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Saúde para viver

Uma palavrinha que desejamos quando cumprimentamos alguém pelo aniversário ou falamos um para o outro, só desejo saúde, ou no nascimento, se vier com saúde está tudo bem.

Mas venho refletindo com extrema
gratidão no peito e talvez com o passar dos anos sobre a importância desse templo sagrado, nosso corpo, nossa mente.
Quando mais novos, talvez por esbanjar saúde, muitas vezes não nos damos conta desse néctar divino, desse
presente sagrado, que nos permite
viver a vida em sua máxima intensidade. Vem o destino, e a fatalidade leva
pessoas queridas para outro plano,
ou pior, as deixa com a gente doentes, algumas gravemente, pessoas
outrora ativas, alegres, escaladores,
parceiros e agora, mesmo que tempo-

rariamente, doentes.
Por vezes somos sim inconsequentes, mesquinhos em nossa alimentação, desatentos a nossos limites. Por
outras vezes perdemos um tempo
precioso que poderíamos usar para
o bem, o cuidar, o crescer, o nutrir a
alma, o amar que faz bem para pele,
o sorrir que faz bem para o coração,
o sonhar que rejuvenesce. Mas deixamos o importante de lado e nos preocupamos com pequenices, miudezas.
Esquecemos dos nossos pulmões,
dos nossos braços para abraçar, da
nossa capacidade de fazer tanto. Nos
perdemos num falar inútil, triste ou
sem fim onde outros talvez não possam falar. Desistimos sem tentar ou

nos incomodamos se não ganhamos
em situações onde muitos dariam tudo
para estar tendo a simples oportunidade de estar ali. Ou nos preocupamos
ou criticamos os outros desperdiçando
energia e saúde preciosa, ouro indo
para o ralo. No final de semana participei de uma competição linda de corrida, de trilha nas montanhas, um visual
incrível, verde e sol.
Eu beirando meus 40 anos terminei
em segundo lugar na minha categoria,
meu primeiro pódio, morri de emoção
e felicidade, mas ao final das contas
minha satisfação era de estar vivenciando tudo aquilo, feliz, com saúde.
Coincidência ou não, era na Pedreira
da cidade onde eu costumava escalar

ao me mudar pra cá, desanimada com
saudade das pedras de Santa Catarina e Porto Alegre, mas encontrei na
corrida a mesma sensação de me
sentir vivae a expressão a plenos pulmões nunca fez tanto sentido. Eu amo
viver. Amamos. Todos nós. Mas esquecemos de agradecernosso viver.
Esquecemos de sentir, todo santo dia,
a magia de estar vivo. De se mexer, de
fazer o bem, de sorrir, de correr, de subir uma montanha, de sentir o vento.
Boas escaladas, bons ventos e saúde.
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04 esportiva

de treinar toda a manhã... mas outra vez
as risadas interromperam o nosso pensamento nos fazendo voltar a realidade.
Quando em 2001 Sharma liberou Realization 9a+ sempre surgiam conversas de até
onde o grau poderia chegar. Daquele 9a+
em Ceuse, chegamos hoje a 9c Silence na
caverna de Flatanger na Noruega liberado
por Ondra no mês passado. O mesmo Ondra que ja havia liberado a Dura Dura 9b+
em Oliana na Espanha.
Já nos boulders no final do ano passado,
o escalador filandes Nalle Hukkataival propôs 9a ao seu velho projeto chamado Burden of Dreams, localizado em Lappnor na
Finlandia, se for confirmado será o boulder
mais difícil do mundo.
Preciso lembrar de Alex Honnold com o
solo integral do El Capitan, Ueli Steck e
seus recordes de velocidade como por
exemplo a face norte do Eiger, Margo
Hayes e a primeira ascensão feminina de
um 9a+ com La Rambla. Todas as conquistas cada vez mais difíceis realizadas
nos últimos anos, em lugares cada vez
mais inóspitos, as invernais de 8mil e por
ai vai…
Não quero desmerecer nenhum esporte e
sei que cada um comporta um grau de dificuldade e comprometimento, porém a escalada sempre foi um esporte muito complexo, que exige tanto fisicamente quanto
psicologicamente, uma atividade que nos
coloca sempre em dúvida daquilo que so-

mos capazes de realizar. Alem de ser um
esporte de alto grau de risco, mesmo que
a escalada esportiva nos passe aquela
falsa sensação de segurança.
O mérito da grande evolução do esporte nos últimos tempos, esta também nas
academias que evoluíram muito, hoje
são verdadeiros centros de treinamento,
um exemplo muito interessante é o Tivoli
em Innsbruck na Áustria, que em parceria com os sócios, banco e prefeitura, investiram nos últimos meses, milhões de
euros para a restruturação desse grande
centro poliesportivo. Junto com isso vale
lembrar a grande quantidade de vias difíceis existentes em todas as partes do
mundo nos dias de hoje. Acredito que
seja dai que saem essas ”máquinas” de
fazer vias. A historia nos conta que os
nossos ídolos do passado também eram
fortes e visionários, mas escalavam o que
existia e seguiam dietas e treinamentos
certas vezes discutíveis, como a de Jerry
Moffat que, para economizar cada centavo, passava seus dias de climb a pão e
ketchup, ou de Manolo e companhia, aqui
na Itália, que passavam a tomate, brodo
e vinho depois de um dia inteiro em falésia ou as vezes só uma cerveja e isso não
é lenda, mas dito pelos próprios escaladores e por quem viveu com eles naquele
período.
Hoje vivemos uma realidade muito diferente, o que considero muito bom. Faço

um exemplo de uma falésia no Brasil onde
comecei a escalar, a Gruta da Terceira
Légua em Caxias; No começo dos anos
noventa contava com mais ou menos 10
vias, a mais difícil era O herege que naquela época antes da quebra de uma agarra,
ainda era 8cbr (7b+fr), hoje a Gruta conta
com mais de 50 vias, com o grau que chega a 11abr (8cfr) e projetos. Isso pra dar
a idéia de desenvolvimento de uma única
área de escalada. Também temos hoje a
possibilidade de treinar melhor e sermos
acompanhados por tantos profissionais capacitados como guias, instrutores, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros. Gente cada vez mais envolvida devido a toda
essa evolução, coisa que levou a escalada
as olimpíadas, reconhecimento mais que
merecido a esse grande esporte.
No inicio do meu texto citei o nome de alguns dos melhores escaladores do mundo
na atualidade que, com suas realizações fizeram e fazem a historia da escalada, mas
gostaria de finalizar trazendo o discurso
para dentro do nosso mundo, aquele dos
“mortais”; Assistir uma partida de futebol
não é tão legal quanto poder jogar um pelada e se divertir. Logo, que essas ações
sirvam não só pra endeusar determinadas
pessoas, mas para nos incentivar a evoluir cada vez mais, cada um dentro do seu
grau e das suas possibilidades!
Boas escaladas!
Roni Andres tem apoio da Five-ten
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www.mountainvoices.com.br

É uma quarta-feira qualquer em Arco, paro
num bar pra tomar um cafezinho com um
amigo antes de seguir pra falésia escalar.
Enquanto bebemos o café, meu amigo me
conta rindo:
- Sai de casa agora e passei por um cara
que corria pela rua, com seus fones de ouvido e a velocidade do Usain Bolt, depois
olhei bem e vi que era o Alex Megos.
Na real não é difícil ver grandes escaladores por aqui, visto que Arco sempre reserva novas vias e novos projetos difíceis pra
essa galera; e continuou dizendo:
-O interessante è que estava correndo, depois vai treinar e de tarde vai pra Laghel
pra tentar a Queen Line.
Esta linha é um 9bfr liberado pelo Adam
Ondra alguns meses atrás nesse setor
aqui pertinho. Até então poderia ser uma
situação normal, um dia de “trampo” de um
escalador profissional, se não fosse que no
dia anterior tivesse treinado toda manhã
num muro de escalada e de tarde assim
como quem não quer nada, feito um 8c+ e
um 9a no setor de Nago.
O papo se estendeu enquanto estávamos
na falésia, continuavam as conversas de
escaladores que fazem 9a+, 9bfr e suas
percepções de quando escalam juntos e
vêem já um degrau de diferença entre eles,
e quando falam, por exemplo, de Megos
e Ondra dizem que esse degrau é ainda
maior. Tentamos até imaginar como seria
escalar uma via no limite ou quase, depois
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Até os anos 1950 eram praticamente iguais.

mesmo? Mas você já viu crítico produzir al-

Brasileiro Paixão e Aventura. Ele disse que

montanhas no Brasil, dos primórdios aos

Todavia, a própria escalada praticada hoje

guma coisa importante?

