
chegar à Laguna com seu verde esmeralda, 
e como sempre muita emoção. À tarde 
fomos ao Glaciar Martial, não encontramos 
muito gelo se comparado ao inverno, 
quando este local se transforma numa 
pista de esqui. Mas para aqueles que 
nunca haviam se deparado com a neve, foi 
uma brincadeira divertida, e teve até 
batismo. Assim terminamos bem nossa 
excursão, que sempre foi regada de muita 
alegria, chocolate, vinho e cerveja. Até a 
próxima, Argentina!

Pinguins avistados no
passeio pelo Canal de Beagle
Pinguins avistados no
passeio pelo Canal de Beagle
Pinguins avistados no
passeio pelo Canal de Beagle

CEB na praça de El Chálten

Capilla de Los Escaladores
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 A etimologia da palavra          
Patagônia vem do termo “patagão”, 
usado por Fernão de Magalhães em 
1520 para descrever o povo nativo 
encontrado por sua expedição. Estes 
nativos foram considerados gigantes 
pelos exploradores, pois tinham em 
média 1,80 m de altura, enquanto os 
europeus daquela época mediam      

0706

1,50 m. Atualmente acredita-se que os 
patagões teriam sido os tehuelches, 
que foram dizimados como muitas 
outras etnias nativas.
 A Região Patagônica abrange 
uma vasta região no extremo sul da 
América do Sul, ocupando parte da 
Argentina e do Chile. Nossa viagem 
teve como destino a Argentina, que nos 

colocou frente às suas belezas naturais, 
suas vegetações diferenciadas, sendo 
distinta de tudo visto até agora.             
O território Patagônico apresenta estepes 
áridas, pastagens e grande deserto de 
plantas rasteiras. Pudemos observá-lo 
nas trilhas por onde caminhávamos, 
muitas vezes de formações rochosas e 
onde, ao mesmo tempo, nos deparávamos 

com pequeninas flores, muitas vezes 
delicadas, com vários tons coloridos de 
pétalas, e nas mais diferentes formas. 
Parecia inacreditável que naquela 
imensidão árida brotassem estas 
pequeninas forças de vida. Sem contar 
com as flores das camomilas que habitam 
quase toda região e nos encantam, 
além de fornecer um chá maravilhoso.

 Nesta imensidão de grandeza, 
também destacamos suas paisagens 
gigantescas, principalmente as        
montanhas cobertas ou não de gelo, os 
rios que correm fluindo pelo chão desta  
linda terra. E também os lagos           
formados pelo desgelo de suas geleiras, 
com cores tão singulares, algumas 
numa tonalidade azul celeste, e outras 
esverdeadas, como uma esmeralda, 
que nos deslumbra o olhar e acalma a 
alma. Mas nem tudo é calmaria, temos 
ainda o seu vento forte e frio, nos        
desafiando a ficar em terra firme.
 Esta viagem foi fabulosa em 
todos os sentidos, inclusive pela 
formação do grupo, incluindo os guias. 
Esta gama de diferentes pessoas 
contribuiu para o sucesso da excursão 
e o enriquecimento de todos na viagem. 
Poderia descrever cada um, mas não 
valeria a pena, pois o brilho deste 
grupo está no efeito de harmonia como 
um todo, e pela participação de cada 
um. O ponto de ligação do grupo era o 
desejo de trilhar as montanhas da 
Patagônia.
 E isso se realizou: chegamos em 
El Calafate, uma pequena vila que tem 
este nome em homenagem à planta 
símbolo da Patagônia Argentina.   
Calafate é um arbusto espinhoso com 
flores amarelas e frutos comestíveis, 
conhecida pelas propriedades          
antibacterianas. 
 Nossa primeira caminhada  
foi o Cerro Calafate, composto          
de muitas pedras, rios, e campos      
imensos que tínhamos que atravessar.                         

Uma curiosidade: ao passar por uma           
comunidade, 4 cachorros nos acompanharam 
montanha acima, sendo um deles            
deficiente, andava em 3 patas. Ao longo do 
caminho, estes cachorros saíam correndo 
caçando lebre, e sempre havia uma        
torcida fervorosa para que a lebre fosse 
bem sucedida (assim acontecia todas as 
vezes), mas eles eram incansáveis. Nesta 
caminhada nos deparamos, numa colina 
ao longe, com uma manada de guanacos, 
mamíferos que só são encontrados em 
estado selvagem. Foi muita emoção,          
e alguns foram privilegiados por             
conseguirem fotografar. Ao chegar ao 
cume, um vento forte e gelado nos       
aguardava, e só foi o tempo de             
comemorarmos a chegada, tirar fotos e 
descer bem rápido. Não contávamos com 

uma descida tão emocionante, em uma pirambeira 
maravilhosa, onde tínhamos que cuidar para não          
escorregar.
 No outro dia fomos ao Parque Nacional Los 
Glaciares, criado em 1937 na Província de Santa Cruz. 
Lá chegando, percorremos suas trilhas através das 
passarelas de madeira – que coisa engenhosa:         
podíamos escolher vários caminhos, de qualquer ângulo 
que olhássemos avistávamos a imensidão do Glaciar 
Perito Moreno, com seu colorido no tom de azul bebê. 
Esta geleira é considerada uma das reservas de água 
doce mais importantes do mundo, com profundidade de 
até 170 m abaixo da lâmina d`água, e 60 acima dela. 
Também é considerada a geleira de maior acessibilidade, 
devido às suas diversas passarelas, e a única geleira 
que forma uma espécie de ponte (arco de gelo), que 
ocorre a cada 2 a 4 anos. Também navegamos pelo Lago 
Rico, que nos permitiu apreciar os blocos provenientes 
do gelo do Glaciar.

 Já era hora de partirmos para a 
“cidade do trekking”: percorremos de 
ônibus parte da famosa rodovia RN-40, 
circundada por suas belas montanhas. 
Chegamos em El Chaltén, uma vila 
graciosa cercada por várias montanhas, 
sendo o Cerro Torres e o Cerro Fitz Roy 
as mais esperadas. Tudo nesta cidade 
lembra montanha, seja pela circulação 
de montanhistas de todo o mundo, 
sempre identificados por suas roupas e 
materiais de escalada, ou pelos seus 
alojamentos, assim como alguns     
restaurantes charmosos. Antes de 
entrarmos na cidade, temos que nos 
reportar à sede do Parque, onde             
participamos de uma pequena palestra 
informativa, e dentre outras coisas 
fomos informados da possibilidade de 
chuva para o dia seguinte.
 Neste mesmo dia, após nos 
alojarmos, caminhamos até o Mirante de 
Los Condores, onde vimos apenas um 
condor voando bem alto, mas valeu pela 
paisagem que circundava o lugar, com 
suas belas montanhas. Pudemos sentir 
neste momento um pouquinho do poder 
do vento.
 Como previsto, no outro dia 
estava chuvoso, mas nosso guia com sua 
sabedoria replanejou nossas caminhadas. 
À tarde a chuva deu uma trégua e 

aproveitamos para conhecer o Chorrillo 
del Salto, uma deslumbrante e potente 
cachoeira. Aconteceu algo mágico neste 
lugar, o aparecimento de uma fêmea e seu 
filhote de huemul, um tipo de cervo que se 
encontra em extinção.
 Após um dia de chuva, onde           
experimentamos o poder do vento             
patagônico, partimos para Laguna Torre, 
uma caminhada com desnível de 250 m e 
extensão de 9 km, onde desfrutamos de 
uma bela vista do glaciar e da laguna. No 
dia seguinte partimos para Loma del 
Pliegue Tumbado, o nome mais difícil de 

se pronunciar, uma caminhada de 10 km 
com desnível de 1000 m. Ao chegarmos 
no topo, uma vista panorâmica de 360 
graus a céu aberto, e como disse uma 
amiga, ”não temos palavras para               
descrever tamanha beleza”.
 E, para finalizar nossa estadia 
em El Chaltén, fomos à Laguna de Los 
Tres, uma caminhada inicial de 10 km de 
extensão, num terreno muito pedregoso 
e atravessando o rio Blanco, em cuja 
base havia um acampamento lotado de 
montanhistas. Depois de subirmos um 
desnível de 750 m chegamos à Laguna de 

Los Tres e seu glaciar. Este lugar é onde 
se tem uma vista mais próxima ao Monte 
Fitz Roy, com sua imponência e beleza.     
Apreciamos também a nascente do rio, 
que desemboca num lago azul vibrante. 
No nosso retorno passamos pelo circuito 
da Laguna Capri.
 Finalmente nossa excursão chegava 
ao “fim do mundo”: o arquipélago Terra do 
Fogo, na capital Ushuaia. Cidade de 77 mil 
habitantes aproximadamente, com ruas 
bem movimentadas e com um porto de 
grande circulação de navios, muitos para a 
Antártida. No dia seguinte pegamos uma 
condução para o Parque Nacional Tierra 
del Fuego, onde nos dividimos em 2 grupos, 
sendo que um percorreu trilhas ao redor de 
diferentes lagos, e o outro foi ao Cerro   
Guanaco. Para se chegar ao Cerro Guanaco, 
trilhamos por várias subidas com desníveis 
fortes e diferentes tipos de solo – arenoso, 
cheios de galhos, pantanoso e pedregoso. 
Foram 4 km de subida, mas ao chegar no 
cume fomos recompensados pela vista  
maravilhosa e um céu azul. Nesta            
paisagem deslumbrante vimos a vibrante 
Cordilheira dos Andes, que delimita a   
fronteira entre o Chile e a Argentina, e no 
meio o belo Canal de Beagle.
 No outro dia fizemos a esperada 
navegação pelo Canal de Beagle, para  
avistar os pinguins e outros animais 
marinhos, e fomos brindados pelo mergulho 
de uma baleia, embora só avistássemos de 
longe sua cauda.Viva pra quem  conseguiu 
a proeza de fotografá-la!

 O fim de nossa excursão se     
aproximava, mas ainda restava fazer 
algumas caminhadas, como à Laguna 
Esmeralda. No caminho nos deparamos 
com vários acúmulos de madeiras feitas 
pelos castores, embora não os tenhamos 
visto. Atravessamos vários bosques para 
chegar à Laguna com seu verde esmeralda, 
e como sempre muita emoção. À tarde 
fomos ao Glaciar Martial, não encontramos 
muito gelo se comparado ao inverno, 
quando este local se transforma numa 
pista de esqui. Mas para aqueles que 
nunca haviam se deparado com a neve, foi 
uma brincadeira divertida, e teve até 
batismo. Assim terminamos bem nossa 
excursão, que sempre foi regada de muita 
alegria, chocolate, vinho e cerveja. Até a 
próxima, Argentina!

Glacial Perito Moreno

Glaciar Huemul

Focas e leões marinhos
avistados no Canal de Beagle

HuemulHuemul
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El Calafate
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 A etimologia da palavra          
Patagônia vem do termo “patagão”, 
usado por Fernão de Magalhães em 
1520 para descrever o povo nativo 
encontrado por sua expedição. Estes 
nativos foram considerados gigantes 
pelos exploradores, pois tinham em 
média 1,80 m de altura, enquanto os 
europeus daquela época mediam      
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1,50 m. Atualmente acredita-se que os 
patagões teriam sido os tehuelches, 
que foram dizimados como muitas 
outras etnias nativas.
 A Região Patagônica abrange 
uma vasta região no extremo sul da 
América do Sul, ocupando parte da 
Argentina e do Chile. Nossa viagem 
teve como destino a Argentina, que nos 

colocou frente às suas belezas naturais, 
suas vegetações diferenciadas, sendo 
distinta de tudo visto até agora.             
O território Patagônico apresenta estepes 
áridas, pastagens e grande deserto de 
plantas rasteiras. Pudemos observá-lo 
nas trilhas por onde caminhávamos, 
muitas vezes de formações rochosas e 
onde, ao mesmo tempo, nos deparávamos 

com pequeninas flores, muitas vezes 
delicadas, com vários tons coloridos de 
pétalas, e nas mais diferentes formas. 
Parecia inacreditável que naquela 
imensidão árida brotassem estas 
pequeninas forças de vida. Sem contar 
com as flores das camomilas que habitam 
quase toda região e nos encantam, 
além de fornecer um chá maravilhoso.

