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Nos termos do artigo 21 §1º
do Estatuto vigente, a Diretoria do
Centro Excursionista Brasileiro convoca
o quadro social para participar da
Assembleia Geral Ordinária a
realizar-se no dia 15 de abril de 2020,
às 19h, em primeira convocação, e às
19h30, em segunda convocação, na
sede social do CEB, na Av. Almirante
Barroso, nº2, 8º andar, Rio de Janeiro,
para apreciação das contas do
exercício financeiro de 2019.

EDIÇÃO MARÇO / ABRIL 2020

II - estar no pleno gozo dos direitos sociais, em
conformidade com o artigo 69. Parágrafo Único.
Os associados Honorário, Correspondente e
Dependente não têm direito a votar.

Rio de Janeiro, 9 de março de 2020
Horário Ragucci
Presidente

Vice-presidente
Francesco Berardi
fberardi@uol.com

Diretor Administrativo
Rodrigo Taveira
As matérias
assinadas são de
responsabilidade de
seus autores. Elas
não traduzem
necessariamente a
opinião oficial do
CEB.
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rtaveira@grupounicad.com.br

Diretora de Comunicação Social
Dôra de Souza Nogueira
doranogueira@yahoo.com.br

Diretor Financeiro
Henrique Fleiuss C. Prado
henrique.prado@uol.com.br

SEDE SOCIAL
Av. Almirante Barroso, 2 - 8º andar - Centro
Rio de Janeiro / RJ | CEP: 20031-000
Telefone/fax: (21) 2252.9844
Aberto de 2ª a 6ª, de 14h às 21h

Diretora de Meio Ambiente
Denise Thome da Silva

CEB NA INTERNET
www.ceb.org.br
centroexcursionistabrasileiro
centroexcursionistabrasileiro
ceb@ceb.org.br
ouvidoria@ceb.org.br

Diretor Técnico
Pedro Bugim Ruel Vergnano

CNPJ 33.816.265/0001-11

A declaração de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) pela
Organização Mundial da Saúde foi emitida em 11/03/2020. A Diretoria do
CEB, objetivando a segurança de seus associados e colaboradores,
decidiu, preventivamente, interditar a sede no dia seguinte para uma higienização
preliminar, seguindo orientações de especialistas. Na ocasião havia
perspectiva de reabertura em breve, mas o agravamento da situação na
saúde pública levou autoridades a determinarem medidas de contenção,
como o isolamento social. Portanto, o CEB decidiu pela suspensão de todas
suas atividades (cursos, palestras e reuniões) por prazo indeterminado.
O CEB nasceu há 100 anos, logo no final da maior pandemia vivida
pela humanidade: a “gripe espanhola”. Agora a maioria de nós permanece
de quarentena em casa, testemunhando esta nova crise histórica.
O distanciamento é físico, mas o CEB continua ativo nas redes sociais e
com os canais de comunicação abertos. O Boletim também segue, com
matérias das últimas atividades realizadas na natureza, e com registros de
como nossos associados estão encarando o momento de #ficaemcasa!

Presidente
Horacio Ernesto Ragucci
hragucci@gmail.com

De acordo com o artigo 22 do Estatuto,
para ter direito a votar na Assembleia
Geral, o associado deverá:
I - ser associado do CEB há pelo menos dezoito
meses, de forma ininterrupta, não se admitindo,
como tal, períodos de afastamento, tais como
licença e suspensão, e considerando-se como
marco inicial o dia em que irá se realizar a
Assembleia Geral;

DIRETORIA

MENSALIDADES
Mensalidade
Taxa de admissão
Sócio dependente
Sócio proprietário

denisethom@gmail.com

Diretora Social
Karen Chris Silva

kariocachris@gmail.com

pedrinhobugim@gmail.com

1º Secretário
Milton Roedel Salles

milton.roedel.salles@gmail.com

2º Secretário
Luzia Cristina da Costa
lcristinanit@yahoo.com.br

R$ 55,00
R$ 110,00
R$ 11,00
R$ 33,00

Taxa de participação em excursões para não sócios
e sócios com mensalidades atrasadas: R$52,00
São isentos da taxa os convidados pessoais do guia.

Tiragem: 1.000 unidades
Editores: Dôra Nogueira, Enzo Baiocchi, Lucia Santos, Lucinda
Coelho, Márcia Cristina Souza, Patrícia Torres
Revisão: Lucia Santos e Lucinda Coelho
Diagramação: Josye Villela
Impressão: Gráfica Tudo Para Ontem (tudoparaontem@terra.com.br)

CONSELHO DELIBERATIVO
Membros natos
Antônio Candido Dias, Cláudio Rodrigo Taveira,
Francesco Berardi (presidente), José Pelaio
Teixeira Gonçalves, Mary Sebastiana Aranha
Rossi, Simone Henor Leão.
Membros eleitos
Adilson Rodegheri Peçanha, Antônio Carlos
Fernandes Borja, Claudia Bessa Diniz Menezes,
Fernando Roberto Esteves, Flavio dos Santos
Negrão, Henrique Fleuiss C. Prado, Horacio
Ernesto Ragucci, José Maria Fagundes da Cruz,
Luis Fernando Fernandes Pimentel (secretário),
Martinus Johannes Theodorus Van Beeck
(vice-presidente), Milton Roedel Salles, Pedro
Bugim Ruel Vergnano, Ricardo Moreira Barbosa,
Silvia Maria de Almeida, Zilda Alves de Magalhães.

FUNDADO EM 1º DE NOVEMBRO DE 1919.
CEB, O CLUBE DE MONTANHISMO MAIS ANTIGO DO BRASIL.
02

28 dias de

EQUADOR
Texto e fotos de Pedro Bugim

Via de regra, minhas férias são
divididas em duas, permitindo assim a
realização de ao menos duas viagens mais
elaboradas, anualmente. Entretanto, como
em 2019 já havia aproveitado o carnaval
para levar minha esposa Laura e meu filho
João Pedro ao Chile (com intuito de subir o
Cerro Plomo, com 5.462 m), a decisão foi
por tirar uma única folga de mês completo.
Com isso, o segundo desafio seria: “Para
onde?”.
A escolha não foi fácil, mas eu e
Laura nos baseamos em três fatores
principais:
1) Preço (passagens, hospedagem,
transportes etc.);
2) Novidade (deveria ser um país que
ambos desconhecíamos); e
3) Possibilidade de realizar conquistas e
subir altas montanhas. Juntando tudo isso,
após várias tentativas de combinação,
como resultado da equação, acabamos
chegando ao Equador.

Com pouquíssima pesquisa prévia
sobre o país, lá fomos nós, em 23 de julho
de 2019 (exatamente no dia em que eu e
Laura comemorávamos 3 anos juntos),
para a cidade de Quito, capital do Equador.
Tamanho era nosso desconhecimento
sobre a região, que lá chegando, estranhamos
o frio e o cansaço em excesso... Apenas um
dia depois de chegar, fomos descobrir que
esta cidade se situa a quase 3 mil metros de
altitude!
Nossa hospedagem foi a melhor
possível, pois alugamos um ótimo
apartamento para o mês inteiro no bairro
La Mariscal (uma das melhores localidades
da cidade), pela bagatela de R$ 830,00.
Assim, teríamos uma base fixa, sem

necessidade de deslocamento entre hostels,
com os mais de 100 kg de equipamentos que
levamos, mesmo que não fôssemos usar o
apê todos os dias. Foi uma das escolhas mais
acertadas da viagem.

INICIANDO O MODO MONTANHA
Após um dia de compra de mantimentos
e pequenos passeios, resolvemos entrar de
vez no “modo montanha” e fomos conhecer
o vulcão Rucu Pichincha, com 4.698 m de
altitude, bem próximo ao centro de Quito.
Além de um ônibus e um táxi, é necessário
pegar um teleférico que nos deixa perto dos
4 mil metros de altitude. Deste ponto, a trilha
de pouco mais de 5 km começa com pouca
inclinação e segue uma aresta bem
demarcada. Apesar das bifurcações
existentes, a orientação é bem simples. A
parte final da trilha passa por intermináveis
areais, áreas com boa inclinação e alguns
trepa-pedras à beira de abismos bem
esquisitos, antes de atingir o belo cume. A
descida foi feita sob uma fortíssima chuva
de granizo, que nos fez tremer de frio!
No dia seguinte, fomos conhecer um
setor de escaladas dentro da região
metropolitana, conhecido como Las Canteras,
um conjunto de blocos de rocha vulcânica.
Inicialmente pegamos um ônibus até o
Bairro de San Martin, e dali caminhada de

1,5 km até a pedra. Apesar de ser um setor
pequeno, trata-se de um dos primeiros
lugares do país a receber a prática de escalada
em rocha, onde fizemos cinco vias, sendo
quatro com proteções fixas e uma em
móvel, todas com graduação entre 5º e 7b e
cerca de 15 metros.