nunca tinha ouvido falar, no entanto, o li-

dias de hoje. Para quem me conhece sabe

pelas forças armadas e pela a polícia e

Escrever um livro como este é extremamente

vro foi lançado uma década antes. Eu disse

que prefiro narrativa bem humorada ou rea-

bombeiros mudou muito, evoluiu. Aliás,

trabalhoso e muito custoso, tanto pela quan-

logo em seguida:

lista, não gosto muito de drama romanceado,

mostro como surgiu a escalada no Exército

tidade de informações como pelas centenas

- Que pena você nunca ter ouvido falar,

o livro foi escrito para o público escalador

Brasileiro e a importância do Corpo de Bom-

de personagens, que na verdade poderiam

porque têm duas histórias suas nele!

que gosta de absorver cultura, mas com bom

beiros, que a cada ano faz mais resgates

ser milhares. Entretanto, o retorno é despre-

– Poxa, é mesmo? E onde compro?

humor.

de escaladores em função do aumento do

zível em função da falta do hábito de ler da

- Não compra mais, está esgotado e o autor

Como chegamos ao 12º grau? Foi trabalho

número de praticantes. E não pensa você

maioria dos escaladores. Apenas para corre-

não fará outra edição! Ele não sabia que eu

isolado de um escalador ou foi evolução

que são problemas causados pelos novatos

ção de português e impressão de 1000 exem-

era o autor (talvez ainda não saiba) e já me

gradativa de várias gerações? O escalador

sem experiência, estatisticamente não exis-

plares foram gastos diretamente do bolso

conhecia há muito tempo.

de hoje é melhor que o de 30 anos atrás?

te diferença entre os níveis de conhecimen-

apenas do autor R$ 25 mil. Se for levado em

- Mas ninguém me avisou!

O leitor vai entender como era escalar vias

to dos acidentados, todo mundo se quebra

conta os 18 meses de preparação com traba-

Certamente a mesma coisa vai acontecer

de dificuldade extrema décadas atrás e pode

ou morre, com ou sem capacete, decorando

lho intenso, muitos gastos variados e deixar

com o livro A Escalada Brasileira, mais de

comparar com as situações atuais, aliás, vai

ou não os manuais. Uma grande laca que

a vida profissional de lado, o investimento foi

mil pessoas de todas as partes do Brasil

saber também como fazíamos nossos treina-

se desprende e cai sem o menor aviso, não

enorme, mas isso era esperado. Não procurei

são citadas nele, mas uma parte considerá-

mentos. O quê? Você perguntou se tínhamos

escolhe em quem vai acertar, se prefere o

patrocinadores por um motivo simples, poder

vel desse contingente, que ainda está viva,

Personal trainer? Só pode estar brincando...

“burro” ou o “culto”. Aliás, os grandes tetos

escrever com liberdade e não causar proble-

descobrirá apenas quando o livro se esgo-

Ora, nosso treinador pessoal (é muito melhor

e diedros são estruturas que foram produ-

mas entre os diversos amigos empresários

tar, e como o outro, muito provavelmente

no português) era a nossa consciência, por-

zidas por grandes desplacamentos, alguns

que atuam no ramo.

não terá outras edições em função do pe-

que se não estivéssemos com o psicológico

foram catastróficos e geólogo algum pode

Ouço muitas pessoas reclamarem que não

sadíssimo custo para o autor, que não leva

em dia não escalaríamos nenhuma linha com

dizer com exatidão quando vão cair.

As

existe revista de escalada no Brasil, todavia,

lucro algum.

dificuldade maior que 3o grau! Para escalar

abelhas também não sabem diferenciar o

essas pessoas que reclamam não compram!

“linha esportiva” nos anos 80 você tinha que

nível de conhecimento das pessoas, mas

É inacreditável... E assim foram extintas

Quanto a mim, escalo sem interrupção desde 1981, abri centenas de vias no Brasil e

malhar o cérebro!

será que elas preferem atacar o “cheirosi-

várias revistas que tiveram vida curta: Hea-

no exterior, publiquei dezenas de artigos

Você já entrou em alguma discussão sobre

nho” que antes de escalar tomou aquele ba-

dwall, Horizonte Vertical, Montanhas, Monta-

sobre escalada em revistas nacionais e

graduação de vias de escalada? Sabe como

nho delicioso com fragrâncias? Ou... – Cruz

nha, Solo, Fator 2... Certa vez, em 2015, es-

internacionais. Fora da escalada, sou pro-

o nosso sistema de graduação evoluiu e os

credo, que cheiro ruim... Galera, vamos ata-

cutei um escalador renomado lamentar que

fessor e pesquisador do Instituto de Geoci-

problemas que isso gerou? Já ouviu falar no

car aquele ”porco” fedorento!

não existia literatura de escalada no Brasil,

ências da UFRJ desde 1997.
A comercialização do livro A Escalada Bra-

história do desenvolvimento do resgate em

Entram ainda as várias revistas que faliram

aqueles monólitos muito antes da escalada A escalada brasileira chegou a tal nível que a
se tornar “esporte”. É evidente que o livro cada semana surgem muitas linhas novas em

da alpina feita pelos brasileiros, obviamente

narra a escalada moldada pelos europeus pontos distintos do país. Por mês surge novo
e que evoluiu por aqui ao longo do século setor de escalada esportiva, ou que uma linha

nhas ou grandes ascensões. Relatos sobre

20. No entanto, o foco é a escalada brasi- com mais de 200 metros foi aberta, a exemplo
leira com desenvolvimento até os dias atu- do que ocorre em Minas Gerais e na Bahia.

ram contemplados porque existe mais pro-

ais. Em 2006 publiquei o livro Montanhismo Mas como contabilizar? De qualquer forma,
Brasileiro: Paixão e Aventura (esgotado) até 2016 existiam aproximadamente 20.000

pouco da vida brilhante e desconhecida do

que também aborda a nossa história em linhas de todos os tipos, excetuando as linhas
alguns capítulos. Determinados parágrafos de bloco. No entanto essa estimativa pode es-

de outros que fizeram grandes conquistas.

foram compilados para o novo livro porque tar subestimada em função de muitas linhas
são informações básicas de que o leitor po- abertas, mas que nunca ouvimos falar. O livro

abrindo vias impressionantes na China, Pa-

derá necessitar para entender o desenrolar é recheado de exemplos.
da nossa evolução.
Entretanto, vários setores de escalada caem
Além de muitas histórias cômicas, felizes, no esquecimento e ficam abandonados. Al-

conhecidos do público.

tristes e aterrorizantes, foi feito um lon- guns são criados para encontros de escalago trabalho estatístico sobre a evolução dores, mas passada a “festa”, as linhas são
e desenvolvimento da escalada em todos abandonadas, os fungos-liquens crescem, as

como queda de fragmentos de rochas, fluxos

os Estados, somente Acre e Amapá não proteções fixas entram em processo avançaforam comtemplados, não posso afirmar do de oxidação e as vias não recebem mais

no meio de uma parede de 600 metros de

que não existe escalada nesses dois esta- repetições. Temos muitos exemplos, como
dos, apenas não encontrei informações. O Quixadá (CE), um lugar que se fosse na Eu-

orológica quando vai escalar? Não vale se
ou em Curitiba (PR)... Você vai saber o que

nário.

livro já “nasceu” defasado, por exemplo, eu ropa ou nos EUA, certamente se tornaria em
acreditava que até 2016 existiam apenas um centro internacional conhecido. Acontece

A escalada primitiva brasileira existia (ainda

21 linhas de escalada no país que ultrapas- também de lugares importantes como o Rio

mancadas (absurdas) de todos os órgãos

existe), mas sem ser reconhecida, sabemos

savam 800 metros de extensão, agora sei de Janeiro ficar comparativamente “estagnaque o número é um pouco maior, talvez 25. do” se comparado à evolução de outros Es-

que fazem previsões.

