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 O CEB vem retomando gradualmente as 
atividades externas e flexibilizando a abertura da 
sede, sempre de acordo com as normas sanitárias 
para o controle da pandemia.
 As matérias desta edição retratam belas 
atividades de guias e sócios: Luís Carlos Silva fala 
sobre a caminhada solo por um trecho do Caminho 
Velho da Estrada Real, projeto pessoal com 7 
etapas ao todo. Já a bicicleta entra em pauta de 
novo: Alexandre Fialho detalha como foi sua 
pedalada de 600 km, para comemorar seus 60 
anos. E Norma Moreira relata a primeira subida ao 
Morro dos Cabritos (Alto de Salinas), junto com 
Almir Siller e alguns amigos do CEB.
 Em homenagem ao Dia da Secretária (30/09), 

 Considerando a análise positiva dos 
relatórios de avaliação das atividades oferecidas pelo 
CEB entre junho e setembro/2021, apresentamos as 
seguintes normas para a continuidade da retomada 
gradual das atividades do CEB, formuladas após 
consulta ao Corpo de Guias do CEB:

1. Abertura gradual da sede do CEB, a partir de 
04/10/2021, com funcionamento da Secretaria e do 
Muro de Escalada de segunda-feira a quinta-feira, 
no horário de 14h30 às 19h.
1.1 O acesso ao Salão Social continuará fechado 
para as demais atividades, tais como reunião social 
e palestra presencial. A Cantina do CEB também 
permanecerá fechada.
1.2 A entrada na sede está condicionada ao 
atendimento da legislação e normas sanitárias 
em vigor. 

2. Liberação do Muro de Escalada somente para 
associados, mediante agendamento prévio com a 
Secretaria. O limite de utilização é de dois 
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a coluna Você conhece... apresenta Lis Vechina, a 
secretária "faz-tudo" que conhece todos do CEB! 
 Na coluna Bichos, Plantas e Afins, as 
autoras Ana Isabel Aguiar, Cláudia Bessa e Mônica 
Vilarim abrem espaço para outros integrantes do 
CEB também divulgarem seus registros de flora e 
fauna.
 Na coluna Sobre Mapas e Montanhas, 
os autores Bruno Negreiros, Gabriel Lousada e 
Rafael Damiati explicam as diferenças entre as 
superfícies real e planimétrica.
 Aconteceu no CEB registra as atividades 
realizadas neste bimestre, e os Aniversariantes 
recebem nossas palmas virtuais. Saúde e força 
para todos nós! 

ERRATA:
Na edição maio/ago. 2021, pág. 13:
Onde se lê Francisco Caetano na Via Mario Arnaud, leia-se Ricardo Barros na Via Mario Arnaud.

Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2021
Diretoria do Centro Excursionista Brasileiro

associados ao mesmo tempo.
2.1 O agendamento será para intervalos de uma 
hora. Ao final do seu período de agendamento, se o 
horário seguinte estiver vago, o associado poderá 
requisitá-lo para sua utilização.
2.2 Durante as atividades no Muro de Escalada, 
todas as janelas do Salão Social deverão estar 
abertas e será obrigatória a utilização de máscara e 
álcool gel individual.

3. O limite de duração das atividades externas do 
CEB passará a ser de um dia, sem pernoite.
3.1 As atividades externas poderão contar com até 
10 participantes, incluindo os guias.
3.2 As atividades externas poderão ocorrer em 
qualquer localidade, respeitando-se o limite de 
duração citado e também o atendimento da 
legislação e normas sanitárias em vigor no local.

4. Incentivamos a vacinação entre os guias e 
associados, considerando sua comprovada eficácia 
no controle da pandemia.
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 A pandemia nos fez refletir e 
reformular algumas práticas, desde o convívio 
doméstico até nossa atividade profissional, 
passando inclusive pela prática de atividade 
física, o que no nosso caso inclui o 
Montanhismo, que na grande maioria das 
vezes praticamos em grupo, e muito raramente, 
sozinhos.
 Aproveitei este momento para tirar da 
gaveta alguns projetos, os quais poderiam ser 
executados em carreira solo depois de um bom 
planejamento, e um desses projetos seria fazer, 
caminhando, trechos da Estrada Real.
 Só para ilustrar: a Estrada Real surgiu 
no século XVIII e tinha como objetivo escoar 
ouro e diamantes extraídos dos garimpos de 
Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro, 
onde em algumas localidades a Coroa 
Portuguesa erguia barreiras fiscais a fim de 
cobrar os impostos, o chamado "quinto", que 
correspondia a 20% do ouro e pedras que eram 
extraídos.
 A Estrada Real é a maior rota turística 
do país com mais de 1.600 km de extensão, 
passando pelos Estados de Minas Gerais, São 
Paulo e Rio de Janeiro. Possui 3 caminhos e 
uma variante: o Caminho dos Diamantes, que 

compromisso social na cidade de São Lourenço. 
Desta forma uni o útil ao agradável, escolhendo o 
trecho que se inicia na Vila do Embaú (SP), distrito 
de Cachoeira Paulista, seguindo para Passa Quatro, 
Itanhandu, Itamonte, Pouso Alto e terminando em 
São Lourenço (MG), perfazendo aproximadamente 
108 km.
 Como já havia feito 2 Caminhos da Estrada 
Real de carro, conhecia as cidades por onde eu 
passaria e sabia da disponibilidade de hospedagem, o 
que me deixou à vontade para não incluir barraca na 
mochila. No entanto, como "seguro morreu de velho", 
além do material básico para uma caminhada desse 
porte, resolvi levar isolante e saco de dormir, caso 
houvesse algum imprevisto com relação às 
hospedagens, pois todas essas cidades possuem 
atraentes coretos que podem servir muito bem de abrigo.
 Planejamento feito, mochila pronta, iniciei a 
aventura no dia 17/08/2021, uma terça-feira, me 
deslocando de ônibus até Cachoeira Paulista, onde 
pernoitei.

Um trecho do Caminho Velho

strada eal
Texto e fotos: Luís Carlos Silva

Novo, que liga Ouro Preto ao Rio de Janeiro; e a variante Sabarabuçu, 
que liga Ouro Preto a Barão de Cocais passando pela Serra da Piedade, 
local que os Bandeirantes acreditavam ter ouro em razão do brilho no 
alto daquelas montanhas, o que mais tarde ficou evidenciado que se 
tratava de minério de ferro.
 Todos esses caminhos são planilhados e possuem marcos e 
tracklogs que visam orientar aqueles que percorrem seus trechos, que 
podem ser feitos de carro, bicicleta, a pé ou a cavalo.
 Escolhi um pequeno trecho do Caminho Velho, pois dispunha 
somente de 5 dias de férias e no fim de semana seguinte tinha um 

1º dia – Vila do Embaú x Passa Quatro – 36 km (GPS)

 Acordei cedo, tomei café na pousada e fui 
de Uber até a Vila do Embaú, distante 8 km de 
Cachoeira Paulista. Este seria o dia mais puxado 
da empreitada pois teria que vencer o maior trecho, 
além do maior desnível, uma vez que sairia de 542 m 
de altitude e chegaria a 1140 m na Garganta do 
Embaú, divisa de SP com MG, estando do lado 
direito a Serra Fina e do lado esquerdo a Marins x 
Itaguaré.
 A Garganta do Embaú, o ponto mais baixo 
naquela parte da Serra da Mantiqueira, foi palco de 
uma passagem importante na história recente, 
onde foram travadas diversas batalhas por ocasião 
da Revolução de 1932, por ser de grande valor 
estratégico ao permitir o acesso entre São Paulo e 
Minas Gerais.
 O dia começou com muita névoa além de 
estar um pouco frio, 14°C. Comecei a caminhada 
às 7h40 no Marco 1245 no início de uma estrada 
de terra ao lado da rodovia próximo à 
Subprefeitura; com 2h de caminhada o tempo 
começou a abrir e logo se descortinava um lindo 
céu azul, prenúncio de um dia quente, o que logo 
se confirmou.
 Ao passo que ia avançando na estrada de 
terra o tempo ia esquentando; reparei que por volta 
das 12h já estava 30°C e eu já começava a subida 
da serra, um trecho de asfalto de uns 5 km. O sol na 
cabeça e o asfalto quente nos pés me fizeram 
diminuir o ritmo; logo entrei em outro trecho de 
terra com algumas árvores sombreando, o que deu 
um certo alívio no calor, no entanto o consumo de 
água estava alto e ainda tinha uma boa subida até a 
Garganta do Embaú, ponto culminante do dia.
 Por volta das 14h cheguei na Garganta do 
Embaú; dali para a frente seria descida, o que de 
um lado dava um certo alívio, mas por outro 
exigiria um pouco mais dos pés e dos joelhos, pois 
nesse trecho da trilha o terreno é bastante 
acidentado. Com calma e andando com cuidado, 

venci esse trecho com 
muitas pedras soltas no 
caminho, embora tivesse 
diminuído o ritmo, o que 
me fez chegar em Passa 
Quatro uma hora e meia 
além do previsto.
 Cheguei em 
Passa Quatro às 18h30, 
procurei um hostel 
próximo à estação, mas 
estava fechado; fui em 
outra pousada e também 
estava fechada. Aí me 

Mirante na
Garganta do Embaú

Estrada
nubladaliga Diamantina a Ouro Preto; o Caminho 

Velho, que liga Ouro Preto à Paraty; o Caminho 
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lembrei de uma pousada, a 
São Rafael, em que parte 
da turma do CEB ficou na 
última vez que fiz a 
Travessia da Serra Fina; lá 
consegui me hospedar e 
também carimbar meu 
Passaporte Estrada Real.
 Bem cansado e 
com dores nos pés, recorri 
ao velho escalda-pés para 
repor as forças: pedi um 
balde na recepção e 
comprei sal grosso, usando 
a água bem quente do 
chuveiro. Feito isso, tomei 
banho, jantei e fui para a 
cama, pois esse era só o 
primeiro desafio.