RUTA DE LOS BRASILEÑOS
No dia 28, juntamos boa parte do
equipamento e fomos de táxi até Lloa, uma
pequena cidade a 20 km de Quito. Lá
contratamos um transporte 4x4 que nos
levou por mais 15 km até os 4.550 m de
altitude do Refúgio Guagua Pichincha, uma
instalação para os pesquisadores que
atuam na região, e que não é aberta ao
público, homônima ao vulcão de 4.794 m
onde está instalada. Desde o refúgio,
subimos aos 4.600 m, onde armamos
acampamento em uma pequena gruta.
Apesar do forte frio e vento,
decidimos começar uma conquista no
mesmo dia, a poucos metros de onde
acampamos, em uma parede gigantesca e
muito impressionante, na face Oeste da
montanha, que contava com apenas 7 vias,
sendo que delas apenas uma tinha 60
metros, enquanto as outras eram todas de
25 metros ou menos.
Neste dia, as condições estavam
tão adversas (frio, vento e pouca
visibilidade), o peso era tamanho (material

Pedro e Laura
com Chimborazo
ao fundo
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de guia, furadeira, material móvel, marreta,
brocas, chapeletas, estribos etc.) e a roupa
tão desconfortável para escalar (grande
casaco e calça de pluma de ganso), que o
progresso foi lento, sobretudo nos lances
mais complexos, graduados em até sétimo
grau. Perseveramos até chegar a um bonito
platô,
totalizando
50
metros
de
parede conquistados, dando os trabalhos
do dia por encerrados.
No dia 29, apesar de ter amanhecido
com sol, o frio era tão intenso e a
parede estava tão gelada, que
decidimos tentar o cume do
Guagua Pichincha, com
4.794 m de altitude,
antes de terminarmos
nossa conquista.
Começamos a
caminhada por volta
das 8h, seguindo uma
trilha muito bem marcada,
contornando a área rochosa
da montanha até chegarmos
à bem definida crista Sul,
que nada mais é do que
Laura Rapelando La Ruta
a borda do vulcão. É
De Los Brasileños, primeira
bem impressionante
conquista feita por brasileiros
caminhar olhando
no país.

as fumarolas que saem da cratera, já que o
Guagua é o segundo vulcão mais ativo dos
Andes Equatorianos. Após alcançar o cume
por volta das 10h da manhã, descemos
rapidamente para voltarmos à parede.
Do ponto em que havíamos parado,
a via muda de configuração, deixando para
trás os lances em agarras, evoluindo para
um belíssimo diedro feito inteiramente em
móvel (peças médias e grandes), com uma
passada aérea espetacular na sua virada
final, sendo este o crux da via. Após mais 4
horas de “trabalho”, finalmente estava
pronta a "Ruta de Los Brasileños” (D1 5° VIIb
E2 - 80m - Mista), sendo a primeira enfiada
feita em proteções fixas e a segunda, em
proteção móvel. Além de ser uma das vias
mais difíceis da parede, foi também a mais
longa, marcando a primeira conquista feita
por brasileiros no país.
Após dois dias de descanso e
compra de mantimentos em Quito, no
último dia de julho pegamos o ônibus em
direção ao Sul, em uma viagem de 170 km
feitos em cerca de 3 horas e meia, com
destino à Laguna Quilotoa. Esta lagoa de
250 m de profundidade localiza-se na
cratera de um enorme vulcão que teve sua
última erupção há 600 anos. Apesar de
Parede Ruta de Los Brasileños
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bastante turístico, este local possui beleza
única e conta com algumas possibilidades
aos montanhistas de plantão.
Passamos a noite em um hostel no
local, e, no dia seguinte, começamos a
caminhar às 9h30, na intenção de darmos a
volta na borda superior da cratera. Trata-se
de uma caminhada de 12 km, com várias
subidas e descidas, sempre a uma altitude
média de 3.800 m, com seu ponto
culminante no chamado "Monte Juyentude",
a 3.930 m. Completamos o trajeto às 14h30,
com 5 horas de atividade, e no mesmo dia
retornamos à Quito.
Em Quito, reservamos um dia para
“turistar”, indo conhecer a Ciudad de La
Mitad del Mundo, a cerca de 30 km de onde
estávamos hospedados, numa viagem de
uma hora de ônibus. Esta cidade é famosa
por estar no ponto onde a Linha do Equador
atravessa o país, permitindo aos visitantes
irem do hemisfério sul ao hemisfério norte
em apenas um passo. Possui um monumento
inicialmente construído em 1936 e
substituído pelo atual em 1982.

RUMO AO ILINIZA
No dia 3 de agosto voltamos ao
“modo montanha”, com a opção “ralação”
selecionada. Após ir de táxi ao terminal
rodoviário de Quito, pegamos ônibus para
Machachi. Após quase 50 km, saltamos nesta
cidade e pegamos um novo ônibus para a
cidade de El Chaupi, com mais 16 km de
estrada. Em El Chaupi, contratamos um
transporte 4x4, para mais 9 km de estrada de
terra, nos levando até a entrada da trilha das
montanhas conhecidas como “Ilinizas Sul e
Norte”, onde finalmente chegamos por volta
de 12h30.
A trilha de 5 km inicia aos 3.900 m
de altitude e é muito bem marcada em todo
seu percurso, com algumas bifurcações, mas
bem simples de se orientar. O caminho
começa com pouco aclive e vai ganhando
verticalidade conforme os quilômetros
passam. Da metade para a frente, a trilha
segue por uma aresta bem aprumada, em
terreno irregular e decomposto, dificultando
a subida, sobretudo para nós, que estávamos
com muito peso nas costas. Laura carregava
cerca de 15 kg, e eu, 30.
Chegamos ao Refúgio Nuevos

Horizontes, o mais antigo do país, aos 4.700 m
às 17h30, com o tempo bem feio e um forte
vendaval. No dia 4, que seria destinado ao
ataque ao cume do Iliniza Sul, nosso
objetivo principal na região, o dia
mostrou-se completamente fechado, com
fortes ventos e muita neve caindo. Optamos
por esperar alguma melhora, fato
Laura na Laguna Quilotoa

que não aconteceu. Víamos os grupos
tentando atacar o cume do Iliniza Norte, mas
inevitavelmente, pouco tempo depois, todos
voltavam sem sucesso. Acabamos abortando
a missão e passamos mais uma noite no
refúgio, na esperança do tempo melhorar.
O dia 5 amanheceu com pouquíssimo
vento, embora o frio estivesse absurdo.
Tomamos café e deixamos o dia clarear para
ter noção do que teríamos pela frente. Vimos
o Iliniza Norte coberto de neve e gelo, fato
muito incomum. A decisão foi instantânea:
deixaríamos de tentar o Iliniza Sul, por conta
das péssimas condições para tentar seu
vizinho, que possui uma rota menos técnica e
arriscada.
Começamos a caminhar às 7h e o
início foi bem tranquilo. Em pouco tempo,
encostamos nos grupos que haviam saído
mais cedo. Percebi que eles estavam
progredindo lentamente, por conta da grande
quantidade de gelo na rota normal. Resolvi
então fazer uma vertente pelo flanco Sul, em
terreno vertical e bem instável, mas livre do
gelo. O desafio foi conseguir voltar à crista
Sudeste, por onde passa a rota normal. Com
cuidado, conseguimos voltar em um ponto já
bem alto. Deste ponto em diante, tivemos que
encarar terreno com bastante gelo e pedras
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Pedro e Laura no
cume do Iliniza Norte

soltas, por vezes ouvindo pequenas
avalanches de arrepiar! Chegamos aos 5.126 m
de altitude do cume às 10h45, com pouco
menos de 4 horas de subida. O retorno à
civilização foi feito no mesmo dia.
No dia 7 de agosto fizemos mais uma
viagem cansativa, saindo de Quito com um
táxi para a rodoviária e um ônibus até
Machachi. De Machachi, mais um ônibus
para El Chaupi. Dali, contratamos um 4x4
que nos levou até a entrada da trilha do
Vulcão Cotopaxi, montanha com 5.897 m de
altitude, sendo a segunda montanha mais alta
do Equador, nosso próximo alvo. Neste
primeiro dia, fomos até o Refúgio José Ribas, a
4.850 m de altitude. A trilha é curta, embora
muito cansativa. Levamos cerca de uma hora,
com todo o peso que carregávamos e com o
vento insano que soprava.