Isso ocorreu ou porque os conquistadores tados que estão crescendo, em número de
não fizeram relatos ou porque os autores linhas abertas, dificuldades das vias e nível
são estrangeiros e a divulgação foi feita em dos escaladores. Tudo isso é representado

você escalava? Já foi atacado por gaviões?

países com idiomas diferentes do inglês, em números.
espanhol e francês.
O livro fala também das conquistas na escala-

com muitas histórias que nos deixam arre-

por falta de incentivo do público alvo, a maioria não lê, prefere ouvir as versões distorcidas da história contadas por um narrador
qualquer.
Foram muitas centenas de pessoas que fizeram história, infelizmente, nem todos tiveram
suas passagens bem-contadas devido à limitação de um livro, mereciam mais. Todavia,
a história não tem fim, o livro é apenas uma
base para que outros historiadores deem
continuidade, ou para aqueles que querem
passar suas próprias versões. Conhecemos
apenas uma fração das fantásticas aventuras de escaladores de diferentes gerações
que morreram há muito tempo; alguns deixaram relatos e fotos, outros não deixaram
nada; isto é, parte da história jamais será
registrada. Por exemplo, eu soube por acaso observando fotos da família que o carioca
Gilberto Ferrez já escalava montanhas alpinas na suíça em 1928, quando a escalada
www.mountainvoices.com.br

brasileira ainda estava em período embrio-

muito pouco ou nada por falta de registros.
Existem verdadeiros escaladores anônimos
no interior do país que escalam até descalços e nunca ouviram ou leram a palavra alpinismo! Basta ir à Itatim (BA) ou Rubim (MG)
para imaginar que pessoas já escalavam
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fora do país. Narro a abertura de novas liturismo no Himalaia ou nos Andes não fopaganda que escalada séria. Resgatei um
Domingos Giobbi e do Etzel Stockert, além
Hoje temos escaladores como Marcos Costa
quistão, além de outros escaladores já bem
Tem ainda outros capítulos que falam sobre
os riscos naturais nas montanhas brasileiras,
de água torrenciais repentinos que despencam parede abaixo... Já imaginou se afogar
altura? Aliás, você confia na previsão metevocê mora em Brejo da Madre de Deus (PE)
existe por trás das previsões e as grandes

Algum macaco já te jogou pedra enquanto
E por enxames de abelhas? Se tem acidente, tem resgate... Falo de vários recheados
piados... Ou chorando de tanto rir. Conto a

“terceiro grau superior mágico”? Vá escalar

E por falar em cheiro, odor, aroma

mas ele não gostava de ler e nunca comprou

um para você descobrir que se trata de uma

e fragrância, felizmente a nossa atividade é

uma revista sequer, as que conhecia pega-

sileira é feita pela editora www.companhia-

linha de sexto ou sétimo grau... Já entrou em

recheada por mulheres que deixam as mon-

va emprestado somente para ver fotos. Per-

daescalada.com.br ou pode ser encontrado

alguma escalada classificada como E2 (bem

tanhas perfumadas e um capítulo disserta

guntei se ele conhecia o livro Montanhismo

em algumas lojas de material de escalada.

protegida), mas com proteções distantes 10

sobre a evolução da escalada feminina. São

metros uma das outras e perceber que se

ótimas histórias de grandes escaladoras

tratava de um E4? Você não foi enganado, o

que deram muitos exemplos e chegaram a

conquistador é que não sabe graduar e você

níveis extraordinários. Sim, apesar de ser

o xingou muito... (Rsrsrs). Pois é, isso é um

livro sobre escalada, também tem histórias

problema comum porque existe muita con-

picantes, afinal, onde mistura mulher, ho-

fusão a respeito, as informações nos guias

mem, montanha e aroma do prazer...

muitas vezes estão erradas ou são contra-

Como qualquer trabalho histórico, sempre

ditórias.

vão existir falhas porque os fatos são conObviamente os sistemas de classi-

tados pela ótica de uma só pessoa, e a na-

ficação servem para nos dar uma ideia geral

tureza humana jamais consegue abranger

sobre a escalada, não podem ser exatos,

todos os aspectos. Alguns personagens

mesmo porque não se pode padronizar por-

são mais valorizados e outros menos, pois

que as pessoas são diferentes em tamanho,

coletar informações é um processo árduo,

peso, perfil psicológico, características bio-

e quem está mais próximo sempre fica mais

físicas etc. Além do mais, escalada é uma

visível. Um problema sério e comum que en-

atividade livre e cada pessoa escala do jeito

contrei, é confiar nas informações passadas

que quiser e corre o risco que quiser. As pes-

pelas pessoas quando a história narrada

soas precisam entender isso, do contrário

pode ser diferente do acontecimento real.

seria como jogar futebol com suas regras rí-

Depois de escritas, tive de apagar várias

gidas e um juiz para lhe dizer o que pode e o

passagens por existirem relatos conflitan-

que não pode fazer. Contudo, existem regras

tes. Entretanto, também ocorreram falhas

de conduta por um simples motivo: respeito

minhas e também dos editores (Companhia

ao próximo, ao colega. Fora isso, podemos

da Escalada). Por exemplo, a capa tem

definir que o escalador é uma pessoa de

exemplo de escalada esportiva, grande pa-

espírito livre e a escalada é uma atividade

rede e psicobloco, porém, no lugar de uma

que pode ser socializadora, por meio da qual

foto do Felipe Dallorto escalando em Arraial

fazemos amigos de verdade e aprendemos

do Cabo, que saiu em baixa resolução, às

muito sobre a vida. O livro está cheio de

pressas tivemos que trocar por outra, uma

exemplos.

minha, feita no Havaí. Na correria em fun-

Conto também sobre como a es-

ção do prazo, esquecemos de corrigir a le-

calada civil se separou da escalada militar.

genda... E os críticos não perdoam, não é

www.mountainvoices.com.br

O livro “A Escalada Brasileira” pode parecer ter nome pomposo, porém, o título condiz com o conteúdo, que
conta em 384 páginas e muitas fotos como a escalada de bloco, psicobloco, esportiva, esportiva de montanha,
grandes paredes e a escalada alpina praticada por brasileiros evoluiu em um século e meio. Posso dizer que
o livro se tornou embrião há 36 anos, quando comecei a escalar e coletar informações em um longuíssimo processo, no entanto, o trabalho não é somente meu; é também daqueles que construíram a história, não somente
escaladores, incluo ainda os editores das revistas e informativos que trabalharam muito para publicar, como
é o caso do Mountain Voices, que vem sendo memória importante da escalada brasileira desde 1992.
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Foram cerca de 4 anos habitando o imaginário. Um sonho que iam ganhando forma.
De um grande devaneio, ia aos poucos se
transformando em realidade. Ao decidir fazer um highline naquelas montanhas, sabia
que estava elevando meu nível e o nível da
prática de highline para um novo patamar.
Não só pela distância, mas por todo os requisitos técnicos e logísticos. Os anos foram
se passando, e agora tudo começava a se
concretizar.
O Dedo de Deus e o Montanhismo
“O Dedo de Deus é um pico com 1 692 metros de altitude e cujo forma geológica se
assemelha a uma mão apontando o dedo
indicador para o céu. É um dos vários monumentos geológicos da Serra dos Órgãos,
que fica localizada na Serra do Mar, entre as
cidades de Petrópolis, Guapimirim e Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil.
O pico encontra-se nos limites do Parque
Nacional da Serra dos Órgãos, na área territorial de Guapimirim, sendo melhor avistado
a partir do Mirante do Soberbo, localizado na
BR-116, próximo à entrada do município de
Teresópolis.
O montanhismo no Brasil está intimamente
ligado à conquista do Dedo de Deus por José
Teixeira Guimarães e pelos irmãos Américo
de Oliveira (Acácio, Alexandre e Raul Carneiro), todos teresopolitanos, em 9 de abril
de 1912. O pico é um símbolo do estado do
Rio de Janeiro, figurando na bandeira e no
brasão do mesmo.
No dia 3 de abril de 1912, o grupo partia para
seu memorável feito. Com ajuda de pesadas
cordas de sisal, bambus e ferragens, os diversos obstáculos foram, dia após dia, ultrapassados. Coragem, determinação e muita
cooperação evidenciaram-se como qualidades imprescindíveis para subjugar o perigo,
o cansaço, o frio e as condições adversas
com que se defrontavam. Paredões abruptos, chaminés estreitas, passagens sobre
abismos, tudo foi aos poucos superado, graças ao arrojo e espírito de equipe dos cincos
companheiros. Finalmente no sexto dia - 8
de abril de 1912 - o grupo atingia o topo da
montanha.
Tomados por intensa emoção abraçaram-se
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com alegria e tremularam a nossa bandeira,
ao mesmo tempo em que eram saudados
à distância pelos que os acompanhavam
de binóculos e lunetas. No retorno, foram
merecidamente recebidos como verdadeiros heróis pelo povo de Teresópolis. Dessa
forma, a conquista do Dedo de Deus representou um marco glorioso na história do
montanhismo brasileiro. O caminho idealizado por Teixeira, e que mais tarde recebeu
o seu próprio nome, constitui, ainda hoje,
uma importante via de acesso ao cume do
imponente penhasco. O grampo criado por
ele para se proteger de eventuais quedas
também entrou para a história e prática do
esporte até hoje.”(Fonte: Wikipedia e Altamontanha.com).
Costumo lidar com meus sonhos de maneira
muito individual. Tento desmembrar nos mínimos detalhes as necessidades do complexo projeto para que o mesmo possa se materializar. Voltando a atenção aos detalhes
principais, notei que a minha bagagem para
tal feito não era suficiente, os riscos seriam
muito altos mesmo que minimizados. Notando a falta de certas habilidades, voltei minha
atenção e tempo em adquirir experiências e
realizar travessias com características semelhantes.
Foram aproximadamente dois anos e meio
de dedicação. Horas e mais horas de estudos e práticas de montanhismo. Aumento
de foco e contato com a escalada e suas
diferentes modalidades. Inúmeras viagens
fora e dentro do Brasil buscando ambientes
inóspitos e de difícil envolvendo grande logística para adquirir experiência. Os acertos
e muitos erros em outros inúmeros projetos,
fizeram desta construção de habilidades
um trajeto transformador e cheio de significados. Nessa caminhada fui evoluindo na
prática de slackline e na minha alegria em
viver nestes lugares tão desafiadores. Fui
enfrentando meus medos, saindo sempre
que possível da zona de conforto e enfrentando o desconhecido. A vida foi ganhando
maiores significados e desafios maiores se
apresentavam a frente.
Os grandes esforços e conquistas se transformaram na realização do projeto em 2016.
Nessa investida estava preparado, cercado