 Nesta imensidão de grandeza, 
também destacamos suas paisagens 
gigantescas, principalmente as        
montanhas cobertas ou não de gelo, os 
rios que correm fluindo pelo chão desta  
linda terra. E também os lagos           
formados pelo desgelo de suas geleiras, 
com cores tão singulares, algumas 
numa tonalidade azul celeste, e outras 
esverdeadas, como uma esmeralda, 
que nos deslumbra o olhar e acalma a 
alma. Mas nem tudo é calmaria, temos 
ainda o seu vento forte e frio, nos        
desafiando a ficar em terra firme.
 Esta viagem foi fabulosa em 
todos os sentidos, inclusive pela 
formação do grupo, incluindo os guias. 
Esta gama de diferentes pessoas 
contribuiu para o sucesso da excursão 
e o enriquecimento de todos na viagem. 
Poderia descrever cada um, mas não 
valeria a pena, pois o brilho deste 
grupo está no efeito de harmonia como 
um todo, e pela participação de cada 
um. O ponto de ligação do grupo era o 
desejo de trilhar as montanhas da 
Patagônia.
 E isso se realizou: chegamos em 
El Calafate, uma pequena vila que tem 
este nome em homenagem à planta 
símbolo da Patagônia Argentina.   
Calafate é um arbusto espinhoso com 
flores amarelas e frutos comestíveis, 
conhecida pelas propriedades          
antibacterianas. 
 Nossa primeira caminhada  
foi o Cerro Calafate, composto          
de muitas pedras, rios, e campos      
imensos que tínhamos que atravessar.                         

Uma curiosidade: ao passar por uma           
comunidade, 4 cachorros nos acompanharam 
montanha acima, sendo um deles            
deficiente, andava em 3 patas. Ao longo do 
caminho, estes cachorros saíam correndo 
caçando lebre, e sempre havia uma        
torcida fervorosa para que a lebre fosse 
bem sucedida (assim acontecia todas as 
vezes), mas eles eram incansáveis. Nesta 
caminhada nos deparamos, numa colina 
ao longe, com uma manada de guanacos, 
mamíferos que só são encontrados em 
estado selvagem. Foi muita emoção,          
e alguns foram privilegiados por             
conseguirem fotografar. Ao chegar ao 
cume, um vento forte e gelado nos       
aguardava, e só foi o tempo de             
comemorarmos a chegada, tirar fotos e 
descer bem rápido. Não contávamos com 

uma descida tão emocionante, em uma pirambeira 
maravilhosa, onde tínhamos que cuidar para não          
escorregar.
 No outro dia fomos ao Parque Nacional Los 
Glaciares, criado em 1937 na Província de Santa Cruz. 
Lá chegando, percorremos suas trilhas através das 
passarelas de madeira – que coisa engenhosa:         
podíamos escolher vários caminhos, de qualquer ângulo 
que olhássemos avistávamos a imensidão do Glaciar 
Perito Moreno, com seu colorido no tom de azul bebê. 
Esta geleira é considerada uma das reservas de água 
doce mais importantes do mundo, com profundidade de 
até 170 m abaixo da lâmina d`água, e 60 acima dela. 
Também é considerada a geleira de maior acessibilidade, 
devido às suas diversas passarelas, e a única geleira 
que forma uma espécie de ponte (arco de gelo), que 
ocorre a cada 2 a 4 anos. Também navegamos pelo Lago 
Rico, que nos permitiu apreciar os blocos provenientes 
do gelo do Glaciar.

 Já era hora de partirmos para a 
“cidade do trekking”: percorremos de 
ônibus parte da famosa rodovia RN-40, 
circundada por suas belas montanhas. 
Chegamos em El Chaltén, uma vila 
graciosa cercada por várias montanhas, 
sendo o Cerro Torres e o Cerro Fitz Roy 
as mais esperadas. Tudo nesta cidade 
lembra montanha, seja pela circulação 
de montanhistas de todo o mundo, 
sempre identificados por suas roupas e 
materiais de escalada, ou pelos seus 
alojamentos, assim como alguns     
restaurantes charmosos. Antes de 
entrarmos na cidade, temos que nos 
reportar à sede do Parque, onde             
participamos de uma pequena palestra 
informativa, e dentre outras coisas 
fomos informados da possibilidade de 
chuva para o dia seguinte.
 Neste mesmo dia, após nos 
alojarmos, caminhamos até o Mirante de 
Los Condores, onde vimos apenas um 
condor voando bem alto, mas valeu pela 
paisagem que circundava o lugar, com 
suas belas montanhas. Pudemos sentir 
neste momento um pouquinho do poder 
do vento.
 Como previsto, no outro dia 
estava chuvoso, mas nosso guia com sua 
sabedoria replanejou nossas caminhadas. 
À tarde a chuva deu uma trégua e 

aproveitamos para conhecer o Chorrillo 
del Salto, uma deslumbrante e potente 
cachoeira. Aconteceu algo mágico neste 
lugar, o aparecimento de uma fêmea e seu 
filhote de huemul, um tipo de cervo que se 
encontra em extinção.
 Após um dia de chuva, onde           
experimentamos o poder do vento             
patagônico, partimos para Laguna Torre, 
uma caminhada com desnível de 250 m e 
extensão de 9 km, onde desfrutamos de 
uma bela vista do glaciar e da laguna. No 
dia seguinte partimos para Loma del 
Pliegue Tumbado, o nome mais difícil de 

se pronunciar, uma caminhada de 10 km 
com desnível de 1000 m. Ao chegarmos 
no topo, uma vista panorâmica de 360 
graus a céu aberto, e como disse uma 
amiga, ”não temos palavras para               
descrever tamanha beleza”.
 E, para finalizar nossa estadia 
em El Chaltén, fomos à Laguna de Los 
Tres, uma caminhada inicial de 10 km de 
extensão, num terreno muito pedregoso 
e atravessando o rio Blanco, em cuja 
base havia um acampamento lotado de 
montanhistas. Depois de subirmos um 
desnível de 750 m chegamos à Laguna de 

Los Tres e seu glaciar. Este lugar é onde 
se tem uma vista mais próxima ao Monte 
Fitz Roy, com sua imponência e beleza.     
Apreciamos também a nascente do rio, 
que desemboca num lago azul vibrante. 
No nosso retorno passamos pelo circuito 
da Laguna Capri.
 Finalmente nossa excursão chegava 
ao “fim do mundo”: o arquipélago Terra do 
Fogo, na capital Ushuaia. Cidade de 77 mil 
habitantes aproximadamente, com ruas 
bem movimentadas e com um porto de 
grande circulação de navios, muitos para a 
Antártida. No dia seguinte pegamos uma 
condução para o Parque Nacional Tierra 
del Fuego, onde nos dividimos em 2 grupos, 
sendo que um percorreu trilhas ao redor de 
diferentes lagos, e o outro foi ao Cerro   
Guanaco. Para se chegar ao Cerro Guanaco, 
trilhamos por várias subidas com desníveis 
fortes e diferentes tipos de solo – arenoso, 
cheios de galhos, pantanoso e pedregoso. 
Foram 4 km de subida, mas ao chegar no 
cume fomos recompensados pela vista  
maravilhosa e um céu azul. Nesta            
paisagem deslumbrante vimos a vibrante 
Cordilheira dos Andes, que delimita a   
fronteira entre o Chile e a Argentina, e no 
meio o belo Canal de Beagle.
 No outro dia fizemos a esperada 
navegação pelo Canal de Beagle, para  
avistar os pinguins e outros animais 
marinhos, e fomos brindados pelo mergulho 
de uma baleia, embora só avistássemos de 
longe sua cauda.Viva pra quem  conseguiu 
a proeza de fotografá-la!

 O fim de nossa excursão se     
aproximava, mas ainda restava fazer 
algumas caminhadas, como à Laguna 
Esmeralda. No caminho nos deparamos 
com vários acúmulos de madeiras feitas 
pelos castores, embora não os tenhamos 
visto. Atravessamos vários bosques para 
chegar à Laguna com seu verde esmeralda, 
e como sempre muita emoção. À tarde 
fomos ao Glaciar Martial, não encontramos 
muito gelo se comparado ao inverno, 
quando este local se transforma numa 
pista de esqui. Mas para aqueles que 
nunca haviam se deparado com a neve, foi 
uma brincadeira divertida, e teve até 
batismo. Assim terminamos bem nossa 
excursão, que sempre foi regada de muita 
alegria, chocolate, vinho e cerveja. Até a 
próxima, Argentina!

 A Patagônia está na lista de desejos de 
montanhistas do mundo inteiro, pois descortina 
inúmeras possibilidades de trilhas e escaladas dos 
mais variados níveis de dificuldade. 
 Já esteve na capa de pelo menos                
2 edições do Boletim do CEB (mar./abr. 2009 e 
mar./abr. 2013), sempre atraindo ávidos                
participantes em seus diferentes roteiros.
 A excursão “Patagônia Austral Argentina 
2020” percorreu desde tradicionais atrações 
culturais na “capital hermana” até clássicas trilhas na 
“capital do trekking”. Foi organizada pelo guia 
Horacio Ragucci, que contou também com a guia 
Ester Capela e a colaboração do sócio Enzo        
Baiocchi na condução dos 23 participantes (entre 32 
e 82 anos, de 4 diferentes   nacionalidades). Segundo 
cálculos do Horacio, caminhamos cerca de 170 km 
em 14 trilhas, com desnível total acumulado de 
4.250 m, nos 18 dias desta épica aventura!
 
25/01 a 27/01 |  Buenos Aires
   
28/01 a 31/01  |  El Calafate (Cerro Calafate, 
Glaciar Perito Moreno)
   
31/01 a 06/02  |  El Chaltén (Mirador de Los 
Cóndores y de Las Águilas, Chorrillo del Salto, 
Laguna Torre, Glaciar Huemul, Laguna del Desierto, 
Loma del Pliegue Tumbado, Laguna de Los Tres)
   
07/02 a 10/02 | Ushuaia (Cerro Guanaco e 
outras sendas do PN Tierra del Fuego, Navegação 
no Canal Beagle, Laguna Esmeralda, Glaciar 
Martial)
   
11/02   |  Retorno 
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 Durante o meu Curso Básico 
de Montanhismo, ao fazer minha 
primeira escalada nas aderências do 
Contraforte do Corcovado, local 
também conhecido no clube pelo nome 
da rua de acesso (Viúva Lacerda), ouvi 
uma colega reconhecendo aquela 
entrada de trilha como sendo o início 
da    travessia BoBa.
 Eu que gosto de escalar, mas 
também não dispenso uma boa   
caminhada, nunca esqueci esse nome. 
Tempos depois, descobri que não se 
tratava de uma caminhada tão boba 
assim. A travessia BoBa, Botafogo - 
Barra, liga os dois bairros através da 
junção de trilhas pela Floresta da 
Tijuca. São aproximadamente 22 km 
de distância e 1.800 m de ganho de 
elevação acumulado, dependendo das 
variantes escolhidas.
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 Quase quatro anos depois do CBM, 
recebi o convite do André Leopoldino (Dino) 
para me juntar ao forte e reduzido grupo 
disposto a encarar a travessia. Estiveram 
conosco Bruno Negreiros, Bruno Lacerda e 
Osório. Por coincidência, pouco antes da 
caminhada, encontrei um artigo no boletim do 

CEB, de set./out. de 2013, trazendo a experiência 
vivida por outros cebenses na BoBa, o que nos 
motivou ainda mais a repetir o feito.
 Começamos a empreitada às 6 horas em 
ponto do sábado, 1º de fevereiro. O início da trilha 
até a base das aderências do Contraforte já nos 
era conhecido. Um pouco mais à frente o               

deslocamento começou a ficar mais lento, pelo 
mato fechado, nos trazendo um aperitivo do que 
encontraríamos em diversos momentos daquele dia.
 Por volta das 07:45 cruzamos a trilha 
Parque Lage - Corcovado e ali pegamos novo 
trecho de trilha fechado. Utilizando o GPS e o 
bom senso, fomos vencendo os trechos de           
orientação mais trabalhosos até chegarmos na 
Cachoeira dos Primatas (09:15). Após um rápido 
descanso, seguimos em direção à Vista Chinesa, 
agora por um trecho da Transcarioca (trecho 17). 
Nesse trecho conseguimos andar mais rápido, 
considerando que estávamos em trilha bem 
marcada e manejada. Nesse caminho, passamos 

Rafael Damiati
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A TRAVESSIA
QUE É SÓ NO

NOMEBOBA
Caminhando de
Botafogo à Barra quase
sem botar o pé no asfalto

pela Cachoeira da Gruta 
e pelo velho (e caído) 
Jequitibá. Logo estávamos 
na estrada Dona Castorina 
(10:50), aquela que liga a 
Vista Chinesa ao Jardim 
Botânico, e que continua 
com acesso bloqueado 
aos veículos.
   Importante lembrar        
que esse foi um típico dia 
de verão carioca, ou seja, 
a essa altura já havia 
“um sol para cada um de 
nós”. Ainda que a maior 
parte da caminhada seja 
na sombra, aguentar         
o calor e umidade se 
tornou um grande           
desafio durante a       
travessia. Pensando 

nisso, questionei o Dino se não seria melhor 
seguirmos pelo asfalto até a Vista Chinesa, pois 
já estávamos próximos. Ele insistiu que devería-
mos fazer o trajeto por trilhas sempre que 
possível, portanto, cruzando a pista e descendo 
em direção à Cachoeira da Imperatriz, conforme 
observava em seu GPS. 