VULCÃO COTOPAXI
Dormimos cedo e, no dia do ataque
ao cume, acordamos por volta da meia noite,
tomamos café, nos arrumamos e saímos do
refúgio faltando quinze minutos para uma da
manhã. Nosso objetivo seria subir pela rota
normal, que inicia em uma trilha em
zigue-zague até os 5.200 m, onde inicia o
glaciar. Próximo a este ponto, por volta das
duas e meia da manhã, Laurinha não estava
muito bem e preferiu voltar. Desci com ela
até o refúgio e, ainda me sentindo bem,
mesmo já tendo subido 400 metros verticais
e descido, optei por tentar mais uma vez.
Só que dessa vez, como estava
sozinho, decidi encarar a via “Rompecorazones”,
que segue mais à direita, pegando o glaciar
muito mais embaixo e em terreno mais
vertical e desafiador. Dos mil metros de
desnível deste dia, 800 são feitos em neve e
gelo com boa verticalidade, com quase
nenhum ponto de descanso e cheio de gretas
e seracs, além de ser uma rota que não
recebia repetições há meses. Ou seja, pura
“diversão”, conforme o nome da rota já diz!
De fato, o trajeto foi penoso, com
terreno muito irregular e traiçoeiro. O
vento estava tão forte que meu gorro,
carinhosamente apelidado de “Jack”, foi
violentamente arremessado no abismo, sem
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Pedro no cume do Cotopaxi

Pedro e Laura no
cume do Vulcão
Chiles

chances de resgate, dando fim a uma parceria
de mais 10 anos de altas montanhas...
Mesmo assim, o cume foi alcançado às 8h45
da manhã. A descida foi feita pela rota
normal e levou menos de duas horas do
cume ao refúgio. Lá chegando, arrumamos
nossos equipamentos e voltamos à Quito.
No dia 10 de agosto, acordamos
cedo e pegamos ônibus de Quito para
Tulcán, uma cidade ao norte do país, na
fronteira com a Colômbia, famosa pelo
cemitério com várias esculturas na
vegetação. A viagem teve duração de 5 horas,
com 250 km de distância. Após visitar o
cemitério de Tulcán, alugamos um transporte
para cruzarmos a fronteira e chegamos a
Ipiales, uma cidade bem ao sul da Colômbia.
Por lá, a intenção era visitar o famoso
Santuário de Las Lajas, uma impressionante
construção datada de 1899, sobre um enorme
cânion. No mesmo dia, retornamos à Tulcán,
onde dormimos em um hotel.

Vulcão Cotopaxi

VULCÃO CHILES
No dia 11, resolvemos tentar o
Vulcão Chiles, montanha com 4.723 m de
altitude, localizada exatamente na fronteira
entre o Equador e a Colômbia. De Tulcán
para a entrada da trilha do Vulcão Chiles,
primeiro pegamos um ônibus para vencer os
20 km até Tufiño, uma pequena cidade na
fronteira, aos pés do vulcão. Por lá, contratamos
um transporte que nos levou até a entrada da
trilha, percorrendo mais 16 km e subindo
aos 4.000 m.
Deste ponto, a trilha começa muito
bem definida, em terreno com pouca
inclinação e muito agradável de caminhar.
Na sequência, sobe-se até uma crista bem
definida, mas em terreno bem irregular. E
aos poucos, a verticalidade aumenta
consideravelmente, passando por vários
trechos expostos, com pedras soltas e
abismos assustadores, fazendo com que os
três quilômetros de extensão pareçam muito
mais, ainda mais com o péssimo tempo que
pegamos. A chuva não parava de cair,
virando neve em determinado ponto. A
visibilidade era de cerca de 20 a 30 metros,
complicando bastante a orientação.
Por volta de 15h, mesmo com as
condições adversas, chegamos ao ponto
culminante, completamente congelados! Em
menos de três minutos, tiramos algumas poucas
fotos e rapidamente iniciamos nossa descida,
também dificultada pelo tempo. Chegamos
exaustos no veículo que nos aguardava, talvez
até mais do que nas outras montanhas de maior

altitude que já havíamos feito.
Para o resto das férias, tomamos a
nossa segunda decisão mais acertada da
viagem: alugamos um carro. Infelizmente, os
valores para tal são tão exorbitantes, que não
conseguimos fazer isso antes. Entretanto, para
esta última semana, foi essencial.

ACANTILADO
No dia 12, pegamos a estrada em
direção à montanha mais alta do país, o
Chimborazo. Mas nosso objetivo ainda não
era subi-la, mas sim conhecer uma região
conhecida como Acantilado, ou Las Chorreras
de San Juan, uma das áreas mais famosas e
espetaculares de escalada do Equador, com
centenas de vias esportivas, praticamente na
base do Chimborazo, a quase 4 mil metros de
altitude, ainda com muito potencial para
novas vias.
A viagem de carro com 210 km foi
feita em cansativas 4 horas, mas por anoitecer,
acabamos não encontrando o local certo e
dormimos no carro, em um recuo na beira da
estrada. No dia seguinte, seguimos caminho e
percebemos que estávamos a poucos minutos
do local correto, mas chegando lá um forte e
geladíssimo vento nos recepcionou.
Vencemos a preguiça e por volta do meio dia
pegamos a trilha.
Basicamente, o Acantilado é um
cânion belíssimo, com escaladas por todos
os lados, mesclando vias com proteção fixa e
móvel. Caminhamos bastante pelo cânion
até chegar a uma parede onde ainda não
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existiam vias. Mas lá chegando, a chuva
começou a cair. Sem pestanejar, continuei me
equipando e na segurança da Laura, mesmo
com a fina chuva e o forte vento, conquistei
duas lindas vias: a "Pilsener" (IVsup E2 - 23m)
e a "Club" (VI E2 - 28m), ambas protegidas
com chapeletas rapeláveis, parada dupla no
topo e com nomes que fazem referência às
principais marcas de cerveja do país. Com o
aumento da chuva, demos os trabalhos por
encerrados, voltamos ao carro e pegamos a
estrada uma vez mais.
O próximo destino deveria ter sido o
Chimborazo. Entretanto, o tempo mudou com
uma ferocidade, que resolvemos alterar um
pouco o planejamento. Seguimos estrada por
mais 90 km e duas horas, chegando à Baños,
uma cidade bastante turística, na borda da
Amazônia Equatoriana, a meros 1800 metros
de altitude. Baños possui uma enorme gama de
atividades, desde bons restaurantes até
tirolesas radicais, sobre abismos de centenas
de metros.

Eu e Laura nos limitamos a conhecer
alguns zoológicos destinados a tratar de
animais recuperados do tráfico, um dos
grandes problemas do país. Fomos também
ao local conhecido como “Pailón del Diablo”,
uma impressionante cachoeira, na qual
pode-se chegar perto o suficiente para sentir
a pressão do deslocamento de ar causado
pela queda d'água... Não há palavras para
descrever esta energia!