2º dia – Passa Quatro x Itanhandu x Itamonte – 23 km (GPS)

 Acordei bem e sem dores, examinei os pés para ver se 
tinha alguma bolha e vi que tinha uma pequena bolha se 
formando na planta do pé esquerdo. Como ainda estava no 
início, decidi que protegeria o local, pois era prematuro fazer 
qualquer tipo de intervenção para drenar. Feita a devida 
proteção com vaselina e dupla camada de band-aid, iniciei a 
caminhada do dia, pois estava programado fazer duas pernadas 
que totalizariam 23 km.
 O início do trecho até Itanhandu seguia paralelo à linha 
do trem, num terreno praticamente plano. No percurso passei 
por várias fazendas, e o que mais me chamou atenção foi o 
completo abandono da linha férrea.
 Cheguei em Itanhandu por volta das 11h; meu destino 
era a antiga Estação Ferroviária, e dali seguiria rumo a 
Itamonte.
 Quase chegando na Estação, do lado esquerdo, 
observei um bar onde havia vários cavalos na porta, aí pensei: 
se na estrada um bom lugar para comer tem muitos caminhões, 
no interior deve ser onde a tropa se reúne. Dito e feito, entrei no 
bar e lá se encontravam vários tropeiros que estavam fazendo o 
caminho inverso ao meu; conversamos bastante, e o dono do 

bar, Sr. Natal, logo me ofereceu um 
bolinho de espinafre por conta da casa, 
que por sinal estava uma delícia.
 Depois de muita prosa, a tropa 
seguiu viagem e eu ainda fiquei por 
algum tempo matando a curiosidade de 
alguns frequentadores do bar que 
queriam saber sobre a minha viagem.
 Atravessei a rua e me dirigi ao 
Hotel Casarão, do outro lado da linha do 

trem, para carimbar o Passaporte, seguindo rumo à 
Itamonte onde seria a parada do dia.
 Este trecho do caminho foi bem tranquilo, 
quase não tinha subida e percorri os pouco mais de 
10 km com facilidade; no caminho encontrei alguns 
funcionários de fazenda tocando o gado pela estrada 
e outros levando capim em carroças.
 Cheguei em Itamonte por volta das 15h30 e 
fui cumprir o ritual de carimbar o Passaporte na Casa 
de Cultura, depois me hospedei e jantei no 
restaurante do hotel, indo descansar em seguida, pois 
no outro dia a caminhada seria um pouco mais longa.

3º dia – Itamonte x Pouso Alto – 30 km (GPS)

 Peguei a estrada bem cedo pois teria que 
vencer um bom trecho. Segui pelo asfalto no 
sentido de Alagoa, mais à frente entrei à esquerda 
em uma fazenda e logo segui à direita, abrindo 
uma porteira e subindo a estradinha de terra 
margeando a sede da fazenda.
 Esse trecho tinha uma subida forte e aos 
poucos a sede da fazenda ia ficando bem pequena, 
e à minha frente, no lado esquerdo, surgia uma 
bela paisagem com uma serra ao fundo.

 Alguns quilômetros à 
frente, entrei em um trecho um 
pouco confuso em relação à 
sinalização, pois era um pasto 
com vários caminhos de gado, 
o que me fez recorrer tanto à 
planilha quanto ao GPS.
 Seguindo a orientação 
da planilha e do GPS, logo a 
trilha encontrou um riacho que 
eu deveria atravessar e seguir 
contornando uma casa logo à 
frente, para depois retomar a 
estrada de terra.
 Ainda nessa estrada, 
passei na entrada da Cachoeira do Coura, que tinha conhecido 
quando passei o Carnaval em Itamonte com o CEB. Como já havia 
me refrescado na travessia do riacho e a manobra de molhar/secar 
os pés e colocar as botas já havia consumido algum tempo, 
resolvi só registrar esse momento e seguir adiante.

Linha
do trem

Serra

Caminhos
no pasto

As pedras no
caminho

Tropeiros
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 Cheguei em 
Pouso Alto às 16h, me 
hospedei na Pousada 
Pouso Alto, na beira 
da estrada, onde 
também era o ponto 
de carimbar o 
Passaporte. Assim, 
cumpri o velho ritual 
de pegar o carimbo, 
tomar banho, jantar e 
descansar, pois no dia 
seguinte tinha a 
caminhada derradeira.

4º dia – Pouso Alto x São Lourenço – 19 km
 

 Saí bem cedo, por volta das 6h30, pois 
queria passar por dentro da cidade, no Centro 
Histórico, para conhecer os casarões, as ruas 
de calçamento "pé de moleque" e a Igreja 
Matriz, o que se mostrou uma decisão acertada 
em razão da beleza daquelas construções.
 Terminada a visita e as fotos, coloquei 
o pé na estrada rumo ao destino, seguindo pela 
estrada de terra, entrando em frente à Cachaça 
Paraíso, uma estradinha que no início cruzava 
pequenas propriedades e mais à frente alguns 
bairros rurais com certo comércio no entorno.
 Passada a parte mais habitada, voltei à 
velha e boa estrada de terra onde ia apreciando 
a paisagem com belos ipês amarelos no alto de 
um morro que cortei mais à frente, numa 
subida forte, mas com o visual muito bonito 
também, pois era cercada por bambus e com a 
luz do sol incidindo lateralmente, criando um 
belo efeito que não pude deixar de registrar.

 A cada passo que dava na direção 
do meu objetivo, vinham na memória as 
lembranças desde o dia que comecei a 
caminhar, muitos e muitos quilômetros 
onde encontrei tropeiros, ciclistas, 
trabalhadores, comerciantes, andarilhos, 
alguns animais, muitas subidas e 
descidas, serras e tantas outras coisas que 
me enchiam o pensamento e ao mesmo 
tempo me dava uma sensação de gratidão 
por estar ali cumprindo o que havia 
planejado. Essa sensação de dever 
cumprido, embora ainda faltassem alguns 

quilômetros para 
chegar, é muito 
boa, e, mesmo    
sem ter com                          
quem compartilhar 
naquela hora, me 
fez agradecer por 
tudo que havia 
conquistado até 
aquele momento.
 Q u a n d o 
virei uma curva 
na estrada e entrei 
na cidade de São 
Lourenço, voltei    
a agradecer, 
primeiro a Deus 
por me permitir 
estar ali fazendo 
aquela caminhada, depois às pessoas que compartilharam 
do meu projeto e que, mesmo distantes, me seguiam 
através do aplicativo de localização torcendo para que 
tudo desse certo, como acabou dando.
 Encerrei a caminhada no Parque das Águas às 
11h50 do dia 20/08/2021, local onde carimbei o 
Passaporte, atravessei a praça e corri para o último 
grampo, finalizando assim mais um projeto!

Luís Carlos Silva
Guia do CEB

As igrejas
pelo caminho

Estrada cercada
de bambus

Homenagem aos 
ciclistas, peregrinos
e cavaleiros

Último grampo

Cachoeira do
Coura
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 Como se começa uma pedalada de 600 
km? No meu caso comecei lendo um livro, Nascido 
Para Correr. O autor, Christopher McDougall, conta 
sua experiência em corridas de longa distância com 
os Tarahumara, uma tribo de corredores no México, 
e de como a corrida fez parte da evolução do 
homem.
 Mesmo tendo corrido durante algumas 
épocas, nunca corri regularmente, mas nunca me 
esqueci de quando tinha uns dezesseis anos, estava 
com um horário livre e, num dia nublado e com uma 
chuva fina, fui para a pista de atletismo do colégio 
onde estudava. Corri sozinho várias voltas seguindo 
as raias em torno do campo de futebol. Lembro até 
hoje de como foi boa a sensação do vento, da chuva 
e dos pés descalços na pista de terra batida. Ler o 
livro me deu vontade de experimentar aquilo de 
novo. Comecei a treinar sem seguir nenhum 
programa com metas definidas. Só queria ter 
resistência para correr longas distâncias.
 Estava correndo, escalando e fazendo 
trilhas de montanha   regularmente e em abril de 
2018, nos exames que faço todo ano, o resultado do 
teste ergométrico me classificou na faixa logo 
abaixo de atletas da minha idade, mas uma 
ressonância mostrou um nódulo estranho no rim 
direito. Mais alguns exames e veio a confirmação de 
um câncer e a necessidade de cirurgia.
 Morrer era uma perspectiva concreta, bem 

concreta para dizer a verdade. Aceitei com a 
certeza de que morrer faz parte de estar vivo. Fui 

numa festa de aniversário num dia e no dia 
seguinte operei. Tudo correu bem e a recuperação, 

