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viagem. De São José nos deslocamos até 
a terra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
deixamos o carro, para então seguir 
pedalando em direção ao distrito de São 
Francisco Xavier. Após um café em SFX, 
tocamos o pedal rumo a Joanópolis/SP. 
Na chegada ao nosso destino, fomos 
pegos por uma forte chuva.
 Nós já sabíamos que, ao fazer 
uma viagem como essa, em pleno verão 
da Mantiqueira, seríamos literalmente 
regados todos os dias. E assim foi! Uma 
verdadeira tempestade de verão 
despencou e nos deixou ensopados, 
assim como os itens que não estavam em 
saco estanque. Mas, além de permitir nos 

 No réveillon de 
2021 me juntei ao amigo 
Kleber Trabaquini para 
fazer um circuito de 
bicicleta, autossuficiente, 
na Serra da Mantiqueira. 
Uma oportunidade para 
explorar de forma 
diferente as paisagens 
nos arredores de minha 
terra natal e estar ao ar 
livre, sem aglomerar, 
preocupação marcante 
em um mundo 
pandêmico. Como 
referência para o 
planejamento e 

de acampamento indicado por um ciclista 
que conhecemos na entrada da cidade. 
Nesse dia, conseguimos montar 
acampamento antes da chuva cair e fizemos 
um jantar bem caprichado. 
 Os itens de cozinha, comidas e 
combustível para o fogareiro iam sempre 
nas bolsas de quadro das bikes. No guidão, 
um saco estanque com o saco de dormir e 
roupas. Na bolsa de selim, o isolante inflável, 
barraca, kit de primeiros socorros e o que 
mais precisasse. Para complementar, uma 
pequena mochila com bolsa de hidratação 
nas costas. Tudo sempre muito bem 
organizado, compactado e ajustado para que 
não afrouxasse com a vibração das estradas 
de chão. O peso total de cada bicicleta ficava 
em torno dos 25kg.
 No terceiro dia, o último de 2020, 
pedalamos até Gonçalves/MG, parando para 
comprar queijo em um charmoso empório 
rural no caminho. A chuva nos pegou 
próximo ao meio-dia e foi um duro 
momento da empreitada. Encharcados, 
tivemos que lidar com o incômodo do frio, 
que não passou nem com o farto almoço de 
fogão a lenha. Nossa moral só foi se 
restabelecer após o banho quente no 
camping, que caiu muito bem naquela 
ocasião. 

 A passagem de 
ano não foi muito 
diferente de uma noite 
qualquer após grande 
esforço físico. 
Preparamos nosso 
jantar e, para não passar 
a virada em branco, 
brindamos com vodca 
russa trazida 
diretamente de terras 
moscovitas quando 
fizemos a expedição ao 
Elbrus, e logo dormimos 
para só acordar no ano 
seguinte.
 O processo de 
levantar acampamento, 
tomar café e organizar 

as bikes sempre nos tomava pelo menos uma 
hora e meia. Isso considerando que fazíamos a 
limpeza e lubrificação das correntes e a 
verificação da calibragem dos pneus todas as 
noites, poupando esse tempo das manhãs. 
Além dessa manutenção preventiva, 
carregávamos câmaras de ar reservas e um kit 
de ferramentas para eventuais reparos nas 
bicicletas. O planejamento deu certo e não 
tivemos um problema sequer com as magrelas 
durante toda a jornada. Alguns chamam isso de 
sorte e eu até acredito. Mas a cada expedição 
que faço, seja de escalada, caminhada ou agora 
de bike, percebo que quanto melhor planejo, 
mais sorte eu tenho. Curioso, não?
 Abrimos 2021 pedalando para São 
Bento do Sapucaí/SP, terra da Pedra do Baú. 
Dessa vez não teve escalada na Normal com 
Cresta, Elektra ou perrengue na V de Vingança. 

orientação, utilizamos o Guia de Trilhas 
Ciclomantiqueira escrito pelo Guilherme 
Cavallari, combinado com mapas no celular 
e GPS. Unimos, portanto, técnicas de 
ciclismo com as de acampamento e baixo 
peso para fazer nosso primeiro bikepacking.
 Começamos no dia 29 de dezembro 
de 2020, em Monteiro Lobato/SP, com um 
dia de atraso. O Kleber conseguiu a proeza 
de esquecer a roda dianteira da bicicleta a 
quase 800 km de distância. Mas, pelo 
histórico, sabíamos que era o sinal de que a 
expedição seria um sucesso. Precisamos de 
boas horas procurando uma roda e um pneu 
27,5” nas bicicletarias de São José dos 
Campos, o que nos custou o primeiro dia da 

sentirmos vivos, a chuva 
também nos fez conseguir 
acampar na varanda de 
um bar de beira de estrada 
logo na primeira noite.
 Nosso destino no 
segundo dia era o distrito 
de Monte Verde 
(Camanducaia/MG). Após 
algumas horas de belas 
paisagens e subidas, 
chegamos no pequeno 
centro urbano, dessa vez 
antes do pé d’água. 
Registro feito, pedalamos 
4 km de volta até o local 

O Baú só compôs a paisagem em um dia de 
pedal bastante agradável. Almoçamos em São 
Bento e seguimos em direção à Luminosa, 
distrito de Brazópolis/MG (com Z mesmo!). 
Fizemos uma parada estratégica no vilarejo de 
Cantagalo e seguimos firmes rumo ao nosso 
destino, mas não sem parar para pegar algumas 
iguarias de uma bananeira caída na estrada. 
Somente depois, já em casa, fui descobrir que a 
região é conhecida pela bananicultura orgânica. 
 A chuva chegou junto nos arredores da 
pacata Luminosa, obrigando-nos a acelerar o 
processo de encontrar um abençoado abrigo. 
Após alguma procura, acabamos acampando em 
um quiosque que, aparentemente, serve de 
apoio aos peregrinos que ali passam 
percorrendo o Caminho da Fé. Era uma área 
limpa, coberta, com água disponível e não 
poderíamos desperdiçar a oportunidade de 
ficar por lá mesmo. Não fomos incomodados, e 
nem os poucos que passaram pela estrada 
pareceram se incomodar com a nossa presença.
 Na manhã seguinte encaramos a subida 
em direção à Piranguçu, cidade mineira que 
nem chegamos a alcançar. Optamos por não 
seguir em direção ao centro de Brazópolis e 
Itajubá, como havíamos previsto inicialmente, e 
tocamos para Campos do Jordão/SP. A subida foi 

dura e longa, cerca de 10 km! Nesse trecho a 
chuva nos pegou, mas conseguimos amenizar 
a situação arrumando um espaço coberto sob 
um bambuzal. Dessa vez rimos, aquela 
gargalhada mista de desespero e deboche 
com a própria desgraça, por aquele e todos os 
outros momentos difíceis que enfrentamos 
no pedal. Em Campos do Jordão, fizemos 
questão de evitar o centro e contornamos a 

cidade por estradas de terra e 
menos movimentadas. Aliás, 
priorizar caminhos menos 
frequentados foi a regra durante o 
nosso giro.
 Após uma noite de 
temperatura mais amena, partimos 
para o sexto e último dia da 
aventura. Pela manhã, descemos 
morro abaixo até Sapucaí 
Mirim/MG. Transitamos o tempo 
todo entre terras paulistas e 
mineiras, sempre cercados por 
belas paisagens e muitas 
araucárias. Pudemos apreciar a 
vista do complexo do Baú pela face 
sul enquanto curtíamos a descida 

em alta velocidade, compensando as duras subidas de todos os dias. O trecho final foi entre 
Sapucaí Mirim e Monteiro Lobato, percorrendo novamente algumas plantações de eucaliptos 
e cenários bastante bucólicos e inspiradores.
 Quem diria que nesse atravessa e volta de divisas, entre Minas Gerais e São Paulo, 
teríamos o nosso Everest. A famosa montanha mais alta do mundo possui 8848 metros de 
altitude. Para atingir seu cume é preciso muito mais do que os seis dias em que fizemos o 
nosso pedal. Mas, no nosso caso, batemos 9300 de altimetria acumulada em 330 km 
percorridos. Um roteiro de respeito em pleno sudeste brasileiro.
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 Encerramos mais um ano desafiador 
devido aos altos e baixos provocados pela 
pandemia, mas com altas expectativas de 
superação da crise sanitária!
 O CEB continua a retomada cautelosa das 
atividades, e este boletim registra a recente 
excursão ao Caminho de Darwin, em artigo de 
Horacio Ragucci. Já Rafael Damiati relata um 
grande circuito de bicicleta feito com seu amigo, no 
início do ano. E Luís Carlos Silva apresenta a 2ª 
parte do seu projeto solo pelo Caminho Velho da 
Estrada Real. 
 O Censo Montanhismo 2020, com 
relatório final divulgado em nov./2021, é notícia 
destacada por Lucia Santos. A coluna Para 
Sempre em Nossos Corações homenageia 
nosso sócio Tatsuo Matsumoto, em depoimentos 

Em continuidade à retomada gradual das atividades do CEB, 
apresentamos as seguintes normas válidas a partir de 
11/11/2021:

1. Abertura da sede do CEB para o acesso de até 20 associados 
e guias, para quaisquer atividades, mediante agendamento 
prévio com a Secretaria.
(Em 13/12/2021, alterado para 30 pessoas)

2. É facultada a reabertura da Cantina do CEB, mas sem a 
permanência de associados e guias no seu interior.

3. O Muro de Escalada está liberado para até 4 associados ao 
mesmo tempo, mediante agendamento prévio com a Secretaria.

4. As atividades externas têm limite de 10 associados e 3 guias. 
Elas podem ocorrer em qualquer localidade, respeitando-se as 
normas sanitárias em vigor no local de cada atividade, e com 
duração máxima de 1 dia (sem pernoite).
(Em 13/12/2021, alterado para: A duração das atividades e a 
quantidade de participantes ficam a critério dos guias, desde que 
atendam às normas sanitárias municipais e/ou estaduais em vigor.)

5. O horário de funcionamento da sede é de segunda-feira a 
quinta-feira, de 14h30 às 19h.

6. A permanência na sede (incluindo a utilização do Muro de 
Escalada) está condicionada ao atendimento das normas 
sanitárias em vigor no município, sendo obrigatório o uso de 
máscara.

Incentivamos a vacinação entre os guias e associados, 
considerando sua comprovada eficácia no controle da 
pandemia.
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de sua filha Yuki Matsumoto e de Sonia Ruel. Na 
coluna Sobre Mapas e Montanhas, os autores 
Bruno Negreiros, Gabriel Lousada e Rafael 
Damiati explicam como representar as montanhas 
nos mapas. A coluna Bichos, Plantas e Afins traz 
imagens e curiosidades captadas pelo trio Ana 
Isabel Aguiar, Cláudia Bessa e Mônica Vilarim, e 
por outras convidadas.
 A coluna Aconteceu no CEB registra as 
atividades oficiais do período, bem como                
outros eventos relacionados ao Clube.                    
Os Aniversariantes do bimestre recebem nossos 
parabéns, e com alegria voltamos a publicar o 
Chegando à Base, dando boas-vindas aos novos 
sócios do CEB.
 Boas-vindas também ao ano de 2022, 
com muita saúde e paz para todos nós!

Diretoria do Centro Excursionista Brasileiro

O recesso no CEB será de 14/12/2021 até 02/01/2022.

     AVISOS - 26/11/2021

Taxa de matrícula
Isenção da taxa de rematrícula para os sócios desligados 
durante a pandemia (a partir de março/2020). Tal isenção vale 
para reativação de matrícula feita até 31/01/2022.
 
Desconto na mensalidade
A partir de janeiro/2022, encerramento do desconto de 50% nas 
mensalidades dos sócios que fizeram tal requerimento durante a 
pandemia, considerando a retomada gradual das atividades do CEB.
 
Abertura da Sede e da Cantina
Reiteramos a abertura da sede para até 20 pessoas, mediante 
agendamento prévio, de segunda a quinta-feira, de 14h30 às 19h.
A Cantina do Montanhista abre às quintas, de 14h30 às 19h.
 
Obs. A permanência na sede está condicionada ao atendimento 
das normas sanitárias em vigor, sendo obrigatório o uso de 
máscara.
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 O navio HMS Beagle, com o 
naturalista inglês Charles Darwin a bordo, 
aportou no Rio de Janeiro no dia 4 de abril de 
1832.
 Darwin, então com 23 anos, se 
hospedou numa casa no bairro de Botafogo e 
realizou diversos passeios pelo entorno da 
cidade.
 No dia 8 de abril, em companhia de 
um rico irlandês, Patrik Earl, que conhecera 

 Darwin relata no seu diário:
 "A vista que desfrutamos ao atravessar os montes próximos de Praia Grande era 
muito bela; o colorido era intenso, com uma tonalidade predominantemente azul escura; 
o céu e as águas calmas da baía rivalizavam em esplendor. Depois de passarmos por 
alguns campos cultivados embrenhamo-nos numa floresta, toda ela de uma 
grandiosidade inultrapassável. Chegamos a Ithacaia [Itaocaia] pelo meio-dia. A pequena 
povoação situa-se numa planície, e tem o edifício principal rodeado pelas cabanas dos 
negros. Estas fizeram-me lembrar, pelas suas formas e modo de distribuição 
característicos, os desenhos dos alojamentos dos Hotentotes da África Austral. Como a lua 
não demorasse a surgir, decidimos por-nos nessa mesma tarde a caminho do nosso local 
de pernoita, em Lagoa de Maricá. Já ao escurecer passamos por um dos maciços graníticos, 
abruptos e desprovidos de vegetação, que são tão frequentes no país. O lugar ganhou 
fama por nele terem açoitado, durante longo tempo, alguns escravos foragidos que 
conseguiram engendrar meios de subsistência no cultivo de umas nesgas de terra perto 
da cumeada. Acabaram por ser descobertos e foi enviada uma força militar que capturou 
todo o grupo com exceção de uma mulher idosa, a qual, perante a perspectiva do regresso 
à escravidão, preferiu pôr fim à vida despenhando-se do mais alto dos precipícios. Numa 
matrona romana, isto seria considerado um nobre gesto de amor à liberdade; numa pobre 
negra, não passou de um ato de obstinação selvagem. Avançamos ainda durante algumas 
horas. Na parte final, por várias milhas, o caminho tornou-se mais sinuoso e levou-nos a 
atravessar uma zona deserta semeada de pântanos e sapais." (DARWIN, 2009, p. 35-36)

 Segundo diversas 
pesquisas, o citado "edifício 
principal" seria a casa da 
Fazenda Itaocaia, pela qual 
passamos na nossa caminhada, 
e o maciço granítico de onde a 
escrava fugitiva se jogou seria a 
Pedra de Itaocaia.
 No dia 28 de 
novembro de 2021 repetimos, 
em uma excursão do CEB com 
nove participantes, aquele 
primeiro dia da viagem de 
Darwin nas terras 
fluminenses.
 Partimos do Centro 
de Niterói às 8h30, não a 
cavalo, mas sim de ônibus, 
até o bairro de Engenho do na cidade, ele empreendeu uma viagem até 

Barra de São João, hoje distrito de Casimiro 
de Abreu – RJ.
 O grupo, no total de 7 pessoas, partiu 
a cavalo da "Praia Grande", que ia desde o 
atual porto da cidade de Niterói até o Morro 
do Gragoatá. Esta praia não mais existe, pois 
foi aterrada e hoje compõe o Centro de 
Niterói.

levou até o cume, de onde se descortina uma 
belíssima vista de 360 graus sobre a Serra da 
Tiririca, Serra do Calaboca, Pedra do Macaco, 
Pedra de Inoã, Lagoa e Praia de Itaipu. Deu para 
visualizar nitidamente, já do lado da cidade do 
Rio de Janeiro, toda a Serra da Tijuca, Pedra 
Bonita e Pedra da Gávea.
 Um pouco desidratados, paramos às 
15h para repor as energias no último grampo, 
realizado numa padaria perto do ponto do 
ônibus que nos levou de volta ao Centro do Rio 
de Janeiro.
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Seguindo para o Caminho de Darwin
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Mato. Dali iniciamos nossa caminhada pelo hoje 
chamado Caminho de Darwin que, após um trajeto 
misto de ruas e trilhas de aproximadamente 10 km, 
nos levou ao cume da Pedra de Itaocaia, um 
imponente monólito isolado no meio da planície, 
descrita por Darwin há quase 190 anos.
 O Caminho de Darwin liga Niterói a Maricá, 
atravessando a Serra da Tiririca por um dos pontos 
mais favoráveis à sua passagem, e nele se encontra a 
subsede do Parque Estadual da Serra da Tiririca 
(PESET/Núcleo Darwin). Eventualmente há citações no 
plural (Caminhos de Darwin), que se referem ao 
conjunto das 12 cidades pelas quais ele passou no 
Estado do Rio de Janeiro.
 A subida da Pedra de Itaocaia, de 383 metros 
de altitude, foi realizada por uma trilha bem 
demarcada, num verdadeiro "toca pra cima" que nos 

viagem. De São José nos deslocamos até 
a terra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
deixamos o carro, para então seguir 
pedalando em direção ao distrito de São 
Francisco Xavier. Após um café em SFX, 
tocamos o pedal rumo a Joanópolis/SP. 
Na chegada ao nosso destino, fomos 
pegos por uma forte chuva.
 Nós já sabíamos que, ao fazer 
uma viagem como essa, em pleno verão 
da Mantiqueira, seríamos literalmente 
regados todos os dias. E assim foi! Uma 
verdadeira tempestade de verão 
despencou e nos deixou ensopados, 
assim como os itens que não estavam em 
saco estanque. Mas, além de permitir nos 

 No réveillon de 
2021 me juntei ao amigo 
Kleber Trabaquini para 
fazer um circuito de 
bicicleta, autossuficiente, 
na Serra da Mantiqueira. 
Uma oportunidade para 
explorar de forma 
diferente as paisagens 
nos arredores de minha 
terra natal e estar ao ar 
livre, sem aglomerar, 
preocupação marcante 
em um mundo 
pandêmico. Como 
referência para o 
planejamento e 

de acampamento indicado por um ciclista 
que conhecemos na entrada da cidade. 
Nesse dia, conseguimos montar 
acampamento antes da chuva cair e fizemos 
um jantar bem caprichado. 
 Os itens de cozinha, comidas e 
combustível para o fogareiro iam sempre 
nas bolsas de quadro das bikes. No guidão, 
um saco estanque com o saco de dormir e 
roupas. Na bolsa de selim, o isolante inflável, 
barraca, kit de primeiros socorros e o que 
mais precisasse. Para complementar, uma 
pequena mochila com bolsa de hidratação 
nas costas. Tudo sempre muito bem 
organizado, compactado e ajustado para que 
não afrouxasse com a vibração das estradas 
de chão. O peso total de cada bicicleta ficava 
em torno dos 25kg.
 No terceiro dia, o último de 2020, 
pedalamos até Gonçalves/MG, parando para 
comprar queijo em um charmoso empório 
rural no caminho. A chuva nos pegou 
próximo ao meio-dia e foi um duro 
momento da empreitada. Encharcados, 
tivemos que lidar com o incômodo do frio, 
que não passou nem com o farto almoço de 
fogão a lenha. Nossa moral só foi se 
restabelecer após o banho quente no 
camping, que caiu muito bem naquela 
ocasião. 