 Seguimos essa opção, enfrentando uma 
boa descida até a cachoeira, mas pensando que 
logo subiríamos todo o desnível novamente, 
perto do horário mais quente do dia. A cereja do 
bolo foi descobrir, já na cachoeira, que ele tinha 
olhado o tracklog errado! Ele havia feito aquele 
trecho com alguns amigos há pouco tempo e o 
registro ainda estava no GPS. Somente na 
cachoeira percebeu que o caminho mais lógico 
seria mesmo ter pego o trecho de asfalto, mas já 
era tarde. Dali fomos mesmo pelo trecho da 
Transcarioca, passando, mais a frente, pelo 
Fusca colorido e abandonado. De lá começou o 
“toca pra cima” até a Vista Chinesa. Sofremos 
com o calor nesse trecho e a cada inspirada 
nossos pulmões se enchiam de ar bastante 
quente.
 A parada para o almoço foi na Vista 
Chinesa e, pelo cansaço da subida anterior, 
resolvemos aproveitar um pouco mais (ficamos 
quase uma hora!). Ali conseguimos também 
comprar alguma bebida gelada para dar aquela 
moral. Às 13:00 partimos em direção ao 
Cochrane. Apesar de pouco movimentado, o 
trecho é relativamente bem aberto até o cume 

do Andorinhas. De lá até o Cochrane o mato 
começa a fechar um pouco, mas foi do Cochrane 
para baixo que a orientação complicou.
 Nosso tracklog de referência não batia 
com o mato fechado que existia à nossa volta. 
Nessas horas não tem jeito, é disposição para 
varar mato, passando por trechos que parecem 
e às vezes não são trilhas. E nesse ritmo,     
alternando entre um pouco melhor e muito pior, 
fomos descendo em direção ao prédio abandonado 
da Cândido Mendes. O trajeto que seguimos nos 
levou diretamente à propriedade abandonada, 
da qual saímos pelo portão já na Estrada das 
Canoas (15:35), bem próximo ao acesso da 
rampa de voo livre da Pedra Bonita.
 Naquele ponto tivemos novamente 
uma conversa sobre qual caminho escolher. 
Subir pela estrada de paralelepípedo até a 
rampa ou pegar a trilha que vai para a base da 
via Jorge de Castro, contorna a Agulhinha da 
Gávea, e assim se aproxima da rampa.             
Novamente fomos vencidos pela fome de trilha 
do Dino e, portanto, escolhemos a opção com 
maior ralação. Acabamos, com alguma dificuldade 
de orientação, já na base da Agulhinha.                 
O tempo estava virando e já eram 16:00. 
Ponderamos que o “vara mato” poderia demorar 
muito e optamos por voltar até a Estrada das 
Canoas e subir pelo popular caminho em 
direção à rampa. O lado positivo foi ter abastecido 
o estoque de água para o trecho seguinte naquela 
caixa d’água que existe na subida da estrada.
 O tempo já estava totalmente encoberto 
e ventava moderadamente. A meteorologia 
previa chuva no final da tarde e a gente já não 
tinha dúvidas disso. A combinação estava 
perfeita para a chegada do pé d’água: dia 
extremamente abafado pela manhã, ventania 
após o meio-dia e nuvens carregadas no meio da 
tarde. Nossa foto na rampa da Pedra Bonita já 
foi quase sem paisagem e as últimas decolagens 
de asa delta aconteciam entre nuvens.                     

Às 17:00 a água estava prestes a cair, mas não 
estávamos contentes em fazer a BoBô (Botafogo 
- Bonita) ao invés da BoBa. Decidimos então 
tocar para o trecho final.
 Partimos em direção à Barra, pela 
trilha que vai em direção às vias da base da 
Pedra Bonita e da Pedra da Gávea. Quem passa 
por ali já sabe: tem cachorro bravo! Eu já havia 
passado duas vezes e confesso que nunca tinha 
visto o famoso cachorro. Mas dessa vez o tempo 
fechou (em todos os sentidos!). Eram dois 
animais latindo bem de longe, mas que logo 
foram se aproximando até nos encontrar na 
trilha. Nos reunimos e eles nos cercaram na 
trilha, um pela frente e outro pela retaguarda. 
Fomos medindo força com os cachorros para ver 
quem tinha mais medo, avançando espaço no 
terreno, e aos poucos conseguimos seguir nosso 
caminho, enquanto os cães continuavam        
latindo lá atrás.
 Finalmente o chuvisco começou a cair, 

mas ainda estávamos protegidos pela copa das 
árvores. Como o trecho é bem batido, conseguimos 
avançar rapidamente até o colo entre a Pedra 
Bonita e a Pedra da Gávea (17:30). De lá para 
frente era só descida, mas um trecho novo para 
todos nós. Passamos por algumas árvores 
caídas, pela bifurcação do grotão e seguimos 
baixando em direção à entrada do PNT. Após 
alguns minutos a chuva apertou e a noite já 
pedia pelas lanternas, o que nos fez decidir em 
abortar o ataque até o Focinho de Cavalo. 
Também tocamos direto, sem parar no mirante 
do Itanhangá. 
 Perto do fim, nos empolgamos com uma 
rua calçada de pedras, mas que percebemos ser 
o caminho errado. Corrigimos a rota e fomos 

firmes, animados e molhados em busca de 
completar o desafio. Fechamos a travessia às 
19:00 em ponto, na portaria do PNT. Na nossa 
empreitada, totalizamos 21,6 km, 1.900 metros 
de desnível acumulado e 13 horas exatas, quase 
sem botar o pé no asfalto!

 OBS: Todas as fotos são do Bruno Lacerda, que 
 concordou em cedê-las para reprodução no
 Boletim.

Visão emoldurada da
Zona Sul no Mirante da Lagoa.
Visão emoldurada da
Zona Sul no Mirante da Lagoa.
Visão emoldurada da
Zona Sul no Mirante da Lagoa.
Visão emoldurada da
Zona Sul no Mirante da Lagoa.

Visão geral do nosso roteiro.
É possível ir de Botafogo até a Barra

quase sem botar o pé no asfalto?

Nem o Fusca botou
o “pé” no asfalto.



 Durante o meu Curso Básico 
de Montanhismo, ao fazer minha 
primeira escalada nas aderências do 
Contraforte do Corcovado, local 
também conhecido no clube pelo nome 
da rua de acesso (Viúva Lacerda), ouvi 
uma colega reconhecendo aquela 
entrada de trilha como sendo o início 
da    travessia BoBa.
 Eu que gosto de escalar, mas 
também não dispenso uma boa   
caminhada, nunca esqueci esse nome. 
Tempos depois, descobri que não se 
tratava de uma caminhada tão boba 
assim. A travessia BoBa, Botafogo - 
Barra, liga os dois bairros através da 
junção de trilhas pela Floresta da 
Tijuca. São aproximadamente 22 km 
de distância e 1.800 m de ganho de 
elevação acumulado, dependendo das 
variantes escolhidas.
 Quase quatro anos depois do CBM, 
recebi o convite do André Leopoldino (Dino) 
para me juntar ao forte e reduzido grupo 
disposto a encarar a travessia. Estiveram 
conosco Bruno Negreiros, Bruno Lacerda e 
Osório. Por coincidência, pouco antes da 
caminhada, encontrei um artigo no boletim do 

CEB, de set./out. de 2013, trazendo a experiência 
vivida por outros cebenses na BoBa, o que nos 
motivou ainda mais a repetir o feito.
 Começamos a empreitada às 6 horas em 
ponto do sábado, 1º de fevereiro. O início da trilha 
até a base das aderências do Contraforte já nos 
era conhecido. Um pouco mais à frente o               

deslocamento começou a ficar mais lento, pelo 
mato fechado, nos trazendo um aperitivo do que 
encontraríamos em diversos momentos daquele dia.
 Por volta das 07:45 cruzamos a trilha 
Parque Lage - Corcovado e ali pegamos novo 
trecho de trilha fechado. Utilizando o GPS e o 
bom senso, fomos vencendo os trechos de           
orientação mais trabalhosos até chegarmos na 
Cachoeira dos Primatas (09:15). Após um rápido 
descanso, seguimos em direção à Vista Chinesa, 
agora por um trecho da Transcarioca (trecho 17). 
Nesse trecho conseguimos andar mais rápido, 
considerando que estávamos em trilha bem 
marcada e manejada. Nesse caminho, passamos 
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pela Cachoeira da Gruta 
e pelo velho (e caído) 
Jequitibá. Logo estávamos 
na estrada Dona Castorina 
(10:50), aquela que liga a 
Vista Chinesa ao Jardim 
Botânico, e que continua 
com acesso bloqueado 
aos veículos.
   Importante lembrar        
que esse foi um típico dia 
de verão carioca, ou seja, 
a essa altura já havia 
“um sol para cada um de 
nós”. Ainda que a maior 
parte da caminhada seja 
na sombra, aguentar         
o calor e umidade se 
tornou um grande           
desafio durante a       
travessia. Pensando 

nisso, questionei o Dino se não seria melhor 
seguirmos pelo asfalto até a Vista Chinesa, pois 
já estávamos próximos. Ele insistiu que devería-
mos fazer o trajeto por trilhas sempre que 
possível, portanto, cruzando a pista e descendo 
em direção à Cachoeira da Imperatriz, conforme 
observava em seu GPS. 