Como foi pedalar 600 km em
10 etapas diárias de 60 km para
comemorar meus 60 anos em
março de 2021

Como foi pedalar 600 km em
10 etapas diárias de 60 km para
comemorar meus 60 anos em
março de 2021

Como foi pedalar 600 km em
10 etapas diárias de 60 km para
comemorar meus 60 anos em
março de 2021

O visual fantástico da
ciclovia no Elevado do Joá

Alexandre Fialho

que estavam palestrando na Jornada, um programa 
de treinos para me preparar para todos esses 
quilômetros.
 Na Jornada também conversei com o 
Guilherme Cavallari, que tinha visto no 
documentário Transpatagônia, na Netflix. Essa 
conversa me deu vontade de viajar de bicicleta, 
coisa que penso desde adolescente. Comprei uma 
bike decente e me inscrevi num treinamento de 
bikepacking do Cavallari.
 Uma previsão de treinos para corrida e 
viagens de bicicleta que fizeram água quando a 
pandemia do coronavírus caiu na cabeça de todo 
mundo, junto com o distanciamento.
 Fiquei um bom tempo dentro de casa 
aproveitando o pôr do sol do outono, o home office 
e vendo TV. Zero saudade de andar de ônibus e 
metrô. Só saía para ir ao mercado ou dar uma volta 
de carro no fim de semana para ver a rua. A partir de 
agosto de 2020 comecei a dar umas pedaladas nos 
fins de semana, saindo do Recreio dos Bandeirantes, 
onde eu moro, até a Barra da Tijuca ou Vargem 
Grande. Como por aqui tudo é longe, os pedais 
variavam entre vinte e sessenta e poucos 
quilômetros. Descobri a Estrada do Pontal, que tem 
um visual fantástico para pedalar, e onde tomei um 
susto com um pedaço de móvel forrado com 
estampa de onça. Subi a Grota Funda de bicicleta 
pela primeira vez, depois de perder a conta de 
quantas vezes passei por lá de carro. Continuei 
pedalando praticamente todos os fins de semana até 
fazer um máximo de 81 km no sábado de Carnaval, 
em fevereiro de 2021, com uma bike Marathon 
contra-pedal que deve ter mais aniversários do que eu.
 Meu aniversário estava chegando. Sabia 
que não daria para correr os 60 km, mas queria 
comemorar de algum jeito. Tinha acompanhado 
pelo Instagram o Nestor Freire, do Projeto 
Giraventura, pedalar do Oiapoque ao Chuí de 
setembro a novembro de 2020. Já havia lido os 
livros Transpatagônia e Highlands do Cavallari e 
estava esperando chegar Transmongólia, que ele 
estava lançando. Juntei isso, a oportunidade de estar 
de férias e tudo mais que passava pela minha 
cabeça, e decidi que iria comemorar pedalando. 
Multipliquei os sessenta por dez e resolvi fazer 600 
km em dez dias, 60 km todo dia. Sabia que não era 
nada de superextraordinário para muita gente, mas 
era uma quilometragem que eu podia fazer e que iria 
me divertir fazendo. O projeto 600 km estava 
lançado.
 Avisei alguns amigos, junto com um 
convite para pedalar algum dia comigo. Começaria 
no dia 13 de março de 2021 para terminar no dia do 
meu aniversário, dia 22. Tinha uma programação de 
roteiros flexível. Ia sair do Recreio e, sabendo as 
distâncias para fechar os 60 km por dia, iria até a 
Barra, Grumari, Guaratiba, Vargem Grande e 

Um
aniversário
em 600km

que nem durou tanto tempo, foi tranquila. Espero 
continuar por aqui ainda por bastante tempo, mas 

vou precisar fazer consultas e exames 
periodicamente para saber se está tudo ok. Isso 
tudo fez o projeto das corridas ir para a gaveta, 

onde ficou um tempo.
 No início de março de 2020, um pouco 

antes da pandemia de Covid-19, participei
 da Segunda Jornada Científica de 

Montanhismo. Ver aquele povo motivado
e que tinha feito tanta coisa interessante 

me deu um gás para me tirar do 
baixo astral que estava sentindo 

na época e voltar a me mexer.
 Estava com quase 59,

faço aniversário no final 
de março, e tive uma

ideia meio maluca: 
correr 60 km enquanto
 estivesse com 60 anos,

entre março de 2021
e março de 2022.

Acertei, com o
Anderson Brandão
 e a Renata Souza
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travesseiro e dormi sem dificuldade.

 Primeiro dia, 13 de março, sábado
 Acordei cedo como sempre, um pouco depois 
das seis. Tomei café, fiz algumas coisas em casa e saí. 
Às oito estava chegando na Lagoa de Marapendi para 
pegar a balsa, atravessar a lagoa e seguir pela ciclovia 
em direção ao Quebramar, na Barra da Tijuca. Naquela 
hora o tempo estava fresco e fazia sol. O mesmo sol 
que iria me acompanhar nos próximos dez dias. Em 
menos de uma hora cheguei no Quebramar, primeira 
pernada de muitas. Uns pescadores estavam jogando 
seus anzóis no canal. Não sei se só lavavam as iscas ou 
conseguiam pescar alguma coisa. Fiquei por ali um 
tempo, bebi uma água mineral que comprei num 
quiosque e peguei a ciclovia de volta.
 Pedalava uma bike fixa que comprei usada 
de um amigo de adolescência e, como ela não tem 
suporte para garrafa, cometi o erro de não levar água. 
O sol estava esquentando com vontade e eu estava 
com sede. Parei no quiosque Kostão no Recreio para 
comprar uma água de coco. Quiosque arrumado, 
pessoal que atende educado, vento fresco e 
temperatura agradável na sombra. Fiquei lá sentado, 
vendo o mar e pensando nas coisas que a gente deixa 
de agradecer. Eu estava vivo, com saúde, família, 
namorada e amigos ótimos, sem grandes problemas 
além dos que todo mundo tem. A nossa vida, na maior 
parte do tempo, é muito boa. Saí pedalando na direção 
do Pontal com um sorriso no rosto.
 Estiquei o caminho pela Estrada dos 
Bandeirantes até onde ela encontra o início da Estrada 
do Pacuí em Vargem Grande. Sabia que ir até ali era o 
suficiente para a meta de 60 km por dia. Voltei pelo 
mesmo caminho em que fui. Um pouco depois do 
meio dia estava de volta em casa. Recreio – 
Quebramar – Pontal – Vargem Grande – Recreio. Os 
primeiros 65,30 km dos 600 já estavam feitos. A tarde 
era para descanso porque no dia seguinte tinha mais.

Vargem Pequena, variando os 
percursos e as bicicletas, que são 
sete aqui em casa. Dependendo 
do tempo e da disposição, iria 
decidir por onde ia pedalar. 
Melhor do que ter um caminho 
determinado é saber onde se quer 
chegar.
 Fui dormir no dia 12 um 
pouco ansioso e com um tanto de 
dúvida se realmente iria levar os 
600 km até o final. Nunca fui de 
planejar muito as coisas e ainda 
não tinha feito um projeto com 
um compromisso desse tipo, fazer 
algo que ia consumir bastante 
esforço só porque eu queria fazer. 
Não havia necessidade nenhuma, 
nem minha nem de ninguém, que 
eu precisasse atender. Apesar da 
ansiedade coloquei a cabeça no 

 Segundo dia, 14 de março, domingo
 Comecei o pedal um pouco depois das 8h indo 
em direção ao Parque Olímpico pela ciclovia da 
Avenida Salvador Allende, a antiga Via 9 que mudou de 
nome para atender o desejo de alguém. Passei em frente 
aos lugares onde houve edições do Rock in Rio entre 
1985 e 2019. Em 1991 os shows foram no Maracanã. 
Continuei contornando a Lagoa de Jacarepaguá, 
passando por lugares sem ninguém e por outros sem 
ciclovia e com um trânsito infernal, como o “cebolão” 
no cruzamento da Avenida das Américas com Ayrton 
Senna, até chegar na praia em frente ao Alfabarra, 14 
km depois de sair de casa.
 Um bate e volta no Quebramar e uma parada 
para beber água de coco no mesmo quiosque do dia 
anterior. Estava um calor de trinta e muitos graus do 
final de verão no Rio. Segui pelas Estradas do Pontal e 
dos Bandeirantes até o posto de gasolina no início da 
subida para a Grota Funda.
 Tem duas coisas que gosto de comer como 
recompensa: milkshake de Ovomaltine do Bob's e torta 
de maçã do MacDonald's. Sei que é junk food, mas 
gosto assim mesmo. Na loja de conveniência desse 
posto de gasolina tem um ponto de venda do Bob's e, 
comemorando que faltava pouco para terminar a 
pedalada do dia, saboreei um maltine médio sentado na 
janela da loja. Um pouco mais de pedal e completei o 
percurso Recreio – Parque Olímpico – Alfabarra – 
Quebramar – Pontal – Recreio. Fiz 60,10 km nesse dia, 
totalizando 125,40 dos 600.