 A passagem de 
ano não foi muito 
diferente de uma noite 
qualquer após grande 
esforço físico. 
Preparamos nosso 
jantar e, para não passar 
a virada em branco, 
brindamos com vodca 
russa trazida 
diretamente de terras 
moscovitas quando 
fizemos a expedição ao 
Elbrus, e logo dormimos 
para só acordar no ano 
seguinte.
 O processo de 
levantar acampamento, 
tomar café e organizar 

as bikes sempre nos tomava pelo menos uma 
hora e meia. Isso considerando que fazíamos a 
limpeza e lubrificação das correntes e a 
verificação da calibragem dos pneus todas as 
noites, poupando esse tempo das manhãs. 
Além dessa manutenção preventiva, 
carregávamos câmaras de ar reservas e um kit 
de ferramentas para eventuais reparos nas 
bicicletas. O planejamento deu certo e não 
tivemos um problema sequer com as magrelas 
durante toda a jornada. Alguns chamam isso de 
sorte e eu até acredito. Mas a cada expedição 
que faço, seja de escalada, caminhada ou agora 
de bike, percebo que quanto melhor planejo, 
mais sorte eu tenho. Curioso, não?
 Abrimos 2021 pedalando para São 
Bento do Sapucaí/SP, terra da Pedra do Baú. 
Dessa vez não teve escalada na Normal com 
Cresta, Elektra ou perrengue na V de Vingança. 

orientação, utilizamos o Guia de Trilhas 
Ciclomantiqueira escrito pelo Guilherme 
Cavallari, combinado com mapas no celular 
e GPS. Unimos, portanto, técnicas de 
ciclismo com as de acampamento e baixo 
peso para fazer nosso primeiro bikepacking.
 Começamos no dia 29 de dezembro 
de 2020, em Monteiro Lobato/SP, com um 
dia de atraso. O Kleber conseguiu a proeza 
de esquecer a roda dianteira da bicicleta a 
quase 800 km de distância. Mas, pelo 
histórico, sabíamos que era o sinal de que a 
expedição seria um sucesso. Precisamos de 
boas horas procurando uma roda e um pneu 
27,5” nas bicicletarias de São José dos 
Campos, o que nos custou o primeiro dia da 

sentirmos vivos, a chuva 
também nos fez conseguir 
acampar na varanda de 
um bar de beira de estrada 
logo na primeira noite.
 Nosso destino no 
segundo dia era o distrito 
de Monte Verde 
(Camanducaia/MG). Após 
algumas horas de belas 
paisagens e subidas, 
chegamos no pequeno 
centro urbano, dessa vez 
antes do pé d’água. 
Registro feito, pedalamos 
4 km de volta até o local 

O Baú só compôs a paisagem em um dia de 
pedal bastante agradável. Almoçamos em São 
Bento e seguimos em direção à Luminosa, 
distrito de Brazópolis/MG (com Z mesmo!). 
Fizemos uma parada estratégica no vilarejo de 
Cantagalo e seguimos firmes rumo ao nosso 
destino, mas não sem parar para pegar algumas 
iguarias de uma bananeira caída na estrada. 
Somente depois, já em casa, fui descobrir que a 
região é conhecida pela bananicultura orgânica. 
 A chuva chegou junto nos arredores da 
pacata Luminosa, obrigando-nos a acelerar o 
processo de encontrar um abençoado abrigo. 
Após alguma procura, acabamos acampando em 
um quiosque que, aparentemente, serve de 
apoio aos peregrinos que ali passam 
percorrendo o Caminho da Fé. Era uma área 
limpa, coberta, com água disponível e não 
poderíamos desperdiçar a oportunidade de 
ficar por lá mesmo. Não fomos incomodados, e 
nem os poucos que passaram pela estrada 
pareceram se incomodar com a nossa presença.
 Na manhã seguinte encaramos a subida 
em direção à Piranguçu, cidade mineira que 
nem chegamos a alcançar. Optamos por não 
seguir em direção ao centro de Brazópolis e 
Itajubá, como havíamos previsto inicialmente, e 
tocamos para Campos do Jordão/SP. A subida foi 

dura e longa, cerca de 10 km! Nesse trecho a 
chuva nos pegou, mas conseguimos amenizar 
a situação arrumando um espaço coberto sob 
um bambuzal. Dessa vez rimos, aquela 
gargalhada mista de desespero e deboche 
com a própria desgraça, por aquele e todos os 
outros momentos difíceis que enfrentamos 
no pedal. Em Campos do Jordão, fizemos 
questão de evitar o centro e contornamos a 

cidade por estradas de terra e 
menos movimentadas. Aliás, 
priorizar caminhos menos 
frequentados foi a regra durante o 
nosso giro.
 Após uma noite de 
temperatura mais amena, partimos 
para o sexto e último dia da 
aventura. Pela manhã, descemos 
morro abaixo até Sapucaí 
Mirim/MG. Transitamos o tempo 
todo entre terras paulistas e 
mineiras, sempre cercados por 
belas paisagens e muitas 
araucárias. Pudemos apreciar a 
vista do complexo do Baú pela face 
sul enquanto curtíamos a descida 

em alta velocidade, compensando as duras subidas de todos os dias. O trecho final foi entre 
Sapucaí Mirim e Monteiro Lobato, percorrendo novamente algumas plantações de eucaliptos 
e cenários bastante bucólicos e inspiradores.
 Quem diria que nesse atravessa e volta de divisas, entre Minas Gerais e São Paulo, 
teríamos o nosso Everest. A famosa montanha mais alta do mundo possui 8848 metros de 
altitude. Para atingir seu cume é preciso muito mais do que os seis dias em que fizemos o 
nosso pedal. Mas, no nosso caso, batemos 9300 de altimetria acumulada em 330 km 
percorridos. Um roteiro de respeito em pleno sudeste brasileiro.

Horacio Ragucci

Em 02/12/2017, o guia Horacio também
promoveu esta excursão. Nesta foto vemos os 
portais na época, sem pintura
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 O navio HMS Beagle, com o 
naturalista inglês Charles Darwin a bordo, 
aportou no Rio de Janeiro no dia 4 de abril de 
1832.
 Darwin, então com 23 anos, se 
hospedou numa casa no bairro de Botafogo e 
realizou diversos passeios pelo entorno da 
cidade.
 No dia 8 de abril, em companhia de 
um rico irlandês, Patrik Earl, que conhecera 

 Darwin relata no seu diário:
 "A vista que desfrutamos ao atravessar os montes próximos de Praia Grande era 
muito bela; o colorido era intenso, com uma tonalidade predominantemente azul escura; 
o céu e as águas calmas da baía rivalizavam em esplendor. Depois de passarmos por 
alguns campos cultivados embrenhamo-nos numa floresta, toda ela de uma 
grandiosidade inultrapassável. Chegamos a Ithacaia [Itaocaia] pelo meio-dia. A pequena 
povoação situa-se numa planície, e tem o edifício principal rodeado pelas cabanas dos 
negros. Estas fizeram-me lembrar, pelas suas formas e modo de distribuição 
característicos, os desenhos dos alojamentos dos Hotentotes da África Austral. Como a lua 
não demorasse a surgir, decidimos por-nos nessa mesma tarde a caminho do nosso local 
de pernoita, em Lagoa de Maricá. Já ao escurecer passamos por um dos maciços graníticos, 
abruptos e desprovidos de vegetação, que são tão frequentes no país. O lugar ganhou 
fama por nele terem açoitado, durante longo tempo, alguns escravos foragidos que 
conseguiram engendrar meios de subsistência no cultivo de umas nesgas de terra perto 
da cumeada. Acabaram por ser descobertos e foi enviada uma força militar que capturou 
todo o grupo com exceção de uma mulher idosa, a qual, perante a perspectiva do regresso 
à escravidão, preferiu pôr fim à vida despenhando-se do mais alto dos precipícios. Numa 
matrona romana, isto seria considerado um nobre gesto de amor à liberdade; numa pobre 
negra, não passou de um ato de obstinação selvagem. Avançamos ainda durante algumas 
horas. Na parte final, por várias milhas, o caminho tornou-se mais sinuoso e levou-nos a 
atravessar uma zona deserta semeada de pântanos e sapais." (DARWIN, 2009, p. 35-36)

 Segundo diversas 
pesquisas, o citado "edifício 
principal" seria a casa da 
Fazenda Itaocaia, pela qual 
passamos na nossa caminhada, 
e o maciço granítico de onde a 
escrava fugitiva se jogou seria a 
Pedra de Itaocaia.
 No dia 28 de 
novembro de 2021 repetimos, 
em uma excursão do CEB com 
nove participantes, aquele 
primeiro dia da viagem de 
Darwin nas terras 
fluminenses.
 Partimos do Centro 
de Niterói às 8h30, não a 
cavalo, mas sim de ônibus, 
até o bairro de Engenho do na cidade, ele empreendeu uma viagem até 

Barra de São João, hoje distrito de Casimiro 
de Abreu – RJ.
 O grupo, no total de 7 pessoas, partiu 
a cavalo da "Praia Grande", que ia desde o 
atual porto da cidade de Niterói até o Morro 
do Gragoatá. Esta praia não mais existe, pois 
foi aterrada e hoje compõe o Centro de 
Niterói.

levou até o cume, de onde se descortina uma 
belíssima vista de 360 graus sobre a Serra da 
Tiririca, Serra do Calaboca, Pedra do Macaco, 
Pedra de Inoã, Lagoa e Praia de Itaipu. Deu para 
visualizar nitidamente, já do lado da cidade do 
Rio de Janeiro, toda a Serra da Tijuca, Pedra 
Bonita e Pedra da Gávea.
 Um pouco desidratados, paramos às 
15h para repor as energias no último grampo, 
realizado numa padaria perto do ponto do 
ônibus que nos levou de volta ao Centro do Rio 
de Janeiro.

Referência: 
DARWIN, Charles. A viagem do Beagle: viagem de 
um naturalista à volta do mundo. Lisboa: Relógio 
d'Água, 2009. 431 p. Tradução: Diniz Lopes e Miguel 
Serras Pereira.Mato. Dali iniciamos nossa caminhada pelo hoje 

chamado Caminho de Darwin que, após um trajeto 
misto de ruas e trilhas de aproximadamente 10 km, 
nos levou ao cume da Pedra de Itaocaia, um 
imponente monólito isolado no meio da planície, 
descrita por Darwin há quase 190 anos.
 O Caminho de Darwin liga Niterói a Maricá, 
atravessando a Serra da Tiririca por um dos pontos 
mais favoráveis à sua passagem, e nele se encontra a 
subsede do Parque Estadual da Serra da Tiririca 
(PESET/Núcleo Darwin). Eventualmente há citações no 
plural (Caminhos de Darwin), que se referem ao 
conjunto das 12 cidades pelas quais ele passou no 
Estado do Rio de Janeiro.
 A subida da Pedra de Itaocaia, de 383 metros 
de altitude, foi realizada por uma trilha bem 
demarcada, num verdadeiro "toca pra cima" que nos 

Uma das várias placas informativas
existentes na região

Lucia divulgando o Boletim do CEB
para o Guarda-parque

Panorâmica do cume da Pedra de ItaocaiaPanorâmica do cume da Pedra de ItaocaiaPanorâmica do cume da Pedra de Itaocaia

Imagem de Charles Darwin feita
por George Richmond, em 1840

(Fonte: Site Wikimedia Commons)

Imagem de Charles Darwin feita
por George Richmond, em 1840

(Fonte: Site Wikimedia Commons)

Imagem de Charles Darwin feita
por George Richmond, em 1840

(Fonte: Site Wikimedia Commons)

Imagem de Charles Darwin feita
por George Richmond, em 1840

(Fonte: Site Wikimedia Commons)

viagem. De São José nos deslocamos até 
a terra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
deixamos o carro, para então seguir 
pedalando em direção ao distrito de São 
Francisco Xavier. Após um café em SFX, 
tocamos o pedal rumo a Joanópolis/SP. 
Na chegada ao nosso destino, fomos 
pegos por uma forte chuva.
 Nós já sabíamos que, ao fazer 
uma viagem como essa, em pleno verão 
da Mantiqueira, seríamos literalmente 
regados todos os dias. E assim foi! Uma 
verdadeira tempestade de verão 
despencou e nos deixou ensopados, 
assim como os itens que não estavam em 
saco estanque. Mas, além de permitir nos 

 No réveillon de 
2021 me juntei ao amigo 
Kleber Trabaquini para 
fazer um circuito de 
bicicleta, autossuficiente, 
na Serra da Mantiqueira. 
Uma oportunidade para 
explorar de forma 
diferente as paisagens 
nos arredores de minha 
terra natal e estar ao ar 
livre, sem aglomerar, 
preocupação marcante 
em um mundo 
pandêmico. Como 
referência para o 
planejamento e 

de acampamento indicado por um ciclista 
que conhecemos na entrada da cidade. 
Nesse dia, conseguimos montar 
acampamento antes da chuva cair e fizemos 
um jantar bem caprichado. 
 Os itens de cozinha, comidas e 
combustível para o fogareiro iam sempre 
nas bolsas de quadro das bikes. No guidão, 
um saco estanque com o saco de dormir e 
roupas. Na bolsa de selim, o isolante inflável, 
barraca, kit de primeiros socorros e o que 
mais precisasse. Para complementar, uma 
pequena mochila com bolsa de hidratação 
nas costas. Tudo sempre muito bem 
organizado, compactado e ajustado para que 
não afrouxasse com a vibração das estradas 
de chão. O peso total de cada bicicleta ficava 
em torno dos 25kg.
 No terceiro dia, o último de 2020, 
pedalamos até Gonçalves/MG, parando para 
comprar queijo em um charmoso empório 
rural no caminho. A chuva nos pegou 
próximo ao meio-dia e foi um duro 
momento da empreitada. Encharcados, 
tivemos que lidar com o incômodo do frio, 
que não passou nem com o farto almoço de 
fogão a lenha. Nossa moral só foi se 
restabelecer após o banho quente no 
camping, que caiu muito bem naquela 
ocasião. 