 Seguimos essa opção, enfrentando uma 
boa descida até a cachoeira, mas pensando que 
logo subiríamos todo o desnível novamente, 
perto do horário mais quente do dia. A cereja do 
bolo foi descobrir, já na cachoeira, que ele tinha 
olhado o tracklog errado! Ele havia feito aquele 
trecho com alguns amigos há pouco tempo e o 
registro ainda estava no GPS. Somente na 
cachoeira percebeu que o caminho mais lógico 
seria mesmo ter pego o trecho de asfalto, mas já 
era tarde. Dali fomos mesmo pelo trecho da 
Transcarioca, passando, mais a frente, pelo 
Fusca colorido e abandonado. De lá começou o 
“toca pra cima” até a Vista Chinesa. Sofremos 
com o calor nesse trecho e a cada inspirada 
nossos pulmões se enchiam de ar bastante 
quente.
 A parada para o almoço foi na Vista 
Chinesa e, pelo cansaço da subida anterior, 
resolvemos aproveitar um pouco mais (ficamos 
quase uma hora!). Ali conseguimos também 
comprar alguma bebida gelada para dar aquela 
moral. Às 13:00 partimos em direção ao 
Cochrane. Apesar de pouco movimentado, o 
trecho é relativamente bem aberto até o cume 

do Andorinhas. De lá até o Cochrane o mato 
começa a fechar um pouco, mas foi do Cochrane 
para baixo que a orientação complicou.
 Nosso tracklog de referência não batia 
com o mato fechado que existia à nossa volta. 
Nessas horas não tem jeito, é disposição para 
varar mato, passando por trechos que parecem 
e às vezes não são trilhas. E nesse ritmo,     
alternando entre um pouco melhor e muito pior, 
fomos descendo em direção ao prédio abandonado 
da Cândido Mendes. O trajeto que seguimos nos 
levou diretamente à propriedade abandonada, 
da qual saímos pelo portão já na Estrada das 
Canoas (15:35), bem próximo ao acesso da 
rampa de voo livre da Pedra Bonita.
 Naquele ponto tivemos novamente 
uma conversa sobre qual caminho escolher. 
Subir pela estrada de paralelepípedo até a 
rampa ou pegar a trilha que vai para a base da 
via Jorge de Castro, contorna a Agulhinha da 
Gávea, e assim se aproxima da rampa.             
Novamente fomos vencidos pela fome de trilha 
do Dino e, portanto, escolhemos a opção com 
maior ralação. Acabamos, com alguma dificuldade 
de orientação, já na base da Agulhinha.                 
O tempo estava virando e já eram 16:00. 
Ponderamos que o “vara mato” poderia demorar 
muito e optamos por voltar até a Estrada das 
Canoas e subir pelo popular caminho em 
direção à rampa. O lado positivo foi ter abastecido 
o estoque de água para o trecho seguinte naquela 
caixa d’água que existe na subida da estrada.
 O tempo já estava totalmente encoberto 
e ventava moderadamente. A meteorologia 
previa chuva no final da tarde e a gente já não 
tinha dúvidas disso. A combinação estava 
perfeita para a chegada do pé d’água: dia 
extremamente abafado pela manhã, ventania 
após o meio-dia e nuvens carregadas no meio da 
tarde. Nossa foto na rampa da Pedra Bonita já 
foi quase sem paisagem e as últimas decolagens 
de asa delta aconteciam entre nuvens.                     

Às 17:00 a água estava prestes a cair, mas não 
estávamos contentes em fazer a BoBô (Botafogo 
- Bonita) ao invés da BoBa. Decidimos então 
tocar para o trecho final.
 Partimos em direção à Barra, pela 
trilha que vai em direção às vias da base da 
Pedra Bonita e da Pedra da Gávea. Quem passa 
por ali já sabe: tem cachorro bravo! Eu já havia 
passado duas vezes e confesso que nunca tinha 
visto o famoso cachorro. Mas dessa vez o tempo 
fechou (em todos os sentidos!). Eram dois 
animais latindo bem de longe, mas que logo 
foram se aproximando até nos encontrar na 
trilha. Nos reunimos e eles nos cercaram na 
trilha, um pela frente e outro pela retaguarda. 
Fomos medindo força com os cachorros para ver 
quem tinha mais medo, avançando espaço no 
terreno, e aos poucos conseguimos seguir nosso 
caminho, enquanto os cães continuavam        
latindo lá atrás.
 Finalmente o chuvisco começou a cair, 

mas ainda estávamos protegidos pela copa das 
árvores. Como o trecho é bem batido, conseguimos 
avançar rapidamente até o colo entre a Pedra 
Bonita e a Pedra da Gávea (17:30). De lá para 
frente era só descida, mas um trecho novo para 
todos nós. Passamos por algumas árvores 
caídas, pela bifurcação do grotão e seguimos 
baixando em direção à entrada do PNT. Após 
alguns minutos a chuva apertou e a noite já 
pedia pelas lanternas, o que nos fez decidir em 
abortar o ataque até o Focinho de Cavalo. 
Também tocamos direto, sem parar no mirante 
do Itanhangá. 
 Perto do fim, nos empolgamos com uma 
rua calçada de pedras, mas que percebemos ser 
o caminho errado. Corrigimos a rota e fomos 

firmes, animados e molhados em busca de 
completar o desafio. Fechamos a travessia às 
19:00 em ponto, na portaria do PNT. Na nossa 
empreitada, totalizamos 21,6 km, 1.900 metros 
de desnível acumulado e 13 horas exatas, quase 
sem botar o pé no asfalto!

 OBS: Todas as fotos são do Bruno Lacerda, que 
 concordou em cedê-las para reprodução no
 Boletim.

O sobe e desce ao do longo dia, com destaques para alguns pontos de interesse.

Nuvens se aproximando da rampa de voo livre.Nuvens se aproximando da rampa de voo livre.Nuvens se aproximando da rampa de voo livre.

O registro final da
nossa empreitada.
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ESCALADAS EM
MINAS GERAIS

 Era novembro de 2019 e eu ainda não 
tinha planos para o Réveillon que estava cada 
vez mais próximo. Recém saído do CBM 105 e 
na natural fissura pela escalada que ocorre após 
terminarmos o curso, parei e refleti: meu destino 
não poderia ser outro que a prancheta de ano 
novo para Pedro Leopoldo e alguns dos setores 
mais clássicos da escalada esportiva em Minas 
Gerais. 
 Verifiquei se ainda existia vaga na 
excursão, fiz o pagamento e estava decidido que 
minha aventura seria conhecer o calcário         
característico daquela região e um estilo de 
escalada ainda completamente novo para mim. 
 Conversando com alguns amigos sobre a 
região, incluindo a famosa Serra do Cipó, 
começaram os comentários do tipo “se prepara que 
lá não é brincadeira não”. E realmente, parte da 
fama do local se dá por suas vias duras, com      
diversas partes negativas e exigentes fisicamente. 
Mas apesar da apreensão, confiei na escolha do 
local pelos guias e estava decidido a conhecer 
esse tão famoso local da escalada brasileira. 
Partiu Minas Gerais! 
 Chegamos no Abrigo Rupestre da Lapa 
no dia 27 de dezembro e a ansiedade pelo 
primeiro dia de escaladas no dia seguinte já era 
grande, o destino: Gruta da Lapinha, no Parque 
Estadual do Sumidouro. 
 A Gruta da Lapinha, além de suas 
impressionantes vias, carrega um significado 
histórico importante para o montanhismo por 
ter sido durante muitos anos um local proibido 
para prática da escalada, devido a discordâncias 
sobre o potencial impacto da atividade sobre o 
ambiente no parque. Após muitos debates, 
desentendimentos, negociações e acordos, a 
Gruta da Lapinha foi reaberta ao público           
escalador mas ainda com limitação de acesso a 
alguns setores. É fundamental que nós, como 
montanhistas e membros da sociedade, tomemos 
conhecimento dessas questões e adotemos práticas 
que visem a melhor utilização possível desses 
lugares, contribuindo sempre para preservação 
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do Seu Antão.
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CEB na Lapa do

Seu Antão

dos mesmos e garantindo um acesso 
democrático, porém sustentável.
 Dia 28 de dezembro, após um café da 
manhã reforçado para garantir a energia para 
o longo dia de escaladas, partimos rumo à 
Gruta da Lapinha. Como alguns participantes 
da excursão ainda estavam a caminho de 
Minas Gerais, nosso grupo era reduzido mas 
não faltava empolgação. 
 Chegando na Lapinha, após passar 
pela portaria do Parque Estadual do Sumidouro, 
rumamos para o primeiro destino, o setor Sala 
de Aula. A escolha do setor não poderia ser 
melhor para ajudar no reconhecimento desse 
novo estilo de escalada para muitos dos 
integrantes da excursão. Com a maior parte 
das vias alternando entre III e IV grau, foi a 
maneira ideal e mais divertida de começar o 
dia se adaptando ao generoso calcário com 
seus “agarrões”. 
 Todos puderam escalar e sentir um 
pouquinho do que é o estilo da escalada   
esportiva em Minas Gerais. Mas nem tudo foi 
moleza, ainda nesse setor a Via do Tetinho 
(Vsup) já apareceu para mostrar que 
realmente os braços precisam estar preparados 
para encarar os verdadeiros desafios mineiros.
Fechamos o primeiro dia de escaladas na 
Gruta da Lapinha no setor Bigodes, com vias 
um pouco maiores, mais exigentes e                  
extremamente divertidas. Um primeiro dia 
perfeito para aclimatar o pessoal para tudo 
que ainda estava por vir.
 O destino do segundo dia foi a clássica 
Lapa do Seu Antão, um lugar que somente a 
visão da curta trilha de aproximação já faz 
você ficar em êxtase com o que vem pela frente. 
Um paredão calcário de aproximadamente     
25 metros, enormes negativos e uma escadaria 
que corta todo esse setor. A impressão é de 
adentrar um novo mundo ao percorrer essa 
escadaria encravada no calcário e repleta de 
vias para todos os lados.
 Com todos já se sentindo mais 
confortáveis com esse estilo de escalada, a 
Lapa do Seu Antão foi o local com mais vias 
equipadas, totalizando 16 vias que variaram 
do IV ao VIsup. Dentre as vias mais divertidas 
do dia, posso destacar a Expresso Colares 
(VIsup) que inicia em um bonito lance de 
tesoura; e a 14:45:00 (VI), uma via que começa 
em um lance sem pés, exigindo bastante força 
nos braços. 
 O terceiro dia de escaladas seria em 
um dos picos mais famosos da escalada esportiva 
brasileira, e o motivo do meu maior receio com 
a viagem (risos nervosos), a Serra do Cipó. Da 
estrada onde deixamos os carros já era 

possível ter uma visão das paredes mais altas do 
Grupo 3, com seu calcário alaranjado que ao mesmo 
tempo fascina e intimida. 
 Passear pelos setores, ver algumas vias 
equipadas e as linhas que muitas vezes parecem 
desafiar a gravidade é uma verdadeira aula das 
possibilidades infinitas que existem no local.
 Iniciamos o dia escalando duas vias de          
V grau no setor Vale Zen, um excelente início para 
provar que o Cipó também é sim um local para quem 
está iniciando no mundo da escalada esportiva. 
Todos os presentes fizeram as vias sem grandes 
problemas e a sensação de satisfação foi geral.

 Um dos grandes desafios do dia foi a via 
Avenida Brasil (6c), uma via em uma aresta do 
setor Vale Zen, de extensão considerável e 
algumas passagens negativas de impressionar.
 Mas um dos pontos altos do dia, e porque 
não dizer da viagem, para mim, aconteceu no 
setor Ninhos, onde, depois de guiar a via         
Viadagem (5a) e com a adrenalina lá em cima por 
guiar minha primeira via na Serra do Cipó, entrei 
na via Ninhos (6b) que dá nome ao 
setor. Uma parede negativa do início ao 
fim, cheia de agarrões e uma rocha que 
ao brilho do sol ganhava tons de dourado 
tornando a visão dessa via hipnotizante. 
 Sem dúvidas, a Serra do Cipó 
é realmente tudo isso que falam do 
lugar. Escalada dura, exigente, mas ao 
mesmo tempo um lugar mágico e que 
me fez sair de lá já pensando em 
quando iria voltar.
 Quarto dia de escaladas, 
último dia do ano e o cansaço começa a 
bater. Nosso destino foi a Gruta do 
Baú, um local que de cara já impressiona 
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Foto: Gabriel Lousada

pela altura de suas vias (ainda mais quando 
você se acostuma a escalar vias de 10-15 
metros, rs). Os grandes destaques desse dia 
ficaram para as vias Túnel do Tempo (VI) e 
Candyman (VI), vias tão longas comparado ao 
que estávamos escalando nos outros dias e que 
fez parecer que estávamos no Pico Maior de 
Salinas. 
 Na noite de Réveillon, agora juntos do 
grupo que teve como destino a travessia 
Lapinha – Tabuleiro, todos foram recompensados 
com uma deliciosa e farta ceia (e bota farta 
nisso!!!) de comida mineira direto da roça. Uma 
passagem de ano de muita confraternização, 
alegria, riso fácil e a certeza que a escolha do 
destino foi a melhor possível.
 Após uma noite de confraternizações, 
nada melhor para começar o ano do que mais 
um dia de escalada nesse que seria nosso 
último local clássico da viagem, o Sítio do Rod. 
Passamos todo o dia no Grupo 2, onde foram 
equipadas ao todo 9 vias que variavam de IV ao 
VIsup. Um excelente encerramento para essa 
viagem incrível e que me fez concluir o último dia 
com a vontade de voltar o mais breve possível.
 Finalizo esse texto com um enorme 
agradecimento aos guias Ricardo Barros e 
Alexandre Ciancio, e ao monitor William 
Nascimento, por organizarem essa viagem e 
por todos os ensinamentos transmitidos ao 
longo das escaladas. 
 Não poderia deixar de agradecer também 
a todos os participantes pelos incontáveis 
momentos de alegria, descontração, incentivos 
mútuos e companheirismo. Eu não podia        
pedir mais da minha primeira viagem            
pelo Centro Excursionista Brasileiro.
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Enzo Baiocchi