 Terceiro dia, 15 março, segunda-feira
 Às 7h30 já estava indo para um lugar onde 
nunca tinha ido de bicicleta, São Conrado. Nesse dia 
pedalei uma Mercswiss que foi fabricada em São Paulo 
entre 1954 e a metade da década de 60. Comprei essa 
bike no Mercado Livre por R$70,00 do neto do antigo 

dono. Pintei, troquei algumas peças e andei com ela por 
um tempo até o pedivela dar problema. Troquei por um 
de alumínio C-Unit Track Pista de 46 dentes e 
aproveitei para pintar de novo na cor do Herbie (o Fusca 
do filme Se Meu Fusca Falasse), trocar o selim por um 
de molas e colocar um guidão andorinha. Fui na minha 
velhinha pedalar para longe.
 Passei pelo Quebramar e peguei a ciclovia que 
acompanha o Elevado do Joá. Apesar de oficialmente 
interditada, a ciclovia é usada por muita gente, exceto 
pelo trecho que caiu no mar. Como era segunda-feira o 
caminho estava tranquilo, quase sem ninguém. O mar 
estava super claro e transparente. Do alto do elevado 
dava para ver a areia no fundo.
 Às 9h estava na frente do Hotel Nacional, no 
início da Avenida Niemeyer, e cheguei à conclusão que 
ir da minha casa até São Conrado é um pedal bem 
tranquilo de fazer, são menos de 25 km e todo ele por 
ciclovia. Na volta parei no Quebramar e conheci um 
sujeito que tinha vindo de Paciência, um bairro da zona 
oeste do Rio, e iria voltar para lá. Ele ia pedalar uns 
100 km naquele dia. Admirei o feito e vi que meus        
60 km estavam de bom tamanho. Completei a 
quilometragem do dia indo até o Canal do Rio Morto, 
no final do Recreio, e voltando para casa por dentro do 
bairro. Passei por ruas em que pedalava quando mudei 
para cá há 25 anos e o bairro ainda tinha muitas ruas 
sem calçamento e havia mais casas, menos prédios e 
menos gente. Recreio – São Conrado – Recreio, 60,11 
km e total de 185,51 dos 600.

 Quarto dia, 16 de março, terça-feira
 Ia ser dia de subida e, por isso, escolhi a 
mountain bike Scott Scale que tinha comprado para 
viajar. Saí na direção da Barra de Guaratiba num 
horário que não é cedo para muita gente, 7h30, mas para 
mim é. Não saio a essa hora para pedalar. Dos quatorze 
aos dezessete acordava às 4h30 para sair de casa às 5h e 
ir ao colégio. Já tem tempo isso e acho que cansei de 
acordar tão cedo.
 A Estrada do Pontal estava vazia e a Grota Funda 
também. A subida de 130 m é bem 
tranquila e, pela manhã, se faz boa 
parte dela na sombra.
 Ia à praia em Guaratiba 
com meu pai quando era criança. 
Tenho boas lembranças dessa época. 
Fiquei sem ir lá uns dez anos depois 
que meu pai foi para outros planos. 
Só voltei depois que tirei minha 
carteira de motorista.
 Pedalei até o fim da praia, 
onde começa a escada que se sobe 
para chegar ao início da trilha da 
Pedra da Tartaruga. De lá se tem 
uma vista incrível da Restinga da 
Marambaia. Um pouco antes das 
10h comecei o caminho de volta.
 Estava quente, abafado, 
úmido e mesmo com algum vento 

sentia bastante o calor. Na metade da subida da Grota 
Funda na direção do Recreio parei para beber caldo 
de cana e comer alguma coisa. Continuei o pedal até 
o Recreio e tive que esticar alguns quilômetros na 
ciclovia da Reserva para fechar 60,92 km no 
percurso Recreio – Pontal – Grota Funda – Guaratiba 
– Recreio e um total de 246,43 dos 600. O pedal não 
foi longo, mas estava muito quente e as subidas, 
apesar de tranquilas, me cansaram. Passei a tarde de 
molho e descansando.

 Quinto dia, 17 de março, quarta-feira
 A Bianca, minha namorada, é professora de 
yoga e dava aula para uma aluna às quartas pela 
manhã em São Conrado. Combinei de encontrar 
com ela no meio do pedal antes da aula.
 Saí de casa às 7h, um pouco depois do que 
tinha previsto para chegar na hora combinada. 
Cheguei no início da Niemeyer às 8h, horário 
suficiente para estar atrasado. Quem me conhece 
sabe que, apesar de ter melhorado ultimamente, não 
é incomum eu me atrasar. A aula da Bianca já estava 
começando.
 Voltei até a área de pouso de quem salta da 
Pedra Bonita para esperar a aula terminar. Fiquei 
sentado num banco por ali vendo o pessoal voar e 
filmei o pouso de um base jumper que tinha saltado 
da Pedra da Gávea. Perguntei se podia publicar o 
vídeo e contei do meu projeto do pedal de 600 km 
para comemorar meus 60 anos. Descobri que ele 
fazia aniversário no mesmo dia que eu. 
Sincronicidades...
 Estava por ali quando chegaram uns 
bombeiros do Salvamar que eu tinha visto correndo 
na Barra da Tijuca. Os instrutores falaram alguma 
coisa com o grupo e, como um bando de crianças 
correndo para a água, eles entraram no mar para 
nadar de volta para a Barra. Tem que ter disposição 
para isso.
 Fui encontrar a Bianca depois da aula e 
fomos até o ponto do ônibus que ela iria pegar para 

Do Leme...

...ao Pontal!
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voltar para casa. Encontrar alguém querido dá um gás 
para continuar no caminho. Ela me incentivou muito 
nessa pedalada doida.
 Quando estava no Elevado do Joá voltando para 
casa vi o "cardume" de guarda-vidas nadando perto do 
Clube Costa Brava e, se tivessem chegado na Barra um 
pouco mais cedo, poderiam ajudar no resgate de um casal 
que tinha perdido o caiaque quando remavam no canal da 
Barra, onde fiz uma parada.
 Estava bem quente nesse dia, mas o vento e 
uma camisa branca de manga comprida quebraram o 
galho. Às 12h20 estava em casa. Recreio – São 
Conrado – Recreio, 64,92 km, 311,35 dos 600, metade 
do caminho. Mais um dia em que fiquei bem cansado e 
dormi muito à tarde.

 Sexto dia, 18 de março, quinta-feira
 Quando pensei nos percursos que queria fazer, 
quis deixar um dia para andar pelos caminhos de terra 
de Vargem Grande. Como sempre, peguei a ciclovia na 
praia, a Estrada do Pontal (onde a “onça” ainda estava 
por lá, jogada no mato do lado do caminho) e a Estrada 
dos Bandeirantes. Em Vargem Grande andei pelas 
estradinhas de terra ou de asfalto malconservado: 
Estrada do Cabungui, do Pacuí e Mucuíba, por onde fui 
procurando um caminho à direita que me levaria até a 
Estrada do Sacarrão. No ponto do mapa onde esse 
caminho deveria começar havia uma pirambeira que 
subi até descobrir que o caminho só existe no Google 
Maps. Desci sabendo que aquilo era como as coisas que 
não dão certo na vida. A gente volta, pega o rumo certo 
e continua em frente.
 Retornei pela Mucuíba e peguei uma rua que 
sabia que me levaria até a Estrada do Sacarrão, por 
onde fui subindo procurando onde terminaria o tal 
caminho do Google Maps. Passei por um condomínio e 
uma propriedade gigantesca. Se existisse, aquela 
ligação entre as estradas seria particular. Voltei até a 
Estrada do Bandeirantes, que fui seguindo até chegar 
na Estrada da Boca do Mato, onde pedalei até o início 
da trilha que leva ao Açude do Camorim no Parque 
Estadual da Pedra Branca. Comecei a voltar para casa 
e, perto dali, parei para encontrar meu filho Lucas, que 
iria pedalar comigo um outro dia, e aproveitei para 
fazer um reabastecimento de água gelada com ele para 
aguentar o calor de todo dia. Segui pelo caminho 
conhecido da Estrada dos Bandeirantes, do Pontal e 
ciclovia até o píer para pegar a balsa que atravessa a 
Lagoa de Marapendi.
 Etapa do dia finalizada às 13h30. Recreio – 

Pontal – Vargens Grande e Pequena – Pontal – 
Recreio, 61,52 km, 372,87 de 600. À noite, para repor 
o que estava gastando, fui comer pizza com um amigo 
desde a época da faculdade de arquitetura e o filho 
dele.