 A passagem de 
ano não foi muito 
diferente de uma noite 
qualquer após grande 
esforço físico. 
Preparamos nosso 
jantar e, para não passar 
a virada em branco, 
brindamos com vodca 
russa trazida 
diretamente de terras 
moscovitas quando 
fizemos a expedição ao 
Elbrus, e logo dormimos 
para só acordar no ano 
seguinte.
 O processo de 
levantar acampamento, 
tomar café e organizar 

as bikes sempre nos tomava pelo menos uma 
hora e meia. Isso considerando que fazíamos a 
limpeza e lubrificação das correntes e a 
verificação da calibragem dos pneus todas as 
noites, poupando esse tempo das manhãs. 
Além dessa manutenção preventiva, 
carregávamos câmaras de ar reservas e um kit 
de ferramentas para eventuais reparos nas 
bicicletas. O planejamento deu certo e não 
tivemos um problema sequer com as magrelas 
durante toda a jornada. Alguns chamam isso de 
sorte e eu até acredito. Mas a cada expedição 
que faço, seja de escalada, caminhada ou agora 
de bike, percebo que quanto melhor planejo, 
mais sorte eu tenho. Curioso, não?
 Abrimos 2021 pedalando para São 
Bento do Sapucaí/SP, terra da Pedra do Baú. 
Dessa vez não teve escalada na Normal com 
Cresta, Elektra ou perrengue na V de Vingança. 

orientação, utilizamos o Guia de Trilhas 
Ciclomantiqueira escrito pelo Guilherme 
Cavallari, combinado com mapas no celular 
e GPS. Unimos, portanto, técnicas de 
ciclismo com as de acampamento e baixo 
peso para fazer nosso primeiro bikepacking.
 Começamos no dia 29 de dezembro 
de 2020, em Monteiro Lobato/SP, com um 
dia de atraso. O Kleber conseguiu a proeza 
de esquecer a roda dianteira da bicicleta a 
quase 800 km de distância. Mas, pelo 
histórico, sabíamos que era o sinal de que a 
expedição seria um sucesso. Precisamos de 
boas horas procurando uma roda e um pneu 
27,5” nas bicicletarias de São José dos 
Campos, o que nos custou o primeiro dia da 

sentirmos vivos, a chuva 
também nos fez conseguir 
acampar na varanda de 
um bar de beira de estrada 
logo na primeira noite.
 Nosso destino no 
segundo dia era o distrito 
de Monte Verde 
(Camanducaia/MG). Após 
algumas horas de belas 
paisagens e subidas, 
chegamos no pequeno 
centro urbano, dessa vez 
antes do pé d’água. 
Registro feito, pedalamos 
4 km de volta até o local 

O Baú só compôs a paisagem em um dia de 
pedal bastante agradável. Almoçamos em São 
Bento e seguimos em direção à Luminosa, 
distrito de Brazópolis/MG (com Z mesmo!). 
Fizemos uma parada estratégica no vilarejo de 
Cantagalo e seguimos firmes rumo ao nosso 
destino, mas não sem parar para pegar algumas 
iguarias de uma bananeira caída na estrada. 
Somente depois, já em casa, fui descobrir que a 
região é conhecida pela bananicultura orgânica. 
 A chuva chegou junto nos arredores da 
pacata Luminosa, obrigando-nos a acelerar o 
processo de encontrar um abençoado abrigo. 
Após alguma procura, acabamos acampando em 
um quiosque que, aparentemente, serve de 
apoio aos peregrinos que ali passam 
percorrendo o Caminho da Fé. Era uma área 
limpa, coberta, com água disponível e não 
poderíamos desperdiçar a oportunidade de 
ficar por lá mesmo. Não fomos incomodados, e 
nem os poucos que passaram pela estrada 
pareceram se incomodar com a nossa presença.
 Na manhã seguinte encaramos a subida 
em direção à Piranguçu, cidade mineira que 
nem chegamos a alcançar. Optamos por não 
seguir em direção ao centro de Brazópolis e 
Itajubá, como havíamos previsto inicialmente, e 
tocamos para Campos do Jordão/SP. A subida foi 

dura e longa, cerca de 10 km! Nesse trecho a 
chuva nos pegou, mas conseguimos amenizar 
a situação arrumando um espaço coberto sob 
um bambuzal. Dessa vez rimos, aquela 
gargalhada mista de desespero e deboche 
com a própria desgraça, por aquele e todos os 
outros momentos difíceis que enfrentamos 
no pedal. Em Campos do Jordão, fizemos 
questão de evitar o centro e contornamos a 

cidade por estradas de terra e 
menos movimentadas. Aliás, 
priorizar caminhos menos 
frequentados foi a regra durante o 
nosso giro.
 Após uma noite de 
temperatura mais amena, partimos 
para o sexto e último dia da 
aventura. Pela manhã, descemos 
morro abaixo até Sapucaí 
Mirim/MG. Transitamos o tempo 
todo entre terras paulistas e 
mineiras, sempre cercados por 
belas paisagens e muitas 
araucárias. Pudemos apreciar a 
vista do complexo do Baú pela face 
sul enquanto curtíamos a descida 

em alta velocidade, compensando as duras subidas de todos os dias. O trecho final foi entre 
Sapucaí Mirim e Monteiro Lobato, percorrendo novamente algumas plantações de eucaliptos 
e cenários bastante bucólicos e inspiradores.
 Quem diria que nesse atravessa e volta de divisas, entre Minas Gerais e São Paulo, 
teríamos o nosso Everest. A famosa montanha mais alta do mundo possui 8848 metros de 
altitude. Para atingir seu cume é preciso muito mais do que os seis dias em que fizemos o 
nosso pedal. Mas, no nosso caso, batemos 9300 de altimetria acumulada em 330 km 
percorridos. Um roteiro de respeito em pleno sudeste brasileiro.

Fazenda Itaocaia (propriedade particular)
com a Pedra de Itaocaia ao fundo

Visual no cume. 
m primeiro plano, Itaipuaçu/Maricá.
Ao fundo, cidade do Rio de Janeiro

Horacio Ragucci
Guia e Presidente do

Centro Excursionista Brasileiro
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NOVE MIL
EM DUAS RODAS

RAFAEL DAMIATI

viagem. De São José nos deslocamos até 
a terra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
deixamos o carro, para então seguir 
pedalando em direção ao distrito de São 
Francisco Xavier. Após um café em SFX, 
tocamos o pedal rumo a Joanópolis/SP. 
Na chegada ao nosso destino, fomos 
pegos por uma forte chuva.
 Nós já sabíamos que, ao fazer 
uma viagem como essa, em pleno verão 
da Mantiqueira, seríamos literalmente 
regados todos os dias. E assim foi! Uma 
verdadeira tempestade de verão 
despencou e nos deixou ensopados, 
assim como os itens que não estavam em 
saco estanque. Mas, além de permitir nos 

 No réveillon de 
2021 me juntei ao amigo 
Kleber Trabaquini para 
fazer um circuito de 
bicicleta, autossuficiente, 
na Serra da Mantiqueira. 
Uma oportunidade para 
explorar de forma 
diferente as paisagens 
nos arredores de minha 
terra natal e estar ao ar 
livre, sem aglomerar, 
preocupação marcante 
em um mundo 
pandêmico. Como 
referência para o 
planejamento e 

de acampamento indicado por um ciclista 
que conhecemos na entrada da cidade. 
Nesse dia, conseguimos montar 
acampamento antes da chuva cair e fizemos 
um jantar bem caprichado. 
 Os itens de cozinha, comidas e 
combustível para o fogareiro iam sempre 
nas bolsas de quadro das bikes. No guidão, 
um saco estanque com o saco de dormir e 
roupas. Na bolsa de selim, o isolante inflável, 
barraca, kit de primeiros socorros e o que 
mais precisasse. Para complementar, uma 
pequena mochila com bolsa de hidratação 
nas costas. Tudo sempre muito bem 
organizado, compactado e ajustado para que 
não afrouxasse com a vibração das estradas 
de chão. O peso total de cada bicicleta ficava 
em torno dos 25kg.
 No terceiro dia, o último de 2020, 
pedalamos até Gonçalves/MG, parando para 
comprar queijo em um charmoso empório 
rural no caminho. A chuva nos pegou 
próximo ao meio-dia e foi um duro 
momento da empreitada. Encharcados, 
tivemos que lidar com o incômodo do frio, 
que não passou nem com o farto almoço de 
fogão a lenha. Nossa moral só foi se 
restabelecer após o banho quente no 
camping, que caiu muito bem naquela 
ocasião. 

 A passagem de 
ano não foi muito 
diferente de uma noite 
qualquer após grande 
esforço físico. 
Preparamos nosso 
jantar e, para não passar 
a virada em branco, 
brindamos com vodca 
russa trazida 
diretamente de terras 
moscovitas quando 
fizemos a expedição ao 
Elbrus, e logo dormimos 
para só acordar no ano 
seguinte.
 O processo de 
levantar acampamento, 
tomar café e organizar 

as bikes sempre nos tomava pelo menos uma 
hora e meia. Isso considerando que fazíamos a 
limpeza e lubrificação das correntes e a 
verificação da calibragem dos pneus todas as 
noites, poupando esse tempo das manhãs. 
Além dessa manutenção preventiva, 
carregávamos câmaras de ar reservas e um kit 
de ferramentas para eventuais reparos nas 
bicicletas. O planejamento deu certo e não 
tivemos um problema sequer com as magrelas 
durante toda a jornada. Alguns chamam isso de 
sorte e eu até acredito. Mas a cada expedição 
que faço, seja de escalada, caminhada ou agora 
de bike, percebo que quanto melhor planejo, 
mais sorte eu tenho. Curioso, não?
 Abrimos 2021 pedalando para São 
Bento do Sapucaí/SP, terra da Pedra do Baú. 
Dessa vez não teve escalada na Normal com 
Cresta, Elektra ou perrengue na V de Vingança. 

orientação, utilizamos o Guia de Trilhas 
Ciclomantiqueira escrito pelo Guilherme 
Cavallari, combinado com mapas no celular 
e GPS. Unimos, portanto, técnicas de 
ciclismo com as de acampamento e baixo 
peso para fazer nosso primeiro bikepacking.
 Começamos no dia 29 de dezembro 
de 2020, em Monteiro Lobato/SP, com um 
dia de atraso. O Kleber conseguiu a proeza 
de esquecer a roda dianteira da bicicleta a 
quase 800 km de distância. Mas, pelo 
histórico, sabíamos que era o sinal de que a 
expedição seria um sucesso. Precisamos de 
boas horas procurando uma roda e um pneu 
27,5” nas bicicletarias de São José dos 
Campos, o que nos custou o primeiro dia da 

sentirmos vivos, a chuva 
também nos fez conseguir 
acampar na varanda de 
um bar de beira de estrada 
logo na primeira noite.
 Nosso destino no 
segundo dia era o distrito 
de Monte Verde 
(Camanducaia/MG). Após 
algumas horas de belas 
paisagens e subidas, 
chegamos no pequeno 
centro urbano, dessa vez 
antes do pé d’água. 
Registro feito, pedalamos 
4 km de volta até o local 

O Baú só compôs a paisagem em um dia de 
pedal bastante agradável. Almoçamos em São 
Bento e seguimos em direção à Luminosa, 
distrito de Brazópolis/MG (com Z mesmo!). 
Fizemos uma parada estratégica no vilarejo de 
Cantagalo e seguimos firmes rumo ao nosso 
destino, mas não sem parar para pegar algumas 
iguarias de uma bananeira caída na estrada. 
Somente depois, já em casa, fui descobrir que a 
região é conhecida pela bananicultura orgânica. 
 A chuva chegou junto nos arredores da 
pacata Luminosa, obrigando-nos a acelerar o 
processo de encontrar um abençoado abrigo. 
Após alguma procura, acabamos acampando em 
um quiosque que, aparentemente, serve de 
apoio aos peregrinos que ali passam 
percorrendo o Caminho da Fé. Era uma área 
limpa, coberta, com água disponível e não 
poderíamos desperdiçar a oportunidade de 
ficar por lá mesmo. Não fomos incomodados, e 
nem os poucos que passaram pela estrada 
pareceram se incomodar com a nossa presença.
 Na manhã seguinte encaramos a subida 
em direção à Piranguçu, cidade mineira que 
nem chegamos a alcançar. Optamos por não 
seguir em direção ao centro de Brazópolis e 
Itajubá, como havíamos previsto inicialmente, e 
tocamos para Campos do Jordão/SP. A subida foi 

dura e longa, cerca de 10 km! Nesse trecho a 
chuva nos pegou, mas conseguimos amenizar 
a situação arrumando um espaço coberto sob 
um bambuzal. Dessa vez rimos, aquela 
gargalhada mista de desespero e deboche 
com a própria desgraça, por aquele e todos os 
outros momentos difíceis que enfrentamos 
no pedal. Em Campos do Jordão, fizemos 
questão de evitar o centro e contornamos a 

cidade por estradas de terra e 
menos movimentadas. Aliás, 
priorizar caminhos menos 
frequentados foi a regra durante o 
nosso giro.
 Após uma noite de 
temperatura mais amena, partimos 
para o sexto e último dia da 
aventura. Pela manhã, descemos 
morro abaixo até Sapucaí 
Mirim/MG. Transitamos o tempo 
todo entre terras paulistas e 
mineiras, sempre cercados por 
belas paisagens e muitas 
araucárias. Pudemos apreciar a 
vista do complexo do Baú pela face 
sul enquanto curtíamos a descida 

em alta velocidade, compensando as duras subidas de todos os dias. O trecho final foi entre 
Sapucaí Mirim e Monteiro Lobato, percorrendo novamente algumas plantações de eucaliptos 
e cenários bastante bucólicos e inspiradores.
 Quem diria que nesse atravessa e volta de divisas, entre Minas Gerais e São Paulo, 
teríamos o nosso Everest. A famosa montanha mais alta do mundo possui 8848 metros de 
altitude. Para atingir seu cume é preciso muito mais do que os seis dias em que fizemos o 
nosso pedal. Mas, no nosso caso, batemos 9300 de altimetria acumulada em 330 km 
percorridos. Um roteiro de respeito em pleno sudeste brasileiro.

Araucaria angustifolia: a espécie
dominante da floresta ombrófila mista

Acampamento montado
no quiosque dos peregrinos
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Curtindo o tempo bom e o
visual na região de Monte Verde

Curtindo o tempo bom e o
visual na região de Monte Verde
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viagem. De São José nos deslocamos até 
a terra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
deixamos o carro, para então seguir 
pedalando em direção ao distrito de São 
Francisco Xavier. Após um café em SFX, 
tocamos o pedal rumo a Joanópolis/SP. 
Na chegada ao nosso destino, fomos 
pegos por uma forte chuva.
 Nós já sabíamos que, ao fazer 
uma viagem como essa, em pleno verão 
da Mantiqueira, seríamos literalmente 
regados todos os dias. E assim foi! Uma 
verdadeira tempestade de verão 
despencou e nos deixou ensopados, 
assim como os itens que não estavam em 
saco estanque. Mas, além de permitir nos 

 No réveillon de 
2021 me juntei ao amigo 
Kleber Trabaquini para 
fazer um circuito de 
bicicleta, autossuficiente, 
na Serra da Mantiqueira. 
Uma oportunidade para 
explorar de forma 
diferente as paisagens 
nos arredores de minha 
terra natal e estar ao ar 
livre, sem aglomerar, 
preocupação marcante 
em um mundo 
pandêmico. Como 
referência para o 
planejamento e 

de acampamento indicado por um ciclista 
que conhecemos na entrada da cidade. 
Nesse dia, conseguimos montar 
acampamento antes da chuva cair e fizemos 
um jantar bem caprichado. 
 Os itens de cozinha, comidas e 
combustível para o fogareiro iam sempre 
nas bolsas de quadro das bikes. No guidão, 
um saco estanque com o saco de dormir e 
roupas. Na bolsa de selim, o isolante inflável, 
barraca, kit de primeiros socorros e o que 
mais precisasse. Para complementar, uma 
pequena mochila com bolsa de hidratação 
nas costas. Tudo sempre muito bem 
organizado, compactado e ajustado para que 
não afrouxasse com a vibração das estradas 
de chão. O peso total de cada bicicleta ficava 
em torno dos 25kg.
 No terceiro dia, o último de 2020, 
pedalamos até Gonçalves/MG, parando para 
comprar queijo em um charmoso empório 
rural no caminho. A chuva nos pegou 
próximo ao meio-dia e foi um duro 
momento da empreitada. Encharcados, 
tivemos que lidar com o incômodo do frio, 
que não passou nem com o farto almoço de 
fogão a lenha. Nossa moral só foi se 
restabelecer após o banho quente no 
camping, que caiu muito bem naquela 
ocasião. 

 A passagem de 
ano não foi muito 
diferente de uma noite 
qualquer após grande 
esforço físico. 
Preparamos nosso 
jantar e, para não passar 
a virada em branco, 
brindamos com vodca 
russa trazida 
diretamente de terras 
moscovitas quando 
fizemos a expedição ao 
Elbrus, e logo dormimos 
para só acordar no ano 
seguinte.
 O processo de 
levantar acampamento, 
tomar café e organizar 

as bikes sempre nos tomava pelo menos uma 
hora e meia. Isso considerando que fazíamos a 
limpeza e lubrificação das correntes e a 
verificação da calibragem dos pneus todas as 
noites, poupando esse tempo das manhãs. 
Além dessa manutenção preventiva, 
carregávamos câmaras de ar reservas e um kit 
de ferramentas para eventuais reparos nas 
bicicletas. O planejamento deu certo e não 
tivemos um problema sequer com as magrelas 
durante toda a jornada. Alguns chamam isso de 
sorte e eu até acredito. Mas a cada expedição 
que faço, seja de escalada, caminhada ou agora 
de bike, percebo que quanto melhor planejo, 
mais sorte eu tenho. Curioso, não?
 Abrimos 2021 pedalando para São 
Bento do Sapucaí/SP, terra da Pedra do Baú. 
Dessa vez não teve escalada na Normal com 
Cresta, Elektra ou perrengue na V de Vingança. 