 Era novembro de 2019 e eu ainda não 
tinha planos para o Réveillon que estava cada 
vez mais próximo. Recém saído do CBM 105 e 
na natural fissura pela escalada que ocorre após 
terminarmos o curso, parei e refleti: meu destino 
não poderia ser outro que a prancheta de ano 
novo para Pedro Leopoldo e alguns dos setores 
mais clássicos da escalada esportiva em Minas 
Gerais. 
 Verifiquei se ainda existia vaga na 
excursão, fiz o pagamento e estava decidido que 
minha aventura seria conhecer o calcário         
característico daquela região e um estilo de 
escalada ainda completamente novo para mim. 
 Conversando com alguns amigos sobre a 
região, incluindo a famosa Serra do Cipó, 
começaram os comentários do tipo “se prepara que 
lá não é brincadeira não”. E realmente, parte da 
fama do local se dá por suas vias duras, com      
diversas partes negativas e exigentes fisicamente. 
Mas apesar da apreensão, confiei na escolha do 
local pelos guias e estava decidido a conhecer 
esse tão famoso local da escalada brasileira. 
Partiu Minas Gerais! 
 Chegamos no Abrigo Rupestre da Lapa 
no dia 27 de dezembro e a ansiedade pelo 
primeiro dia de escaladas no dia seguinte já era 
grande, o destino: Gruta da Lapinha, no Parque 
Estadual do Sumidouro. 
 A Gruta da Lapinha, além de suas 
impressionantes vias, carrega um significado 
histórico importante para o montanhismo por 
ter sido durante muitos anos um local proibido 
para prática da escalada, devido a discordâncias 
sobre o potencial impacto da atividade sobre o 
ambiente no parque. Após muitos debates, 
desentendimentos, negociações e acordos, a 
Gruta da Lapinha foi reaberta ao público           
escalador mas ainda com limitação de acesso a 
alguns setores. É fundamental que nós, como 
montanhistas e membros da sociedade, tomemos 
conhecimento dessas questões e adotemos práticas 
que visem a melhor utilização possível desses 
lugares, contribuindo sempre para preservação 
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dos mesmos e garantindo um acesso 
democrático, porém sustentável.
 Dia 28 de dezembro, após um café da 
manhã reforçado para garantir a energia para 
o longo dia de escaladas, partimos rumo à 
Gruta da Lapinha. Como alguns participantes 
da excursão ainda estavam a caminho de 
Minas Gerais, nosso grupo era reduzido mas 
não faltava empolgação. 
 Chegando na Lapinha, após passar 
pela portaria do Parque Estadual do Sumidouro, 
rumamos para o primeiro destino, o setor Sala 
de Aula. A escolha do setor não poderia ser 
melhor para ajudar no reconhecimento desse 
novo estilo de escalada para muitos dos 
integrantes da excursão. Com a maior parte 
das vias alternando entre III e IV grau, foi a 
maneira ideal e mais divertida de começar o 
dia se adaptando ao generoso calcário com 
seus “agarrões”. 
 Todos puderam escalar e sentir um 
pouquinho do que é o estilo da escalada   
esportiva em Minas Gerais. Mas nem tudo foi 
moleza, ainda nesse setor a Via do Tetinho 
(Vsup) já apareceu para mostrar que 
realmente os braços precisam estar preparados 
para encarar os verdadeiros desafios mineiros.
Fechamos o primeiro dia de escaladas na 
Gruta da Lapinha no setor Bigodes, com vias 
um pouco maiores, mais exigentes e                  
extremamente divertidas. Um primeiro dia 
perfeito para aclimatar o pessoal para tudo 
que ainda estava por vir.
 O destino do segundo dia foi a clássica 
Lapa do Seu Antão, um lugar que somente a 
visão da curta trilha de aproximação já faz 
você ficar em êxtase com o que vem pela frente. 
Um paredão calcário de aproximadamente     
25 metros, enormes negativos e uma escadaria 
que corta todo esse setor. A impressão é de 
adentrar um novo mundo ao percorrer essa 
escadaria encravada no calcário e repleta de 
vias para todos os lados.
 Com todos já se sentindo mais 
confortáveis com esse estilo de escalada, a 
Lapa do Seu Antão foi o local com mais vias 
equipadas, totalizando 16 vias que variaram 
do IV ao VIsup. Dentre as vias mais divertidas 
do dia, posso destacar a Expresso Colares 
(VIsup) que inicia em um bonito lance de 
tesoura; e a 14:45:00 (VI), uma via que começa 
em um lance sem pés, exigindo bastante força 
nos braços. 
 O terceiro dia de escaladas seria em 
um dos picos mais famosos da escalada esportiva 
brasileira, e o motivo do meu maior receio com 
a viagem (risos nervosos), a Serra do Cipó. Da 
estrada onde deixamos os carros já era 

possível ter uma visão das paredes mais altas do 
Grupo 3, com seu calcário alaranjado que ao mesmo 
tempo fascina e intimida. 
 Passear pelos setores, ver algumas vias 
equipadas e as linhas que muitas vezes parecem 
desafiar a gravidade é uma verdadeira aula das 
possibilidades infinitas que existem no local.
 Iniciamos o dia escalando duas vias de          
V grau no setor Vale Zen, um excelente início para 
provar que o Cipó também é sim um local para quem 
está iniciando no mundo da escalada esportiva. 
Todos os presentes fizeram as vias sem grandes 
problemas e a sensação de satisfação foi geral.

 Um dos grandes desafios do dia foi a via 
Avenida Brasil (6c), uma via em uma aresta do 
setor Vale Zen, de extensão considerável e 
algumas passagens negativas de impressionar.
 Mas um dos pontos altos do dia, e porque 
não dizer da viagem, para mim, aconteceu no 
setor Ninhos, onde, depois de guiar a via         
Viadagem (5a) e com a adrenalina lá em cima por 
guiar minha primeira via na Serra do Cipó, entrei 
na via Ninhos (6b) que dá nome ao 
setor. Uma parede negativa do início ao 
fim, cheia de agarrões e uma rocha que 
ao brilho do sol ganhava tons de dourado 
tornando a visão dessa via hipnotizante. 
 Sem dúvidas, a Serra do Cipó 
é realmente tudo isso que falam do 
lugar. Escalada dura, exigente, mas ao 
mesmo tempo um lugar mágico e que 
me fez sair de lá já pensando em 
quando iria voltar.
 Quarto dia de escaladas, 
último dia do ano e o cansaço começa a 
bater. Nosso destino foi a Gruta do 
Baú, um local que de cara já impressiona 
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Gabriel Lousada
é sócio do CEB.

AJUSTANDO A MOCHILA AO CORPO:
COMO REGULAR AS ALÇAS
E FIVELAS PARA MELHOR
DISTRIBUIÇÃO DO PESO

6 DICAS

LEIA O MANUAL. ESTUDE SUA MOCHILA.
AFROUXE O SISTEMA.
 Antes de começar, leia o manual que acompanha o 
produto! Parece óbvio, mas há quem não lhe dê muita 
importância. Os fabricantes das principais marcas de produtos 
de montanhismo investem muito em pesquisa, desenvolvimento 
e inovação, e o resultado concreto disso tudo é o material que 
estamos adquirindo (e que não é barato!). Ninguém melhor 
que o próprio fabricante para fornecer as informações básicas 
sobre a mochila, como características técnicas, tecnologia, 
funcionalidades, mas também orientações de manuseio e 
conservação. Após ler o manual, observe e estude sua mochila. 
É importante conhecer o que temos em mãos.

 Em nosso último artigo, 
publicamos 5 dicas rápidas de como 
arrumar a mochila, para otimizar o 
espaço distribuindo melhor peso e 
volume. A última dica tratava 
exatamente do ajuste da mochila ao 
corpo, com orientações sobre o sistema 
de regulagem com alças e fivelas do 
dorso, ombro, peito e cintura.              
O correto ajuste da mochila é essencial 
para a melhor distribuição do peso 
e, consequentemente, garantia de 
conforto e segurança ao longo da 
atividade, além da conservação do 
material.

Neste artigo reproduzimos imagens 
do sistema de regulagem de uma 
mochila cargueira. Tenha em mente 
que o sistema de regulagem varia de 
acordo com o modelo de mochila de 
cada fabricante e que há diferenças 
entre modelos masculinos e femininos 
com design ergonômico para             
diferentes medidas de altura, dorso, 
quadril e ombros. Compre a mochila 
certa para a sua atividade e de 
acordo com o seu corpo.

Note-se que nas mochilas cargueiras, 
pensadas justamente para carregar 
certa quantidade de peso e volume 
com conforto em longas caminhadas 
e travessias, o sistema de regulagem 
costuma ser bem completo, com 
algumas variações dependendo do 
modelo e do fabricante. 

A seguir, elaboramos 6 dicas de 
como ajustar a mochila ao corpo 
para uma melhor distribuição do 
peso.

pela altura de suas vias (ainda mais quando 
você se acostuma a escalar vias de 10-15 
metros, rs). Os grandes destaques desse dia 
ficaram para as vias Túnel do Tempo (VI) e 
Candyman (VI), vias tão longas comparado ao 
que estávamos escalando nos outros dias e que 
fez parecer que estávamos no Pico Maior de 
Salinas. 
 Na noite de Réveillon, agora juntos do 
grupo que teve como destino a travessia 
Lapinha – Tabuleiro, todos foram recompensados 
com uma deliciosa e farta ceia (e bota farta 
nisso!!!) de comida mineira direto da roça. Uma 
passagem de ano de muita confraternização, 
alegria, riso fácil e a certeza que a escolha do 
destino foi a melhor possível.
 Após uma noite de confraternizações, 
nada melhor para começar o ano do que mais 
um dia de escalada nesse que seria nosso 
último local clássico da viagem, o Sítio do Rod. 
Passamos todo o dia no Grupo 2, onde foram 
equipadas ao todo 9 vias que variavam de IV ao 
VIsup. Um excelente encerramento para essa 
viagem incrível e que me fez concluir o último dia 
com a vontade de voltar o mais breve possível.
 Finalizo esse texto com um enorme 
agradecimento aos guias Ricardo Barros e 
Alexandre Ciancio, e ao monitor William 
Nascimento, por organizarem essa viagem e 
por todos os ensinamentos transmitidos ao 
longo das escaladas. 
 Não poderia deixar de agradecer também 
a todos os participantes pelos incontáveis 
momentos de alegria, descontração, incentivos 
mútuos e companheirismo. Eu não podia        
pedir mais da minha primeira viagem            
pelo Centro Excursionista Brasileiro.