de bons amigos e das melhores intenções.
Não imaginava que seria a primeira das tentativas, trazendo tantas dificuldades e desafios. Fica registrada a maior lição, ao lidar
com a natureza na sua forma mais selvagem e remota precisamos escutar e aprender com seus sinais. Quem tem a decisão
final é ela.
O grupo formado era diverso. Misturando
guias locais, amigos, cinegrafistas e atletas de diferentes países. Um grupo grande
e distinto. Os integrantes não haviam tido
muito contato prévio. A realização do projeto e o objetivo maior de conquistar o highline
era a força de união do grupo.
Um dos principais fatores a se considerar
na região eram as chuvas. E logo pagamos
caro perante nossas escolhas. Iniciamos a
janela de dias para projeto com uma quantidade de chuvas muito grande. Sabíamos
que novembro era um período húmido. E a
decisão por esse mês foi a única que cabia dentro do planejamento dos envolvidos.
Com espírito positivo e nossas capacidades
em dia iniciamos o convívio com a situação.
O mal da montanha
Já havia lido e escutado muito sobre essa
expressão. Designada para os dias aos
quais os alpinistas ficam esperando as
condições de clima adequado para iniciar
os projetos. Agora não era vez de ler e sim
sentir esse mal na pele. Com chuvas diárias
e uma previsão pouco promissora decidimos iniciar as atividades enfrentando chuva
e condições adversas. Não havia a possibilidade de ficar esperando indeterminadamente o tempo bom.
O grupo decidiu enfrentar e chuva. Realizar
as atividades dentro do possível e ir progredindo. A equipe foi subindo na montanha,
instalando cordas fixas e puxando o peso
para cima. Calculando os riscos e motivados continuamos a subir. Até que na parte
crucial da escalada a chuva mandou seu recado, aqui ninguém passa.
A chuva incansável foi vencendo o psicológico dos integrantes. Atritos entre membros da equipe começaram a ocorrer, a
descrença começava a tomar forma e a
motivação diminuía a cada gota de chuva

que caia. Para reverter e entender a situação
empreguei horas e mais horas escutando e
aceitando a opinião dos membros da equipe.
Evitando conflitos e liderando os envolvidos
dentro de suas limitações e capacidades físicas. Progresso.
Escutar e motivar toma muita energia, mas
é essencial quando estamos tão perto de
nossos limites. Esse processo sem dúvidas
possibilitou alcançarmos um melhor desempenho e concentrar nossos esforços nas pequenas janelas de tempo que encontramos.
Alocando as pessoas certas e escolhendo
com maior cautela aonde empregar os esforços e como.
Mesmo com grande esperança na realização
e conclusão da missão, a difícil notícia teve
que ser tomada. Projeto cancelado, sem condições de montar o highline diante as condições que nos encontrávamos. Chuva sem
parar e muita coisa a ser montada.
Sai derrotado pela montanha. Resultado proveniente de falhas no planejamento, fatores
climáticos extremos e muitas lacunas não
preenchidas. Uma derrota dura de aceitar no
primeiro momento. Era mais uma em um ano
de tantas derrotas. Os sentimentos diversos
foram aparecendo após deixar a região da
Serra dos Órgãos sem a montagem do highline. Fui processando, assimilando e me
fortalecendo. Saí derrotado sabendo o que
precisava para voltar mais forte.
O processo de aprendizado após o insucesso foi longo. Foram necessárias algumas semanas para processar tudo e transformar a
derrota uma grande vitória. Porque sem os
erros não evoluímos. E são os erros o melhor
indicador para os pontos de melhoria.
Com a mensagem processada e a lição
aprendida era chegado a hora de pensar na
próxima investida.
Aprendendo com o maior erro, evitar período de chuvas. O período seco é o inverno e
Agosto foi o mês que melhor se adequava a
agenda do grupo e principalmente as condições climáticas que enfrentaríamos.
Data definida, hora de dar cara ao grupo.
Com a experiência da falha, mentalizei um
grupo com poucos e qualificados integrantes
para a realização do projeto.A intenção era
mudar a logística do ano anterior, carregando

no ritmo e na conclusão da escalada com
o equipamento. Chegada ao cume por volta das 16:00 horas completando um total de
cinco horas e meia para a ascensão total dos
1692 metros de altura do Dedo de Deus.
A condição era de nuvens, tudo em coberto.
E por um breve instante, como que em um
presente, avistamos a outra equipe na outra
ancoragem. Momento de alegria e saudação,
mais um importante passo dado. O sentimento de conquista é bom, porém precisava de
muito foco e atenção para a próxima etapa,
não deixando o mesmo ganhar muita forma.
Comunicação por rádio em total funcionamento, instalações iniciais realizadas demos
início ao voo do drone. Para realizar a conexão levaríamos com um Drone uma linha de
pesca com 400 metros de comprimento. Processo que já havia funcionado em diversos
projetos prévios. Porém com nuvens e sem
visibilidade o desafio era maior. Dependendo
exclusivamente da comunicação por rádio,
localização por satélite e pelos sons emitidos
pelo equipamento o procedimento foi realizado. Pouso em segurança no Dedo. Primeira
conexão feita e já iniciava a passagem do
coordelete. Uma conexão resistente dava
condições para a passagem da fita. Com
cautela em um processo bem controlado a
passagem da fita foi realizada em torno de
duas horas. Com a fita passada, finalizamos
a montagem e todos os últimos detalhes. A
luz da lua iluminava o vale a medida que as
nuvens se dissipavam revelando uma noite
clara e calma. Fita montada!
Sensação única. Incrível como aqueles dois
dias de trabalho intenso, sincronia e muito
esforço agora se traduziam na finalização
da montagem. Vontade de celebrar era grande, mas a prudência e o cansaço regiam as
decisões. Com cautela utilizando nossas
lanternas descendemos o Dedo juntamente
no mesmo momento que a outra equipe na
montanha vizinha. Separados por um grande
vale, agora conectado por um slackline.
Exausto, com as energias esgotadas mas
com uma alegria sem tamanho. Tentava incansavelmente processar o que havíamos
feito. Nas consequências. Nas caminhadas
que iam se seguir. Os sentimentos de bemestar eram maiores que o cansaço e um sorriso tomava conta do corpo.
A chegada no Refúgio revelava corpos cansados com mentes extremamente realizadas.
Todos tinham aquela face de descrença, tentando processar o que havia sido realizado.
Um belo dia azul. Acordei após algumas
horas a mais de sono aconchegado pelo
calor do sol. O dia era de descanso e preparo. Decisão tomada pelo grupo ao final do
segundo dia. Energias iam se renovando e
uma pergunta continuava em mente. Será
que conseguimos ver o slackline do mirante
do Soberbo? Incrível! Que imagem. Ver os
picos conectados foi um momento de êxtase.
Saber que todo o trabalho e esforços estavam representados naquela linha. Não era
mais um sonho, estava ali. Fiquei admirando
e aproveitando a vista de baixo. O grupo acabou respondemos alguns curiosos e seu espanto com o novo cenário. Retratamos nosso relacionamento com os dias de céu azul e
cuidamos bem de nossa máquina.
Ao planejar os dias e atividades do projeto,
sabia da importância de dormir na montanha
e poupar energias. O objetivo de dormir no
cume e aproveitar as horas iniciais do dia
deram início aos preparativos no período de
descanso. Acordamos e logo preparamos
nossa subida. Voltando a montanha dessa
vez carregando o peso de mantimentos para
dois dias mais roupas e equipamentos para
dormir.
Era a minha primeira subida com céu azul.
Sentia enorme privilegio em poder usufruir
desta condição. Os sentimentos iam sendo