CHIMBORAZO
No dia 15, pegamos novamente a
estrada e fomos em direção ao Chimborazo.
Com o horário avançado, não conseguimos
entrar no parque, e mais uma vez, dormimos
no carro, com o tempo bem estranho e um
pouco de neve caindo. No dia seguinte
acordamos cedo e fomos ao Refúgio Carrel,
a 4.850 m de altitude, onde começa a subida
ao Chimborazo. A trilha inicia por um longo
areal que cruza lateralmente a montanha,
chegando à crista leste, que possui lances

bem irregulares em alguns pontos, até atingir
o campo 1, a 5.300 m de altitude. Mesmo
com as mochilas bem pesadas, fizemos este
percurso em cerca de 3 horas e meia,
chegando ao nosso destino por volta das 16h.
Durante a noite, o tempo piorou
consideravelmente, com um vento ensurdecedor
e muita neve caindo. Mesmo com essas
condições, acordei por volta da meia noite e
lentamente me equipei, começando a caminhar
por volta de uma da manhã. Laura optou por

esperar na barraca, haja vista as condições
encontradas.
O início já se mostrou desafiador,
com alguns lances em gelo duro, com um
pouco de escalada técnica e grande risco de
avalanches. Aos 5.600 m, há um obstáculo em
barro e pedras soltas que foi particularmente
desafiador. A partir dos 5.700 m, a rota pega
de vez o glaciar, subindo sempre em terreno
com boa verticalidade até atingir o cume, a
6.268 m de altitude.

Pedro na Descida
do Chimborazo

Mas o tempo estava tão ruim, as
condições tão adversas, além de eu estar
sozinho e sem segurança, que reconsiderei a
tentativa de cume. Dei meia-volta perto das
5h da manhã, pouco após ter passado dos 6
mil metros. Foi a melhor decisão. Pouco
depois, conversando com guias locais na
trilha de volta, soube que nenhuma tentativa
de cume havia tido sucesso nos últimos dias,
fato que comprovava a ferocidade do clima
na época.
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Laura nas Chorreras
de San Juan

Como nosso tempo de férias estava
no final, não tivemos outra chance de tentar
o cume, mas retornamos extremamente felizes
por tudo que havíamos conquistado nesta
viagem, por todos os lugares maravilhosos
que conhecemos e por toda experiência
acumulada. Certeza que retornaremos!
Pedro Bugim
Diretor Técnico do CEB e
Presidente da FEMERJ
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O que o
Espírito Santo
tem de tão
especial para
motivar nosso
retorno pelo
terceiro
carnaval
consecutivo?

A TRÍADE
DO CARNAVAL
CAPIXABA

Rafael Damiati

No programa de TV poderíamos
pedir uma música, no jargão esportivo
faríamos um hat-trick, no baralho uma
trinca e na loteria um terno. Nossa tríade
é composta por Pancas (2018), Castelo
(2019) e, nessa nova investida de 2020, a
região dos Cinco Pontões.
Talvez nossa volta tenha sido
motivada pela localização, pois o estado
do Espírito Santo fica próximo ao Rio de
Janeiro, facilitando o acesso por via
terrestre. Ainda assim nossa viagem foi
longa e precisamos de mais de doze
horas de carro para percorrer os quase
700 km até a região central
espírito-santense, nos municípios de
Laranja da Terra e Itaguaçu. Localizada
na porção direita da bacia do Rio Doce, a
região fica no interior do estado, próxima
à divisa com Minas Gerais, sendo terra de
muita plantação de eucalipto e café.
Talvez nossa volta tenha sido
motivada pela paisagem. As montanhas
capixabas são verdadeiros parques de
diversões para escaladores e caminhantes,
como se fossem Babilônias e Pães de
Uma verdadeira
obra de arte
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São mesmo 5 pontões?
Não importa, são imponentes
de qualquer maneira

Foto: Fernanda May

Registrando o cume do Pontão Maior

Incrível visual
dos 3 Pontões de
Afonso Claudio

Foto: Glenio Silva

Açúcar espalhados por
centenas de quilômetros estado
adentro. Os ditos pontões são,
de maneira geral, relevos
residuais caracterizados como
inselbergs, ou seja, são
afloramentos
rochosos
constituídos principalmente
por granitos e gnaisses e que,
ao longo do tempo, resistiram
mais aos processos erosivos
do que seu entorno. É difícil
escolher qual formação é a
mais bonita e impressionante.
Os Cinco Pontões
(apesar de parecerem três, ou
seis, ou doze, dependendo de
onde você os vê) rasgam a
paisagem com sua formação
bastante proeminente. Para
quem não conhece, fica o
alerta: não é só pela Pedra
Azul e pelo MoNa dos
Pontões Capixabas que a

Foto: Glenio Silva

beleza cênica do Espírito
Santo impressiona.
A estupenda formação
traz
também
algumas
histórias interessantes: índios
botocudos, padres jesuítas,
tesouro e até cacho de banana
de ouro enterrado, acredita?
Eu recomendo que você vá até
lá descobrir tudo isso
pessoalmente, mas confesso
que, se tivesse encontrado
algo, não registraria nesse
relato.
Talvez nossa volta
tenha sido motivada pelas
pessoas e sua hospitalidade.
Ficamos hospedados na
Pousada Recanto da Pedra,
aos pés dos Cinco Pontões.
Tal como nas vezes anteriores,
fomos bem recebidos pelo

povo capixaba. Antônio, Luzia e
Jhonny nos acolheram muito bem
em suas dependências, cuidando
com
carinho do nosso café da
manhã, refeições e até mesmo da
cerveja gelada. Ocupamos os dois
abrigos e algumas vagas do camping.
Nos Três Pontões de
Afonso Cláudio, conhecemos a
estrutura do Cantinho dos Três
Pontões e fomos igualmente bem
recebidos pelo Itamar. Ainda que
você não se hospede por lá, vale
muito a pena programar um
almoço e comprar o queijo de
fabricação própria, pois são
realmente deliciosos.
Falando em almoço, talvez
nossa volta tenha sido motivada
pela culinária local. A comida
simples e caseira, que muito lembra
a comida mineira, e o café arábico,

cultivado em grande escala no
estado, fizeram parte da nossa
rotina enquanto estivemos na
região. Apreciamos ainda os
pães e roscas produzidos pela
Associação Camponesa, que
vende também o bom café da
vizinhança.
Talvez nossa volta
tenha sido motivada pelas
escaladas e caminhadas. Com o
guia Escalada Capixaba (Baldin,
2016) em mãos e os croquis
achados na internet (Naoki Arima
e ACE), nos aventuramos por
diferentes oito vias de escalada.
Nos Cinco Pontões entramos na
Ponta da Onda (Laços de Família,
4º Vsup A0/VI E1 D1 90 m), a
Ponta do Mirante (Quebrando
Paradigmas, 4º IV E2 D1 70 m),
o Pitoco do Alemão (Via da

Foto: Glenio Silva

O cara do CERJ
preparando para
rapelar na PorPorko

Foto: Rafael Damiati
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Tem uma mesa no cume?
Conquista, IV 10 m), o Pontão 17 de
É isso mesmo?”
Julho (Via da Conquista, 4º V E3 60 m) e
o Pontão Gêmeo (Via da Conquista, 5º
VIsup E3 30 m). No distrito de Itaimbé,
em Itaguaçu, entramos na Pedra de
Itaimbé (AlmaCabra, 4º IV E2 D1 280 m
e PorPorco, 3º IIIsup E2 D1 280 m) e na
Pedra São Jorge (Zé Arruela, 3º IV E3 D1
185 m).
As caminhadas foram também
muito proveitosas. Os caminhantes
fizeram o cume do Pontão Maior,
acessível pela via ferrata, o circuito dos
Três Pontões de Afonso Cláudio, a Pedra
Paulista (com direito à exploração e vara
mato) e o circuito 360º dos Cinco
Foto: Fernanda May
Pontões. Somente os que foram nessa
última atividade tiveram o privilégio de
ver o maciço dos Cinco Pontões e suas vistas mais
caminharam e houve também aqueles que
belas.
atacaram para os dois lados. A atividade foi
Talvez nossa volta tenha sido motivada
conduzida pelos guias Ricardo Barros, Francisco
pelas companhias. O grupo era composto por
Caetano e Fernanda May, contando com meu
dezessete participantes de diferentes gerações do
apoio como monitor. Importante registrar que,
CEB, além do nosso agregado de sempre do CERJ.
de todos os presentes, sete tiveram o privilégio
Alguns participantes só escalaram, outros só
de compartilhar a completa tríade carnavalesca
(incluindo nosso amigo cara de pau do CERJ, que
não perde a oportunidade de participar das
No final da via AlmaCabra.
atividades do CEB).
Não vimos a alma, mas vimos
No final das contas, repetir o carnaval
os rastros
em terras capixabas foi motivado mesmo pela
soma disso tudo. Obrigado Espírito Santo, a
gente se vê no próximo carnaval.