Consegue imaginar
o cheiro ao pedalar por estas terras?

orientação, utilizamos o Guia de Trilhas 
Ciclomantiqueira escrito pelo Guilherme 
Cavallari, combinado com mapas no celular 
e GPS. Unimos, portanto, técnicas de 
ciclismo com as de acampamento e baixo 
peso para fazer nosso primeiro bikepacking.
 Começamos no dia 29 de dezembro 
de 2020, em Monteiro Lobato/SP, com um 
dia de atraso. O Kleber conseguiu a proeza 
de esquecer a roda dianteira da bicicleta a 
quase 800 km de distância. Mas, pelo 
histórico, sabíamos que era o sinal de que a 
expedição seria um sucesso. Precisamos de 
boas horas procurando uma roda e um pneu 
27,5” nas bicicletarias de São José dos 
Campos, o que nos custou o primeiro dia da 

sentirmos vivos, a chuva 
também nos fez conseguir 
acampar na varanda de 
um bar de beira de estrada 
logo na primeira noite.
 Nosso destino no 
segundo dia era o distrito 
de Monte Verde 
(Camanducaia/MG). Após 
algumas horas de belas 
paisagens e subidas, 
chegamos no pequeno 
centro urbano, dessa vez 
antes do pé d’água. 
Registro feito, pedalamos 
4 km de volta até o local 

O Baú só compôs a paisagem em um dia de 
pedal bastante agradável. Almoçamos em São 
Bento e seguimos em direção à Luminosa, 
distrito de Brazópolis/MG (com Z mesmo!). 
Fizemos uma parada estratégica no vilarejo de 
Cantagalo e seguimos firmes rumo ao nosso 
destino, mas não sem parar para pegar algumas 
iguarias de uma bananeira caída na estrada. 
Somente depois, já em casa, fui descobrir que a 
região é conhecida pela bananicultura orgânica. 
 A chuva chegou junto nos arredores da 
pacata Luminosa, obrigando-nos a acelerar o 
processo de encontrar um abençoado abrigo. 
Após alguma procura, acabamos acampando em 
um quiosque que, aparentemente, serve de 
apoio aos peregrinos que ali passam 
percorrendo o Caminho da Fé. Era uma área 
limpa, coberta, com água disponível e não 
poderíamos desperdiçar a oportunidade de 
ficar por lá mesmo. Não fomos incomodados, e 
nem os poucos que passaram pela estrada 
pareceram se incomodar com a nossa presença.
 Na manhã seguinte encaramos a subida 
em direção à Piranguçu, cidade mineira que 
nem chegamos a alcançar. Optamos por não 
seguir em direção ao centro de Brazópolis e 
Itajubá, como havíamos previsto inicialmente, e 
tocamos para Campos do Jordão/SP. A subida foi 

dura e longa, cerca de 10 km! Nesse trecho a 
chuva nos pegou, mas conseguimos amenizar 
a situação arrumando um espaço coberto sob 
um bambuzal. Dessa vez rimos, aquela 
gargalhada mista de desespero e deboche 
com a própria desgraça, por aquele e todos os 
outros momentos difíceis que enfrentamos 
no pedal. Em Campos do Jordão, fizemos 
questão de evitar o centro e contornamos a 

cidade por estradas de terra e 
menos movimentadas. Aliás, 
priorizar caminhos menos 
frequentados foi a regra durante o 
nosso giro.
 Após uma noite de 
temperatura mais amena, partimos 
para o sexto e último dia da 
aventura. Pela manhã, descemos 
morro abaixo até Sapucaí 
Mirim/MG. Transitamos o tempo 
todo entre terras paulistas e 
mineiras, sempre cercados por 
belas paisagens e muitas 
araucárias. Pudemos apreciar a 
vista do complexo do Baú pela face 
sul enquanto curtíamos a descida 

em alta velocidade, compensando as duras subidas de todos os dias. O trecho final foi entre 
Sapucaí Mirim e Monteiro Lobato, percorrendo novamente algumas plantações de eucaliptos 
e cenários bastante bucólicos e inspiradores.
 Quem diria que nesse atravessa e volta de divisas, entre Minas Gerais e São Paulo, 
teríamos o nosso Everest. A famosa montanha mais alta do mundo possui 8848 metros de 
altitude. Para atingir seu cume é preciso muito mais do que os seis dias em que fizemos o 
nosso pedal. Mas, no nosso caso, batemos 9300 de altimetria acumulada em 330 km 
percorridos. Um roteiro de respeito em pleno sudeste brasileiro.

A bela Cachoeira dos Pretos
Andar com fé eu vou,
que a fé não costuma faiá

Fo
to

: R
af

ae
l D

am
ia

ti

Fo
to

: R
af

ae
l D

am
ia

ti

Fo
to

: R
af

ae
l D

am
ia

ti



11

viagem. De São José nos deslocamos até 
a terra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
deixamos o carro, para então seguir 
pedalando em direção ao distrito de São 
Francisco Xavier. Após um café em SFX, 
tocamos o pedal rumo a Joanópolis/SP. 
Na chegada ao nosso destino, fomos 
pegos por uma forte chuva.
 Nós já sabíamos que, ao fazer 
uma viagem como essa, em pleno verão 
da Mantiqueira, seríamos literalmente 
regados todos os dias. E assim foi! Uma 
verdadeira tempestade de verão 
despencou e nos deixou ensopados, 
assim como os itens que não estavam em 
saco estanque. Mas, além de permitir nos 

 No réveillon de 
2021 me juntei ao amigo 
Kleber Trabaquini para 
fazer um circuito de 
bicicleta, autossuficiente, 
na Serra da Mantiqueira. 
Uma oportunidade para 
explorar de forma 
diferente as paisagens 
nos arredores de minha 
terra natal e estar ao ar 
livre, sem aglomerar, 
preocupação marcante 
em um mundo 
pandêmico. Como 
referência para o 
planejamento e 

de acampamento indicado por um ciclista 
que conhecemos na entrada da cidade. 
Nesse dia, conseguimos montar 
acampamento antes da chuva cair e fizemos 
um jantar bem caprichado. 
 Os itens de cozinha, comidas e 
combustível para o fogareiro iam sempre 
nas bolsas de quadro das bikes. No guidão, 
um saco estanque com o saco de dormir e 
roupas. Na bolsa de selim, o isolante inflável, 
barraca, kit de primeiros socorros e o que 
mais precisasse. Para complementar, uma 
pequena mochila com bolsa de hidratação 
nas costas. Tudo sempre muito bem 
organizado, compactado e ajustado para que 
não afrouxasse com a vibração das estradas 
de chão. O peso total de cada bicicleta ficava 
em torno dos 25kg.
 No terceiro dia, o último de 2020, 
pedalamos até Gonçalves/MG, parando para 
comprar queijo em um charmoso empório 
rural no caminho. A chuva nos pegou 
próximo ao meio-dia e foi um duro 
momento da empreitada. Encharcados, 
tivemos que lidar com o incômodo do frio, 
que não passou nem com o farto almoço de 
fogão a lenha. Nossa moral só foi se 
restabelecer após o banho quente no 
camping, que caiu muito bem naquela 
ocasião. 

 A passagem de 
ano não foi muito 
diferente de uma noite 
qualquer após grande 
esforço físico. 
Preparamos nosso 
jantar e, para não passar 
a virada em branco, 
brindamos com vodca 
russa trazida 
diretamente de terras 
moscovitas quando 
fizemos a expedição ao 
Elbrus, e logo dormimos 
para só acordar no ano 
seguinte.
 O processo de 
levantar acampamento, 
tomar café e organizar 

as bikes sempre nos tomava pelo menos uma 
hora e meia. Isso considerando que fazíamos a 
limpeza e lubrificação das correntes e a 
verificação da calibragem dos pneus todas as 
noites, poupando esse tempo das manhãs. 
Além dessa manutenção preventiva, 
carregávamos câmaras de ar reservas e um kit 
de ferramentas para eventuais reparos nas 
bicicletas. O planejamento deu certo e não 
tivemos um problema sequer com as magrelas 
durante toda a jornada. Alguns chamam isso de 
sorte e eu até acredito. Mas a cada expedição 
que faço, seja de escalada, caminhada ou agora 
de bike, percebo que quanto melhor planejo, 
mais sorte eu tenho. Curioso, não?
 Abrimos 2021 pedalando para São 
Bento do Sapucaí/SP, terra da Pedra do Baú. 
Dessa vez não teve escalada na Normal com 
Cresta, Elektra ou perrengue na V de Vingança. 

orientação, utilizamos o Guia de Trilhas 
Ciclomantiqueira escrito pelo Guilherme 
Cavallari, combinado com mapas no celular 
e GPS. Unimos, portanto, técnicas de 
ciclismo com as de acampamento e baixo 
peso para fazer nosso primeiro bikepacking.
 Começamos no dia 29 de dezembro 
de 2020, em Monteiro Lobato/SP, com um 
dia de atraso. O Kleber conseguiu a proeza 
de esquecer a roda dianteira da bicicleta a 
quase 800 km de distância. Mas, pelo 
histórico, sabíamos que era o sinal de que a 
expedição seria um sucesso. Precisamos de 
boas horas procurando uma roda e um pneu 
27,5” nas bicicletarias de São José dos 
Campos, o que nos custou o primeiro dia da 

sentirmos vivos, a chuva 
também nos fez conseguir 
acampar na varanda de 
um bar de beira de estrada 
logo na primeira noite.
 Nosso destino no 
segundo dia era o distrito 
de Monte Verde 
(Camanducaia/MG). Após 
algumas horas de belas 
paisagens e subidas, 
chegamos no pequeno 
centro urbano, dessa vez 
antes do pé d’água. 
Registro feito, pedalamos 
4 km de volta até o local 

O Baú só compôs a paisagem em um dia de 
pedal bastante agradável. Almoçamos em São 
Bento e seguimos em direção à Luminosa, 
distrito de Brazópolis/MG (com Z mesmo!). 
Fizemos uma parada estratégica no vilarejo de 
Cantagalo e seguimos firmes rumo ao nosso 
destino, mas não sem parar para pegar algumas 
iguarias de uma bananeira caída na estrada. 
Somente depois, já em casa, fui descobrir que a 
região é conhecida pela bananicultura orgânica. 
 A chuva chegou junto nos arredores da 
pacata Luminosa, obrigando-nos a acelerar o 
processo de encontrar um abençoado abrigo. 
Após alguma procura, acabamos acampando em 
um quiosque que, aparentemente, serve de 
apoio aos peregrinos que ali passam 
percorrendo o Caminho da Fé. Era uma área 
limpa, coberta, com água disponível e não 
poderíamos desperdiçar a oportunidade de 
ficar por lá mesmo. Não fomos incomodados, e 
nem os poucos que passaram pela estrada 
pareceram se incomodar com a nossa presença.
 Na manhã seguinte encaramos a subida 
em direção à Piranguçu, cidade mineira que 
nem chegamos a alcançar. Optamos por não 
seguir em direção ao centro de Brazópolis e 
Itajubá, como havíamos previsto inicialmente, e 
tocamos para Campos do Jordão/SP. A subida foi 

dura e longa, cerca de 10 km! Nesse trecho a 
chuva nos pegou, mas conseguimos amenizar 
a situação arrumando um espaço coberto sob 
um bambuzal. Dessa vez rimos, aquela 
gargalhada mista de desespero e deboche 
com a própria desgraça, por aquele e todos os 
outros momentos difíceis que enfrentamos 
no pedal. Em Campos do Jordão, fizemos 
questão de evitar o centro e contornamos a 

cidade por estradas de terra e 
menos movimentadas. Aliás, 
priorizar caminhos menos 
frequentados foi a regra durante o 
nosso giro.
 Após uma noite de 
temperatura mais amena, partimos 
para o sexto e último dia da 
aventura. Pela manhã, descemos 
morro abaixo até Sapucaí 
Mirim/MG. Transitamos o tempo 
todo entre terras paulistas e 
mineiras, sempre cercados por 
belas paisagens e muitas 
araucárias. Pudemos apreciar a 
vista do complexo do Baú pela face 
sul enquanto curtíamos a descida 

em alta velocidade, compensando as duras subidas de todos os dias. O trecho final foi entre 
Sapucaí Mirim e Monteiro Lobato, percorrendo novamente algumas plantações de eucaliptos 
e cenários bastante bucólicos e inspiradores.
 Quem diria que nesse atravessa e volta de divisas, entre Minas Gerais e São Paulo, 
teríamos o nosso Everest. A famosa montanha mais alta do mundo possui 8848 metros de 
altitude. Para atingir seu cume é preciso muito mais do que os seis dias em que fizemos o 
nosso pedal. Mas, no nosso caso, batemos 9300 de altimetria acumulada em 330 km 
percorridos. Um roteiro de respeito em pleno sudeste brasileiro.

Rafael Damiati
Auxiliar de guia do CEB
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Trecho Paraty x Cunha x Guaratinguetá – 110 km
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viagem. De São José nos deslocamos até 
a terra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
deixamos o carro, para então seguir 
pedalando em direção ao distrito de São 
Francisco Xavier. Após um café em SFX, 
tocamos o pedal rumo a Joanópolis/SP. 
Na chegada ao nosso destino, fomos 
pegos por uma forte chuva.
 Nós já sabíamos que, ao fazer 
uma viagem como essa, em pleno verão 
da Mantiqueira, seríamos literalmente 
regados todos os dias. E assim foi! Uma 
verdadeira tempestade de verão 
despencou e nos deixou ensopados, 
assim como os itens que não estavam em 
saco estanque. Mas, além de permitir nos 

 No réveillon de 
2021 me juntei ao amigo 
Kleber Trabaquini para 
fazer um circuito de 
bicicleta, autossuficiente, 
na Serra da Mantiqueira. 
Uma oportunidade para 
explorar de forma 
diferente as paisagens 
nos arredores de minha 
terra natal e estar ao ar 
livre, sem aglomerar, 
preocupação marcante 
em um mundo 
pandêmico. Como 
referência para o 
planejamento e 

de acampamento indicado por um ciclista 
que conhecemos na entrada da cidade. 
Nesse dia, conseguimos montar 
acampamento antes da chuva cair e fizemos 
um jantar bem caprichado. 
 Os itens de cozinha, comidas e 
combustível para o fogareiro iam sempre 
nas bolsas de quadro das bikes. No guidão, 
um saco estanque com o saco de dormir e 
roupas. Na bolsa de selim, o isolante inflável, 
barraca, kit de primeiros socorros e o que 
mais precisasse. Para complementar, uma 
pequena mochila com bolsa de hidratação 
nas costas. Tudo sempre muito bem 
organizado, compactado e ajustado para que 
não afrouxasse com a vibração das estradas 
de chão. O peso total de cada bicicleta ficava 
em torno dos 25kg.
 No terceiro dia, o último de 2020, 
pedalamos até Gonçalves/MG, parando para 
comprar queijo em um charmoso empório 
rural no caminho. A chuva nos pegou 
próximo ao meio-dia e foi um duro 
momento da empreitada. Encharcados, 
tivemos que lidar com o incômodo do frio, 
que não passou nem com o farto almoço de 
fogão a lenha. Nossa moral só foi se 
restabelecer após o banho quente no 
camping, que caiu muito bem naquela 
ocasião. 

 A passagem de 
ano não foi muito 
diferente de uma noite 
qualquer após grande 
esforço físico. 
Preparamos nosso 
jantar e, para não passar 
a virada em branco, 
brindamos com vodca 
russa trazida 
diretamente de terras 
moscovitas quando 
fizemos a expedição ao 
Elbrus, e logo dormimos 
para só acordar no ano 
seguinte.
 O processo de 
levantar acampamento, 
tomar café e organizar 

as bikes sempre nos tomava pelo menos uma 
hora e meia. Isso considerando que fazíamos a 
limpeza e lubrificação das correntes e a 
verificação da calibragem dos pneus todas as 
noites, poupando esse tempo das manhãs. 
Além dessa manutenção preventiva, 
carregávamos câmaras de ar reservas e um kit 
de ferramentas para eventuais reparos nas 
bicicletas. O planejamento deu certo e não 
tivemos um problema sequer com as magrelas 
durante toda a jornada. Alguns chamam isso de 
sorte e eu até acredito. Mas a cada expedição 
que faço, seja de escalada, caminhada ou agora 
de bike, percebo que quanto melhor planejo, 
mais sorte eu tenho. Curioso, não?
 Abrimos 2021 pedalando para São 
Bento do Sapucaí/SP, terra da Pedra do Baú. 
Dessa vez não teve escalada na Normal com 
Cresta, Elektra ou perrengue na V de Vingança. 

orientação, utilizamos o Guia de Trilhas 
Ciclomantiqueira escrito pelo Guilherme 
Cavallari, combinado com mapas no celular 
e GPS. Unimos, portanto, técnicas de 
ciclismo com as de acampamento e baixo 
peso para fazer nosso primeiro bikepacking.
 Começamos no dia 29 de dezembro 
de 2020, em Monteiro Lobato/SP, com um 
dia de atraso. O Kleber conseguiu a proeza 
de esquecer a roda dianteira da bicicleta a 
quase 800 km de distância. Mas, pelo 
histórico, sabíamos que era o sinal de que a 
expedição seria um sucesso. Precisamos de 
boas horas procurando uma roda e um pneu 
27,5” nas bicicletarias de São José dos 
Campos, o que nos custou o primeiro dia da 

sentirmos vivos, a chuva 
também nos fez conseguir 
acampar na varanda de 
um bar de beira de estrada 
logo na primeira noite.
 Nosso destino no 
segundo dia era o distrito 
de Monte Verde 
(Camanducaia/MG). Após 
algumas horas de belas 
paisagens e subidas, 
chegamos no pequeno 
centro urbano, dessa vez 
antes do pé d’água. 
Registro feito, pedalamos 
4 km de volta até o local 

O Baú só compôs a paisagem em um dia de 
pedal bastante agradável. Almoçamos em São 
Bento e seguimos em direção à Luminosa, 
distrito de Brazópolis/MG (com Z mesmo!). 
Fizemos uma parada estratégica no vilarejo de 
Cantagalo e seguimos firmes rumo ao nosso 
destino, mas não sem parar para pegar algumas 
iguarias de uma bananeira caída na estrada. 
Somente depois, já em casa, fui descobrir que a 
região é conhecida pela bananicultura orgânica. 
 A chuva chegou junto nos arredores da 
pacata Luminosa, obrigando-nos a acelerar o 
processo de encontrar um abençoado abrigo. 
Após alguma procura, acabamos acampando em 
um quiosque que, aparentemente, serve de 
apoio aos peregrinos que ali passam 
percorrendo o Caminho da Fé. Era uma área 
limpa, coberta, com água disponível e não 
poderíamos desperdiçar a oportunidade de 
ficar por lá mesmo. Não fomos incomodados, e 
nem os poucos que passaram pela estrada 
pareceram se incomodar com a nossa presença.
 Na manhã seguinte encaramos a subida 
em direção à Piranguçu, cidade mineira que 
nem chegamos a alcançar. Optamos por não 
seguir em direção ao centro de Brazópolis e 
Itajubá, como havíamos previsto inicialmente, e 
tocamos para Campos do Jordão/SP. A subida foi 

dura e longa, cerca de 10 km! Nesse trecho a 
chuva nos pegou, mas conseguimos amenizar 
a situação arrumando um espaço coberto sob 
um bambuzal. Dessa vez rimos, aquela 
gargalhada mista de desespero e deboche 
com a própria desgraça, por aquele e todos os 
outros momentos difíceis que enfrentamos 
no pedal. Em Campos do Jordão, fizemos 
questão de evitar o centro e contornamos a 

cidade por estradas de terra e 
menos movimentadas. Aliás, 
priorizar caminhos menos 
frequentados foi a regra durante o 
nosso giro.
 Após uma noite de 
temperatura mais amena, partimos 
para o sexto e último dia da 
aventura. Pela manhã, descemos 
morro abaixo até Sapucaí 
Mirim/MG. Transitamos o tempo 
todo entre terras paulistas e 
mineiras, sempre cercados por 
belas paisagens e muitas 
araucárias. Pudemos apreciar a 
vista do complexo do Baú pela face 
sul enquanto curtíamos a descida 

 Continuando a empreitada do Caminho Velho da Estrada Real, iniciei a segunda etapa 
do trajeto de Paraty rumo a Cunha, e, posteriormente, Guaratinguetá.
 Aqui cabe fazer uma observação: dividi os 710 km do Caminho Velho em 7 etapas, e 
por uma questão de logística fiz a segunda etapa (Vila do Embaú x São Lourenço) antes da 
primeira etapa (Paraty x Guaratinguetá), invertendo a ordem dessas duas caminhadas. 
 O relato da etapa Vila do Embaú x São Lourenço foi publicado na edição passada do 
Boletim do CEB (set./out. 2021), e cada etapa sairá em nova edição deste Boletim.

em alta velocidade, compensando as duras subidas de todos os dias. O trecho final foi entre 
Sapucaí Mirim e Monteiro Lobato, percorrendo novamente algumas plantações de eucaliptos 
e cenários bastante bucólicos e inspiradores.
 Quem diria que nesse atravessa e volta de divisas, entre Minas Gerais e São Paulo, 
teríamos o nosso Everest. A famosa montanha mais alta do mundo possui 8848 metros de 
altitude. Para atingir seu cume é preciso muito mais do que os seis dias em que fizemos o 
nosso pedal. Mas, no nosso caso, batemos 9300 de altimetria acumulada em 330 km 
percorridos. Um roteiro de respeito em pleno sudeste brasileiro.