absorvidos, a chegada na ancoragem estava próxima. A visão tanto esperada. Silêncio! Contemplação! Que composição com
o cenário da montanha. Aquela linha fazia
parte integrando o relevo da Serra dos Órgãos.
Todos no cume contemplavam o highline.
Impressionados e extremamente animados
os últimos ajustes foram efetuados. O final
do dia se aproximava, era chegada a hora.
Decidimos em grupo o primeiro a atravessar. Pablo, fez a primeira caminhada, primeira travessia entre Cabeça e Dedo. História feita. Aquela montanha tão importante
para o montanhismo Brasileiro e conhecida
mundialmente agora atravessada por uma
linha de highliline de 323 metros de distância por 500 metros de altura. Pablo realiza
a travessia sem quedas, e o batismo do highline Na Linha de Deus acontece.
O entardecer começava a se revelar e
juntamente trazia ventos intensos. As condições começaram ficaram difíceis para
caminhadas tranquilas e a noite já se fazia presente. Escolhes nosso abrigo, nos
alimentamos e deitamos para descansar.
Uma noite tranquila e extremamente clara
se fazia presente.
Dormi na rede é algo que me deixa muito
descansado. Fui acordado no meio da noite
quando a luz da lua cheia entrou na fresta
da rede. Voltei a descansar. Acordei com
os chamados do Ryan – venham ver esse
nascer do sol. Sem pensar pulei fora do
conforto do saco de dormir e fui em direção
ao cume saudar as cores e primeiras luzes
do dia. Não poderia ter tomado decisão melhor. Uma manhã mística, introspectiva e
plural. Cores se transformavam a cada instante por trás da formação dos Três Picos
em Salinas. Um momento em que a linha
e nossas energias vibravam em uníssono
com as vibrações solares.
Nossa primeira noite no cume do Cabeça
foi marcante. Com os corpos descansados
e motivados as travessias iniciaram. Ryan
seguido do Jerry que deu a vez a minha
tentativa. Em um misto de ansiedade e
calma me fixava ao highline. O estado de
contemplação de ver as outras travessias
agora era estado de ação. Era a hora de poder experimentar aquele vazio. Local aonde só os pássaros habitam. Pretendia ser
parte daquele silêncio, flutuar no ritmo do
vento e das ideias. Chegar de um jeito que
até então parecia lunático no topo do Dedo.
Iniciei de forma calma, as condição estavam ótimas. Lidava com as respirações
um pouco ofegantes e com os tremidos do
corpo. Sentimentos que se intensificavam à
medida que ia progredindo no vazio. Ventos brandos e uma temperatura agradável
eram conduzidos pela mãe natureza. Caminhei tranquilamente, curtindo cada passo,
cada pequeno desequilíbrio. A travessia de
ida foi com uma queda. Sensação única.
Lidar com todos os tipos de pensamentos,
medos, se conectar ao presente e continuar
se movimentando.
Meus sentimentos ao pisar na outra ancoragem foram intensos. Algumas lágrimas e
muita calma tomaram conta. Me desamarrei da linha e aproveitei aquela experiência
sozinho. Conectado com meus valores,
com aquela vista privilegia do mundo, com
meus anseios tudo parecia parar no tempo.
Sentir aquele vento batendo no rosto, não
havia sensação melhor. Me concentrei novamente e me recompus para a caminhada
de volta. A sensação indescritível de sair
do dedo e enfrentar toda aquela exposição
foi transformadora. Queria muito voltar sem
quedas. Caminhei com muito foco até metade da travessia. Comecei a sentir o cansaço e dar atenção, perdendo um pouco
do ritmo. Primeira queda. Não me cobrei,

pelo contrário. Tirei o momento para sentir e
meditar um pouco, perceber os detalhes do
local. Árvores, rochas, sombras e toda vida
que coexistia naquele instante. Voltei a me
conectar com a caminhada. Passos e mais
passos, via cada vez melhor a silhueta dos
meus amigos no cume. Ao pisar na ancoragem o cansaço. Aquele sentimento completo de esforço e recompensa. A chegada no
ponto de partida marcava a realização de
um projeto para sempre marcando em minha trajetória. Uma importância enorme.
As horas seguintes foram tranquilas. O Restante do grupo foi realizando as travessias e
aproveitando cada mínimo detalhe. As condições foram mudando. O vento se intensificou e os suplementos que havíamos trazido estavam prestes a acabar. Com cautela
resolvemos em grupo descer e reabastecer
as energias. Antes tentamos alguém para
subir e reabastecer a equipe, sem sucesso.
Finalizamos o dia com a descida e posterior
descanso. Tinha acabado de aproveitar junto a grandes amigos o meu melhor dia de
highline da vida. Uma caminhada eternizada
em memória e registros.
Com a proximidade de um mau tempo, tomamos decisões em prol da subida e mais
uma noite no cume do Cabeça. Seguiríamos
com a desmontagem na manhã de sexta, dia
seguinte. Subimos e logo nos encontramos
dentro de uma nuvem densa e úmida. Estabelecendo acampamento logo que chegamos. Não demorou muito e fomos vencidos
pela umidade e a possibilidade de uma boa
base de descanso durante a noite. Optamos
por descer e subir na madrugada do dia seguinte. Nossos dias estavam acabando. Era
chegado a hora de desmontar.
Um amanhecer seco e encoberto. Iniciamos
a última subida em meio as nuvens. Trilha
molhada e íngreme pela última vez eram
a fonte de energia e motivação diante aos
corpos exaustos. O procedimento de desmontagem e descida demandavam grande
atenção, o peso combinado ao cansaço
poderia ser um grande fator de risco. Mas
antes mesmo de pensar em desmontar chegamos ao cume.
Sonho? Não, realidade. Me deparei com o
cenário que sempre sonhei. Nuvens se formando entre o Dedo e o Cabeça. O sol nascendo por trás das nuvens em um grande
momento de esplendor. Nada de desmontar.
Hora de nos concentrar para realizar as últimas caminhadas. O cenário único era palco
para uma grande evolução. Agora para sempre incorporada. Desmontamos o highline e
finalizamos um intenso relacionamento com
o Dedo de Deus e suas facetas.
Deixamos as escarpadas montanhas do
PARNASO em harmonia e com memórias
para uma vida toda. Em um processo de
montagem desafiador, dias longos, cansaço
e realização finalizamos muito bem nosso
período de conexão espiritual com aquela
região e seus desafios.
Os aprendizados foram muito intensos. As
conexões profundas. Sempre uma saga de
sentimentos, nervos a flor da pele e decisões difíceis. Saio extremamente fortalecido. Feliz com a receptividade do local, com
os aprendizados, e a história escrita. Agradecido com a abertura do parque na realização dessa conquista.
Realizo um capítulo da história local do montanhismo junto a um competente grupo. Um
capítulo para o montanhismo mundial. Muito aprendizado a ser processado. E tantos
outros sonhos que são embalados com a
finalização deste. Quero ver e presenciar a
evolução do esporte no e a repetição desta
linha e outras travessias nessa região tão
especial. Que o equilíbrio faça mais sentido
e que minha busca por seus detalhes não
pare nunca.
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Tudo começou com uma foto, uma menção. A foto com o perfil da Serra dos Órgãos e o relevo perfeito
salta o olho do sonhador highliner. A geografia do Dedo de Deus dá asas ao sonho mais audaz do highliner. Naquele momento minha cabeça congelou, só pensando em conectar aquelas montanhas. Na sequência,
pensando na sistematização e detalhes, já se colocou a emitir alertas sobre as dificuldades e quais
caminhos seriam necessários para realizar tal feito.