Dica n° 1

Dica n° 2

DICAS DE
MONTANHA

AJUSTE DO DORSO.
 Preferencialmente, deve-se começar com o ajuste das 
costas, da região dorsal (1° passo do ajuste), ainda com a 
mochila fora do corpo. O sistema de ajuste do dorso (também 
chamado de costado), se houver, está localizado na parte de 
trás da mochila que fica em contato com as costas, e tem a 
função de regular a altura da mochila de acordo com as costas 
(e o tronco) de cada pessoa. O sistema pode variar muito em 
cada modelo, mas geralmente é composto por uma peça 
central (armação) de alumínio, fibra de carbono ou outro 
material leve e resistente, presa com velcro e fitas que, 
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 No momento do primeiro 
ajuste, afrouxe todo o sistema de 
regulagem, liberando as alças e 
tirantes. Em seguida, coloque alguns 
itens dentro da mochila para fazer 
certo peso e volume, de modo a 
facilitar e tornar mais realista o 
ajuste ao corpo (uma mochila 
completamente vazia pode dificultar 
o ajuste).

quando solta, permite deslocar o 
sistema para cima ou para baixo, 
regulando a altura da mochila com 
as alças dos ombros. Muitos 
modelos já oferecem tamanhos 
pré-determinados (S, M, L, XL etc.), 
outros não, o que pode tornar a 
operação mais difícil. Em alguns 
fabricantes esse sistema de           
regulagem do dorso pode ter como 
critério de ajuste a altura da 

pessoa, em outros a 
medida em centímetros 
do topo do osso do 
quadril (crista ilíaca) 
até a base do pescoço 
(7ª vértebra cervical, 
vértebra C7). O correto 
ajuste do dorso é   
essencial para adaptar 
a mochila ao tamanho 
de cada pessoa.

sistema de regulagem
do dorso

escala de regulagem
(diferentes tamanhos)
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AJUSTE DO DORSO.
 Preferencialmente, deve-se começar com o ajuste das 
costas, da região dorsal (1° passo do ajuste), ainda com a 
mochila fora do corpo. O sistema de ajuste do dorso (também 
chamado de costado), se houver, está localizado na parte de 
trás da mochila que fica em contato com as costas, e tem a 
função de regular a altura da mochila de acordo com as costas 
(e o tronco) de cada pessoa. O sistema pode variar muito em 
cada modelo, mas geralmente é composto por uma peça 
central (armação) de alumínio, fibra de carbono ou outro 
material leve e resistente, presa com velcro e fitas que, 

Dica n° 3
AJUSTE DA CINTURA
 Em seguida, com a mochila já sobre as costas, regula-se a alça do 
quadril (também chamada de “barrigueira”), fechando o cinto ao redor da 
cintura e puxando as fitas laterais (2° passo do ajuste). A alça do quadril, 
como o nome indica, deve ficar confortavelmente sobre o osso do quadril 
(precisamente, na altura da crista ilíaca). Se ficar muito acima irá 
espremer o estômago, muito baixo prejudicará o movimento das pernas. 
Uma vez presa e ajustada a barrigueira na posição correta, o fundo da 
mochila ficará um pouco acima das nádegas e o peso se concentrará 
nessa região do quadril (que deve concentrar entre 70-80% do peso total), 
diminuindo bastante a pressão sobre os ombros. 

Dica n° 5
AJUSTE DO PEITO
 O cinto do peito (ou fita peitoral) 
serve para unir as duas alças dos ombros e, 
uma vez afivelado e ajustado, evita que as 
alças se movam, mantendo-as sempre no 
mesmo lugar, estabilizando a mochila 
sobre os ombros ao longo da caminhada e 
evitando o seu deslocamento em caso de 
movimentos bruscos (4° passo do ajuste).    
O ajuste deve ser feito sem exercer muita 
pressão sobre o tórax. 

Dica n° 6
AJUSTE ADICIONAIS
 Dependendo do modelo, existem 
também ajustes adicionais: um superior para o 
dorso na altura da alça dos ombros, e outro 
inferior na alça do quadril (5° passo do ajuste). 
Puxando as pequenas fitas acima das alças nos 
ombros (também chamadas de fitas “indicadores 
ou levantadores de carga”), a mochila se         
aproxima ainda mais da parte superior dos 
ombros, conferindo um ajuste ainda mais preciso 
da parte superior. Essas pequenas correias 
devem formar um ângulo de 45 graus com as 
alças dos ombros. Deve-se ter atenção para não 
puxar muito e provocar o acúmulo de peso sobre 
os ombros. Como vimos acima, o ideal é que a 
maior parte do peso fique na altura do quadril, e 
não dos ombros. Já as fitas inferiores da alça do 
quadril (também chamadas de fitas “estabilizadoras 
de carga”) têm como função manter a parte 
inferior da mochila mais próxima da bacia e, 
portanto, garantir mais estabilidade em 
terrenos difíceis mesmo com carga pesada.            
A combinação desses dois sistemas de carga 
permite uma melhor distribuição do peso.          

 Por fim, cabe uma última orientação 
acerca da limpeza e manutenção da mochila 
para sua conservação. Após a atividade não 
guarde imediatamente a sua mochila no 
armário. Umidade e sujeira excessiva podem 
diminuir significativamente a vida útil do 
material. Faça uma limpeza com pano úmido 
(se necessário, use um pouco de sabão neutro) 
para retirar o excesso de barro, suor e até 
mesmo de resto de protetor solar do tecido e, se 
for o caso, use também uma escova macia para 
retirar restos de vegetação e terra da parte 
interior das alças, fivelas e dos zíperes. Após a 
limpeza deixe a mochila secar na sombra. 

 Siga sempre as recomendações do 
fabricante para cada modelo de mochila. Isso 
não apenas ajuda na conservação e durabilidade 
do material, mas também pode ser útil em caso 
de eventual troca do produto dentro do prazo de 
garantia.

 Sempre que possível, arrume sua 
mochila com antecedência, para evitar que não 
falte nenhum item essencial ou que acabe 

Dica n° 4
AJUSTE DOS OMBROS
 A regulagem nos ombros (3° passo do ajuste) se dá por meio 
das fitas situadas em ambas as alças laterais dos ombros.                 
Puxando-as simultaneamente, o costado da mochila se aproxima das 
costas do usuário. Deve-se ter cuidado para não puxá-las                         
demasiadamente, a fim de evitar que o peso da mochila fique muito 
sobre os ombros, quando o correto é dividi-lo entre o quadril e os 
ombros (que devem suportar não mais que 20-30% do peso total). Com 
a mochila muito pesada em longas travessias, esse ajuste é decisivo 
para o conforto e a resiliência do montanhista. De maneira ideal, as 
alças laterais dos ombros devem ficar entre as escápulas (nome atual 
das omoplatas), passando sobre a clavícula.
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levando, por conta da pressa, coisas em excesso e 
desnecessárias. Pressa é quase sempre inimiga da 
perfeição e também do peso dentro da mochila. 
 Busque sempre otimizar o espaço com a 
distribuição uniforme de peso e volume dentro da 
mochila, como descrevemos em nossa matéria 
anterior (Boletim março/abril 2020 |          
https://www.ceb.org.br/wp-content/uploads/CEB 
_boletim_marco-abril-2020.pdf). Há estudos que 
indicam que o limite máximo de peso não deve 
ultrapassar 20-25% do peso corporal de um adulto 
saudável; para crianças esse limite não deve 
ultrapassar 10%. Peso em excesso e ainda      
transportado de forma incorreta pode causar 
grande desconforto durante a caminhada e, se de 
forma prolongada ou intensa, também algum tipo 
de lesão muscular. Claro que existem situações e 
pessoas que ultrapassam facilmente esses limites, 
mas isso é assunto para outra matéria.

quando solta, permite deslocar o 
sistema para cima ou para baixo, 
regulando a altura da mochila com 
as alças dos ombros. Muitos 
modelos já oferecem tamanhos 
pré-determinados (S, M, L, XL etc.), 
outros não, o que pode tornar a 
operação mais difícil. Em alguns 
fabricantes esse sistema de           
regulagem do dorso pode ter como 
critério de ajuste a altura da 

pessoa, em outros a 
medida em centímetros 
do topo do osso do 
quadril (crista ilíaca) 
até a base do pescoço 
(7ª vértebra cervical, 
vértebra C7). O correto 
ajuste do dorso é   
essencial para adaptar 
a mochila ao tamanho 
de cada pessoa.

 Por outro lado, se não afivelado 
ou se muito frouxo o sistema, a mochila 
pesada tende a deslocar as alças dos 
ombros, o que pode ser um fator de 
desconforto ou mesmo de risco em  
determinadas situações críticas.          
Costuma haver também um trilho 
lateral para a regulagem da sua altura, 
de modo a facilitar o posicionamento 
mais confortável sobre o peito. Atenção, 
nem toda mochila dispõe de fita peitoral.

Em caminhadas mais longas e travessias pode-se 
ganhar maior conforto variando a intensidade da 
pressão entre as fitas, afrouxando ou apertando as 
fitas superiores dos ombros e as inferiores dos 
quadris.

osso do quadril

20-30% do peso

70-80% do peso

cinto do peito

Posição sobre os ombros

levantador de carga

estabilizador de carga

comprimento do dorso (A)

Como regular a mochila de acordo com o comprimento de dorso e altura

ajuste da alça do quadril



Bruno Negreiros
engenheiro ambiental

e sócio do CEB.

Gabriel Lousada
geógrafo, mestre em geografia

e sócio do CEB.

Rafael Damiati
geógrafo, mestre em sensoriamento 

remoto e monitor do CEB.

 Encerramos nossa última edição com 
uma pergunta bastante comum durante a 
realização do planejamento de viagens,  
expedições ou prática de atividades ao ar 
livre: Onde conseguir mapas desses lugares?
 A cartografia, enquanto ciência 
responsável por produzir os mapas, pode ser 
dividida em duas grandes áreas: cartografia 
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Bruno Negreiros, Gabriel Lousada
e Rafael Damiati
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geral ou de referência, e a cartografia         
temática (MENEZES; FERNANDES, 2013). 
A primeira é aquela que estabelece as bases 
das informações cartográficas de todo o 
território nacional, tendo como um dos  
produtos mais conhecidos as cartas 
topográficas. No Brasil, é produzida pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e pela Diretoria de Serviço      
Geográfico do Exército Brasileiro               
(DSG - https://bdgex.eb.mil.br/).
 As cartas topográficas apresentam 
dados extremamente relevantes para a       
prática do montanhismo, tais como                  
informações sobre o relevo e representações 
de interferências humanas como cidades, 
estradas, trilhas etc. São esses mapas os 
mais utilizados para orientação e navegação 
no montanhismo. No portal do IBGE, tais 
cartas podem ser encontradas no caminho                    
apresentado a seguir:

www.ibge.gov.br > Geociências >  Downloads > 
Cartas_e_mapas > Folhas_Topógráficas > 

Editoradas > Escala_50mil.

 Segundo Cavallari (2008), as cartas 
com escala 1:50.000 são as melhores para as 
nossas atividades por conta do nível de            
detalhamento corresponder à capacidade de 
deslocamento sem o uso de veículos. Vale 
ressaltar a importância de se manter a escala 
original durante a impressão do mapa.           
Falaremos mais sobre isso em colunas 

posteriores. Com as opções  apresentadas, 
é só escolher o mapa que melhor representa a 
sua área de interesse. Procure sempre saber 
quais são as cidades próximas, já que esse 
pode ser um indicativo do nome dado ao 
mapa. Um bom exemplo está na Travessia 
Petrópolis x Teresópolis, encontrada na carta 
Itaipava (MI-27154). 

 Por outro lado, a cartografia temática, 
também conhecida como de propósito             
especial, produz mapas com a intenção de 
realizar o inventário, análise ou síntese de 
fenômenos físicos ou humanos (MENEZES; 
FERNANDES, 2013). Em outras palavras, 
são mapas pensados para atender a               
uma infinidade de propósitos específicos, 
como por exemplo: indicar         
as principais trilhas e pontos 
turísticos de um Parque Nacional, 
classificar as unidades de relevo 
de uma região, entre outros. Os 
mapas temáticos podem ser 
produzidos tanto por órgãos 
oficiais do governo, como por 
empresas, universidades e até 
pessoas que não trabalham 
nessa área mas tenham             
interesse pelo assunto. 
 Neste tipo de mapa não 
há necessidade de uma             
representação formal seguindo 
as escalas padrão do               

mapeamento de referência. Seu objetivo é 
informar através de figuras que                      
representam bons pontos de referência, 
como construções ou elementos naturais. 
Um bom exemplo é o mapa de trilhas da 
parte baixa do Parque Nacional da Serra   
dos Órgãos, disponível no site                     
https://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/.

 Se a sua busca é por uma fonte 
de mapas temáticos de abrangência 
regional e/ou nacional, a seção de mapas 
do site do IBGE pode ser sua melhor 
escolha. O acesso é feito através do link 
https://mapas.ibge.gov.br e nele estão 
disponíveis mapas dos biomas, clima, 
relevo, solos, geologia, entre outros.
 Até agora falamos somente sobre 
mapas tradicionais, feitos para serem 
visualizados em papel, ou mesmo em 
uma tela, sem nenhum tipo de interação 
ou edição. Mas a cartografia moderna é 
pautada em dados digitais, sendo 

possível que o usuário selecione feições de 
interesse, crie novas informações e combine 
com outros dados diversos. Esse é o tema da 
nossa próxima coluna, então se você quer 
aprender um pouco mais sobre o download e 
utilização de dados geográficos, fique ligado 
na próxima edição do Sobre Mapas e       
Montanhas, no Boletim do CEB.