 Sétimo dia, 19 de março, sexta-feira
 Nem todo dia a gente acorda de bom humor, 
e sair de casa não foi tão fácil quanto em outros dias. 
Fiquei me perguntando por que estava fazendo aquilo. 
Por que pedalar tanto? O que eu quero com isso? Tem 
dia que é difícil pensar nas respostas dos porquês da 
vida, então é melhor só fazer. Foi o que eu fiz. Sabia 
que depois de uns quilômetros o ritmo das pedaladas 
levaria meus pensamentos para outros lugares.
 No primeiro dia levei fones de ouvido para 
me distrair no caminho. Ouvi muito pouco. A música 
do vento nas orelhas e o que passava na minha cabeça 
eram mais interessantes do que qualquer música.
 Saí de casa às 9h05 pedalando pela Avenida 
das Américas, onde raramente ando, dobrei na Estrada 
Benvindo de Novaes e cheguei em Vargem Pequena 
de frente para a Pedra do Calembá, que um dia ainda 
quero subir. Dali segui o percurso Vargem Grande, 
Pontal, ciclovia até um quiosque na Barra para beber 
uma água e depois Quebramar, onde resolvi almoçar 
porque já era mais de meio-dia. Fui no Asa Rio, na 
Avenida Olegário Maciel. Comi um sanduíche gigante 
num pão ciabatta e um açaí. Covid-19 rolando solta e 
quase todo mundo de máscara. Meio tenso tirar a 
máscara para comer com aquele povo todo em volta.
 Voltei para a ciclovia com um solzão da tarde 
na cabeça e a comida, mesmo estando muito boa, me 
deixou meio pesado para pedalar. Cheguei em casa 
quase às 15h bem gasto do pedal Recreio – Vargens 
Pequena e Grande – Pontal – Quebramar – Recreio, 
60,11 km, 433,98 do total de 600 que estava cada dia 
mais perto.

 Oitavo dia, 20 de março, sábado
 Neste dia iria ter a companhia da Ana Maria 
Xavier, guia do Centro Excursionista Brasileiro - 
CEB, uma amiga dela e o Bernardo Nietmann, meu 
companheiro de desenvolvimento de uma baleeira, 
embarcação salva-vidas, no Rio Grande do Sul.
 Nos sete primeiros dias pedalei sozinho, o 
que não me incomoda, até gosto e, para ser 
absolutamente sincero, queria que pelo menos o 
primeiro dia fosse assim mesmo. Apesar de gostar de 
estar com amigos, uma boa parte da minha vida andei 

sozinho, por opção ou por não ter opção.
 Seria um dia de subidas e estradas de terra na 
Ilha de Guaratiba. Saí de casa às 7h30 para encontrar a 
Ana Maria e a amiga dela no posto Forza do início da 
subida da Grota Funda, que foi um subidão bom e uma 
descida melhor ainda. Na Ilha que não é uma ilha, mas 
que pela história que se conta tem esse nome por conta de 
um morador chamado William, pedalamos na Estrada das 
Tachas, mais uma rua que mudou de nome e virou 
Estrada Paiva Muniz. A rejeição e o movimento contra o 
novo nome por parte dos moradores gerou uma 
dissertação de mestrado. Acho um desrespeito à história 
essa mania dos nossos políticos de mudar o nome das 
coisas.
 Subimos bastante, quase até o passo que se 
atravessa para descer na direção de Campo Grande. No 
caminho vimos um burro carregado de capim 
recém-cortado como se estivéssemos numa estradinha 
do interior. Encontramos um senhor que tinha nascido 
naquela área há quase setenta anos. A mãe dele também 
tinha nascido lá e boa parte da família ainda morava por 

 Nono dia, 21 de março, domingo
 Acordei sem muita vontade de pedalar. Já 
passava das 9h quando encontrei o Bernardo Nietmann 
no Posto 9. O Bernardo é um ciclista bem mais técnico do 
que eu, está sempre treinando e tem uns tantos anos a 
menos. Ter alguém assim como gregário puxando o 
ritmo é um privilégio e foi uma ajuda importante para me 
dar gás num dia que comecei com um ânimo que não era 
dos melhores.
 Por conta da pandemia do Covid-19 o Eduardo 
Paes, prefeito do Rio, assinou um decreto que manteria as 
praias fechadas por uns dias. Como ninguém poderia 
ficar na areia, o movimento no calçadão e na ciclovia 
também diminuiu. Nosso pedal até São Conrado foi 
supertranquilo. Chegamos no início da Avenida 
Niemeyer em uma hora e meia com uma parada no 
Quebramar e outra no Elevado do Joá, onde o visual 
estava fantástico.
 Como o Bernardo e a Ana Maria falaram tanto 
no dia anterior que eu deveria usar capacete, o que não 
faço praticamente nunca, usei um que estava aqui em casa. 

ali. Pela conversa cheguei à conclusão que o 
progresso nem fez tão bem para uma área que já 
foi rural. Já tinha passado pela Estrada das Tachas, 
vindo de Campo Grande e descendo na Ilha, há 
quase trinta anos na primeira mountain bike que 
tive. Naquela época a bike era pior e o meu gás 
maior. O tempo passa...
 Na volta andamos pela Estrada do 
Morgadinho e vimos cavalos bem tratados nos 
haras. Um contraste com o ar de pobreza que 
também se vê ali. Paramos para um descanso e 
compramos frutas e água. O pedal até ali estava 
ótimo. Um verdadeiro paraíso para quem gosta de 
downhill, o que já não é mais o meu caso, e para 
quem gosta de estradas de terra. Paramos novamente 
na subida da Grota Funda para bebermos um caldo de 
cana. A Ana Maria e a amiga ficaram no posto de 
gasolina onde as encontrei e dali para frente quem iria 
me acompanhar seria o Bernardo, que seguiu comigo 
pela Estrada do Pontal e pela ciclovia até o píer da 
balsa que atravessa a Lagoa de Marapendi.
 Passando de balsa na lagoa se entende porque se 
chama aquela área de pantanal carioca. A vegetação, os 
jacarés, pássaros e capivaras não dão qualquer pista de 
que se está no meio de uma cidade como o Rio de Janeiro.
 O Bernardo tinha hora para voltar para casa e 
eu ainda iria pedalar mais alguns quilômetros para 
completar o percurso do dia. No dia seguinte ele iria 
pedalar comigo novamente.
 Às 13h estava em casa depois de 63,16 km, 
Recreio – Pontal – Ilha de Guaratiba – Recreio. 
Completei 497,14 km e faltavam pouco mais de 100 
km para completar os 600.
 Compartilhei a atividade do Strava com meu 
filho Eduardo, que estava com uns amigos. Me 
chamaram de brabo. Nem acho que é isso tudo, mas é 
bom saber que a gente faz coisas que os outros acham 
interessante.

Se acontecesse alguma coisa depois de falarem tanto, 
não seria por falta de aviso.
 A volta foi tão tranquila quanto a ida, mesmo 
com o calorão que me acompanhou em todos os 
seiscentos quilômetros. Bernardo dobrou para casa 
quando chegamos no fim do Recreio enquanto continuei 
em direção à Prainha, até o ladeirão que se sobe para ir a 
Grumari e que tem um visual que se vê em várias 
propagandas e fotos de Instagram. Na volta desci essa 
ladeira a mais de 70 km/h, o que é meio assustador, mas 
que foi incrivelmente bom.
 Às 13h estava de novo em casa para um almoço 
mexicano com meu filho Lucas e uma soneca à tarde. 
Recreio – São Conrado – Prainha – Recreio, 61,37 km, 
558,51 de 600. Faltando bem pouco para acabar fiquei 
pensando que tem gente que faz coisa muito mais punk, mas 
um projeto longo como esse era uma coisa nova para mim, 
e que teria que procurar coisa parecida quando acabasse.

 Décimo dia, 22 de março, segunda-feira
 Último dia de pedal, dia do meu aniversário e de 
comemorações. Conversando com a Bianca, minha 
namorada, resolvi que entraria na onda de Tim Maia e 
nesse dia faria um pedalzão do Leme ao Pontal, com uma 
perna anterior do Recreio até o Leme.

A balsa
chegando
no pier
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 Às 8h estava na rua feliz de ter chegado até 
ali. O tempo estava ótimo e as praias continuavam 
vazias por conta do decreto do prefeito. Depois de 
uma parada no Quebramar segui em direção a São 
Conrado aproveitando o visual do Elevado do Joá. 
Um amigo meu, o Helton Paixão, fala que esse 
visual é responsável pelo engarrafamento das 
manhãs pré-pandemia, no caminho da Barra da 
Tijuca para São Conrado, porque é impossível não 
diminuir a velocidade para olhar. Ele pode ter razão...
 Como parte da ciclovia da Avenida 
Niemeyer havia desabado, eu iria andar pela rua 
dividindo o espaço com os carros e, seguindo o 
ditado “seguro morreu de velho”, resolvi usar 
capacete novamente.
 Às 10h35 cheguei no Leme depois de parar 
no Mirante do Leblon para tirar umas fotos. Ao lado da 
Clarice Lispector no Caminho dos Pescadores, tive 
uma conversei muito boa pelo telefone com meu filho 
Eduardo, sobre as coisas que a gente pode fazer na 
vida. Bebi água e Gatorade para não desidratar e fui 
encontrar Bianca e a filha dela, Joana, no Coffeetown 
do Leblon para um almoço em ótima companhia e ter 
a primeira comemoração do aniversário. Voltei 
pedalando tranquilo, saindo da ciclovia somente na 
parte interditada. Já era quase 15h quando parei no 
Alfabarra para beber e comer alguma coisa. Um pouco 
depois encontrei com meu filho Lucas no Posto 9, no 
Recreio, para pedalar até o Pontal onde cheguei com 
um sorriso de uma orelha até a outra. Mais um 
pedalzinho até em casa para fechar 75,32 km no 
percurso Recreio – Leme – Pontal, total de 633,83 km. 
Projeto 600 km terminado.
 À noite comemorei novamente, dessa vez 
com filhos, mãe, tia, irmã e cunhado e, via chat, com 
namorada e a família da minha outra irmã, que mora 
em Brasília. Família é tudo de bom.
 Pedalar 600 km em 10 dias debaixo do sol 
para comemorar meu aniversário de 60 anos foi 
cansativo e não foi fácil, mas também não foi tão 
difícil como cheguei a pensar que fosse. Nem todo 
dia acordava com disposição para pedalar, mas saía 
de casa assim mesmo e, depois de um tempo 
ouvindo o vento e aproveitando o visual, sempre foi 
bom. Mais do que terminar, foi bom fazer um projeto 
como esse e ter certeza que gente comum faz mais 
do que se pode pensar.
 Minha família é muito top e valoriza 
minhas conquistas às vezes mais do que eu. Me 
deram um troféu como presente de aniversário, o que 
é especial para mim. Saber que quem a gente gosta 
está sempre do nosso lado é hiper mega ótimo. 
Agradeço a todo mundo que sempre me deu e 
continua me dando força e a todos que direta ou 
indiretamente me incentivaram para que eu 
percorresse todos esses quilômetros.