os pesos para cima do Cabeça e não para
o Dedo. Evitando qualquer trabalho de içamento de peso (hauling) nas partes de escalada do acesso ao cume do Dedo. Todavia
a caminhada com breves lances de corda
carregando os equipamentos para o cume do
Cabeça não seria fácil.
Detalhes logísticos pré definidos, consegui
fechar a equipe. Seis integrantes no total.
Dois Brasileiros, dois Franceses e dois Americanos. Um time pequeno, mas extremamente capaz. Entre os integrantes, atuais
e ex-recordistas mundiais de distância no
highline. Atletas que veem elevando o nível
das expedições. Atravessando vales antes
que só eram presente nos sonhos de hghliners de todo o mundo.
A janela para a expedição era chegada, início
de Agosto. Os atletas se encontraram no aeroporto do Rio e logo subiram a serra em direção ao Abrigo Serra dos Órgãos na cidade
de Teresópolis. Nosso local de convívio e início das atividades em ataque as montanhas.
Primeiro dia foi de nuvens e grandes expectativas. Chegamos no período da noite na
cidade. Uma chuva fina nos recebeu. Não
queria relacionar, mas a semelhança com o
clima do ano anterior começava a preocupar.
A previsão de melhora do clima trazia certo
calma. Porém nada podia ser descartado. Já
instalados, organizamos todo o equipamento
e como ele seria levado para cima no primeiro dia. O planejamento prévio indicavam uma
separação em duas equipes. Porém o clima
levou a decisão em não separar a equipe.
Seguiríamos os cinco, sem o Ighor, para o
cume do Cabeça levando todo o peso.
Acordamos cedo, e o tempo continuava fechado. Esperamos um pouco, o tempo clareou um pouco e decidimos iniciar. A intenção
era levar com segurança o equipamento para
o cume, sem pressa. Três erram encarregados das mochilas com as fitas, conectados
como uma centopeia seguiam vencendo a íngreme caminhada. Outro integrante era parte
do grupo, revezando a mochila com os carregadores e deixando sempre um integrante
para dar suporte sem muito peso. O trajeto
não foi nada fácil, o misto entre caminhada
íngreme e momentos de escalada sem proteção demandavam atenção, força e sincronia
entre os membros da “fitopeia”. Foram três
horas e meia de caminhada para a conclusão
da primeira grande etapa no dia inicial. Finalizamos a montagem da ancoragem e descemos felizes e motivados com o progresso.
Só no primeiro dia, havíamos avançado mais
que os 10 dias do ano anterior.
O dia seguinte era o grande dia. O tempo estava secando e abrindo. O objetivo era voltar
para o abrigo com a linha montada. Para tal
precisávamos escalar o dedo e conectar os
dois cumes. Parte extremamente delicada e
fundamental para o sucesso. Comunicação,
procedimentos, decisões precisavam funcionar totalmente. Uma equipe de 4 pessoas
seguiu em direção ao Cabeça enquanto eu
e o Francês Antony iniciamos a escalada do
Dedo, anteriormente ao outro grupo.
A caminhada para chegar na base do Dedo e
início dos cabos passou rápido. Tinha aquele trajeto na cabeça, de tanto repetir no ano
anterior. A medida que fomos chegando nas
chaminés o ritmo diminuiu. Levar uma mochila pesada carregada com cerca de 500
metros de coordelete, todo material da ancoragem e mais os equipamentos de conquista
não é tarefa fácil. Fomos progredindo com
segurança e no ritmo correto. Durante a ascensão e escalada eu estava lidando com um
pressão psicológica e física grande. Oriunda
da responsabilidade em liderar o caminho e
um projeto desta magnitude. Controlava e
fazia o possível para canalizar esses pensamentos de forma positiva. Toda a atenção
e presença eram necessários e ajudavam

Viver por 20 anos na província que pouco
a pouco foi se consolidando internacionalmente como um paraíso rochoso para a
escalada em rocha, foi definitivamente uma
grande decisão, e ter feito parte desta comunidade antes deste segundo boom da escalada, também foi muito especial. Hoje em
dia, o fluxo de escaladores que circulam pela
Catalunha é muito grande, e de várias nacionalidades; a universalidade é como uma
moeda de duas caras, é preciso ser seletivo
para crescer, evoluir e apreciar; toda moeda
tem duas caras.

Quando saí do Brasil em 1992, sabia que nunca mais seria o mesmo. Expandir a consciência faz parte da evolução humana no plano extra-físico, dizem, mas, fisicamente, evoluir como atleta no século
passado foi um desafio que muitas alegrias me trouxe, minha meta não foi fácil, mas estou satisfeito
com os resultados.
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Minha vida fora do Brasil foi de fanatismo
pela escalada em rocha (entre outras coisas), o que na Europa já era considerado um
esporte popular. Enquanto meus melhores
companheiros de aventuras se organizavam
para escaladas de alpinismo na patagônia,
eu embarcava para o velho mundo, para o
mundo desgastado e obsoleto para muitos,
mas para mim, todo um mundo por descobrir,
culturas por conhecer, idiomas por aprender,
paisagens de montanhas de interiores rochosos que muito atraem, e aliás todo o potencial
atlético por descobrir; quando o mundo da
escalada em rocha parecia estancado, surge
então na galáxia um outro planeta…

Depois de viver no nordeste da Itália por
mais de um ano e vivenciar novas aventuras
para um brasileiro, e depois de passar mais
de um ano repetindo vias clássicas nas fabulosas montanhas das Dolomitas (as belas
montanhas dos alpes italianos), e depois de
relacionar-me com excelentes escaladores
e alpinistas da Itália, então em 1993, decidi
migrar para o nordeste da Espanha. Existiam
muitas possibilidades e muitos lugares para
viver e escalar pela Europa, mas eu sabia
do potencial da Catalunha e esta foi a minha
melhor decisão; Catalunha estava destinada
a ser um dos paraísos rochosos da Europa e
do mundo, mas quase ninguém sabia disso.
Era um planeta situado distante, nos confins
de uma galáxia pouco visitada (até então).
Eu sabia da existência deste astro e sua órbita em torno da escalada em rocha porque
minha namorada de então era natural de
Barcelona, e como esquiadora tradicional,
conhecia a cultura de montanha de seu país
e principalmente da região da Catalunha.
Vivemos uma relação sentimental onde ela
ensinava-me como esquiar bem e eu a ensinava escalar, e com essa troca saudável, fui
aprendendo a localizar os setores de falésias
10

montanhismo

e as montanhas de interiores rochosos mais
propícios para o que eu considerava interessante para o meu propósito de desenvolvimento como atleta que desejava ser.
Descobrir a Catalunha muito antes da era
deste segundo boom da escalada em rocha,
para mim foi muito especial. Meus parceiros
foram todos escaladores nativos da província
de Barcelona, cidade onde vivi por 20 anos,
cidade onde amadureci como homem, onde
aprendi a maior parte dos meus ofícios, onde
aprendi outros dois idiomas, onde escrevia
meus poemas e onde me tornei um atleta trabalhador. Escalar com os escaladores locais
foi a melhor decisão, e viver numa cidade tão
interessante como Barcelona foi como uma
dádiva da vida.

O boom da escalada em rocha na Catalunha
começou naqueles anos em que o mítico
alpinista Josep Manuel Anglada começou
a trazer para a Espanha as novidades em
termos de conhecimentos que ele, muito jovem, importava da Alemanha e da Inglaterra
(nos períodos pós-guerra). Em realidade, a
escalada em rocha na Espanha teve muita
sorte de que existisse um inquieto e atento
jovem chamado Anglada, que com 14 anos
de idade, em 1947, migrou desde Barcelona
para Manchester na Inglaterra, e mais tarde,
em 1952, migrou para a cidade de Stuttgart
na Alemanha, em 1952, quando a cidade era
um campo de ruínas; nesta cidade, Anglada
se relacionou com bons escaladores e levou
todo o melhor para a Catalunha, inclusive a
melhor técnica de escalada em rocha que
havia no mundo até então, falava (e fala)
além de seu idioma catalão, praticamente todos os idiomas de cultura alpina, tais como
espanhol, francês, inglês, alemão e italiano.
Graças a este jovem simpático e de mente
aberta, a escalada foi introduzida na Espanha no melhor nível; depois da guerra, começava o universalismo, e o alpinismo entrava

nesta onda com os grandes aventureiros
que geralmente eram homens valentes e visionários.