 1º dia: Paraty x Alto da Serra – 34 km
 Iniciei a caminhada em Paraty às 7h15 e 
sabia que seria um dia puxado, pois sairia do nível 
do mar e chegaria no Alto da Serra, na divisa dos 
estados do Rio de Janeiro com São Paulo, numa 
altitude de aproximadamente 1450 m e em um 
percurso de 24 km, mais uns 10 km até encontrar 
as primeiras pousadas no caminho.
 A subida se inicia pela RJ-165, conhecida 
como Estrada Cunha x Paraty, que corta parte do 
Parque Nacional da Serra da Bocaina. A estrada, 
com suas curvas e poucos trechos de acostamento, 
exige muita atenção e muitos zigue-zagues, a fim 
de evitar os carros que passam muito próximos das 
inúmeras curvas do caminho.
 Durante a subida, chama muito a atenção a 
quantidade de calotas espalhadas em diversos 
trechos, o que em alguns casos acaba servindo de 
enfeite. Isso ocorre por conta do aquecimento das 

rodas dos carros durante a descida, 
fazendo com que os parafusos que 
seguram as calotas dilatem, 
arremessando-as por todo o trecho da 
estrada.
 Com a forte subida e o calor, a 
diminuição do ritmo é inevitável, o que 
ajuda é que nesse primeiro trecho 
existem muitos pontos de água, uns 
logo na beira da pista e outros em 

pequenas trilhas que levam a algumas 
quedas d’água.
 Ainda na subida, bem antes da 
divisa dos estados do RJ e SP, chega-se à 
Igreja de Nossa Senhora da Penha, no bairro 
da Penha. Ela foi construída na década de 
1980 com a ajuda de católicos da 
Alemanha. Bem próximo da Igreja há um 
totem da Estrada Real, e alguns metros à 

frente existe uma bifurcação para subir 
pelo antigo Caminho do Ouro, uma estrada 
construída pelos escravos entre os séculos 
XVII e XIX. Este caminho é uma opção para 
sair um pouco da estrada de asfalto.
 Optei por seguir pelo Caminho do 
Ouro e continuei subindo a estradinha de 
pedras no meio da Mata Atlântica, ia 
devagar admirando o caminho quando 
numa curva me deparei com um senhor de 
joelhos no meio da estrada. Parei para 
conversar e depois de alguns minutos de 

prosa fiquei sabendo que Seu Américo, de 72 anos, 
é o responsável pela limpeza da estrada e que com 
muito carinho e dedicação vai tirando as folhas e 
galhos por entre as pedras a fim de facilitar o 
escoamento da água em dias de chuva. A conversa 
estava boa mas era preciso seguir no trecho pois 
ainda tinha uma boa subida pela frente.
 Ao terminar o trecho de pedra do Caminho 
do Ouro cheguei na comunidade do Souza, um 
pequeno vilarejo onde mais à frente pegaria a 
bifurcação para voltar à estrada de asfalto. Na 
descida, quase chegando na estrada, passei pelo 
bar do Souza e conversei com o dono, Seu Jair, e 
acertei o almoço, pois já passava do meio-dia e eu 
não sabia se iria encontrar outro lugar onde 

pudesse almoçar. Lugar simples, 
com uma boa comida e boa 
prosa; conversando com o Seu 
Jair descobri que ele é sobrinho 
do Seu Américo, o guardião do 
Caminho do Ouro.
 Após comer e descansar, 
segui no trecho até alcançar a 

divisa dos estados do RJ e SP, no ponto 
culminante da estrada. Percorri mais 10 km e 
cheguei na pousada Pedacinho do Céu; já 
passava das 18h e fui recebido pela 
proprietária Dona Selma, uma senhora muito 
simpática, que ao ver minha cara de faminto 
aprontou um bom lanche, pois naquele dia não 
teria jantar na pousada.
 Cumprindo o ritual de comer, tomar 
banho, fazer as devidas anotações do dia, caí na 
cama pois no dia seguinte levantaria cedo para 

do interior, muitas propriedades e alguns 
pontos de água no caminho. Logo à frente, 
na primeira subida, peguei um trecho de 
muita neblina, o que fez com que a 
temperatura caísse drasticamente.
 Por volta das 11h30 passei em frente 
ao Restaurante Espelho D'água, que fica a 
uns 500 m da Cachoeira do Pimenta. 
Conversei com dona Cleuza, encomendei o 
almoço e aproveitei para ir até a cachoeira; o 
dia estava nublado, mas não resisti e dei um 

não me preocupei muito, e fiquei um pouco 
na praça abrigado num bar, fazendo as 
devidas anotações e me hidratando. Segui 
para a pousada para o merecido descanso, 
pois o corpo já dava os sinais de cansaço.

 3º dia: Cunha x Bairro da Rocinha 
(Região de Guaratinguetá) – 30 km
 No dia seguinte retomei o trecho 
rumo a Guaratinguetá, seria um trecho longo 
de aproximadamente 50 km, que me 
obrigaria a pernoitar pelo caminho. Essa 
parte é feita em grande parte pela rodovia 
SP-171, o que torna muito cansativo e 
monótono.
 Eu tinha informações de que o 
Santuário de Santo Expedito seria um local 
para pouso; no entanto, chegando ao local, 
fui informado pelo secretário que devido à 
pandemia o Santuário estava fechando às 

Associação. Chegando no bairro busquei 
informação com uma senhora, Dona Rita, que 
fez contato com o Férri através do celular, mas 
ele estava em Cunha e não voltaria naquele dia. 
 Diante da situação, eu já estava 
mirando a varanda de um bar que serviria de 
abrigo para aquela noite, afinal temos que ter 
sempre um plano B. Quando eu já estava 
convencido de que dormiria na tal varanda, 
Dona Rita veio com uma solução mágica: uma 
casa da família havia sido reformada 
recentemente e estava vazia esperando para 
ser alugada, então ela me ofereceu para dormir 

seguir até Cunha. Como sairia antes do horário 
do café da manhã, dona Selma aprontou na 
noite anterior um bom lanche com frutas, suco 
de caixinha e biscoito para eu levar na mochila.

 2º dia: Alto da Serra x Cunha – 24 km
 Andei por 2 km e entrei em uma 
estradinha de terra rumo a Cunha; teria uns 20 
km pela frente e a previsão era de chegar ao 
destino por volta das 15h.
 Esse trecho da estrada mesclava 
subidas e descidas com aquela paisagem típica 

mergulho. Fiquei meia hora e voltei 
ao restaurante para comer aquela 
comidinha típica do interior feita no 
fogão a lenha. Retornei à caminhada 
depois de uns 30 minutos de 
descanso.
 Cheguei em Cunha às 16h, 
nessa hora caía uma chuva fina. 
Como já havia reservado o pouso 

lá. Ela me deu a chave e entrei na casa 
completamente vazia, mas pelo menos tinha 
abrigo e um banheiro. 
 De banho tomado, arrumei um 
cantinho para deitar sacando da mochila o 
isolante e saco de dormir. Como ainda era 
cedo e a fome já começava a aparecer, voltei 
pro centrinho do bairro e fiz um lanche, indo 
dormir em seguida.

 4º dia: Bairro da Rocinha x 
Guaratinguetá – 22 km
 Saí cedo, por volta de 7h, e parei no 
mercadinho para tomar um bom café e repor 
água e frutas, pois teria que vencer o último 
trecho desta etapa. A caminhada seguiria por 
uns 3 km na rodovia SP-171 até pegar uma 
estrada de terra, e mais à frente voltaria para a 
rodovia.
 Pelo caminho uma rotina é conferir a 
numeração dos marcos com a planilha, 
principalmente em áreas rurais com muitas 

entradas de fazenda. No entanto, nem 
sempre essa conferência pode ser feita, seja 
pela falta de placa nos marcos, seja pelo fato 
do marco estar coberto de mato. Mas nesse 
trecho fiquei impedido de conferir a 
numeração de um dos marcos por um motivo 
inusitado: um ninho de vespas.
 A caminhada seguiu no rumo certo 
independente da conferência da numeração 
do marco, pois além da planilha também levo 
o GPS com o tracklog do caminho.
 Uma das maiores riquezas dessa 
caminhada é o fato de poder ir conhecendo 
pessoas pelo caminho, trocando ideias, 
informações e conhecendo um pouco da vida 
simples do campo e sua cultura, pois estando 
a pé isso torna o contato bem mais próximo. 
São inúmeros os convites para parar, tomar 
um café, uma pinga, saborear uma broa ou 
um biscoito de polvilho... e até tomar um 
leite tirado na hora, que muito 
educadamente declinei por receio de não 
cair muito bem naquela hora da manhã.
 Finalmente cheguei em 
Guaratinguetá às 13h e fui dar uma breve 
passeada pela cidade, que possui prédios 
antigos muito bem preservados e belas 
igrejas, além de ser a terra natal de Frei 
Galvão, o 1º santo brasileiro, cuja casa onde 
nasceu virou um pequeno museu em sua 
homenagem.
 Mais uma etapa concluída com 
sucesso!

17h, não sendo mais permitido o pernoite 
no local.
 Entretanto, ele me informou que 
no bairro da Rocinha, 1 km à frente, eu 
poderia fazer contato com o Férri, 
presidente da Associação de Moradores, 
que me daria abrigo na sede da 
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viagem. De São José nos deslocamos até 
a terra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
deixamos o carro, para então seguir 
pedalando em direção ao distrito de São 
Francisco Xavier. Após um café em SFX, 
tocamos o pedal rumo a Joanópolis/SP. 
Na chegada ao nosso destino, fomos 
pegos por uma forte chuva.
 Nós já sabíamos que, ao fazer 
uma viagem como essa, em pleno verão 
da Mantiqueira, seríamos literalmente 
regados todos os dias. E assim foi! Uma 
verdadeira tempestade de verão 
despencou e nos deixou ensopados, 
assim como os itens que não estavam em 
saco estanque. Mas, além de permitir nos 

 No réveillon de 
2021 me juntei ao amigo 
Kleber Trabaquini para 
fazer um circuito de 
bicicleta, autossuficiente, 
na Serra da Mantiqueira. 
Uma oportunidade para 
explorar de forma 
diferente as paisagens 
nos arredores de minha 
terra natal e estar ao ar 
livre, sem aglomerar, 
preocupação marcante 
em um mundo 
pandêmico. Como 
referência para o 
planejamento e 

de acampamento indicado por um ciclista 
que conhecemos na entrada da cidade. 
Nesse dia, conseguimos montar 
acampamento antes da chuva cair e fizemos 
um jantar bem caprichado. 
 Os itens de cozinha, comidas e 
combustível para o fogareiro iam sempre 
nas bolsas de quadro das bikes. No guidão, 
um saco estanque com o saco de dormir e 
roupas. Na bolsa de selim, o isolante inflável, 
barraca, kit de primeiros socorros e o que 
mais precisasse. Para complementar, uma 
pequena mochila com bolsa de hidratação 
nas costas. Tudo sempre muito bem 
organizado, compactado e ajustado para que 
não afrouxasse com a vibração das estradas 
de chão. O peso total de cada bicicleta ficava 
em torno dos 25kg.
 No terceiro dia, o último de 2020, 
pedalamos até Gonçalves/MG, parando para 
comprar queijo em um charmoso empório 
rural no caminho. A chuva nos pegou 
próximo ao meio-dia e foi um duro 
momento da empreitada. Encharcados, 
tivemos que lidar com o incômodo do frio, 
que não passou nem com o farto almoço de 
fogão a lenha. Nossa moral só foi se 
restabelecer após o banho quente no 
camping, que caiu muito bem naquela 
ocasião. 

 A passagem de 
ano não foi muito 
diferente de uma noite 
qualquer após grande 
esforço físico. 
Preparamos nosso 
jantar e, para não passar 
a virada em branco, 
brindamos com vodca 
russa trazida 
diretamente de terras 
moscovitas quando 
fizemos a expedição ao 
Elbrus, e logo dormimos 
para só acordar no ano 
seguinte.
 O processo de 
levantar acampamento, 
tomar café e organizar 

as bikes sempre nos tomava pelo menos uma 
hora e meia. Isso considerando que fazíamos a 
limpeza e lubrificação das correntes e a 
verificação da calibragem dos pneus todas as 
noites, poupando esse tempo das manhãs. 
Além dessa manutenção preventiva, 
carregávamos câmaras de ar reservas e um kit 
de ferramentas para eventuais reparos nas 
bicicletas. O planejamento deu certo e não 
tivemos um problema sequer com as magrelas 
durante toda a jornada. Alguns chamam isso de 
sorte e eu até acredito. Mas a cada expedição 
que faço, seja de escalada, caminhada ou agora 
de bike, percebo que quanto melhor planejo, 
mais sorte eu tenho. Curioso, não?
 Abrimos 2021 pedalando para São 
Bento do Sapucaí/SP, terra da Pedra do Baú. 
Dessa vez não teve escalada na Normal com 
Cresta, Elektra ou perrengue na V de Vingança. 

orientação, utilizamos o Guia de Trilhas 
Ciclomantiqueira escrito pelo Guilherme 
Cavallari, combinado com mapas no celular 
e GPS. Unimos, portanto, técnicas de 
ciclismo com as de acampamento e baixo 
peso para fazer nosso primeiro bikepacking.
 Começamos no dia 29 de dezembro 
de 2020, em Monteiro Lobato/SP, com um 
dia de atraso. O Kleber conseguiu a proeza 
de esquecer a roda dianteira da bicicleta a 
quase 800 km de distância. Mas, pelo 
histórico, sabíamos que era o sinal de que a 
expedição seria um sucesso. Precisamos de 
boas horas procurando uma roda e um pneu 
27,5” nas bicicletarias de São José dos 
Campos, o que nos custou o primeiro dia da 

sentirmos vivos, a chuva 
também nos fez conseguir 
acampar na varanda de 
um bar de beira de estrada 
logo na primeira noite.
 Nosso destino no 
segundo dia era o distrito 
de Monte Verde 
(Camanducaia/MG). Após 
algumas horas de belas 
paisagens e subidas, 
chegamos no pequeno 
centro urbano, dessa vez 
antes do pé d’água. 
Registro feito, pedalamos 
4 km de volta até o local 

O Baú só compôs a paisagem em um dia de 
pedal bastante agradável. Almoçamos em São 
Bento e seguimos em direção à Luminosa, 
distrito de Brazópolis/MG (com Z mesmo!). 
Fizemos uma parada estratégica no vilarejo de 
Cantagalo e seguimos firmes rumo ao nosso 
destino, mas não sem parar para pegar algumas 
iguarias de uma bananeira caída na estrada. 
Somente depois, já em casa, fui descobrir que a 
região é conhecida pela bananicultura orgânica. 
 A chuva chegou junto nos arredores da 
pacata Luminosa, obrigando-nos a acelerar o 
processo de encontrar um abençoado abrigo. 
Após alguma procura, acabamos acampando em 
um quiosque que, aparentemente, serve de 
apoio aos peregrinos que ali passam 
percorrendo o Caminho da Fé. Era uma área 
limpa, coberta, com água disponível e não 
poderíamos desperdiçar a oportunidade de 
ficar por lá mesmo. Não fomos incomodados, e 
nem os poucos que passaram pela estrada 
pareceram se incomodar com a nossa presença.
 Na manhã seguinte encaramos a subida 
em direção à Piranguçu, cidade mineira que 
nem chegamos a alcançar. Optamos por não 
seguir em direção ao centro de Brazópolis e 
Itajubá, como havíamos previsto inicialmente, e 
tocamos para Campos do Jordão/SP. A subida foi 

dura e longa, cerca de 10 km! Nesse trecho a 
chuva nos pegou, mas conseguimos amenizar 
a situação arrumando um espaço coberto sob 
um bambuzal. Dessa vez rimos, aquela 
gargalhada mista de desespero e deboche 
com a própria desgraça, por aquele e todos os 
outros momentos difíceis que enfrentamos 
no pedal. Em Campos do Jordão, fizemos 
questão de evitar o centro e contornamos a 

cidade por estradas de terra e 
menos movimentadas. Aliás, 
priorizar caminhos menos 
frequentados foi a regra durante o 
nosso giro.
 Após uma noite de 
temperatura mais amena, partimos 
para o sexto e último dia da 
aventura. Pela manhã, descemos 
morro abaixo até Sapucaí 
Mirim/MG. Transitamos o tempo 
todo entre terras paulistas e 
mineiras, sempre cercados por 
belas paisagens e muitas 
araucárias. Pudemos apreciar a 
vista do complexo do Baú pela face 
sul enquanto curtíamos a descida 

 Continuando a empreitada do Caminho Velho da Estrada Real, iniciei a segunda etapa 
do trajeto de Paraty rumo a Cunha, e, posteriormente, Guaratinguetá.
 Aqui cabe fazer uma observação: dividi os 710 km do Caminho Velho em 7 etapas, e 
por uma questão de logística fiz a segunda etapa (Vila do Embaú x São Lourenço) antes da 
primeira etapa (Paraty x Guaratinguetá), invertendo a ordem dessas duas caminhadas. 
 O relato da etapa Vila do Embaú x São Lourenço foi publicado na edição passada do 
Boletim do CEB (set./out. 2021), e cada etapa sairá em nova edição deste Boletim.

em alta velocidade, compensando as duras subidas de todos os dias. O trecho final foi entre 
Sapucaí Mirim e Monteiro Lobato, percorrendo novamente algumas plantações de eucaliptos 
e cenários bastante bucólicos e inspiradores.
 Quem diria que nesse atravessa e volta de divisas, entre Minas Gerais e São Paulo, 
teríamos o nosso Everest. A famosa montanha mais alta do mundo possui 8848 metros de 
altitude. Para atingir seu cume é preciso muito mais do que os seis dias em que fizemos o 
nosso pedal. Mas, no nosso caso, batemos 9300 de altimetria acumulada em 330 km 
percorridos. Um roteiro de respeito em pleno sudeste brasileiro.