 O guia do CEB Almir Siller já ouvira falar 
dessa montanha, que fica na localidade de Salinas, 
subdistrito de Conquista, Nova Friburgo - RJ.
 Em uma manhã ensolarada de domingo, 
após contato com o casal Daniel e Lilah, 
proprietários de terras próximas, fomos conhecer o 
lugar.
 Estrada de terra batida, duas porteiras pra 
se abrir, ora trechos estreitos, ora tapetes de capim, 
vista da montanha do lado esquerdo, toca pra cima, 
terceira e última porteira já abertas, e enfim 
chegamos no final do Vale de Monteiro, ao lado do 
belo chalé dos amigos. 
 Fomos carinhosamente recebidos pelos 
simpáticos Daniel e Lilah, criadores de abelhas. 
Ele nos mostrou as colmeias de abelhas brasileiras 
sem ferrão e nos ofereceu uma prova do hidromel, 
bebida feita à base do mel.
 Ficamos sabendo que uma das trilhas de 
acesso à montanha começa na propriedade deles, 
além de outra trilha que começa em outro vale 
lateral. Combinamos que em nova ocasião 
retornaríamos para subir aquela montanha. E assim 
o fizemos, no dia 28/08/2021, quando recebemos a 
visita de alguns amigos queridos. 
 Seguimos para nossa jornada, saindo de 
Três Picos, após a distribuição da turma pelos 
carros. A cadela Shiva, de Lilah, animadamente 
acompanhou o grupo. 
 O caminho, inicialmente, passa por uma 
matinha até chegar à crista. Essa cumeada começa 
do outro lado do conjunto do Caledônia, passando 
por todo ele, e após um belo cume arredondado 
sobressai ao longe, na mata, o Focinho de Porco do 
Cardinot, de 1.760 m.

A Marathon que
me levou num pedal
de 81 km

 Avistamos desse trecho a Pedra do 
Imperador, as Três Catarinas, Duas Pedras (essas 
montanhas em Nova Friburgo) e Pico do Pião (em 
Sumidouro). 
 A cumeada continua, e, na outra 
extremidade, temos a montanha que é nosso 
objetivo: Morro dos Cabritos (Alto de Salinas), de 
1.716 m. 
 Algumas partes do percurso estão bem 
deteriorados com valas e bastante pedras soltas, 
provavelmente ocasionadas pelos motoqueiros, 
nos obrigando a buscar uma passagem mais 
segura, nas laterais da trilha. 
 Nesse trecho de crista, já temos um 
completo visual por todos os lados. Do sítio até o 
cume foram duas horas e meia, com paradas para 
fotos, beber água e apreciação do entorno. Não há 
água no caminho. 
 Do cume avista-se todas as montanhas do 
conjunto de Três Picos: Capacete, Maior, Médio, 
Menor e Beal; e vista da lateral do conjunto 
Caledônia.
 Para nós foi a primeira vez que subimos 
essa montanha. Almir diz tratar-se de primazia do 
CEB, mesmo não sendo uma atividade oficial; mas 
contou-se com vários associados do Clube nessa 
jornada.
 A turma comprou mel, hidromel, própolis, 
xarope composto de guaco, assa-peixe, etc. Depois 
seguimos para o almoço, já reservado, em 
restaurante em Salinas especializado em trutas. 
Confraternizamos muito! 
 
 Nota: essa trilha encontra-se no site 
Wikiloc, no usuário "almirnorma".

Mor�o dos Cabritos
ou Alto de Salinas - 1.716 m

Nor�a Moreira
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Lis?Você conhece...

 Quem teve contato  com o CEB
nos últimos  17 anos certamente já teve

contato com Elisângela Jacinto Vechina. 

Não está associando o nome à pessoa?
Ah, mas no Clube você muitas vezes já

ouviu ou já chamou por ela: "Liiiiiiis"!

 Neste Boletim vamos conhecer mais
um pouco a única funcionária do CEB:

Lis, nossa secretária  (e "faz-tudo")!

Você tinha noção de como era um 
clube de montanhismo?
 Não, antes eu trabalhava em 
comércio. Mas engraçado que quando 
eu passava por ali, perto do CEB, eu 
imaginava que um dia iria trabalhar num 
escritório daqueles prédios! Não virei 
executiva, mas me identifiquei 
rapidamente com o clima do Clube e 
logo "vesti a camisa", aí não tirei mais!

Você acabou virando montanhista! 
Já praticava alguma atividade física 
antes? 
 Não, eu era sedentária e passei a 
fazer atividades que melhoraram minha 
qualidade de vida.
 Vou contar um fato marcante: 
poucos meses depois que eu entrei, tive 
um problema muito sério de saúde e 
fiquei um tempo de licença médica. 
Recebi muito apoio do pessoal do CEB, e 
o Berardi disse que me levaria para o Pico 
da Bandeira quando eu retornasse. Eu 
morri de medo porque nunca tinha feito 
esse tipo de viagem, mas fui. Tive muita 
dificuldade para completar a caminhada, 
porque eu ainda estava convalescendo e 
chovia sem parar, mas o Berardi ficou 
comigo e me apoiou o tempo todo. Ali eu 
entendi que não se tratava apenas de 
excursões, mas de relações de 
companheirismo. As pessoas passam 
perrengues, mas se ajudam, se unem. No 
Clube há amizade, amor ao próximo, e 
você leva isso para a vida também.

Conte mais fatos marcantes que
você viveu: situações de sufoco, aventuras 
inesquecíveis...
 Quando eu achei que já tinha superado o medo 
de altura e escalada, insisti com o querido e saudoso 
guia José (Zé) Maria da Cruz para marcar atividade no 
Costão do Pão de Açúcar. Ele disse que marcaria com 
um grupo pequeno, mas chegaram vários guias para me 
apoiarem. De fato eu tive uma crise de pânico e 
empaquei, chorei, pedi para chamarem os bombeiros... 
foi um vexame! Todos tentaram me acalmar, mas o Zé foi 
bem firme ao falar comigo. Eu me fixei nele e consegui 
seguir suas instruções: dei mais um passo, e quando ia 
dar o segundo ele me puxou e finalmente eu saí do 
lance! Na hora bate um desespero, é muita adrenalina, 
mas depois eu acho graça e a gente se diverte no bar!
 Outro perrengue foi na Pedra Selada. Quando a 
gente chegou no cume começou a chover, havia nuvens 
negras e relâmpagos. Eu comecei a sentir choques 
elétricos, os outros não acreditaram até começarem a 
sentir também. Meus cabelos ficaram em pé pela 
estática! Aí realmente era uma situação de risco, e a 
gente desceu correndo. Foi um estresse, mas por sorte 
acabou bem.
 Quanto aos lugares inesquecíveis, destaco 2 
santuários que eu amo e para onde quero voltar: Caraça, 
um lugar mágico, e Ibitipoca, apesar das pirambeiras.

Como e quando
você chegou ao CEB?
 Entrei em 2004, quando surgiu uma 
vaga de secretária. A Gilma, então Diretora 
Social e minha amiga, sabia que eu estava 
desempregada e me avisou. Dentre outras 
candidatas entrevistadas pelo Rodrigo 
Taveira, o então Diretor Administrativo, fui 
selecionada pois ele me achou "a cara do 
Clube"! Quando comecei a trabalhar, eu 
morria de medo do "carcamano" Francesco 
Berardi, o Presidente, porque ele parecia 
muito durão! Mas depois vi que era só capa, 
ele é maravilhoso, um doce de pessoa!

Quais são as suas atribuições no CEB? 
O que você mais gosta de fazer?
 Eu faço de tudo! Cuido da parte 
administrativa, atividades de finanças, 
correspondências... são muitas atividades. 
Sou a faz-tudo mesmo! (risos)
 Adoro lidar com público, receber e 
acolher as pessoas. Também adoro fazer 
festa, arrumar e decorar o salão... Gosto de 
participar de atividades externas mesmo 
sendo voluntária, como na ATM (Rio nas 
Montanhas), quando a gente vira a noite e 
o fim de semana trabalhando.
 Houve uma época em que eu 
vendia muita rifa para manter as finanças 
do clube; eu já cumprimentava 
oferecendo uma venda! 

a secr�ária
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Secretaria do CEB quando
entrei, em 2004

Ibitipoca, em 2014Ibitipoca, em 2014

Perrengue com o
Zé Maria, em 2013Perrengue com o
Zé Maria, em 2013Perrengue com o
Zé Maria, em 2013 Pico da Bandeira,minha primeira caminhada com o CEB, em 2005



 Na coluna desta edição temos a 
contribuição de três integrantes do CEB atuantes 
nas atividades de 2021.