A escalada na Catalunha tem muita história
digna de ser contada, mas neste caso, vou
centrar-me na minha etapa como emigrante
que fui vivendo e desfrutando da vida na Catalunha, esta província tão abençoada, onde
me desenvolvi principalmente como homem,
mas também como atleta.
Como havia estado mais de um ano na Itália
escalando vias clássicas e míticas do berço do alpinismo moderno, todas entre 400
e 800 metros, na Catalunya decidi fazer
as escaladas que eu realmente gostava, e
as escaladas em solitário na montanha de
Montserrat foram algumas delas, e logo em
seguida, submergi nas profundezas do mar
da escalada em rocha atlética; pelas notícias, eu era o único brasileiro que vivia para
a escalada na província da Catalunya.
Comecei a desenvolver meus treinamentos
exageradamente fortes no Parque Güell
da cidade de Barcelona em 1993 onde se
escalava muito e onde eu comecei a correr
também, para desenvolver resistência, em
Barcelona também escalávamos em alguns
locais de treinamentos, locais fechados, normalmente garagens de amigos (locais adaptados para treinamentos específicos), e,
principalmente, desenvolvi o que eu chamava de repetição fanática de vias difíceis; nos
setores de escalada em rocha, quando não
tinha interesse em novos projetos, escolhia
uma via e a repetia incansavelmente escalando e desescalando, para cima e para baixo, até esgotar-me fisicamente. Acabei forte
como um toro. Além disso, eu desenvolvia
sobretudo o pensamento positivo, acreditava na minha vibração entusiástica e levava
fé na minha onda magnética, o que até hoje

considero uma boa qualidade humana além
da energia mínima que todo atleta precisa
desenvolver. Em pouco tempo eu tinha resistência e potência; ingredientes básicos
para escaladas técnicas e atléticas.
Desfrutava da minhas amizades e aprendia com eles, e além de aprender, também
aportava conhecimentos que eu já havia
aprendido no Brasil, na Itália e na própria
Catalunha. Trabalhando em Barcelona
como técnico de trabalhos verticais fiz um
investimento fundamental que muito ajudaria no meu desenvolvimento pessoal, comprei uma van e a transformei numa casinha
ambulante; tendo onde dormir, as viagens
de escaladas se tornariam mais flexíveis
e mais freqüentes, comecei a conhecer a
Catalunha e em cada viagem mais gostava
do lugar; uma província especialmente rochosa e com um clima muito bom, desfrutávamos escalando em todas as estações do
ano, e nos invernos também esquiando. A
formação geológica da Catalunya desta era
é muito propícia para o montanhismo, para
o alpinismo e naturalmente especial para
as atividades de escalada técnica em rocha
(predomina o calcáreo, o conglomerado e
o granito); formações rochosas nais quais
muito escalei.
Para entender onde escalam os escaladores da Catalunha, é preciso conhecer um
pouco as principais unidades de relevos da
Catalunha, que são três: Os Pireneus e os
Pré-pireneus, a Cordilheira Costeira Catalã
mais conhecida por Sistema Mediterrâneo
ou Catalánides (a cordilheira litoral, a depressão pré-litoral e a cordilheira pré-litoral),
e a Depressão Central que é a área compreendida entre os Pireneus, a Cordilheira
Costeira Catalã e o Sistema Ibérico. É conhecida também a Cordilheira Transversal,
as montanhas que enlaçam o Pré-pireneu

Em 1995, cansei um pouco da intensidade
das escaladas em solitário, e decidi mudar
um pouco, e comecei a focar mais nas escaladas atléticas. Com a parceiria de minha
companheira daquela época, Roser Petit
Serraïma, comecei a dedicar-me a repetir
escaladas por toda a Catalunha, escaladas
de grande beleza, e por setores clássicos
assim como novos setores, desde a montanha de Montserrat (de rocha conglomerada)
a setores da Serra de Prades e Siurana,
Montsant, Montgrony e eventualmente para
Rodellar (todos de rocha calcárea). Vivendo
em Barcelona, e trabalhando de segunda a
sexta-feira, para os setores de escaladas
íamos normalmente nas sextas à tarde, e
desfrutávamos todo o fim de semana. Com
cada viagem, com cada fim de semana que
passava Catalunha ía se tornando um pouco
minha terra também, e na minha terra tinha
lugares muito bons para escalar, para caminhar e não raramente com brisa do mar
mediterrâneo, um lugar perfeito para que a
escalada se desenvolvesse como de fato se
desenvolve.
Pelas notícias da época, eu era o único brasileiro que vivia para a escalada na província da Catalunha, e isso gerou com o tempo
uma surpreendente onda de migração de
brasileiros e sul americanos, que, num princípio, vinham para visitar-me e comigo conhecerem a Catalunha rochosa, e logo, com
o passar dos anos, começaram a emigrar
mais definitivamente para fazerem o que eu
havia começado viver e desfrutar do paraíso
rochoso que era a Catalunha (e que ainda
é); hoje em dia, graças a minha iniciativa de
1992, uma comunidade enorme de brasileiros vivem na Catalunha para progredirem
no esporte, e cada vez mais os brasileiros
procuram os setores da Catalunha para experiência uma evolução mais rápida. Antes
da cultura do correio eletrônico, eu escrevia
cartas a mão para alguns escaladores do
Brasil (cartas que demoravam quase um
mês para chegar no destinatário), explicando o fenômeno rochoso da Catalunha, e atualmente, se percebe o quanto as notícias se
alastraram; hoje em dia todos os atletas do
Brasil já sabem onde está situada no mapa
a Catalunha, e muitos seguem a onda da
década de 1990, onde sozinho, iniciei uma
história de migração pela escalada e pelo
esporte.
Faz uns trinta anos que não se para de abrir
novas vias de escalada, e a realização destas escaladas com triunfo foi o principal fator que cada vez mais consolida a visita de
grandes escaladores. O auge deste esporte
na Catalunha se deve ao fato de que equipar e realizar novas vias de escalada já faz
parte da cultura local (desde muitos anos).

Atualmente, com os novos e antigos setores
de escaladas, Catalunha conta com milhões
de vias, não dezenas ou centenas, mas são
milhões de vias. Para se ter uma idéia da
tradição de escalada na Catalunha, só na
montanha de Montserrat existem abertas e
realizadas (encadenadas) mais de cinco mil
vias (só em Montserrat…). Hoje em dia é normal encontrar escaladores vindos dos cinco
continentes especialmente para escalar na
Espanha, e muitos deles desembarcam diretamente na província de Barcelona, são atletas de várias nacionalidades que treinam em
seus países com a esperança de escalarem
forte na Catalunha. Este auge da escalada se
percebe muito também nas cidades da Catalunha (e em todo o mundo, em realidade),
onde o boom das escaladas indoor para treinamentos e competições a cada dia é mais
reconhecido como local de encontro e cultura
de escalada.
Nas décadas de 1970 e 1980 Montserrat já
era considerada uma montanha mágica, e sua
escalada foi considerada como uma das mais
difíceis do mundo; conglomerado de agarras
pequenas, abaulados, raros buracos, escassas fissuras, paredes com raros descansos e
prumos verticalmente negativos. Na montanha todos estávamos submetidos a uma ética que convivia com um risco que tornava a
escalada mais comprometida que em outros
setores do mundo. Localizada a cinqüenta
quilômetros de Barcelona, a montanha de
Montserrat com seus 18 quilômetros de extensão desde sempre foi considerada o jardim montanhoso de todas as cidades que se
encontram ao redor do maciço, assim como é
a montanha mais sagrada da Catalunha; com
1.236 metros, Montserrat é um parque natural
desde 1987. O feitio e o aspecto físico das
típicas e extravagantes formas desta montanha de conglomerado que é a mais emblemática da Catalunha, são resultados geológicos
e geomorfológicos de milhões de anos; o
relevo acentuado e original desta montanha
de enormes paredes e centenas de monólitos arredondados de conglomerado com base
de argila rosa é conseqüência de movimentos tectônicos, alterações climáticas e erosão
através dos milênios; Montserrat (que significa Monte Serreado) por suas características
excepcionais atrai desde sempre excursionistas, caminhadores e escaladores, e para
a população vizinha, a montanha se tornou
uma jóia da natureza muito prezada, os catalães se sentem orgulhosos deste patrimônio
da natureza, e todos estão de acordo, é uma
montanha mágica; magia que criou cavernas,
covas, cânions e abismos fabulosos. Muitos
tiveram suas primeiras experiências nesta
montanha, e desde Montserrat, saíram alguns
dos escaladores mais fortes e alguns dos alpinistas mais bravos da Espanha. A alma e o
ventre da montanha tem poderes misteriosos
que a tornam especialmente sagrada.
Nesta montanha sagrada passei parte de minha vida. Como muitos escaladores de Barcelona, eu também passava meus fins de
semanas contemplando a paisagem desde
ângulos privilegiados e lugares estratégicos
onde apenas os escaladores chegavam. O
encanto desta montanha me fez melhor pessoa e melhor escalador.
Durante anos mantive um romance alpino
com Montserrat que poucas vezes senti por
uma montanha; era como um amante que
sempre aparecia, que sempre voltava, como
um amante que não defraudava, estava sempre por perto, sempre motivado, sempre com
tesão por escalar. Que é o que acontece com
muitos escaladores e alpinistas da Catalunha,
alguns deles passam toda uma vida escalando principalmente em Montserrat, quiçá pelo
encanto da montanha.