 1º dia: Paraty x Alto da Serra – 34 km
 Iniciei a caminhada em Paraty às 7h15 e 
sabia que seria um dia puxado, pois sairia do nível 
do mar e chegaria no Alto da Serra, na divisa dos 
estados do Rio de Janeiro com São Paulo, numa 
altitude de aproximadamente 1450 m e em um 
percurso de 24 km, mais uns 10 km até encontrar 
as primeiras pousadas no caminho.
 A subida se inicia pela RJ-165, conhecida 
como Estrada Cunha x Paraty, que corta parte do 
Parque Nacional da Serra da Bocaina. A estrada, 
com suas curvas e poucos trechos de acostamento, 
exige muita atenção e muitos zigue-zagues, a fim 
de evitar os carros que passam muito próximos das 
inúmeras curvas do caminho.
 Durante a subida, chama muito a atenção a 
quantidade de calotas espalhadas em diversos 
trechos, o que em alguns casos acaba servindo de 
enfeite. Isso ocorre por conta do aquecimento das 

rodas dos carros durante a descida, 
fazendo com que os parafusos que 
seguram as calotas dilatem, 
arremessando-as por todo o trecho da 
estrada.
 Com a forte subida e o calor, a 
diminuição do ritmo é inevitável, o que 
ajuda é que nesse primeiro trecho 
existem muitos pontos de água, uns 
logo na beira da pista e outros em 

pequenas trilhas que levam a algumas 
quedas d’água.
 Ainda na subida, bem antes da 
divisa dos estados do RJ e SP, chega-se à 
Igreja de Nossa Senhora da Penha, no bairro 
da Penha. Ela foi construída na década de 
1980 com a ajuda de católicos da 
Alemanha. Bem próximo da Igreja há um 
totem da Estrada Real, e alguns metros à 

frente existe uma bifurcação para subir 
pelo antigo Caminho do Ouro, uma estrada 
construída pelos escravos entre os séculos 
XVII e XIX. Este caminho é uma opção para 
sair um pouco da estrada de asfalto.
 Optei por seguir pelo Caminho do 
Ouro e continuei subindo a estradinha de 
pedras no meio da Mata Atlântica, ia 
devagar admirando o caminho quando 
numa curva me deparei com um senhor de 
joelhos no meio da estrada. Parei para 
conversar e depois de alguns minutos de 

prosa fiquei sabendo que Seu Américo, de 72 anos, 
é o responsável pela limpeza da estrada e que com 
muito carinho e dedicação vai tirando as folhas e 
galhos por entre as pedras a fim de facilitar o 
escoamento da água em dias de chuva. A conversa 
estava boa mas era preciso seguir no trecho pois 
ainda tinha uma boa subida pela frente.
 Ao terminar o trecho de pedra do Caminho 
do Ouro cheguei na comunidade do Souza, um 
pequeno vilarejo onde mais à frente pegaria a 
bifurcação para voltar à estrada de asfalto. Na 
descida, quase chegando na estrada, passei pelo 
bar do Souza e conversei com o dono, Seu Jair, e 
acertei o almoço, pois já passava do meio-dia e eu 
não sabia se iria encontrar outro lugar onde 

pudesse almoçar. Lugar simples, 
com uma boa comida e boa 
prosa; conversando com o Seu 
Jair descobri que ele é sobrinho 
do Seu Américo, o guardião do 
Caminho do Ouro.
 Após comer e descansar, 
segui no trecho até alcançar a 

divisa dos estados do RJ e SP, no ponto 
culminante da estrada. Percorri mais 10 km e 
cheguei na pousada Pedacinho do Céu; já 
passava das 18h e fui recebido pela 
proprietária Dona Selma, uma senhora muito 
simpática, que ao ver minha cara de faminto 
aprontou um bom lanche, pois naquele dia não 
teria jantar na pousada.
 Cumprindo o ritual de comer, tomar 
banho, fazer as devidas anotações do dia, caí na 
cama pois no dia seguinte levantaria cedo para 

do interior, muitas propriedades e alguns 
pontos de água no caminho. Logo à frente, 
na primeira subida, peguei um trecho de 
muita neblina, o que fez com que a 
temperatura caísse drasticamente.
 Por volta das 11h30 passei em frente 
ao Restaurante Espelho D'água, que fica a 
uns 500 m da Cachoeira do Pimenta. 
Conversei com dona Cleuza, encomendei o 
almoço e aproveitei para ir até a cachoeira; o 
dia estava nublado, mas não resisti e dei um 

não me preocupei muito, e fiquei um pouco 
na praça abrigado num bar, fazendo as 
devidas anotações e me hidratando. Segui 
para a pousada para o merecido descanso, 
pois o corpo já dava os sinais de cansaço.

 3º dia: Cunha x Bairro da Rocinha 
(Região de Guaratinguetá) – 30 km
 No dia seguinte retomei o trecho 
rumo a Guaratinguetá, seria um trecho longo 
de aproximadamente 50 km, que me 
obrigaria a pernoitar pelo caminho. Essa 
parte é feita em grande parte pela rodovia 
SP-171, o que torna muito cansativo e 
monótono.
 Eu tinha informações de que o 
Santuário de Santo Expedito seria um local 
para pouso; no entanto, chegando ao local, 
fui informado pelo secretário que devido à 
pandemia o Santuário estava fechando às 

Associação. Chegando no bairro busquei 
informação com uma senhora, Dona Rita, que 
fez contato com o Férri através do celular, mas 
ele estava em Cunha e não voltaria naquele dia. 
 Diante da situação, eu já estava 
mirando a varanda de um bar que serviria de 
abrigo para aquela noite, afinal temos que ter 
sempre um plano B. Quando eu já estava 
convencido de que dormiria na tal varanda, 
Dona Rita veio com uma solução mágica: uma 
casa da família havia sido reformada 
recentemente e estava vazia esperando para 
ser alugada, então ela me ofereceu para dormir 

seguir até Cunha. Como sairia antes do horário 
do café da manhã, dona Selma aprontou na 
noite anterior um bom lanche com frutas, suco 
de caixinha e biscoito para eu levar na mochila.

 2º dia: Alto da Serra x Cunha – 24 km
 Andei por 2 km e entrei em uma 
estradinha de terra rumo a Cunha; teria uns 20 
km pela frente e a previsão era de chegar ao 
destino por volta das 15h.
 Esse trecho da estrada mesclava 
subidas e descidas com aquela paisagem típica 

mergulho. Fiquei meia hora e voltei 
ao restaurante para comer aquela 
comidinha típica do interior feita no 
fogão a lenha. Retornei à caminhada 
depois de uns 30 minutos de 
descanso.
 Cheguei em Cunha às 16h, 
nessa hora caía uma chuva fina. 
Como já havia reservado o pouso 

lá. Ela me deu a chave e entrei na casa 
completamente vazia, mas pelo menos tinha 
abrigo e um banheiro. 
 De banho tomado, arrumei um 
cantinho para deitar sacando da mochila o 
isolante e saco de dormir. Como ainda era 
cedo e a fome já começava a aparecer, voltei 
pro centrinho do bairro e fiz um lanche, indo 
dormir em seguida.

 4º dia: Bairro da Rocinha x 
Guaratinguetá – 22 km
 Saí cedo, por volta de 7h, e parei no 
mercadinho para tomar um bom café e repor 
água e frutas, pois teria que vencer o último 
trecho desta etapa. A caminhada seguiria por 
uns 3 km na rodovia SP-171 até pegar uma 
estrada de terra, e mais à frente voltaria para a 
rodovia.
 Pelo caminho uma rotina é conferir a 
numeração dos marcos com a planilha, 
principalmente em áreas rurais com muitas 

entradas de fazenda. No entanto, nem 
sempre essa conferência pode ser feita, seja 
pela falta de placa nos marcos, seja pelo fato 
do marco estar coberto de mato. Mas nesse 
trecho fiquei impedido de conferir a 
numeração de um dos marcos por um motivo 
inusitado: um ninho de vespas.
 A caminhada seguiu no rumo certo 
independente da conferência da numeração 
do marco, pois além da planilha também levo 
o GPS com o tracklog do caminho.
 Uma das maiores riquezas dessa 
caminhada é o fato de poder ir conhecendo 
pessoas pelo caminho, trocando ideias, 
informações e conhecendo um pouco da vida 
simples do campo e sua cultura, pois estando 
a pé isso torna o contato bem mais próximo. 
São inúmeros os convites para parar, tomar 
um café, uma pinga, saborear uma broa ou 
um biscoito de polvilho... e até tomar um 
leite tirado na hora, que muito 
educadamente declinei por receio de não 
cair muito bem naquela hora da manhã.
 Finalmente cheguei em 
Guaratinguetá às 13h e fui dar uma breve 
passeada pela cidade, que possui prédios 
antigos muito bem preservados e belas 
igrejas, além de ser a terra natal de Frei 
Galvão, o 1º santo brasileiro, cuja casa onde 
nasceu virou um pequeno museu em sua 
homenagem.
 Mais uma etapa concluída com 
sucesso!

17h, não sendo mais permitido o pernoite 
no local.
 Entretanto, ele me informou que 
no bairro da Rocinha, 1 km à frente, eu 
poderia fazer contato com o Férri, 
presidente da Associação de Moradores, 
que me daria abrigo na sede da 

Divisa RJ x SP

Restaurante

Entrada da estrada de 
terra para Cunha Cachoeira do Pimenta

Marco no Bairro da Rocinha

Santuário de Santo Expedito

Ninho de
vespas no marco
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viagem. De São José nos deslocamos até 
a terra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde 
deixamos o carro, para então seguir 
pedalando em direção ao distrito de São 
Francisco Xavier. Após um café em SFX, 
tocamos o pedal rumo a Joanópolis/SP. 
Na chegada ao nosso destino, fomos 
pegos por uma forte chuva.
 Nós já sabíamos que, ao fazer 
uma viagem como essa, em pleno verão 
da Mantiqueira, seríamos literalmente 
regados todos os dias. E assim foi! Uma 
verdadeira tempestade de verão 
despencou e nos deixou ensopados, 
assim como os itens que não estavam em 
saco estanque. Mas, além de permitir nos 

 No réveillon de 
2021 me juntei ao amigo 
Kleber Trabaquini para 
fazer um circuito de 
bicicleta, autossuficiente, 
na Serra da Mantiqueira. 
Uma oportunidade para 
explorar de forma 
diferente as paisagens 
nos arredores de minha 
terra natal e estar ao ar 
livre, sem aglomerar, 
preocupação marcante 
em um mundo 
pandêmico. Como 
referência para o 
planejamento e 

de acampamento indicado por um ciclista 
que conhecemos na entrada da cidade. 
Nesse dia, conseguimos montar 
acampamento antes da chuva cair e fizemos 
um jantar bem caprichado. 
 Os itens de cozinha, comidas e 
combustível para o fogareiro iam sempre 
nas bolsas de quadro das bikes. No guidão, 
um saco estanque com o saco de dormir e 
roupas. Na bolsa de selim, o isolante inflável, 
barraca, kit de primeiros socorros e o que 
mais precisasse. Para complementar, uma 
pequena mochila com bolsa de hidratação 
nas costas. Tudo sempre muito bem 
organizado, compactado e ajustado para que 
não afrouxasse com a vibração das estradas 
de chão. O peso total de cada bicicleta ficava 
em torno dos 25kg.
 No terceiro dia, o último de 2020, 
pedalamos até Gonçalves/MG, parando para 
comprar queijo em um charmoso empório 
rural no caminho. A chuva nos pegou 
próximo ao meio-dia e foi um duro 
momento da empreitada. Encharcados, 
tivemos que lidar com o incômodo do frio, 
que não passou nem com o farto almoço de 
fogão a lenha. Nossa moral só foi se 
restabelecer após o banho quente no 
camping, que caiu muito bem naquela 
ocasião. 

 A passagem de 
ano não foi muito 
diferente de uma noite 
qualquer após grande 
esforço físico. 
Preparamos nosso 
jantar e, para não passar 
a virada em branco, 
brindamos com vodca 
russa trazida 
diretamente de terras 
moscovitas quando 
fizemos a expedição ao 
Elbrus, e logo dormimos 
para só acordar no ano 
seguinte.
 O processo de 
levantar acampamento, 
tomar café e organizar 

as bikes sempre nos tomava pelo menos uma 
hora e meia. Isso considerando que fazíamos a 
limpeza e lubrificação das correntes e a 
verificação da calibragem dos pneus todas as 
noites, poupando esse tempo das manhãs. 
Além dessa manutenção preventiva, 
carregávamos câmaras de ar reservas e um kit 
de ferramentas para eventuais reparos nas 
bicicletas. O planejamento deu certo e não 
tivemos um problema sequer com as magrelas 
durante toda a jornada. Alguns chamam isso de 
sorte e eu até acredito. Mas a cada expedição 
que faço, seja de escalada, caminhada ou agora 
de bike, percebo que quanto melhor planejo, 
mais sorte eu tenho. Curioso, não?
 Abrimos 2021 pedalando para São 
Bento do Sapucaí/SP, terra da Pedra do Baú. 
Dessa vez não teve escalada na Normal com 
Cresta, Elektra ou perrengue na V de Vingança. 

orientação, utilizamos o Guia de Trilhas 
Ciclomantiqueira escrito pelo Guilherme 
Cavallari, combinado com mapas no celular 
e GPS. Unimos, portanto, técnicas de 
ciclismo com as de acampamento e baixo 
peso para fazer nosso primeiro bikepacking.
 Começamos no dia 29 de dezembro 
de 2020, em Monteiro Lobato/SP, com um 
dia de atraso. O Kleber conseguiu a proeza 
de esquecer a roda dianteira da bicicleta a 
quase 800 km de distância. Mas, pelo 
histórico, sabíamos que era o sinal de que a 
expedição seria um sucesso. Precisamos de 
boas horas procurando uma roda e um pneu 
27,5” nas bicicletarias de São José dos 
Campos, o que nos custou o primeiro dia da 

sentirmos vivos, a chuva 
também nos fez conseguir 
acampar na varanda de 
um bar de beira de estrada 
logo na primeira noite.
 Nosso destino no 
segundo dia era o distrito 
de Monte Verde 
(Camanducaia/MG). Após 
algumas horas de belas 
paisagens e subidas, 
chegamos no pequeno 
centro urbano, dessa vez 
antes do pé d’água. 
Registro feito, pedalamos 
4 km de volta até o local 

O Baú só compôs a paisagem em um dia de 
pedal bastante agradável. Almoçamos em São 
Bento e seguimos em direção à Luminosa, 
distrito de Brazópolis/MG (com Z mesmo!). 
Fizemos uma parada estratégica no vilarejo de 
Cantagalo e seguimos firmes rumo ao nosso 
destino, mas não sem parar para pegar algumas 
iguarias de uma bananeira caída na estrada. 
Somente depois, já em casa, fui descobrir que a 
região é conhecida pela bananicultura orgânica. 
 A chuva chegou junto nos arredores da 
pacata Luminosa, obrigando-nos a acelerar o 
processo de encontrar um abençoado abrigo. 
Após alguma procura, acabamos acampando em 
um quiosque que, aparentemente, serve de 
apoio aos peregrinos que ali passam 
percorrendo o Caminho da Fé. Era uma área 
limpa, coberta, com água disponível e não 
poderíamos desperdiçar a oportunidade de 
ficar por lá mesmo. Não fomos incomodados, e 
nem os poucos que passaram pela estrada 
pareceram se incomodar com a nossa presença.
 Na manhã seguinte encaramos a subida 
em direção à Piranguçu, cidade mineira que 
nem chegamos a alcançar. Optamos por não 
seguir em direção ao centro de Brazópolis e 
Itajubá, como havíamos previsto inicialmente, e 
tocamos para Campos do Jordão/SP. A subida foi 

dura e longa, cerca de 10 km! Nesse trecho a 
chuva nos pegou, mas conseguimos amenizar 
a situação arrumando um espaço coberto sob 
um bambuzal. Dessa vez rimos, aquela 
gargalhada mista de desespero e deboche 
com a própria desgraça, por aquele e todos os 
outros momentos difíceis que enfrentamos 
no pedal. Em Campos do Jordão, fizemos 
questão de evitar o centro e contornamos a 

cidade por estradas de terra e 
menos movimentadas. Aliás, 
priorizar caminhos menos 
frequentados foi a regra durante o 
nosso giro.
 Após uma noite de 
temperatura mais amena, partimos 
para o sexto e último dia da 
aventura. Pela manhã, descemos 
morro abaixo até Sapucaí 
Mirim/MG. Transitamos o tempo 
todo entre terras paulistas e 
mineiras, sempre cercados por 
belas paisagens e muitas 
araucárias. Pudemos apreciar a 
vista do complexo do Baú pela face 
sul enquanto curtíamos a descida 

 Continuando a empreitada do Caminho Velho da Estrada Real, iniciei a segunda etapa 
do trajeto de Paraty rumo a Cunha, e, posteriormente, Guaratinguetá.
 Aqui cabe fazer uma observação: dividi os 710 km do Caminho Velho em 7 etapas, e 
por uma questão de logística fiz a segunda etapa (Vila do Embaú x São Lourenço) antes da 
primeira etapa (Paraty x Guaratinguetá), invertendo a ordem dessas duas caminhadas. 
 O relato da etapa Vila do Embaú x São Lourenço foi publicado na edição passada do 
Boletim do CEB (set./out. 2021), e cada etapa sairá em nova edição deste Boletim.

em alta velocidade, compensando as duras subidas de todos os dias. O trecho final foi entre 
Sapucaí Mirim e Monteiro Lobato, percorrendo novamente algumas plantações de eucaliptos 
e cenários bastante bucólicos e inspiradores.
 Quem diria que nesse atravessa e volta de divisas, entre Minas Gerais e São Paulo, 
teríamos o nosso Everest. A famosa montanha mais alta do mundo possui 8848 metros de 
altitude. Para atingir seu cume é preciso muito mais do que os seis dias em que fizemos o 
nosso pedal. Mas, no nosso caso, batemos 9300 de altimetria acumulada em 330 km 
percorridos. Um roteiro de respeito em pleno sudeste brasileiro.