Rafael Damiati,
Monitor do CEB.

Foto: Rafael Damiati

Cenário
típico da
região

CANTA CEB
E CANTAGALO

Marcia Cristina Souza
e Lucia Santos

Olha o CEB desfilando no
carnaval da região serrana
fluminense!
Os mais de 30 foliões,
de 8 a 80 anos, foram
chegando aos poucos à
Aldeia Hotel Fazenda, na
expectativa de muitas
caminhadas e diversão!
Conhecido como Pesqueiro da Aldeia, o
imenso complexo construído por um industrial que
decidiu voltar à terra natal tem mais de 100
quartos/chalés, salão de convenções, restaurante,
piscina, quadras de tênis, tirolesa e açudes para
pesca. Área com muita flora e fauna, até uma onça
foi vista dias antes bebendo água do lago.
Por questões familiares, a propriedade
está parcialmente desativada e talvez seja posta à
venda. Nosso grupo foi hóspede exclusivo no
período, por isso usufruiu livremente de amplos
espaços nas áreas de convivência.
A entrada da Fazenda fica na estrada
principal, perto de uma fábrica de cimento, a 4
km do centro da cidade. Do portão até as
acomodações são mais 4 km. Ou seja, 8 km
separavam nosso conforto e nossa farra prevista
na praça!
Cantagalo
tem
apenas
20.000
habitantes, mas já foi um importante e extenso
município, abrangendo diversos distritos
posteriormente emancipados, incluindo Nova
Friburgo! Ouro, café, gado e cimento foram a
base da economia local.
Uma versão para a origem do nome da
cidade vem do século XVIII, quando o português
“Mão de Luva” e seu bando exploravam garimpos
ilegais na região. Ao fugir das autoridades da
Corte pelas matas, foram descobertos quando
um galo cantou e denunciou seu esconderijo.

O sábado, dia 22/02, foi marcado por
esta ambientação histórica e encerrado com um
animado queijos e vinhos no redondel (espaço
que lembra um coreto), e contou até com o
acordeão da Luiza Spineti. Após o farto café da
manhã de domingo, nossa expectativa era fazer
trilhas incríveis pela mata com belas inclinações,
mas fomos desaconselhados porque a chuva
havia deixado trechos inacessíveis, e alta
possibilidade de esbarrarmos com onça e cobras.
Como a turma do CEB não fica parada,
passeamos por sítios nas redondezas com um
funcionário do hotel. Muitas flores, frutas e
animais para divertir a criançada (Ian Calvilho e
Arthur Taveira). Mas uns cachorrinhos também
despertaram paixão em Wanda Carvalho, que só
não os levou porque Sandro Ferreira não
deixaria. E nos impressionou a disposição

Foto: Glenio Silva
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da mãe do Eduardo Calvilho: apesar das dificuldades, ela
subiu e desceu quase todo o caminho, e queria andar mais!
Almoçamos na cidade, onde foi contratada a
van para levar uma turma à festa de noite, enquanto
outra turma se dividiria nos carros.
O carnaval de Cantagalo é típico de interior,
bem divertido, com muitas famílias circulando pelas
barracas, e até escolas de samba. Na pracinha,
conhecemos uns montanhistas vendendo cerveja
artesanal e que fazem parte do Clube Friburguense:
mundo pequeno esse nosso da montanha!
Na segunda-feira de manhã, um grupo liderado
pela Simone Leão foi andar pela estrada da propriedade.
Uma parte foi somente até a entrada principal do hotel (4
km), e outro – de apenas 4 mulheres – seguiu adiante
pela estrada até a cidade (mais 4 km), onde paramos num
bar para hidratação!
Poderíamos retornar caminhando também, mas
tivemos receio de perder o almoço especial programado, então
voltamos de táxi com um senhor muito divertido. Decisão
acertada: a deliciosa comida mineira já estava sendo atacada
pelo grupo que havia ficado.
D. Gilma, proprietária do hotel, nos contou mais
histórias interessantes sobre sua cidade. Uma é sobre o Palacete
Gavião, lindo casarão à beira da estrada, onde D. Pedro II se
hospedou quando visitou a região. Foi construído pelo Barão de
Nova Friburgo, que contratou o mesmo arquiteto para agradar a
esposa cansada de morar no mato, e construiu um casarão na
capital: o Palácio do Catete (atual Museu da República). Ao
contrário de seu histórico “irmão” carioca, a propriedade
cantagalense não está aberta à visitação.
Outro “causo” é sobre uma antiga proprietária da
fazenda, que era uma exceção por tratar bem seus escravos
(infelizmente a escravidão era um grande negócio na região).
Quando a tal senhora morreu, reza a lenda que escravos
transferiram seu corpo do túmulo para uma área mais próxima
da senzala, como homenagem e proteção.
À noite voltamos à cidade, para nosso glorioso desfile
na avenida como o bloco dos piratas do CEB. Alguns cebenses
foram de van cantando um extenso repertório (recentíssimo!)
guiados pelo maestro Antonio Dias (Siminino) e Arthur.

Certamente causamos “sensação” na cidade,
com um barco projetado pelo Siminino com canos de
PVC, e capacidade para mais de 10 tripulantes! Nossa
chegada foi triunfal! Fomos convidados para compor
uma ala no Bloco Bora Viver, e participamos da sua
festa de concentração. O grande atraso dos desfiles e a
chuva incessante atrapalharam mas não abalaram a
alegria dos piratas capitaneados pelo Siminino, e
fechamos os festejos sendo elogiados pelo Prefeito e
Secretário de Cultura e Turismo.
Na terça-feira, nós (Marcia e Lucia) caminhamos
novamente na estrada, e esticamos para “bisbilhotar” a
entrada do Arena Park, um local para mega eventos.
Mas voltamos logo para participar do tradicional
churrasco, comandado pelo Karim Haddad e sua
esposa Ana Lúcia. Diversão completa também na
piscina: ver o nosso Diretor Rodrigo Taveira “apanhando”
pra subir numa boia foi impagável. E fechando com
chave de ouro, a festa de aniversário para a Diretora
Karen Chris e a sócia Nádia Nascimento.
De noite fizemos nossa despedida na praça, e
Arthur mais uma vez realizou um sonho: tocou
pandeiro com uma banda de música! (A propósito: vale
ler a matéria escrita pela sua mãe Adriana Santos, “O poder da
aceitação e inclusão”, no Boletim do CEB jan./fev. 2020 | link:
http://ceb.bnweb.org/bnportal/pt-BR/search/2374)

Apesar de alguns contratempos, nada tirou o
brilho desta excursão: natureza, alegria, história e
muita vontade de continuarmos partilhando momentos
felizes com os amigos!

Marcia Cristina Souza
e Lucia Santos
são sócias do CEB
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CARNAVAL
NA SERRA DA