Referências
CAVALLARI, G. Manual de trekking &      
aventura. São Paulo: Editora Kalapalo, 
2008.

MENEZES, P. M. L.; FERNANDES, M. C. 
Roteiro de cartografia. 1. ed. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2013. 288 p.

1. Selecione “Geociências” na página inicial

2. Clique em Downloads

3. Percorra o caminho até a escala de interesse.

Mapa temático das trilhas da parte baixa do
Parque Nacional da Serra dos Órgãos

4. Selecione a carta topográfica correspondente à sua aventura
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 Seu Ahirthon entrou para o CEB por 
intermédio do Milton Bastos, antigo sócio. Como ele vendia 
autopeças para Seu Ahirthon, ele indicou o clube e falou:
 - Seu Ahirthon, o senhor precisa caminhar!
 Ele tomava muitos remédios, mais de 20, mas 
ao entrar para o CEB através do Milton, ele foi 
melhorando, foi diminuindo os remédios e fez logo o 
Curso Básico de Montanhismo, acho que o CBM 81.       
E daí para frente ele só caminhou com a gente. Foi uma 
parceria, uma amizade excepcional. 
 No CBM, ele fez a travessia Petrópolis- 
Teresópolis na boa conosco e acampou no Abrigo 4. Daí 
em diante, fizemos muitas travessias e passeios, e 
foram aventuras sensacionais. Em uma das aulas da 
Babilônia, o Menudo pediu para ele tirar a equalização. 
Num momento de distração, Menudo achou que ele ia 
cair, ficou desesperado e começou a falar, achando que 
seu Ahirthon não estava ouvindo. Mas ao descer, seu 
Ahirthon rindo, disse que estava ouvindo e observando 
o desespero do Menudo, mas estava tudo sob controle.
 Uma travessia interessante foi a Tutóia- 
Caburé, que fica nos Pequenos Lençóis. De Caburé 
fomos até a tia Luzia, em Atins, comer um delicioso 
camarão. Depois disso, ele fez a Chapada Diamantina 
conosco, repetida várias vezes. Primeiro, fez a Cachoei-
ra da Fumaça por baixo e depois por cima. Dali fomos 
para o Capão, em seguida para Gerais do Vieira, 
andamos toda aquela região. Acampamos na Toca do 
Gavião e de lá fizemos várias coisas. Seguimos para 
Mucugê... foi sensacional.
 Ele foi várias vezes à Ilha Grande conosco: 
Parnaioca, Aventureiro... Fez muitas travessias mas 
também muitas caminhadas curtas. 
 Tem as peripécias no carnaval: quem não 
lembra de Itamonte, Santa Maria Madalena, São José 
do Barreiro e Cantagalo? Nós éramos sempre seus 
companheiros, ele gostava de sair com a gente e 
fazíamos questão da companhia dele. Um dia nós 
falamos: “é uma questão de honra levá-lo aos 3 picos 
maiores do Nordeste” e ele topou – Itobira, Pico das 
Almas e Pico do Barbado, sendo que no Itobira nós    
acampamos lá em cima com ele.
 Agora as pérolas... Em Catas Altas, ele          
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Para sempre em

AVENTURAS E PÉROLAS DO
SAUDOSO AMIGO SEU AHIRTHON

ZÉ MARIAN�s� C�ações

apareceu [fantasiado] de abelhinha. A abelhinha deu o que 
falar, foi muito engraçado. 
 Sobre se perder... Em Caparaó ele se perdeu em 
dois dias seguidos, embora o pessoal ache que foi só um dia. 
No primeiro dia, ele se perdeu voltando do Morro da Cruz 
do Negro. Eu [Antonio] fiquei atrás com ele e tive que ir ao 
banheiro. Falei para ele: “seu Ahirthon, vira aqui esse 
morrinho e vai em direção ao sol”. Ele foi reto. Eu consegui, 
depois de algum tempo, achá-lo lá dentro da mata. No outro 
dia, ele se perdeu no cotovelo. Ao invés de virar à direita, ele 
foi reto e causou aquela preocupação. Tivemos que acionar 
o resgate, que de fato achou que ele estaria naquela direção. 
Nós o encontramos já armando a barraca. Com ele não tinha 
problema não, já ia passar a noite na barraca numa boa.
 Outra vez, quando fomos à Pedra do Sino, na volta 
do Abrigo 4 ele já estava subindo em direção ao Sino de 
novo. A sorte que o pessoal viu e foi lá resgatá-lo. 
 No carnaval em Conservatória, retornando para o 
camping, ele seguiu o asfalto direto, ao invés de entrar na 
estrada de terra, e foi parar quase em Santa Rita de Jacut-
inga. De manhã, ele apareceu de carona num carro de 
polícia, carregando um pack de cerveja!
 Ele tinha uma memória sensacional. Cantava 
todos as músicas da época dele, que nós nunca tínhamos 
ouvido falar. Sabia todas! E também contava muitos causos. 
Gostava de falar do causo do Garrincha, lá em Pau Grande.
 Numa festa de aniversário dele, ao lado da Capela 
Mayrink, foi muita gente. A família ficou surpresa em ver 
tantas pessoas e como ele era querido.
 Exemplo de força, coragem, perseverança, 
persistência e de querer bem viver... Seu Ahirthon, grande 
torcedor do Flamengo, partiu no dia 5 de julho, deixando 
saudades.

 Ele, o José Maria Fagundes da Cruz,        
mineiro de Barbacena, nascido em 15 de junho de 
1953, o Zé Maria, o Zé, nos deixou em 30 de agosto.
 Veio para o Rio de Janeiro nos anos 80, onde 
entrou para o CEB e fez das montanhas sua paixão e 
do clube a extensão de sua casa, onde tornou-se guia, 
atuando por mais de 30 anos.
 Estava sempre com um sorriso no rosto, 
muito comunicativo e sempre disposto a ajudar. 
 No CEB, sentava-se na cantina sempre na 
mesma mesa, para a qual lembro parte da letra de 
uma música elegante e clássica, assim como ele: 
“Naquela mesa está faltando ele e a saudade dele 
está doendo em mim”. 
 Junto aos amigos mais chegados, sempre 
pontual e confiável, formou um grupo no qual 
manteve uma convivência ininterrupta por quase    
40 anos: todo o fim de semana escalávamos ou        
fazíamos caminhadas. 
 Fará uma grande falta, deixando uma 
enorme saudade.

Antonio Dias e Zozimar Moraes (Menudo)

Mauricio Carvalho

Amigo José Maria
 Montanhista deveria ter seus últimos dias na 
montanha, ambiente onde dedicou sua vida, praticou 
suas melhores aptidões e, provavelmente, viveu suas 
melhores emoções. A morte, mais do que inexorável, 
pode ser fortuita e, nesse caso, deixa o ressentimento 
da tragédia, do inconformismo. 
 Quando recebi a notícia do falecimento do 
amigo José Maria, guia e veterano do CEB, me assolou 
a incredulidade, a apatia, porque o tinha especialmente 
"inoxidável" nesses quase 40 anos de convivência. 
Estava em plena e produtiva forma, no ritmo de       
"apreciar as paisagens", como gostava de dizer.             
Infelizmente partiu longe das montanhas e, de certa 
forma, dos amigos, num perverso contexto de 
pandemia, nesta grave crise sanitária mundial.
 O montanhismo remete ao conceito de 
conquistas e de fato essa é a essência da atividade: 
conquistar espaços, superar barreiras, interagir e 
proteger o meio ambiente, redefinir limites. Mas 
também é, e deve ser, mais do que isso. O Zé exerceu 
essas prerrogativas com qualidade, individual e          
coletivamente, conduzindo sua missão de guia de 
montanha do CEB com competência, respeito e 
solicitude aos veteranos e novatos, aos fortes e menos 
fortes, aos experientes e menos experientes, aos         
conhecidos e desconhecidos. 

Lauro Sobral

Antonio Dias e
Zozimar Moraes (Menudo)

são guias do CEB.

Maurício Carvalho C. da Silva
é guia do CEB

 Ainda que fosse o mais carioca dos mineiros, 
duas características lhe eram peculiares: comedimento 
e indiferença à tecnologia:
- Na primeira, se reservava à contemplação, interagindo 
somente quando inquirido mas, uma vez ambientado, 
defendia seus pontos de vista com contundência. 
- Na segunda, com a sapiência de quem usa a              
simplicidade como força motriz da eficiência,                
atravessou 6 décadas sem deixar-se escravizar por 
redes sociais, internet e apps. Aliás, nunca teve redes 
sociais, muito menos usava apps. Pelo contrário, me 
confidenciava sentir saudades das antigas pranchetas 

de marcação das atividades, onde a partir do nome 
grafado bastava ir no salão interagir com quem iria 
guiar, ou participar. 
 Celular era admissível, o mais simples, sem 
conectividade, afinal precisava falar rapidamente com 
seus clientes. E só. Desmarcar atividades? "Na base, é 
regra!".
 O único cartão de crédito que teve na vida, 
sabe-se lá como disponibilizaram, não usava pois não 
ia "cair na armadilha" de pagar juros para banco. 
Como também achava prático guardar dinheiro em 
casa, nos seus "esconderijos". Óbvio que o Zé tinha 
conta corrente pois era um cidadão sobretudo prático 
mas, percebam, isso não nivelava sua caminhada. 
Nunca, jamais.

 A efemeridade da vida às vezes nos torna 
muito acelerados, alijados da percepção periférica, 
mas algumas pessoas deixam marcas especiais, 
inspiradoras diria. Nessa homenagem póstuma, me 
ocorre a frase de Sir Charles Chaplin "não sois 
máquinas, homens é que sois" e quanto o Zé se permitia 
ao autocuidado. Sem vaidades, sem rusgas, sem 
pressa, apegado tão somente aos seus poucos e bons 
livros, sobre os quais adorava debater longamente.
 O autocuidado é uma experiência de 
percepção individual e em algumas situações de uma 
eficácia ímpar. Nos mantém focados e felizes. Estou 
envelhecendo antenado nesses exemplos, e me inspiro 
no Zé Maria. 
 Não posso afirmar que o Zé era unanimidade 
até porque, segundo a linha rodrigueana, "toda 
unanimidade é burra", mas tinha muitos, diversificados, 
fiéis, amigos e admiradores que 'iremos' sentir por 
muito tempo sua prematura ausência física. Menos 
mal, ficam as ótimas referências do convívio que 

alcançaram todos que lhe rodearam. Agora freqüentará 
merecidamente nossas lembranças junto com outros 
saudosos montanhistas cebenses, Luzia Caracciolo, 
Manoel Lordeiro, Joaquim Hilário, Jessé, Ivo Pereira, 
Hercílio Dias, Luiz Arnaud, Sobral Pinto, Herald 
Zerfas, Joaquim Braga, Hermínia Blackx etc, que 
como ele ajudaram fazer do CEB referência na prática 
de atividades ao ar livre. Coitada da unanimidade, e 
sua ausência de pluralidade!
 O CEB tem como principal característica, na 
minha opinião, a solidariedade e a investida na   
transmissão coletiva do conhecimento e, certamente, 
perfis como o do Zé Maria surgem justamente por 
causa dessa sinergia que permeia nossas relações.      
É uma troca natural. Claro são processos pessoais e 
individuais, mas é preponderante para a qualidade 
dos nossos montanhistas, para essa poderosa força 
que transcende o ambiente de montanha. E o CEB 
vem formando mais, sempre, pois investir no ser 
humano é primordial, mais do que num "especialista" 
sem empatia. Não somos máquinas, somos homens.
 Agradeço a oportunidade de escrever essas 
linhas, desejo que a passagem do Zé Maria por nossas 
vidas continue nos inspirando, ao tempo que               
trataremos respeitosamente de mantê-lo para sempre 
em nossos corações.
 Valeu, Zé!
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 Montanhista deveria ter seus últimos dias na 
montanha, ambiente onde dedicou sua vida, praticou 
suas melhores aptidões e, provavelmente, viveu suas 
melhores emoções. A morte, mais do que inexorável, 
pode ser fortuita e, nesse caso, deixa o ressentimento 
da tragédia, do inconformismo. 
 Quando recebi a notícia do falecimento do 
amigo José Maria, guia e veterano do CEB, me assolou 
a incredulidade, a apatia, porque o tinha especialmente 
"inoxidável" nesses quase 40 anos de convivência. 
Estava em plena e produtiva forma, no ritmo de       
"apreciar as paisagens", como gostava de dizer.             
Infelizmente partiu longe das montanhas e, de certa 
forma, dos amigos, num perverso contexto de 
pandemia, nesta grave crise sanitária mundial.
 O montanhismo remete ao conceito de 
conquistas e de fato essa é a essência da atividade: 
conquistar espaços, superar barreiras, interagir e 
proteger o meio ambiente, redefinir limites. Mas 
também é, e deve ser, mais do que isso. O Zé exerceu 
essas prerrogativas com qualidade, individual e          
coletivamente, conduzindo sua missão de guia de 
montanha do CEB com competência, respeito e 
solicitude aos veteranos e novatos, aos fortes e menos 
fortes, aos experientes e menos experientes, aos         
conhecidos e desconhecidos. 