 1º dia: Paraty x Alto da Serra – 34 km
 Iniciei a caminhada em Paraty às 7h15 e 
sabia que seria um dia puxado, pois sairia do nível 
do mar e chegaria no Alto da Serra, na divisa dos 
estados do Rio de Janeiro com São Paulo, numa 
altitude de aproximadamente 1450 m e em um 
percurso de 24 km, mais uns 10 km até encontrar 
as primeiras pousadas no caminho.
 A subida se inicia pela RJ-165, conhecida 
como Estrada Cunha x Paraty, que corta parte do 
Parque Nacional da Serra da Bocaina. A estrada, 
com suas curvas e poucos trechos de acostamento, 
exige muita atenção e muitos zigue-zagues, a fim 
de evitar os carros que passam muito próximos das 
inúmeras curvas do caminho.
 Durante a subida, chama muito a atenção a 
quantidade de calotas espalhadas em diversos 
trechos, o que em alguns casos acaba servindo de 
enfeite. Isso ocorre por conta do aquecimento das 

rodas dos carros durante a descida, 
fazendo com que os parafusos que 
seguram as calotas dilatem, 
arremessando-as por todo o trecho da 
estrada.
 Com a forte subida e o calor, a 
diminuição do ritmo é inevitável, o que 
ajuda é que nesse primeiro trecho 
existem muitos pontos de água, uns 
logo na beira da pista e outros em 

pequenas trilhas que levam a algumas 
quedas d’água.
 Ainda na subida, bem antes da 
divisa dos estados do RJ e SP, chega-se à 
Igreja de Nossa Senhora da Penha, no bairro 
da Penha. Ela foi construída na década de 
1980 com a ajuda de católicos da 
Alemanha. Bem próximo da Igreja há um 
totem da Estrada Real, e alguns metros à 

frente existe uma bifurcação para subir 
pelo antigo Caminho do Ouro, uma estrada 
construída pelos escravos entre os séculos 
XVII e XIX. Este caminho é uma opção para 
sair um pouco da estrada de asfalto.
 Optei por seguir pelo Caminho do 
Ouro e continuei subindo a estradinha de 
pedras no meio da Mata Atlântica, ia 
devagar admirando o caminho quando 
numa curva me deparei com um senhor de 
joelhos no meio da estrada. Parei para 
conversar e depois de alguns minutos de 

prosa fiquei sabendo que Seu Américo, de 72 anos, 
é o responsável pela limpeza da estrada e que com 
muito carinho e dedicação vai tirando as folhas e 
galhos por entre as pedras a fim de facilitar o 
escoamento da água em dias de chuva. A conversa 
estava boa mas era preciso seguir no trecho pois 
ainda tinha uma boa subida pela frente.
 Ao terminar o trecho de pedra do Caminho 
do Ouro cheguei na comunidade do Souza, um 
pequeno vilarejo onde mais à frente pegaria a 
bifurcação para voltar à estrada de asfalto. Na 
descida, quase chegando na estrada, passei pelo 
bar do Souza e conversei com o dono, Seu Jair, e 
acertei o almoço, pois já passava do meio-dia e eu 
não sabia se iria encontrar outro lugar onde 

pudesse almoçar. Lugar simples, 
com uma boa comida e boa 
prosa; conversando com o Seu 
Jair descobri que ele é sobrinho 
do Seu Américo, o guardião do 
Caminho do Ouro.
 Após comer e descansar, 
segui no trecho até alcançar a 

divisa dos estados do RJ e SP, no ponto 
culminante da estrada. Percorri mais 10 km e 
cheguei na pousada Pedacinho do Céu; já 
passava das 18h e fui recebido pela 
proprietária Dona Selma, uma senhora muito 
simpática, que ao ver minha cara de faminto 
aprontou um bom lanche, pois naquele dia não 
teria jantar na pousada.
 Cumprindo o ritual de comer, tomar 
banho, fazer as devidas anotações do dia, caí na 
cama pois no dia seguinte levantaria cedo para 

do interior, muitas propriedades e alguns 
pontos de água no caminho. Logo à frente, 
na primeira subida, peguei um trecho de 
muita neblina, o que fez com que a 
temperatura caísse drasticamente.
 Por volta das 11h30 passei em frente 
ao Restaurante Espelho D'água, que fica a 
uns 500 m da Cachoeira do Pimenta. 
Conversei com dona Cleuza, encomendei o 
almoço e aproveitei para ir até a cachoeira; o 
dia estava nublado, mas não resisti e dei um 

não me preocupei muito, e fiquei um pouco 
na praça abrigado num bar, fazendo as 
devidas anotações e me hidratando. Segui 
para a pousada para o merecido descanso, 
pois o corpo já dava os sinais de cansaço.

 3º dia: Cunha x Bairro da Rocinha 
(Região de Guaratinguetá) – 30 km
 No dia seguinte retomei o trecho 
rumo a Guaratinguetá, seria um trecho longo 
de aproximadamente 50 km, que me 
obrigaria a pernoitar pelo caminho. Essa 
parte é feita em grande parte pela rodovia 
SP-171, o que torna muito cansativo e 
monótono.
 Eu tinha informações de que o 
Santuário de Santo Expedito seria um local 
para pouso; no entanto, chegando ao local, 
fui informado pelo secretário que devido à 
pandemia o Santuário estava fechando às 

Associação. Chegando no bairro busquei 
informação com uma senhora, Dona Rita, que 
fez contato com o Férri através do celular, mas 
ele estava em Cunha e não voltaria naquele dia. 
 Diante da situação, eu já estava 
mirando a varanda de um bar que serviria de 
abrigo para aquela noite, afinal temos que ter 
sempre um plano B. Quando eu já estava 
convencido de que dormiria na tal varanda, 
Dona Rita veio com uma solução mágica: uma 
casa da família havia sido reformada 
recentemente e estava vazia esperando para 
ser alugada, então ela me ofereceu para dormir 

seguir até Cunha. Como sairia antes do horário 
do café da manhã, dona Selma aprontou na 
noite anterior um bom lanche com frutas, suco 
de caixinha e biscoito para eu levar na mochila.

 2º dia: Alto da Serra x Cunha – 24 km
 Andei por 2 km e entrei em uma 
estradinha de terra rumo a Cunha; teria uns 20 
km pela frente e a previsão era de chegar ao 
destino por volta das 15h.
 Esse trecho da estrada mesclava 
subidas e descidas com aquela paisagem típica 

mergulho. Fiquei meia hora e voltei 
ao restaurante para comer aquela 
comidinha típica do interior feita no 
fogão a lenha. Retornei à caminhada 
depois de uns 30 minutos de 
descanso.
 Cheguei em Cunha às 16h, 
nessa hora caía uma chuva fina. 
Como já havia reservado o pouso 

lá. Ela me deu a chave e entrei na casa 
completamente vazia, mas pelo menos tinha 
abrigo e um banheiro. 
 De banho tomado, arrumei um 
cantinho para deitar sacando da mochila o 
isolante e saco de dormir. Como ainda era 
cedo e a fome já começava a aparecer, voltei 
pro centrinho do bairro e fiz um lanche, indo 
dormir em seguida.

 4º dia: Bairro da Rocinha x 
Guaratinguetá – 22 km
 Saí cedo, por volta de 7h, e parei no 
mercadinho para tomar um bom café e repor 
água e frutas, pois teria que vencer o último 
trecho desta etapa. A caminhada seguiria por 
uns 3 km na rodovia SP-171 até pegar uma 
estrada de terra, e mais à frente voltaria para a 
rodovia.
 Pelo caminho uma rotina é conferir a 
numeração dos marcos com a planilha, 
principalmente em áreas rurais com muitas 

entradas de fazenda. No entanto, nem 
sempre essa conferência pode ser feita, seja 
pela falta de placa nos marcos, seja pelo fato 
do marco estar coberto de mato. Mas nesse 
trecho fiquei impedido de conferir a 
numeração de um dos marcos por um motivo 
inusitado: um ninho de vespas.
 A caminhada seguiu no rumo certo 
independente da conferência da numeração 
do marco, pois além da planilha também levo 
o GPS com o tracklog do caminho.
 Uma das maiores riquezas dessa 
caminhada é o fato de poder ir conhecendo 
pessoas pelo caminho, trocando ideias, 
informações e conhecendo um pouco da vida 
simples do campo e sua cultura, pois estando 
a pé isso torna o contato bem mais próximo. 
São inúmeros os convites para parar, tomar 
um café, uma pinga, saborear uma broa ou 
um biscoito de polvilho... e até tomar um 
leite tirado na hora, que muito 
educadamente declinei por receio de não 
cair muito bem naquela hora da manhã.
 Finalmente cheguei em 
Guaratinguetá às 13h e fui dar uma breve 
passeada pela cidade, que possui prédios 
antigos muito bem preservados e belas 
igrejas, além de ser a terra natal de Frei 
Galvão, o 1º santo brasileiro, cuja casa onde 
nasceu virou um pequeno museu em sua 
homenagem.
 Mais uma etapa concluída com 
sucesso!

 Em novembro de 2021 foi divulgado o relatório final do Censo Montanhismo - CEMON 
2020, que objetivou levantar informações sobre o montanhismo brasileiro.
 O estudo propôs, de forma geral, identificar: o perfil do montanhista (dados pessoais), as 
atividades praticadas, os vínculos com o montanhismo organizado e os padrões de consumo. Os 
dados foram coletados entre dezembro/2020 e janeiro/2021, em quase 3.000 formulários online 
preenchidos.
 O CEMON 2020 foi idealizado e coordenado por Giselle Saraiva de Melo, na época 
Presidente da Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Minas Gerais - FEMEMG e do 
Centro Excursionista Mineiro - CEM (onde atualmente é Diretora Técnica).
 Giselle partiu de 5 censos de montanhismo anteriores (todos também iniciativas 
particulares de montanhistas), e ampliou a abordagem do novo censo, incluindo maior número de 
questões e de canais de divulgação. Na avaliação dos resultados também há comparações com 
dados estatísticos produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
 Os censos anteriores focaram apenas na escalada, enquanto este pretendeu também 
identificar outras modalidades praticadas em ambientes de montanha, dentre as seguintes 
opções: Escalada/Bouldering, Caminhada/Excursionismo, Canionismo, Highline e Rapel. A maioria 
dos respondentes (52,65%) apontou a Caminhada/Excursionismo como a mais praticada, 
seguindo de 42,95% que se dedicam mais à Escalada/Bouldering.
 Em relação ao montanhismo organizado, 52,24% dos respondentes informaram 
pertencer a grupos informais, enquanto 25,32% estão vinculados a clubes ou associações de 
montanhismo. Neste grupo, o Centro Excursionista Brasileiro - CEB foi o 2º mais citado.
 Apesar de apresentar um estudo detalhado e abrangente, Giselle afirma no relatório: 
"Acreditamos que o universo de montanhistas e praticantes de atividades em ambientes de 
montanha é muito maior. [...] Longe de exaurir as discussões sobre o tema, espera-se que o Censo 
Montanhismo 2020 inspire e apoie outras iniciativas semelhantes para ampliarmos, cada vez 
mais, o conhecimento sobre a comunidade montanhista."

Lucia Santos
Diretora de Comunicação Social do CEB

17h, não sendo mais permitido o pernoite 
no local.
 Entretanto, ele me informou que 
no bairro da Rocinha, 1 km à frente, eu 
poderia fazer contato com o Férri, 
presidente da Associação de Moradores, 
que me daria abrigo na sede da 

RESULTADO COMPLETO

Luís Carlos Silva
Guia do CEB

Ordenha de vaca

Igreja Matriz de Guaratinguetá Giselle Melo com Horacio Ragucci,
na Festa dos 100 Anos do CEB

Casa de Frei GalvãoCasa de Frei Galvão
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mesmo sendo um exponencial no meio da alta 
montanha. Para conseguir uma foto dele, tínhamos 
de simular uma situação estratégica.
 O Sr. Matsumoto, japonês de nascimento, 
mas brasileiro de coração, chegou ao Brasil em 
1971, contratado por uma multinacional, onde 
trabalhou boa parte da vida. Iniciou as atividades de 
caminhadas pelo CEB, com as quais de identificou 
imediatamente. A partir dos 63 anos iniciou o 
grande projeto pessoal - subir os sete maiores 
cumes do mundo, concluído com total sucesso. Daí, 
não parou mais! Pouca gente sabe da fama 
internacional que gozava no meio montanhístico. 
Consta que ele foi o mais idoso a ascender o Monte 
Lhotse (8.516 m), montanha que possui ligação 
pelo lado sul ao Everest. 
 Apesar de disciplina oriental rígida, 
gostava do jeito descontraído do brasileiro. Por 

TATSUO MATSUMOTO

Sr. Matsumoto
um pequeno gigante!

Registro dos cumes conquistados

OS 7 CUMES MAIS ALTOS DE CADA CONTINENTE

MONTANHA
1) Kilimanjaro / África
2) Aconcágua / América do Sul
3) Elbrus / Europa
4) Denali / América do Norte
5) Vinson / Antártica
6) Pirâmide Carstensz / Oceania
7) Everest / Ásia

ALTITUDE
5.891 m
6.959 m
5.642 m
6.194 m
4.892 m
4.884 m
8.850 m

DATA
08/2004
01/2005
08/2005
06/2006
12/2006
08/2007
05/2011

IDADE
64 anos
65 anos
65 anos
66 anos
66 anos
67 anos
71 anos

 Eu definiria meu pai com a seguinte palavra: 
SONHADOR. Ele sempre tinha em mente um sonho a 
realizar! 
 Na internet encontramos essas características da 
cultura japonesa: disciplina, perseverança, reservado, 
Mottainai (sem desperdício); e meu pai se encaixava bem 
nesses conceitos. A sua personalidade excêntrica e teimosa 
o ajudava a alcançar seus objetivos, nem sempre com 
sucesso, mas ele nunca desistia! Tinha sempre em mente os 
próximos desafios.
 Aos 60 e poucos anos eu o levei para caminhar pelo 
CEB e ele não parou mais. Fazer montanhismo foi a melhor 
parte da aposentadoria: ele mudou a perspectiva de vida, 
modo de alimentação, os cuidados com o corpo e a mente.
 Aos 81 anos, religiosamente saiu para fazer trilha 
às 5h30, pois não admitia ficar sem fazer nada. Acabou se 
acidentando, mas partiu fazendo o que mais gostava... 
Penso que ele foi se aventurar na outra dimensão.
 Amou de coração essa terra e o povo brasileiro!