BOCAINA
Após 11 anos, retornar
às pacatas cidadezinhas paulistas
São José do Barreiro e Bananal,
que são bases para se frequentar a
Serra da Bocaina, incluindo o
Parque Nacional, era algo bastante
prazeroso.
Nossa base foi São José
do Barreiro e novamente ficamos
na mesma Pousada, a Regis, que
nos acolheu tempos atrás. O guia
Almir Siller e eu arregaçamos as
mangas e pesquisamos outros
pontos de interesse para visitarmos,
além dos já conhecidos.
Desta vez o grupo nos
surpreendeu: 35 inscritos entre
sócios e convidados, além de um
montanhista mirim, o bebê Antonio
(carinhosamente, Antoninho), de
um ano e quatro meses, sobrinho
da associada Nidia.
Partimos na sexta, véspera
do carnaval. A maioria seguiu
nosso comboio; outros foram
chegando aos poucos à cidade.
Paramos em Bananal e visitamos a
antiga Estação de Trem, a Maria
Fumaça e a Igreja Matriz do
Senhor Bom Jesus do Livramento.
Almoçamos e seguimos
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Norma
Moreira

de carro à Serra da Bocaina (lado
da cidade de Bananal), e visitamos a
Estação Ecológica, que é um
parque municipal onde está
localizada a Cachoeira Sete Quedas,
e lá caminhamos por trilha leve até
as quedas seis e sete.
No sábado fizemos a
Cachoeira Santo Isidro (dentro do
Parque Nacional, para o qual não
há taxa de visitação). Ela é uma
esplendorosa queda d'água de 80
metros, aproximadamente, do Rio
Mambucaba. Este rio desce a serra
vertiginosamente, e pelo seu vale
faz-se a Travessia Serra da
Bocaina x Litoral. De lá seguimos
para a Casa de Pedra, uma ruína de
um antigo casarão construído no
início do século XX. Galguei
aquela que seria uma janela
abandonada e lá declamei uma
poesia de autor desconhecido, "Vá
aos Encontros Felizes"! Fechando
o dia, seguimos para a Cachoeira
Paredão, formada pelo Rio
Paredão.
No domingo partimos
para a tentativa de fazer a Pedra
Alta. Subimos de carro, na estrada
de terra que leva ao Parque, cerca

de 23 km. Aguardamos em torno de uma
hora pra ver se a chuva nos daria uma
trégua, mas não tivemos sucesso. Plano B:
descemos toda a serra de novo, passamos
pela cidade e seguimos para o distrito
Formoso, onde visitamos o Cachoeirão,
formado pelas águas do Rio Formoso.
No dia seguinte, seguimos de
carro 44 km até Bananal, e mais 26 km
até a sede da Pousada, onde faríamos três
trilhas: Cachoeira Bracuí (50 m de queda
aproximadamente), Cachoeira do Rio
Mimoso e o Mirante do Frade. Para
visitar tais locais, cada pessoa pagou
antecipadamente R$ 40,00 e assinou um
termo de responsabilidade.
Fizemos primeiro a caminhada
à Cachoeira Bracuí. Antoninho foi
levado nas costas pelo cuidadoso pai
Aníbal, em uma cadeira adaptada para
ele. Não deu trabalho algum e divertiu-se
muito. A trilha estava bastante úmida e a
cachoeira com um intenso e forte
volume de água. Almir, Bugarin, Marcos
Pinheiro, Yves e Gabriel desceram até a
base da cachoeira do meio. Na volta fomos
acariciados por uma leve garoazinha.
Desistimos da Cachoeira do
Rio Mimoso e do Mirante do Frade
devido à chuva que retornou mais forte.
De lá seguimos para um apetitoso
almoço no Restaurante Chez Bruna,
também agendado com bastante
antecedência.

Todas
as
noites,
algumas(uns) foliãs(ões) ora
fantasiadas de piratas, marujos,
domésticas e patroa, desfilavam
pela Praça da Matriz ao som de
algum bloco carnavalesco: Vai
quem Qué, Puritanas, Pé
Inchado e das Camisas.
Aventurei-me, bailando
despojadamente atrás do Bloco,
duas noites. Na sequência,
rodopiávamos pelo menos duas
voltas ao redor da Praça.
Parávamos em frente ao palco,
onde um conjunto nos aguardava
para tocar aquelas antigas
marchinhas de carnaval. Era um
pula pra lá e pra cá de tanto
dançar! Nada de confusão e
muita organização! Mas alguns,
inclusive eu, partiam para a
Pousada bem no auge da folia,
porque no dia seguinte a
natureza nos esperava!
Terça-feira, enfim tivemos
"uma janela", e lá fomos nós
fazer a Pedra Alta, de 1.975m.
Caminhada leve superior com a
trilha começando ao lado da
Pousada Recanto da Floresta. Já
no início, tanto de um lado
quanto do outro, um jardim de

flores rosas do campo de
altitude. Que delícia caminhar
naquela área!
Adiante, próximo de
uma cerca que divide as
propriedades (inclusive com
demarcações do Parque), eu
estava cerrando a fila e avistei
na minha frente um filhotinho
de cobra, cor preta, não visto
pelos demais. Deixamos que ele
seguisse seu caminho.
Passamos por uma
pequena e densa floresta com
gigantescas bromélias, algumas
com pêndulos que pareciam
najas a nos tocar. Também
musgos a demarcar a lateral da
trilha. Tudo muito encantador!
Paramos para lanchar e descansar nessa mata. Não há pontos
de água em todo o trajeto.
Para se alcançar o
cume, há um lance de primeiro
grau. Almir subiu e nos deu
segurança. Do cume avista-se a
Pedra Selada (Visconde de
Mauá), Serra Fina, Altos de
Itatiaia, Morro do Tira Chapéu,
Picos do Itaguaré e Marins e o
espetacular Picu (Itamonte), e
abaixo a cidade de Barreiro.

No retorno, seguimos por outro
caminho e conhecemos o posto de
observação dos brigadistas do Parque para
visualizar possíveis incêndios naquela
região. Um belo visual de onde avistamos a
cidade de Volta Redonda e o Morro Tira
Chapéu. Este morro já era nosso conhecido
e estava na programação, mas não
pudemos retornar pois a instabilidade do
tempo não permitiu.
No nosso jantar de terça-feira
fizemos uma bela surpresa, com um bolo
saboroso de “parabéns! muita luz”, para
os aniversariantes do mês!
Quarta-feira de cinzas, nosso
café da manhã foi de muita prosa e
despedidas. De volta para casa, visitamos
a cidade de Vassouras: a Estação de Trem,
a Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Conceição, Praça Barão de Campo Belo
com as palmeiras imperiais e o seu
monumental chafariz.

Norma Moreira
é sócia do CEB
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Há cinco anos, no boletim dos
meses de maio/junho de 2015 (p. 3-5)

(http://ceb.bnweb.org/bnportal/pt-BR/
search/2375?exp=mochila), os guias

Horacio Ragucci e Francisco Caetano
publicaram uma excelente matéria
sobre dicas para comprar mochilas
(“Como escolher e comprar uma
mochila”). Para quem tem interesse
no assunto ou pretende comprar
uma (nova) mochila recomenda-se a
leitura daquele artigo. Os autores
concluíram a matéria com a seguinte
recomendação: “A compra de uma
mochila de boa qualidade é um dos
melhores investimentos que pode
realizar um montanhista, pois uma
boa mochila trará maior conforto e
menos dores, tanto físicas como de
cabeça”.
Depois de seguir essas dicas
e comprar a mochila ideal para a
atividade de montanhismo que deseja
realizar, surge outra pergunta não
menos importante. Como otimizar o
espaço distribuindo melhor peso e
volume dentro da mochila? Qual é a
melhor forma de arrumar o
material dentro da mochila, de
modo a tirar o máximo de proveito
das suas qualidades e especificações
técnicas?
Afinal, só o preço e a marca
da mochila não bastam para garantir
o “maior conforto e menos dores,
tanto físicas como de cabeça”.
Vejamos algumas dicas básicas.
Enzo Baiocchi
é sócio do CEB
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ARRUMANDO A MOCHILA:
COMO OTIMIZAR O ESPAÇO
DISTRIBUINDO MELHOR Enzo
PESO E VOLUME
Baiocchi
Dica n° 1: Escolha a mochila apropriada (modelo,
capacidade em litros etc.) para a atividade que deseja
realizar. Não existe uma única mochila que sirva para todo
e qualquer tipo de atividade outdoor. E lembre-se: levar os
itens essenciais e indispensáveis não significa levar coisas
desnecessárias e em excesso, especialmente quando a
atividade é classificada como pesada e de longa duração,
como travessias ou expedições com acampamento móvel.
Certifique-se que você tem condições de levar a sua
própria mochila durante toda a atividade!
Dica n° 2: É essencial otimizar o espaço interno,
distribuindo corretamente peso e volume no interior da
mochila. O fundamental aqui é garantir que o centro de
gravidade da mochila fique sempre próximo ao corpo e na
altura dos ombros.