 Um deles é Alan Paiva, nosso apicultor de 
apartamento. Isso mesmo: ele cria abelhas no 
apartamento, e é colaborador do site WikiAves: a 
Enciclopédia das Aves do Brasil (wikiaves.com.br). 
São dele estas 2 belas fotos: 

 Já que estamos falando desses insetos 
que desempenham um papel importantíssimo 
na natureza (são responsáveis pelo transporte 
de pólen e fecundação das flores das árvores), 
o seguinte tipo foi visto, em 05/2021, no Morro 
de São João (Parque Natural Municipal 
Paisagem Carioca), na floração do ipê.

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

Quando você vai nas excursões, você 
participa das atividades mas também 
vai a trabalho. Como é esse processo? 
 Quando o guia programa uma 
excursão, eu cuido de toda organização e 
logística. São muitos detalhes: pesquisa de 
hospedagem, transporte, restaurante... Eu 
negocio valores, reservas, fecho contratos, vejo 
a documentação... Depois passo todas as 
informações para o guia avaliar.
 Faço até divisão dos quartos, porque 
de forma geral eu conheço o perfil das 
pessoas. Uma excursão com dezenas de 
pessoas exige trabalho e atenção o tempo 
todo, antes e durante a viagem, por isso o guia 
precisa ter uma pessoa de apoio. E eu faço isso 
com prazer.

Se você fosse reescrever alguma 
parte da história do CEB, o que seria? 
 Talvez eu apagasse o período de 
pandemia... No início eu passei a trabalhar 
em home office todos os dias, e desde 
janeiro/2021 eu fico na Secretaria às terças e 
quintas, mas há poucos atendimentos 
presenciais. É muito triste ver o Clube vazio 
por tanto tempo, sinto muita saudade de 
todo mundo e daquela movimentação e 
animação que sempre houve. Mas 
precisamos cuidar da saúde física e mental, 
e torcer para a superação dessa crise.

O que o CEB representa para você?  
 O CEB representa muito mais do que 
trabalho, ele virou minha segunda casa, é uma 
paixão mesmo. Quando eu ficar velhinha 
quero fazer parte de algum lar para idosos do 
CEB, se por acaso alguém resolver criar um!
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(Fotos: acervo pessoal)

Na floração do flamboyant,
bairro Grajaú, em 2017.

Esta é uma abelha sem ferrão

Foto de Cláudia Bessa.  |  Note a espirotrompa (órgão coletor de néctar).

1. ABELHA MAMANGAVA (Bombus sp.)

2. ABELHAS JATAÍ (Tetragonisca angustula) 

3. ABELHA VERDE OU ABELHA DA ORQUÍDEA (Euglossini sp.)

Com Karen e Dôra ("Trio Parada Dura"!)Com Karen e Dôra ("Trio Parada Dura"!)Com Karen e Dôra ("Trio Parada Dura"!)

Festa julina, em 2019Festa julina, em 2019Festa julina, em 2019

Pedra do Baú, em 2018Pedra do Baú, em 2018

Com Berardi na
Invasão Feminina, em 2017

Na Serra de São José,
Tiradentes



Outra participação é da Diretora de Comunicação 
Social Lucia Santos, com as 2 fotos seguintes:

 Alguns desenhos dos lepidópteros 
(borboletas e mariposas) imitam grandes olhos 
para que o inseto pareça maior e espante 
possíveis predadores, como é o caso dessa 
mariposa, e também da seguinte borboleta:
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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
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Local: Travessia Grota Funda x Estrada do Morgado, 
em 05/12/2021.

Foto de Mônica Vilarim, na Trilha do Rio do Boi 
Praia Grande (SC), em 11/2021.
Essa bela lagarta possui cerdas com substâncias 
urticantes que em contato com a pele provocam dor e 
irritação imediatas no local atingido.

Essa colônia de lagartas do gênero Lonomia 
foi fotografada por Sandra Palhano, guia do 

CEB, na Travessia das Esmeraldas x Vila 
Progresso via Cantagalo, em 31/10/2021.

À noite as lagartas se alimentam das folhas. 
Durante o dia se agrupam em repouso no 

tronco das árvores, camufladas.

Trilha do Mirante do Excelsior (PNT), em 2015.

4. ARANHA

Foto de Mônica Vilarim, em Torres (RS), em 11/2021.

8. CAPIM ALGODÃO

Predando um pombo. Foto de Ana Isabel tirada da janela 
de casa durante o isolamento social, em 26/10/2020. 
Local: Parque do Flamengo.
Vale ressaltar que essas aves de rapina devem ser 
preservadas, pois realizam o controle biológico dessa 
praga urbana que é o pombo.

9. GAVIÃO-ASA-DE-TELHA

Foto de Cláudia Bessa na Pedra Negra 
(Parque Estadual da Pedra Branca), em 02/10/2021.

6. BORBOLETA OLHO DE CORUJA
(Caligo sp.)

(Parabuteo unicintus)

Foto de Ana Isabel na Estação Biologia Marinha 
Augusto Ruschi (EBMAR), em 12/11/2021.
Esta instituição sem fins lucrativos dedicada à 
educação ambiental, fundada em 1970 pelo cientista 
Augusto Ruschi em Aracruz (ES), é mantida pela 
família Ruschi há gerações.

10. FÊMEA DA SAÍRA-BEIJA-FLOR

Molhado pela chuva - Foto de Ana Isabel na Estação 
Biologia Marinha Augusto Ruschi (EBMAR), em 12/11/2021.
Endêmico do Brasil, esse sagui é encontrado em Minas 
Gerais e no Espírito Santo.

11. SAGUI-DE-CARA-BRANCA
(Callithrix geoffroyi)(Cyanerpes cyaneus)

7A. LAGARTA (Lonomia sp.)

7B. COLÔNIA DE LAGARTAS

*Clube de Observadores de Aves

Questão apresentada na coluna passada (Boletim de maio/ago. 2021): você sabe dizer de qual unidade de 
conservação o esquilo ou caxinguelê é símbolo? Resposta: PARNASO - Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

5. MARIPOSA DE OLHO (Automeris sp.) 
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 Ao longo das edições do Sobre Mapas e 
Montanhas apresentamos uma série de tipos de 
mapas e ferramentas que são de grande utilidade 
para o planejamento e execução de atividades de 
caminhada e escalada.
 Mas uma característica importante de 
destacarmos sobre os mapas é o que eles são de 
fato. Para além das definições técnicas e 
científicas, podemos entender os mapas como 
modelos da realidade, que simplificam o mundo 
ao nosso redor em uma folha de papel ou tela de 
computador/celular, destacando as 
características de maior importância, para 
permitir nossa localização sobre a superfície 
terrestre.
 No entanto, como na elaboração de 

DIFERENÇAS
ENTRE SUPERFÍCIES
Bruno Negreiros, Gabriel Lousada e Rafael Damiati

qualquer modelo, ao escolhermos as feições que 
iremos utilizar também estamos escolhendo as 
que ficarão de fora por não serem fundamentais 
na representação desejada.
 Nos mapas que utilizamos usualmente, 
um dos principais aspectos do mundo real que é 
deixado de fora diz respeito à tridimensionalidade 
da Terra. Isso quer dizer que toda a superfície do 
planeta, com suas montanhas, vales, cristas, 
chapadas e baixadas, é simplificada em uma 
superfície virtualmente plana. Mesmo se 
utilizarmos uma carta topográfica, onde existe 
uma representação tridimensional do relevo, se 
tentarmos realizar uma medição de distância, o 
valor obtido será diferente do que pode ser 
observado no mundo real.

Referência
FERNANDES, M. C. Desenvolvimento de Rotina de 
Obtenção de Observações em Superfície Real: uma 
aplicação em análises geoecológicas. Rio de Janeiro, 
2004. 267 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa 
de Pós-graduação em Geografia, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, 2004.

Figura 1 – Comparação entre uma representação no
mapa (Superfície Planimétrica) e a realidade do relevo (Superfície Real). Fonte: Fernandes (2004).

 A Figura 1 apresenta em sua parte 
superior um Modelo Digital de Elevação (MDE), 
que simula em um ambiente computacional a 
superfície terrestre, e na parte inferior uma 
representação da mesma área como 
costumamos observar em um mapa, 
simplificando a rugosidade do relevo em uma 
superfície plana.

 Ao realizarmos essa simplificação, os 
valores de distância e área calculados a partir de 
um mapa construído em uma superfície plana 
podem ser mascarados se compararmos ao que 
observamos no mundo real.
 Vamos fazer um exercício de raciocínio: 
imagine que você irá realizar uma trilha que segue 
do cume de uma montanha, passando por um 

Bruno Negreiros,
Engenheiro Ambiental

e sócio do CEB.

Gabriel Lousada,
Geógrafo, mestre em Geografia

e sócio do CEB.