 Ha exatos dez anos, tive a satisfação, juntamente com 
outros participantes, de iniciar uma árdua, fatigante, mas sem 
sombra de dúvida, uma fantástica aventura em alta montanha 
liderada pelo Sr. Matsumoto. Estávamos indo rumo ao Campo Base 
do Everest, no Nepal, localizado a 5.364 m de altitude. Jamais vou 
esquecer: ele me motivou a nunca desistir. 
 Para ser sincera, pouco conhecia o Sr. Tatsuo Matsumoto 
até aquela data. Fui apresentada a ele pela filha Yuki. Ao contrário 
do que pensava, não era uma figura de compleição forte; era 
franzino, mas detentor de energia inigualável, que o impulsionava 
para cima, sempre no passo cadenciado e com serenidade no olhar. 
Jamais demonstrou cansaço ou desânimo. Determinado e com 
atitudes disciplinadas, não ingeria produtos industrializados, leite 
e carne vermelha. Ficava nos observando e com frequência me 
alertava para eu "ir com calma", pois a euforia poderia estragar o 
sucesso da empreitada. Aliado à sua capacidade física, que lhe 
permitia circular em grandes altitudes sem o menor transtorno 
respiratório, tinha a peculiaridade de ser reservado e se sentir bem 
no anonimato. Evitava ao máximo se expor diante das câmeras, 

Yuki Matsumoto
Sócia do CEB

Yuki Matsumoto

Sonia Bugim Ruel

Sonia Bugim Ruel
Sócia do CEB

Para sempre emN�s� C�ações
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onde passava, granjeava muitas amizades, que o 
reverenciavam pela ousadia no estilo de vida. 
Assim, foi com muita emoção que tive o privilégio 
de proferir algumas palavras de carinho em sua 
homenagem por ocasião da cerimônia budista feita 
através do aplicativo Skype. Lamentei a sua partida 
ao mesmo tempo em que externei a gratidão por 
tudo o que ele me ensinou em vida. O Sr. 
Matsumoto está agora acima dos mais altos cumes, 
velando por nós e feliz por não ter ido de outra 
forma que não fosse onde estava e praticando sua 
atividade preferida. Sempre será para todos nós 
uma referência, um maravilhoso exemplo! 
Descanse em paz e nos aconselhe à moda brasileira; 
"só o cume interessa!"

DEMAIS CUMES ACIMA DE 8.000 m (Ásia)
MONTANHA
Cho Oyu
Manaslu
Kangchenjunga
Lhotse

ALTITUDE
8.188 m
8.163 m
8.586 m
8.516 m

DATA
09/2009
10/2012
05/2014
05/2018

IDADE
69 anos
72 anos
74 anos
78 anos

Foto: Satori Adventures

Foto: Satori Adventures
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Foto: Fábio Souza

Foto: Fábio Souza

Foto: Satori Adventures

Expedição
Makalu 2013

ExpediçãoMakalu 2013

Excursão do CEB

Excursão do CEB

Excursão do CEB

Travessia
Okuhotakadake
Nishihotakadake
Alpes japoneses
out. 2015

Palestra no CEB sobre os

7 cumes, em 2011Travessia
Okuhotakadake

Nishihotakadake
Alpes japoneses
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TravessiaOkuhotakadakeNishihotakadakeAlpes japonesesout. 2015

TravessiaOkuhotakadakeNishihotakadakeAlpes japonesesout. 2015
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 Você que acompanha nossa coluna, a 
essa altura já deve ter uma boa ideia de que a 
cartografia existe para fazer caber no papel, ou 
em uma tela, uma redução do mundo em que 
vivemos. Nessa representação são utilizados 
símbolos ou maneiras de associar determinado 
elemento cartográfico (forma, cor, espessura) 
com algo existente no mundo real.
 O método clássico de representar as 
montanhas nos mapas é através de isolinhas de 
altitude, popularmente conhecidas como curvas 
de nível. Por definição, as isolinhas indicam a 
representação de algo com o mesmo valor em 
toda a sua extensão. Imagine então que você 
esteja caminhando exatamente na mesma 
altitude ao circular um morro. Representamos 
esse trajeto em um mapa através de um traço 
contínuo, onde cada ponto dessa linha terá o 
mesmo valor altimétrico. Se você repetir o 
processo um pouco mais acima ou abaixo no 
terreno, terá outra linha de valor constante, 
porém com o valor altimétrico acima ou abaixo, 
respectivamente, certo? 
 Se fizer o processo várias vezes, do topo 
à base, terá várias curvas de nível que 
representam aquele morro. O detalhe é que a 
diferença altimétrica entre as linhas precisa 
sempre ser a mesma. A cada 10 ou 20 metros de 
diferença de altitude, por exemplo, você traça 
uma linha. Em termos técnicos, a distância 

COMO
REPRESENTAMOS AS
MONTANHAS NOS MAPAS?
Bruno Negreiros, Gabriel Lousada e Rafael Damiati
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vertical entre as curvas nível é denominada de 
equidistância e varia em função da escala do mapa. 
 Na cartografia oficial, essas linhas vêm 
acompanhadas dos valores correspondentes para 
facilitar sua interpretação que, no caso do relevo, 
são chamados de cotas. Ao observarmos os topos 
de morros ou montanhas nos mapas, é possível 
notar um pequeno “x” com o valor numérico ao 
lado. Trata-se do valor altimétrico, ou cota, daquele 
ponto relevante. Outro artifício também utilizado 
pelos cartógrafos é o efeito de relevo sombreado, 
utilizando cores ou não, para ajudar a evidenciar a 
existência do relevo sob as isolinhas.
 Uma característica importante da 
representação por curvas de nível é que, quanto 
mais próximas as curvas estiverem entre si, mais 
inclinado será o terreno. Por outro lado, locais 
representados por curvas de nível espaçadas 
possuirão menor declividade. Considere isso da 
próxima vez que estiver se orientando nas 
montanhas. O menor caminho poderá ser muito 
mais duro subindo aquela encosta, então avalie a 
possibilidade de ir "vencendo" as curvas de nível 
por um trajeto mais longo e menos íngreme.
 Também é fundamental considerar a 
escala do mapa que está utilizando como 
referência. No caso do relevo, mapas com escalas 
mais detalhadas apresentam mais curvas para 
representar o relevo, ou seja, menor equidistância. 
Na prática, se você comparar um mapa na escala 

Detalhe da Folha Nova Friburgo,
escala 1:25.000. É possível identificar
as áreas de encostas pela proximidade
das curvas de nível e os vales, pelo
maior distanciamento e presença de
cursos d'água. Fonte: IBGE, 1998.
Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/
cartas-e-mapas/folhas-topograficas>

Representando as montanhas nos mapas. Fonte: 
LAMPITT, R. Understanding Maps. Ladybird Books, 1967.

1:250.000 com outro 1:25.000 para uma mesma 
área, vai perceber que o segundo traz mais 
detalhes sobre o relevo. Desconsiderar este fato 
pode custar caro, pois elevações relevantes para o 
seu deslocamento no terreno podem estar 
"escondidas" em escalas mais genéricas. Esteja 
sempre atento a estes fatos.
 Por fim, vale lembrar que as isolinhas são 
utilizadas em outras áreas do conhecimento para 
também representar fenômenos de igual valor. Na 
meteorologia, por exemplo, as isóbaras são 
isolinhas que representam áreas com a mesma 
pressão atmosférica. As isoietas, por sua vez, 
representam áreas com o mesmo volume de 
chuvas. Existem também as isotermas, isolinhas 
que indicam regiões com a mesma temperatura 
ambiente.
 Gostou do tema desta edição? O que mais 
você gostaria de ver por aqui sobre mapas e 
montanhas? Sugira através do 
boletimceb@gmail.com.

Isóbaras em uma carta sinótica. As isolinhas não servem 
apenas para representar relevos! Fonte: Marinha do Brasil, 
2022. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/chm/>.

As curvas de nível também estão nos 
mapas digitais. Fonte: Wikiloc, 2022. 
Disponível em: <www.wikiloc.com>.
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 Assim como feijão - que 
encontramos de diversas 
qualidades: preto, carioquinha, 
branco, roxo, de corda, etc. - 
algumas aves possuem espécies 
diferentes. É o caso do sanhaço 
ou sanhaçu (Thraupis):
temos o Sanhaço Cinza, Sanhaço 
do Coqueiro, Sanhaço de 
Encontro Amarelo, Sanhaço 
Frade, Sanhaço de Fogo.

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

1. SANHAÇO

Foto de Ana Isabel, no Flamengo

Foto de Ana Isabel em Macaé
de Cima

Foto de Cláudia Bessa nas
Prateleiras, PN de Itatiaia

Foto de Cláudia Bessa na Pedra
da Bandeira, em Águia Branca (ES)

Fotos de Sandra Palhano na
trilha Grumari x Piabas

Foto de Mônica Vilarim no
Morro do Cavalo, em Anil 
Jacarepaguá 

Foto de Ana Isabel, no Flamengo1C. SANHAÇO DE
ENCONTRO AMARELO 1D. SANHAÇO FRADE

2. ARAPONGA

1E. SANHAÇO DE FOGO 

1A. SANHAÇO CINZA 1B. SANHAÇO DO COQUEIRO

Essa aí é a Araponga, 
sua vocalização lembra 
o som de um martelar. É 
típica de Mata Atlântica. 
Você saberia dizer de 
qual Parque Estadual 
do Rio de Janeiro ela é 
o símbolo?
Araponga é nome 
indígena e vem de ara 
(ave) e ponga (soar). 
(Fonte: Wikiaves)
Foto de Ana Isabel em 
Macaé de Cima

Em janeiro/2022, no estacionamento da 
Prainha, entrada das vias de escalada, um som 
ensurdecedor ecoava. Eram cigarras pousadas 
no tronco de figueira, que com seu canto 
tentavam atrair as fêmeas para acasalar. 
Conforme pode-se ver na foto, deu certo.
Fotos de Cláudia Bessa

Curculionídeos são besouros com um “bico” 
comprido ou tromba. 

Foto
Cláudia Bessa no
Caminho das 
Esmeraldas - Niterói

Foto de Lúcia Maciel na Mesa 
do Imperador - PN da Tijuca

Foto de
Sandra Palhano 
na travessia 
Grumari x Piabas

Foto de Cláudia Bessa na 
travessia Grajaú x Jacarepaguá

Algum tempo depois, ali perto, na manutenção da trilha da Pedra do 
Calembá, foi possível observar no solo uma espuma semelhante à de 

sabão. Ela envolve o corpo de formas imaturas (ninfas) da 
cigarrinha-da-raiz. Elas sugam a seiva das raízes das plantas. Segundo 

estudo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em 
colaboração com colegas do Instituto de Física de São Carlos, ambos 

da USP, descobriu-se que essa espuma são bolhas produzidas pelo 
inseto, que atuam como isolante térmico, mantendo a temperatura 

ideal para seu desenvolvimento.
Foto de Cláudia Bessa

3. TEIÚ

Costumam ser animais assustados e pacíficos, 
que fogem ao perceber a presença humana.
Foto de Ana Isabel no Morro do Moreno (ES)

(Tupinambis)

4A. ESPUMA DA CIGARRINHA-DA-RAIZ

ALGUMAS FLORES DA MATA ATLÂNTICA:

4. CIGARRA

5A. BEGÔNIA 5B. BEGÔNIA 6. BESOUROS

6A. GORGULHO DIAMANTE

6B

6C
Mônica Vilarim

Professora, bióloga e
sócia do CEB

Cláudia Bessa
Professora, bióloga e 

Guia do CEB

Ana Isabel Aguiar
Observadora de aves, 

Membro do COA*
 e sócia do CEB

*Clube de Observadores de Aves

OUTROS BESOUROS

7. FUNGOS



24 25

“Quereis conhecer as belezas do nosso 
torrão? – Vinde em nossa companhia.”

 Com esse lema o CEB surgia 
em 1º de novembro de 1919. De 
andanças em andanças, de escaladas 
em escaladas, hoje faz 102 anos, com 
força e vitalidade invejáveis.
 O primeiro clube de 
montanhistas do Brasil, também 
formador do perfil excursionista 
nacional, tem sua história permeada 
por belas histórias de amizades, 
conquistas e, sobretudo, superação.
 Completar 102 anos 
representa muito mais que 
longevidade, e talvez seu maior legado 
seja promover a sociabilização através 
da construção coletiva do 
conhecimento.
 Parabéns CEB, hoje e sempre!
 Abraços aos incansáveis guias, 
sócios e amigos do CEB que são 
agentes e pacientes dessa incrível 
história. O passar dos anos é uma questão cronológica, mas os veteranos 
do montanhismo brasileiro se orgulham da falta de jeito para 
"envelhecer"!

02/11 - 102 anos do CEB

ATIVIDADES

06
NOVEMBRO

06
NOVEMBRO

Cabeça de Dragão (PETP - Núcleo Três Picos)
Guia Ester Capela

Vale da Revolta (PETP - Núcleos Vale da
Revolta e Jacarandá) - Guia Milton Roedel

11
NOVEMBRO

14
NOVEMBRO

Travessia Cachoeira dos Primatas x Silvestre - Guia Horacio Ragucci

Travessia Pau da Fome x Colônia Juliano Moreira
Guias Cláudia Bessa e Francesco Berardi

27
NOVEMBRO

Caminho de Darwin e Pedra de Itaocaia
Guia Horacio Ragucci

28
NOVEMBRO

04
DEZEMBRO

Travessia Grajaú x Jacarepaguá
Guias Cláudia Bessa e Francesco Berardi

Vagando pelo PNT
Guia Fernando Magalhães

21
NOVEMBRO

24
NOVEMBRO

Pico da Tijuca e Tijuca Mirim via Lagartixa
Guias Milton Roedel, Cláudia Bessa e 
Francesco Berardi

Pedra do Quilombo com Trilha do Rio Grande
Guia Fernando Magalhães

A foto da direita foi 
tirada 100 anos após a 
da esquerda, quase no 
mesmo local. A Excursão 
do CEB em 1921 ao 
Corcovado passou pela 
"Ponte do Inferno", que 
nos anos 30 deu lugar à 
atual Paineiras.

Lauro Sobral
Sócio do CEB
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11
DEZEMBRO

05
DEZEMBRO

Travessia Grota Funda x Estrada do Morgado
Guias Ana Xavier, Cláudia Bessa e Francesco Berardi

11
DEZEMBRO Escalada na Via Olimpo

Guia Tarcísio Neves

Travessia Itanhangá x Pedra Bonita
Guias Milton Roedel e Ângelo Vimeney

11
DEZEMBRO

26
DEZEMBRO

Perambulando
em Niterói

Guia Simone d'Oliveira

Montanhistas de
1 a 81 anos

Circuito Grumari
com Praia do Inferno

Guias Cláudia Bessa e 
Francesco Berardi

Fim de ano sem
confraternização no salão,
mas o trabalho não parou...

Pesquisador Hermes Machado consulta

o acervo histórico e biblioteca do CEB...

...E entrevista o guia Francesco Berardi

Descupinização de mesas e cadeiras

Montagem da árvore de Natal e decoração natalina

O tímido retorno das quintas sociais

27



28

Humberto Fortuna de Mendonça
Marcelo Morgado
Mauricio Carvalho Carneiro da Silva
Lucia Maria Pinto Maciel
Clovis Jose Fitarelli
Mao Brasil
José Barreiros Manso Filho
Fernando José de Magalhães
Maria Hermoso Cristobal
Christophe Nonato Lahure
Daniele Rausis Lobos
Abelardo Francisco Walsh
Marcia Maria Guimarães Pinheiro
Suzanna Carreiro Calache
Alexandre Souza Faia
Antonio Augusto Campos
Raí Mariano Quintas

Solange Maria de Almeida
Flavio dos Santos Negrão
Vitor Cabral Pontes de Carvalho
Meike Thrum
Reginaldo José Taucei
Lucimeire Silva
José Carlos de Oliveira
Sueli Ferreira da Cunha
Rubia Graciele Patzlaff
Paulo Victor Almeida de Sousa
Telma Maria de Oliveira Javoski
Luiza Maria Santana
Felipe Lacerda Martins
Daniela Peixoto Tavares
Regina Esther Erthal
José de Alencar Silva Júnior
Rita de Cassia Vieira Gaspar 
Marcelo Byrro Ribeiro

18

19

21

22

23

26
28
29

30

03

05

07

09
10
11

17

12

16

13

04

N
O

V
E

M
B

R
O

Monique Perin
Livio Cesar Torres Peçanha
Henri Sidney Ndione
Lais D. Dias
Julie Medeiros
Henrique Petrucci
Marcos da Silva Bugarin
Silvio Figueiredo Lima Filho
Alexandre Ciancio
Mª Paula Miranda Lopes
Sandra Pereira Palhano
Vitor Coutinho Braga
Marco Antonio Gonçalves Garcia
Almir Siller de Abreu
Wilson Abdo Abugeber

Catarina Faria Azevedo
Thiago Cesar da Cruz
Henrique Limaverde Cabral de Lima
Ronaldo Agricola de Andrade
Renato Pereira Bellizzi
Thiago Rocha Haussig
Mª Dalva M. Gonçalves
Natalia dos Santos Dias
Patricia Torres Reis da Costa
Fernando Dinis
Philippe Pierre Guinet
Renata Cabral
Danielle de Castro Petralha
Renato Rodrigues de Lyra
Sônia Ragucci S. Freire

22

24

25
26
27

30

31

19

20

21

21

18

10

05

17

16

14

D
E
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M

B
R

O

Nascimento de 
Francisco, filho dos 
sócios Naiara Tavares 
e Vitor Silva, e neto 
dos sócios Percival e 
Leci Silva 

13
NOVEMBRO

Casamento do guia Jorge Campos e Luci Campos

Fechadura da Temporada de Montanhismo 2021 (confraternização FEMERJ e interclubes)

18
DEZEMBRO

19
DEZEMBRO

04322 - Daniela Peixoto Tavares
04323 - Pedro Hemsley
04324 - Renato C. Lameiro
04325 - Martius de Oliveira
04326 - Mônica S. Villas Bôas
04327 - Alvaro Doria Orselli Junior
04328 - Marcos Pereira de Andrade
04329 - Rubia Graciele Patzalff

04330 - Ronaldo Agrícola de Andrade
04331 - Gustavo Paape
04332 - Viviane Mega de Andrade Zalfa
04333 - Maria Luiza Rocha
04334 - Ricardo Freitas Valle Vaghi
04335 - Alessandro Alves de Oliveira
04336 - Carlos Fernando A. de Holanda

Chegando à base 2020/2021

Francisco com 4 meses nestas fotos



A história do
montanhismo no
Brasil e do CEB

eternizada.

À venda na Secretaria do CEB
Av. Almirante Barroso, 2 - 8º andar
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Tel.: (21) 2252-9844

Garanta seu exemplar!