Peso na mochila
acima do centro de
gravidade do corpo

Isso se consegue, acondicionando-se os itens mais leves
no fundo e os itens mais pesados na parte central e
posterior da mochila (em contato com as costas subindo
para a altura dos ombros). Com isso, a mochila estará
sempre acima do centro de gravidade do próprio corpo,
evitando que ela “puxe” você para trás, especialmente nos
lances que exigem maior estabilidade e equilíbrio.

podem ser acondicionados nos bolsos internos da
mochila para diminuir o volume dos bolsos externos
e evitar eventual perda durante o manuseio);
► objetos muito volumosos ou salientes (como
bastões, isolante térmico, barraca, capacete, caneca,
panelas e outros “penduricalhos”) devem, sempre
que possível, ser acondicionados dentro da mochila
ou, pelo menos, presos de forma compacta (com
tirantes ou elásticos) o mais rente possível na lateral
(eventualmente, na parte superior ou inferior externa),
de modo a evitar que arrastem ou colidam com a
vegetação ou o terreno, danificando ou mesmo se
desprendendo da mochila, ou que possam ainda
expor o montanhista (ou outro participante) a
acidentes pelo caminho. Objetos pontiagudos e
afiados (como bastões, facão, piolet, crampon etc.)
devem estar sempre protegidos com as respectivas
capas protetoras.

Dica n° 3: Arrume a mochila com antecedência e sem
pressa, de modo que não falte nenhum item essencial
ou que se leve coisas em excesso e desnecessárias, e
tenha em conta a otimização do espaço com a
distribuição uniforme de peso e volume, como
descrito acima. A elaboração e consulta a um
“checklist de material” (preso no armário) pode ser
muito útil, especialmente quando se tem pouco
tempo para arrumar a mochila.

certifique-se que sua mochila tem capa de chuva
própria, para não ser pego de surpresa.

Dica n° 4: Acondicione os objetos sensíveis à chuva
e umidade (como aparelhos eletrônicos, documentos,
dinheiro, roupas, saco de dormir etc.) em sacos
estanques ou bolsas plásticas. Isso, além de assegurar
a sua conservação e conforto, facilita o
acondicionamento e manuseio. Além disso,

Distribuição de peso e volume na mochila
objetos menores
e indispensáveis
objetos pontiagudos
ou salientes (lateral)
objetos pesados
objetos com peso
e volume médios

objetos leves
e volumosos
objetos com muito
volume (lateral ou
parte interior ou
superior externa)
Adaptado de Fjallraven ®

Dica n° 5: Uma vez bem embalado, arrumado e
distribuído todo o material, verifique se a mochila
está bem ajustada ao seu corpo. É fundamental
dominar a técnica e os mecanismos de regulagem da
sua mochila. Para tanto, regule apropriadamente o
sistema de ajuste do dorso e da cintura (se houver)
com as alças e fivelas de acordo com as medidas e
posições do fabricante e que sejam proporcionais ao
seu corpo. O correto ajuste da mochila ao corpo é
essencial para a melhor distribuição do peso e,
consequentemente, garantia de conforto e
segurança ao longo da atividade, além da
conservação do material.

SISTEMA DE REGULAGEM DA MOCHILA

Peso na mochila na
mesma altura do centro de
gravidade do corpo (mochila
"puxa" para trás)

Fonte: Adaptado de Deuter

DICAS DHEA
MONTAN

A distribuição interna do centro de gravidade pode variar na parte central da mochila, ora
mais para cima ora mais para baixo, dependendo do
tipo de terreno e atividade. Nas mochilas cargueiras
(capacidade superior a 60-70 litros) recomenda-se,
sempre que possível, a distribuição de peso e volume
da seguinte forma:
► objetos leves e volumosos (como saco de dormir,
isolante, liner, poncho, fleece, casaco de plumas etc.)
devem ficar no compartimento inferior, no fundo da
mochila;
► objetos pesados (como barraca, lona, fogareiro,
mantimentos, bebidas, corda, costuras etc.) devem
ser acondicionados na parte central-posterior da
mochila, ou seja, o mais próximo possível das costas
e na altura dos ombros;
► objetos moderadamente pesados e de volume
médio (como roupas, calçados, kits de higiene
pessoal e de primeiros socorros, anorak, guias e
mapas etc.) devem ser acomodados na parte
central-anterior da mochila (i.e. no lado que dá para
fora, o que permite, em muitos modelos novos, um
rápido acesso ao interior da mochila por meio de
zíperes frontais ou laterais);
► objetos menores e indispensáveis durante a
atividade (como óculos, protetores solar e labial,
lanterna com pilhas reservas, celular, remédio de
uso contínuo, lanche de trilha etc.) devem ser
armazenados na tampa superior ou outros bolsos e
compartimentos com acesso exterior (atenção:
dinheiro, documentos pessoais e do veículo, chaves
e outros itens de pouco uso ou de grande valor,

regulagem com alças,
fivelas e tirantes

regulagem na
cintura

regulagem
dos ombros (A)

regulagem
dos ombros (B)

regulagem
do peito

regulagem do dorso e
ajuste no cinturão lombar
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A prática dos esportes
ao ar livre exige uma série
de conhecimentos prévios
específicos, relacionados às
características naturais e
sociais do local de interesse.
Apesar da obviedade disso,
podemos perceber que nem
sempre esse conhecimento
é adequadamente difundido,
sendo quase sempre preterido
por
questões
técnicas
relacionadas a procedimentos,
preparo físico ou especificidades
de equipamentos.
Pensando nisso e visando
contribuir para o contínuo
desenvolvimento de montanhistas
e praticantes de atividades ao
ar livre, criamos o Sobre
Mapas e Montanhas. Esse
artigo se apresenta como o
primeiro de uma série de
matérias relacionadas a serem
publicadas nas próximas
edições do Boletim do CEB.

Bruno Negreiros,
Gabriel Lousada e Rafael Damiati
Nosso objetivo é apresentar e discutir temas
relevantes das geociências, suas tecnologias e
áreas afins, no contexto do montanhismo. A ideia é
abordar os assuntos de forma direta e objetiva,
através de textos, ilustrações, desenhos esquemáticos
e/ou infográficos, sem perder o embasamento.
Mas não se prenda literalmente ao nome do
projeto. A nossa ideia não é falar somente sobre
cartografia, mas apresentar um conceito mais amplo,
representado pelo ciclo completo dos esportes ao ar
livre. O “Mapa” simboliza a elaboração prévia e o
estudo dos aspectos naturais mais importantes
para que tudo ocorra bem, enquanto a “Montanha”
representa a prática em si. Ou seja, trabalhar os
mais variados temas das áreas de interesse
mencionadas, partindo desde a fase de estudos até
a leitura aplicada do terreno durante a atividade.
Como dizem os mais experientes:“o planejamento
é a etapa mais importante da sua aventura”. Para
isso, as primeiras ferramentas ou fontes de dados às
quais os praticantes dessas atividades recorrem são

Recorte de carta topográfica na escala
1:50.000, produzida pela DSG/Exército
Brasileiro.
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Recorte de um mapa digital
disponibilizado pelo Google Maps