Rafael Damiati
Geógrafo, mestre em Sensoriamento 
Remoto e Auxiliar de Guia do CEB.

colo e subindo para outra montanha em frente. 
Nessa trilha você precisará descer de um ponto 
mais alto até outro mais baixo no relevo e então 
subir novamente, certo? Você acha que faria 

diferença se a distância percorrida fosse 
calculada utilizando um mapa ou marcada através 
de um GPS durante sua caminhada? A Figura 2 
pode te ajudar a responder essa pergunta.

 Como podemos observar, existem três 
possibilidades de medir a distância entre os dois 
cumes do nosso exemplo. E a distância que será 
percorrida por você nessa trilha será a maior 
dentre todas as opções!
 Isso porque, se medirmos essa distância 
em um mapa convencional, a rugosidade do 
relevo será ignorada no cálculo dessa área. Por 
isso devemos ter muito cuidado ao realizarmos o 
planejamento de nossas atividades quando o 
assunto é distância percorrida, especialmente se 
o local possuir um relevo muito acidentado. 
Quanto mais rugoso for o terreno, maior será a 
diferença entre as distâncias calculadas.
 Trazendo um exemplo real do 
montanhismo, fizemos a comparação entre a 
distância calculada em superfície planimétrica da 
travessia Marins x Itaguaré com a distância 
calculada em superfície real, ou seja, 
considerando todos os desníveis de relevo que 
são enfrentados nessa travessia.
 Se calcularmos a distância em superfície 
planimétrica, o percurso percorrido é de 
aproximadamente 17,9 km. No entanto, ao 
considerarmos todos os sobes e desces que são 
enfrentados nessa travessia, a distância 
percorrida aumenta para 18,6 km. Um aumento 
de aproximadamente 4% no total da distância 
percorrida. Este percentual parece baixo, mas no 
planejamento de uma travessia de vários dias ou 
de logística complexa, pode significar o sucesso 
ou grandes dificuldades em sua aventura.
 A diferença entre distâncias aqui 
apresentada foi calculada com base em um 
tracklog da travessia Marins x Itaguaré, através da 
utilização de um Sistema de Informações 

Geográficas e um Modelo Digital de Elevação. 
Infelizmente, não existem maneiras mais práticas 
e acessíveis (ou menos técnicas) para o cálculo 
destas distâncias, mas para os mais curiosos na 
área de cartografia, a operacionalização desses 
cálculos pode ser feita sem grandes problemas.
 Nossa intenção nesta edição foi trazer 
uma reflexão diferente sobre distâncias nos 
mapas. Você já tinha parado para pensar sobre a 
existência desses detalhes? Acreditamos que os 
mapas possuem valor inestimável em nossas 
vidas, mas, para extrairmos o melhor que eles 
têm a nos oferecer, devemos sempre 
compreender suas limitações e possibilidades. 
Aos poucos, vamos construindo isso juntos por 
aqui. Valeu!

Figura 2



Palestra
Encontro com o corpo:
prevenção de lesões e
autocuidados para escaladores 
com Gabriela Saliba

Vagando pelo
Parque Estadual
do Grajaú 
Guia Fernando
Magalhães

27
OUTUBRO

08
SETEMBRO

Iniciação ao
boulder

Guia Fernando
Magalhães

15
SETEMBRO

Circuito Piabas x Grumari
Guias Francesco Berardi
e Cláudia Bessa

Top rope e revisão de procedimentos
Guias Francisco Caetano e Henri Sidney

18
SETEMBRO

Pedra da Rosilha
Guias Francesco Berardi
e Cláudia Bessa

26
SETEMBRO

18
SETEMBRO

O
N
LI
N
E

PRESENCIAL

24 25

Escalada no Vale dos Frades, 
Teresópolis - Guia Francisco Caetano

Pedra Negra (PEPB)
Guias Francesco Berardi,
Cláudia Bessa e Ana Maria Xavier

02
OUTUBRO

02
OUTUBRO

Iniciação ao boulder 
Guia Fernando Magalhães02

OUTUBRO
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Circuito Alto x Morro do
Queimado x Vale do Moganga
Guia Horacio Ragucci

Ilha de Paquetá 
Guia Simone Leão

Trilha 360º (Parnaso) 
Guia Ester Capela

Alto x Vista Chinesa (Bicicletada)
Guia Antonio Nicoli

Circuito Estrada do
Sacarrão x Estrada do Pacuí

Guias Francesco Berardi,
Cláudia Bessa e Ana Maria Xavier

23
OUTUBRO

23
OUTUBRO

26 27

Pedra do Quilombo
Guia Fernando Magalhães06

OUTUBRO

Pico da Tijuca e Aniversário do Berardi 
Guias Francesco Berardi, Cláudia Bessa
Ana Maria Xavier e Simone Leão

Escalada na Agulha Guarischi
Guia Tarcício Neves

14
OUTUBRO

16
OUTUBRO

Vagando pela Floresta (PNT)
Guia Fernando Magalhães16

OUTUBRO

23
OUTUBRO

23
OUTUBRO

30
OUTUBRO

Aderências da Viúva Lacerda
Guias Jorge Campos e
Antonio Nicoli

23
OUTUBRO
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Fernando Magalhães
Guia do CEB

Paulo Rogerio Vidal Cid
Sirlei Alves Pereira
Thomas Adams
Sarita Nigri
Isis Lucena Carvalho
Maria Celeste Viana
Sandra Regina dos Santos Peleias
William Pena
Rafaela Thomé Ciancio
Maria Claudia Sotto-Maior
Zilda Alves de Magalhães
Antônio Cabral Rebello
Raymunda Araujo
Paulo Augusto Aranha Rossi
Ernane Barreto Wermelinger
Maria Cecília de Figueiredo Deluiggi
Roberto Bianchini Antônio
Leci Santos da Silva
Ana Cristina de Sá Cerqueira

Graziela Salvan Cerveira
José Roberto Pereira
Neuza do Nascimento
Luís Carlos da Silva
Patrícia Turano de Carvalho
Rossana S. Pena
Heloene de Almeida Rios Cunha
Eric Flores Coelho
Octavio M. V. Campello Nogueira
Veronica dos Santos Coutinho
Alex Silva Pinheiro
Yvana Marques Pereira
Alda da Silva Ramos
Lis Jacinto
Cristiane Pereira Correia Rego
Filipe Celso Torres
Victoria P. Lira Furtado de Albuquerque
Norma Suely Moreira
Milton Roedel Salles
Pedro Bugim Ruel Vergnano
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Maria Fernanda Belisario May
Yuki Matsumoto
Henrique Fleiuss C. Prado
Silvia Maria de Almeida
Paulo Cadete
Adriana dos Santos Silva
Ester Lauffer Zerfas
Mariana Luzia Fernandes de Almeida
Claudia Andreia L. Pinto
Adriana Lopes Coutinho Braga
Rafael Rocha Heymann
Ângelo Nascimento Vimeney
Camila Campos Rodrigues Maia
Claudia Costa de Almeida
Francesco Berardi
Francisco Carlos Caetano

Marcia Cristina Xavier de Souza
Alexandre da Costa Azevedo
Bernardo Castro
Denise D. Werneck
José Carlos Ferreira
Isabelle Christine da S. S. Carim
Eliane Areas Cid
Sergio Carneiro de Oliveira
Adriana Sayuri Morita Coelho
Érica Couto Pereira dos Santos
Zilah Vieira Meirelles
Luis Fernando Fernandes Pimentel
Pedro Haddad Gomes Rocha
Marcello Rocha de Castro Lopes
Bruno Peixoto Alvarenga
Fernando Roberto Esteves
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 A retomada das atividades do CEB aconteceu de forma metódica e equilibrada.                     
A partir das recomendações do Clube montei uma metodologia de atuação, a qual, de uma 
forma geral, era mais restritiva.
 Com no máximo três participantes, as atividades foram desenvolvidas em dias úteis e 
por trilhas pouco frequentadas. Procedimento semelhante ocorreu com os treinamentos de 
bouldering. A redução da necessidade de ajuda física entre os participantes também foi 
levada em conta. 
 Dentre as dificuldades encontradas posso destacar:
 - Pouca interação social;
 - Desconfortos causados pelo uso da máscara (dificuldade respiratória, aquecimento 
facial, embaçamento de óculos);
 - Incompatibilidade de horários. 
 Em várias situações promovi algumas flexibilizações, como por exemplo a retirada de 
máscara em aclives acentuados, com aumento do distanciamento físico. 
 Meu trabalho foi baseado no tripé: distanciamento físico, máscaras de boa qualidade 
com uso correto das mesmas e ambientes ventilados.
 Exagero? Acredito que sim! Da mesma forma que é exagero usar cinto de segurança 
no banco traseiro do carro ou escalar de capacete levando de quebra quatro cordeletes...

 O sócio Celso Perin, que frequentava 
diariamente o Muro de Escalada, foi o último a 
utilizá-lo antes da pandemia, em março/2020. 
E... ele foi o primeiro a subir no Muro novamente, 
com a liberação do acesso após 1 ano e meio, 
em outubro/2021!

Muro de escalada



A história do
montanhismo no
Brasil e do CEB

eternizada.

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

Tel.: (21) 2252-9844

Garanta seu exemplar!