Lauro Sobral
é sócio do CEB

Lis Vecchina Solange Almeida

 Ainda que fosse o mais carioca dos mineiros, 
duas características lhe eram peculiares: comedimento 
e indiferença à tecnologia:
- Na primeira, se reservava à contemplação, interagindo 
somente quando inquirido mas, uma vez ambientado, 
defendia seus pontos de vista com contundência. 
- Na segunda, com a sapiência de quem usa a              
simplicidade como força motriz da eficiência,                
atravessou 6 décadas sem deixar-se escravizar por 
redes sociais, internet e apps. Aliás, nunca teve redes 
sociais, muito menos usava apps. Pelo contrário, me 
confidenciava sentir saudades das antigas pranchetas 

de marcação das atividades, onde a partir do nome 
grafado bastava ir no salão interagir com quem iria 
guiar, ou participar. 
 Celular era admissível, o mais simples, sem 
conectividade, afinal precisava falar rapidamente com 
seus clientes. E só. Desmarcar atividades? "Na base, é 
regra!".
 O único cartão de crédito que teve na vida, 
sabe-se lá como disponibilizaram, não usava pois não 
ia "cair na armadilha" de pagar juros para banco. 
Como também achava prático guardar dinheiro em 
casa, nos seus "esconderijos". Óbvio que o Zé tinha 
conta corrente pois era um cidadão sobretudo prático 
mas, percebam, isso não nivelava sua caminhada. 
Nunca, jamais.

 A efemeridade da vida às vezes nos torna 
muito acelerados, alijados da percepção periférica, 
mas algumas pessoas deixam marcas especiais, 
inspiradoras diria. Nessa homenagem póstuma, me 
ocorre a frase de Sir Charles Chaplin "não sois 
máquinas, homens é que sois" e quanto o Zé se permitia 
ao autocuidado. Sem vaidades, sem rusgas, sem 
pressa, apegado tão somente aos seus poucos e bons 
livros, sobre os quais adorava debater longamente.
 O autocuidado é uma experiência de 
percepção individual e em algumas situações de uma 
eficácia ímpar. Nos mantém focados e felizes. Estou 
envelhecendo antenado nesses exemplos, e me inspiro 
no Zé Maria. 
 Não posso afirmar que o Zé era unanimidade 
até porque, segundo a linha rodrigueana, "toda 
unanimidade é burra", mas tinha muitos, diversificados, 
fiéis, amigos e admiradores que 'iremos' sentir por 
muito tempo sua prematura ausência física. Menos 
mal, ficam as ótimas referências do convívio que 

alcançaram todos que lhe rodearam. Agora freqüentará 
merecidamente nossas lembranças junto com outros 
saudosos montanhistas cebenses, Luzia Caracciolo, 
Manoel Lordeiro, Joaquim Hilário, Jessé, Ivo Pereira, 
Hercílio Dias, Luiz Arnaud, Sobral Pinto, Herald 
Zerfas, Joaquim Braga, Hermínia Blackx etc, que 
como ele ajudaram fazer do CEB referência na prática 
de atividades ao ar livre. Coitada da unanimidade, e 
sua ausência de pluralidade!
 O CEB tem como principal característica, na 
minha opinião, a solidariedade e a investida na   
transmissão coletiva do conhecimento e, certamente, 
perfis como o do Zé Maria surgem justamente por 
causa dessa sinergia que permeia nossas relações.      
É uma troca natural. Claro são processos pessoais e 
individuais, mas é preponderante para a qualidade 
dos nossos montanhistas, para essa poderosa força 
que transcende o ambiente de montanha. E o CEB 
vem formando mais, sempre, pois investir no ser 
humano é primordial, mais do que num "especialista" 
sem empatia. Não somos máquinas, somos homens.
 Agradeço a oportunidade de escrever essas 
linhas, desejo que a passagem do Zé Maria por nossas 
vidas continue nos inspirando, ao tempo que               
trataremos respeitosamente de mantê-lo para sempre 
em nossos corações.
 Valeu, Zé!

 As medidas de prevenção contra a pandemia de 
Covid-19 geraram inevitáveis impactos negativos na  
economia, como a perda de renda (principalmente por 
trabalhadores autônomos).
 Em março, quando a Diretoria do CEB anunciou o            
fechamento da sede, a Neuza da Cantina dos Montanhistas            
manifestou preocupação por ficar sem sua fonte  de sustento. 
A secretária Lis Vecchina buscou uma forma de ajudá-la, e 
também outros companheiros do clube na mesma situação. 
Junto com a auxiliar de guia Solange Almeida (Sol), e 
suporte da diretora de Comunicação Social Dôra Nogueira, 
foi criada a campanha “CEB Solidário”.
 Os associados em condições de colaborar           
depositavam qualquer quantia,  que mensalmente era 
distribuída entre os associados autônomos sem renda devido 

Homenagem do CEB ao querido guia Zé Maria:
https://drive.google.com/file/d/1gR85ppqTNOHPBvQXl9ST6XAkjfyeTWr8/view?usp=sharing

Reunião da Diretoria

Festa Julina

à crise. De abril até outubro 
a campanha arrecadou o 
total de R$ 17.057,00.
 As organizadoras e 
os assistidos agradecem a 
generosidade de todos!
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Maria Fernanda Patrício

Maria Fernanda P. Patrício é
Auxiliar de Guia e sócia do CEB

 Como uma boa geminiana, após certo 
tempo de isolamento devido à pandemia de 
Covid-19, comecei a ficar um pouco inquieta com 
algumas coisas. Entre elas, o fato de nosso querido 
e centenário clube estar tão quietinho. Sabemos 
que “quieto” não é uma palavra muito boa para 
definir o CEB, já que em todos os finais de 
semana temos variadas excursões de caminhadas, 
escaladas e até atividades culturais como visita 
a museus, bibliotecas etc. Além do que, aqueles 
que nos conhecem sabem muito bem que adoramos 
uma festinha, um churrasco e um batuque! :D  
 Mas... estamos em meio a uma terrível 
pandemia! Nada de festas e excursões... nada de 
aglomeração!! Hmmm... mais ou menos... vamos 
nos “aglomerar pela” internet!!? Por que não 
aproveitarmos esse momento mais quieto em 
casa, esse momento de reflexão sobre nossas 
vidas, prioridades, saúde, alimentação e etc, 
para também estudarmos um pouco mais sobre 
a atividade que tanto amamos, o montanhismo?
 Foi inspirada pelos nossos amigos de 
outros clubes, que começavam um movimento 
muito interessante de palestras online, que 
resolvi dar uma “zapeada” para Dorinha, nossa 
Diretora de Comunicação, e falar da minha 
vontade de movimentar um pouco o clube com 
palestras online voltadas para o montanhismo.    
A ideia inicial seria convidar, preferencialmente, 
pessoas já conhecidas dos nossos sócios e amigos 
da família CEB, como os guias e montanhistas 
com os quais sempre temos contato. Uma forma 
de nos mantermos um pouco mais “perto”, 
matando a saudade e oferecendo informações 
interessantes para aqueles que sentem falta de 
estar no meio do mato e/ou da pedra. Assim 
surgiram as Lives do CEB!
 Dividida entre trabalho no esquema de 
home office, pós-graduação, projetos pessoais, 
preocupação com a família e um “tapa no visual” 
do meu apê, comecei a fazer alguns contatos 
para convidar algumas pessoas para palestrar 
para gente. 
 Tivemos excelentes palestras com 
amigos muito queridos. Com alguns nem vimos 
o tempo passar e ficamos por horas conectados 
assistindo seus ensinamentos, tirando dúvidas e 
até batendo papo após a palestra! Já que não 
tem o “último grampo” presencial, vai no virtual! 

LIVES DO CEB
E eu bem que vi uns e outros abrindo aquela 
cervejinha gelada (ou um vinhozinho, nos dias 
mais frios) para o papo ficar mais descontraído! 
 Foram 14 palestrantes em 13 palestras, 
até o mês de agosto, com temas interessantes, 
importantes e às vezes até divertidos:

• Ricardo Barros – Situações de resgate
• Jorge Campos – Prevenção de acidentes & 
Situações de risco na montanha
• Jorge Campos – Como chegamos ao cume do 
Pico da Neblina
• Rafael Raine – A inteligência Emocional como 
base para uma escalada eficiente

• Horácio Ragucci, Ivan Amaral e Jeremias Freitas 
– Trilha Transcarioca: Histórico e sinalização
• Ângelo Vimeney – Tratamento de água em 
áreas remotas

• Patrícia Duffles e Lucas Gonçalves – Turismo 
fora da caixinha: “causos” de viagem

• Oswaldo Baldin – Destinos de escalada 
no Espírito Santo

• Kika Bradford – Bate-papo sobre 
acesso às montanhas

• Arthur Estevez “Arturzinho” – Big Wall 
e Artificial

• Patrícia Duffles – Memórias de uma 
Patricinha da Montanha

• Dra. Renata Libonati e Dr. Izar Aximoff –                   
Monitoramento e avaliação dos impactos dos incêndios 
florestais nas montanhas do sudeste brasileiro

• Lucas Gonçalves (em parceria com o Clube                    
Excursionista Carioca) – Vegetação de montanha: 
endemismos, ameaças e conservação

 Agradeço a ajuda e colaboração dos auxiliares 
de guia: Eric Coelho, pelo convite ao palestrante Rafael 
Raine, e Rafael Damiati, pelo contato, convite e 
mediação da excelente palestra dos doutores Izar 
Aximoff e Renata Libonati. Também agradeço aos 
amigos e guias do CEB, Francisco Caetano, Ricardo 
Barros e Simone D’Oliveira (Simoninha) pelas ideias e 
sugestões.
 Paralelamente às Lives do CEB, resolvi montar 
uma agenda com as diversas palestras online na área do 
montanhismo e meio ambiente, oferecidas por outros 
clubes, grupos, montanhistas diversos, empresas de 
ecoturismo e entidades públicas e privadas. Chamava-se 
“Programação Montanhística - Quarentena do CEB” e 
era divulgado diariamente, de segunda a sexta-feira, de 
forma que os sócios e amigos do CEB pudessem se 
programar com uma gama de temas para assistirem e 
estudarem durante o período de isolamento social. A 
primeira agenda foi divulgada no dia 11 de maio com 
uma programação para 2 ou 3 dias (pois novas palestras 
apareciam diariamente) e atualizada todos os dias e no 
mesmo padrão, para os 2 ou 3 dias seguintes. E assim foi 
feito durante 3 meses, quando a oferta de palestra 
começou a diminuir bastante, devido ao afrouxamento do 
isolamento em alguns locais e com minha impossibilidade 
de prosseguir. Neste projeto, tive a colaboração durante 
um período da sócia Stephanie Heyer, a quem agradeço.
 Apesar de estar em casa, o trabalho não parou, 
em certo momento aumentou absurdamente e não 
consegui mais seguir com a agenda de palestras. 
 Espero que tenham aproveitado e curtido 
bastante todos os ensinamentos e compartilhamentos 
que esses montanhistas e especialistas, conhecidos ou 
não, ofereceram gentilmente e voluntariamente para 
todos nós!
 Obrigada e até breve!
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