de lembrar dos mapeamentos produzidos
aquelas que podem compilar um máximo
pelos gigantes comerciais Google e Bing,
de
informações relevantes, de maneira
objetiva. Dessa forma, muito provavelmente
nem da revolução gerada pelo desenvolvimento
as primeiras fontes de pesquisa serão os
do mapeamento participativo para a
Mapas, sejam eles em sua forma tradicional
cartografia, resultando em fontes como o
ou em algum tipo de formato digital.
OpenStreetMap. Esse assunto é extremamente
Segundo o Instituto Brasileiro de
importante e merece ser melhor discutido.
Geografia e Estatística (IBGE), os mapas
Se você se interessa pelo assunto, fica de
são representações gráficas planas de
olho nos próximos boletins, onde vamos
aspectos geográficos, naturais, culturais e
abordar essas e outras questões. Até lá!
artificiais de uma área, delimitando elementos
Nessa edição agradecemos à amiga Josye
físicos, políticos e administrativos. Os usos
Villela, por traduzir nossa ideia em arte,
são variados, indo desde o técnico até o
elaborando o logotipo para a coluna.
temático, cultural ou ilustrativo.
Raul Friedmann (2009) foi muito
Referências
feliz em descrever as quatro perguntas
FRIEDMANN, Raul M. P. Fundamentos de
fundamentais de orientação e navegação:
orientação, cartografia e navegação terrestre.
"De onde viemos? Onde estamos? Para
3. ed. Curitiba: UTFPR, 2009.
onde vamos? Como iremos?". Os mapas
SILVA, Isabel de Fátima Teixeira et al. Noções
podem até não responder a todas essas
básicas de cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1999
questões, mas seguramente nos ajudam
muito nesse sentido.
Dentre os mais variados tipos de
Bruno Negreiros
mapas, fato que inclusive resultou em uma
engenheiro
ambiental
ciência só para isso (a cartografia), existem
e
sócio
do CEB.
os
político-administrativos,
viários,
demográficos, econômicos etc. Todavia,
alguns tipos são de especial interesse para
Gabriel Lousada
nós montanhistas: as cartas topográficas.
geógrafo, mestre em geografia
Nelas encontramos informações valiosas
e sócio do CEB.
sobre vias de acesso, hidrografia, relevo e
elementos notáveis no terreno. Compare
Rafael Damiati
nas ilustrações, três distintas formas de geógrafo, mestre em sensoriamento
representação do mesmo espaço geográfico:
remoto e monitor do CEB.
parte de Copacabana, Urca e Botafogo.
E onde podemos encontrar
mapas de qualidade para
serem usados na prática do
montanhismo? As fontes mais
consagradas são o IBGE e o
Exército Brasileiro. Também é
muito comum a pesquisa em
fontes mais específicas, como
a administração de parques,
Tomada aérea da Zona Sul do Rio, em
zonas administrativas ou
três dimensões, obtida pelo software
afins.
Google Earth.
Nos tempos atuais,
também não podemos deixar
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B: Qual é o seu sonho? Onde você
gostaria de ir e/ou conquistar?
Toda vez que realizamos alguma
conquista ela deixa de ser um sonho e
passa a ser realidade, uma lembrança.
Meus últimos sonhos realizados
foram o Circuito Paine e Lapinha x
Tabuleiro. O próximo sonho é a
próxima atividade. Quero muito
explorar o Nordeste do país. Cavernas,
Travessia dos Lençóis. Quem sabe ano
que vem!

VOCÊ
CONHECE O
SEU GUIA?

B: Como é, para você, ser guia do CEB?
É uma grande alegria aprender e fazer
parte dessa comunidade especial. Hoje
vejo o papel do guia não como aquele
que sabe mais que todos – certamente
o guia tem que estar preparado – mas
saber compartilhar, aprender e se
divertir com as atividades é importante.
Eu estou sempre procurando aprender
e me aperfeiçoar como montanhista.
E a oportunidade de guiar um grupo é
um grande momento de aprendizado.
Aprender sobre um novo lugar ou
retornar, conhecer novas pessoas e
fortalecer amizades.

B: Nome completo e/ou de guerra?
Simone Lopes Guimarães d’Oliveira,
conhecida como Simoninha desde o CBM.
B: Naturalidade?
Rio de Janeiro.
B: Qual a sua profissão?
Química e guia de turismo.
B: Desde quando escala?
Escalo desde 2007, mas minha vida nas
montanhas e acampamentos começou bem
mais cedo. Lá quando eu era criança, na
década de 1980.
B: Quando fez o CBM?
Fiz o CBM em 2007, turma 81.

Formada em guia pelo
CEB em 2019, Simoninha
(como é conhecida), há
13 anos participa de
trilhas, escaladas, cursos e
atividades sociais do clube.
Chegou em junho de 2007,
para fazer o CBM81 e em
seguida se associou.
Conheça um pouco mais da
nova guia do CEB.
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B: E o Curso de Formação de Guias?
Iniciei o curso em 2016 e me formei em 2019.
B: Onde foi a sua primeira prancheta?
Minha primeira prancheta como guia foi em
dezembro de 2019 na Travessia Lapinha x
Tabuleiro em MG com a Maria Fernanda
Patrício como monitora.
B: Qual foi a sua maior alegria na montanha?
Todas as minhas idas à montanha são
alegrias, mas o Dedo de Deus e o Circuito
Paine foram muito importantes e têm um
significado especial.

B: Sinta-se à vontade para responder:
qual foi a sua maior frustação?
Não tenho frustrações em relação à
montanha. Todas as vezes que tive que
retornar, ou mesmo mudar um plano,
foram ações pensadas e avaliadas para
que o prazer não se perdesse no risco
desnecessário. A montanha sempre
estará lá para nós voltarmos.
B: E o seu maior mico?
Não sei, não lembro. Acho mais fácil
perguntar para o Ricardo [Barros] e os
amigos.
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Aconteceu no CEB

MARÇO

27

CBM106
1ª aula prática
2º CBC

MARÇO

07
ABRIL

Visita à Biblioteca Nacional
com a guia Simone Leão.
Foto: Dôra Nogueira

24

MARÇO

13
ABRIL

Live com
Ricardo
Barros

30

Nidia Aguilar mostra um pouco de sua
quarentena, entre carteado, exercício
físico, culinária e elevador improvisado
para evitar o contato social

MARÇO

14
CBM104 na via
Paixão de Cristo no
Morro do Cantagalo.
Foto: Abelardo Walsh
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Marcelo Machado
na Verruga do Frade
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Exercícios físicos
durante a quarentena

Gastronomia

Luci

Elma Porto

Nádia
Nascimento

Abelardo
Walsh

Debatin

Jonathan Rodrigues

Ricardo
Barros

Guia
João Mollica
Caetano

Regina
Cele

Simone
Leão
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Artesanatos

Marcia
Pinheiro
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ASSEMBLEIA GERAL PARA AS ELEIÇÕES
DE DIRETORIA, CONSELHO DELIBERATIVO,
CONSELHO FISCAL E CONSELHO TÉCNICO
Prezados associados,

02
03

MARÇO

04
05
06
08
12
14
15

02

04

ABRIL

05
06
07
08
09
10
11
12
13

Mônica De Oliveira Vilarim
Vitor Reis Da Costa Da Silva
Miriam Da Glória
Gabriela Dinis
Zuneide Altoe
Lilian Meissner Correia
Victor Roberto Hermann
Maria Helena Maia Monteiro
Leonardo Osório Pelisoli
Simone Lopes Guimarães D'oliveira
Márcia Valéria Faria
Daniela De Alcantara Roxo
Felipe Rocha

16
18
20
21
22
23
27

Paulo Lefevre
Artur Vieira Cardaretti
Martinus Van Beeck
Marcelo Régnier
Alessandra Garcia
Michel Da Silveira Cardaretti
Paulo Torres De Carvalho Barbosa
Ana Isabel Aguiar Cabral
Andreza De Almeida E Albuquerque
Rogerio Maurer De Andrade
Horacio Ernesto Ragucci
Diego Rubim Peçanha
Marcia Aranha C Da F Costa
Antonio Carlos Fernandes Borja
Luciola Maria V Ferreira
Otavio Francisco Pinheiro De Oliva
Marluce Dos Santos
Geni Souza Barcellos
Alex Mauricio Zamudio Espinosa
Mariacristina De Vasconcelos Guglielmi

15 Wagner Alves De Sá

Yves Lahure
Valter Moreno
Carlos Eduardo Vageler
Theresa Coelho Rodrigues
Alexandre Nunes Fialho
Monica Rebelo
João Paulo Cordeiro Souza
Mauricio José Gonçalves
28
Maria Luisa Azevedo Wernesbach
Ana Claudia De Vasconcelos Campos
29
Yara Rodrigues De Oliveira Rosa
Paula De Almeida Thomé
30
Katja Christina Heyer

Celso Perin

16 Eduardo Garritano
Paloma Teixeira Da Silva

17 Rosiane De Freitas Rodrigues
19 Norma Nery
20
22
23
24
27
28
29
30

Cláudia Diniz De Menezes Bessa
Marco Aurélio Peregrino Da Silva
Gerlania Maria Ferreira
Maria Da Graça Silva Castro
Tereza De Fátima Batista Da Rocha
Laura Pires De Souza Petroni
Nidia Aguilar
Sônia Bugim Ruel
Lucia Da S. Vida Cid
Glenio Borges Da Silva
Eduardo Alves Pereira
Euzalir Santos Dale
Viviana Lorena Vargas Grajales
Elvira Maria Loureiro Colnago

EsteJANEIRO
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
Assembléia 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.
FEVEREIRO
• 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

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.com.br.

A Diretoria
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Foto: William Nascimento