Montserrat me transmitia muito respeito, e
muito respeito me transmitiam seus fortes
e míticos escaladores, alguns deles, legendários homens protagonistas de histórias
aventureiras de grande calibre.
Modestamente pedia permissão aos Deuses imaginários e quiméricos de Montserrat
e depois de saudar a beleza da montanha,
então eu entrava; penetrava na magia através de seus vales selvagens e abismos
de cânions perigosos e na minha vibração
de serenidade e paz realizava minhas escaladas em solitário, com isso, acabei ganhando certo respeito entre os escaladores
locais, o que muito me fez bem. Quase todas as primeiras escaladas que realizei em
Montserrat, acabaram sendo as primeiras
realizadas por algum escalador sul americano (e naturalmente o primeiro brasileiro
a realizar em solitário a escalada de quase
todas as principais paredes nortes, verdadeiros abismos de 300 metros, paredes de
muito respeito). Me tornei um especialista
na escalada de Montserrat; aprendi os truques nos conglomerados do Rio Grande do
Sul conquistando minhas próprias vias, e
em Montserrat aprendi muito, precisei desenvolver outras técnicas para adaptar-me
a certas exigências da montanha mágica
que mais se parecia a uma montanha imponente, que muito se impõe pelo excesso de
proporções, de tamanho; Montserrat para
mim sempre foi uma montanha de outras
dimensões, de outros valores.
Nesta majestade colossal que é Montserrat,
o meu grande projeto foi desenvolver-me
num nível literalmente pragmático, e objetivamente meu foco oscilava entre o 10b e o
10c brasileiro, que era o nível de dificuldade
que eu tentava nos anos de 1996 e 1997.
Época em que treinava muito, me sentia
forte e como atleta brasileiro me sentia capacitado para conseguir este nível internacional para mim e para a própria América
do Sul, nível de dificuldade que até então
ainda não tinha sido conseguido por um sul
americano.
No verão de 1997, devido ao calor que afetava e prejudicava muito a progressão no
meu projeto que era a via R4 (5.14a), decidi escalar noutro setor mais fresco e onde
as condições eram mais favoráveis, e optei
por conhecer as escaladas do setor Sant
Benet, e me apaixonei pelo setor; parte daquele verão passei desfrutando das míticas
escaladas de Sant Benet, e no dia 31 de
agosto de 1997, me realizei como atleta
por mais uma vez, consegui triunfar com o
êxito de uma escalada bastante difícil e significativa. Foi mais um dia santo na minha
carreira de atleta autônomo; o primeiro 10b
(8b francês) escalado por um brasileiro, até
hoje segue lá no fabuloso setor de Sant Benet, e mais precisamente no setor “El Brazo
de la Mómia”.
O primeiro 8b francês encadenado na Espanha foi o mesmo que eu escolhi para ser
o meu projeto mais duro e mais difícil daquele ano, a famosa e mítica via Júlia. A
via que marcou um antes e um depois na
escalada esportiva da Espanha do final da
década de 1980. Eu havia acabado de realizar a escalada de uma das vías mais clássicas de Montserrat, a mítica via “El Anillo
del Poder”, e como estava satisfeito com o
resultado, me sobrava tempo para provar e
conhecer novas vias, e optei pela via Júlia,
situada mais a esquerda, no mesmo setor,
na mesma parede. Ao tentar a via Júlia,
percebi que estava à altura daquela via tão
difícil e tão respeitada; era um dia típico de
verão mediterrâneo, mas a brisa fresca que
refrescava o setor animava muito, as condi-

ções eram perfeitas e como me senti bem na
primeira tentativa, decidi então que voltaria
para Sant Benet para escalar a via; um mês
foi o que tardei para encadenar a via Júlia,
contando que escalava apenas alguns dias
por semana. Encadenar a via Júlia, além
de significar um triunfo pessoal, foi também
uma grande realização para à América do
Sul, fui o primeiro atleta brasileiro a escalar
este nível, e consegui num setor de conglomerado difícil e de uma montanha difícil e
num setor de referência mundial.
Me sinto orgulhoso com os resultados obtidos no século passado; a magia da montanha de Montserrat sempre encanta, e no
meu caso, sempre me lembra esta etapa de
grandes conquistas como atleta brasileiro e
sul americano.
A escalada como esporte sempre foi muito desenvolvida na Espanha, e o escalador
espanhol desde sempre muito dedicado,
muito viajante, muito forte; assim como muitos escaladores estrangeiros desde sempre
demonstraram interesse e curiosidade por
escalarem na Espanha.
Na minha época, os escaladores da Catalunha, os mais interessados por desenvolver mais nível de dificuldade, escalavam
todos entre Montserrat, Siurana, Montsant,
Montgrony e esporadicamente em Rodellar.
Além de outros setores existentes por toda
Catalunya, como Terradets, Serra de Prades, Manresa, Pireneus, Sant Llorenç de
Munt, Sant Llorenç de Mongay, e posteriormente Margalef, entre outros. Hoje em
dia, ainda se escala muitos nestes setores,
e mesmo tendo Catalunya brindado muitos
novos setores, os clássicos são sempre visitados por escaladores Catalães, Espanhóis
e cada vez mais por estrangeiros vindos dos
cinco continentes.
Catalunha atualmente é considerada um
paraíso rochoso, mas sempre foi…
A minha etapa como atleta escalador de rocha e alpinista muito aportou-me alegrias e
satisfações, me sinto honrado por ter feito
parte desta geração de escaladores que
desfrutaram das possibilidades da Catalunha antes deste segundo boom da escalada; é um privilégio ser montanhista numa
província tão abundante.
Me sinto afortunado por ser montanhista e
por ter tido um passado tão frutífero, prodigioso e referencial. A tendência atual passa
por um programa sistemático muito mediático, temporário e impessoal, mas todo
iniciante sempre encontrará referência nas
dignas histórias do passado e nas histórias
de vida dos protagonistas de outros tempos;
no século passado vivíamos com muita entrega e entusiasmo, e isso se percebe no
fatos.
É uma hora compartilhar estas experiências. Hoje em dia o contemporâneo vive o
auge do aqui e do agora e esta é realmente
a melhor forma de viver, o passado é uma
lembrança, e o futuro uma expectativa e quiçá, uma estratégia.
www.mountainvoices.com.br

com a Cordilheira Costeira Catalã. Como geograficamente a Catalunha está situada no
nordeste da Espanha, por este motivo os escaladores escalam com freqüência no país
vizinho, a França (assim como escaladores
franceses e de todas as partes do mundo
apreciam cada vez mais escalar na Espanha, e principalmente na Catalunha).

Todo atleta precisa experienciar a gravitação desta província chamada paraíso rochoso; verdadeiro destino caprichoso; para
conectar com uma outra realidade sempre
haverá uma espaçonave que nos transporte
para a galáxia pleistocênica da Catalunha.
Grato por acompanharem minha história.
Saudações,
João Giacchin
Palma de Mallhorca, agosto de 2017.
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ITAMBÉ

A Cordilheira do Espinhaço avança agora através de grandes maciços cênicos, observados
pela vila do primeiro ouro mineiro, banhados pelo mais rico de seus rios e coroados
por sua montanha mais esplêndida e emblemática.
“Igual ao pico do serro do Itambé, quando se vê
quando se vem da banda da Mãe-dos-Homens –surgindo alto nas nuvens nos horizontes.”
João Guimarães Rosa		

Não o fiz, apenas avistei a íngreme e verdejante rampa que leva ao alto da serra (a
1.370m). Depois dela, abre-se um grande
vale que leva a Capivari, 12 km e árduas
7 hs depois. Pode ser uma alternativa para
resgatar seu carro, se você tiver começado
por Capivari e descido por Santo Antônio –
e se tiver ótima condição física.
Como acontece no vasto território entre o
Cipó e Diamantina, existem várias travessias entre seus Parques. Lembro os 60 ou
70 km que separam os Parques do Itambé e
do Rio Preto, saindo próximo da portaria do
primeiro e chegando na do segundo, com
direito à ascensão do Pico Dois Irmãos no
quarto e último dia.
Depois do Itambé, o caminho passa pelo
vale que o separa da Serra da Bicha, alcançando então os altos da Chapada do Couto. A ascensão do Dois Irmãos será neste
caso bem rápida, mas prepare-se para uma
longa descida até a portaria do Rio Preto.
Esta travessia pode ser abreviada em um
dia se forem excluídas as subidas às duas
montanhas.

“Eu vi o rio
Descendo ribanceira
Virando cachoeira.
Eu vi Córrego Novo
Eu vi menina
Virar moça faceira
Tornar-se lavadeira
E contar a história de um povo.”
Canção das lavadeiras do Jequitinhonha

Alberto Ortenblad | SP
O Serro
Foi no Serro que o ouro foi descoberto, no
primeiro ano do século XVIII. E, depois, os
diamantes mais ao norte. Chamado então
de Serro Frio, devido ao espigão onde ficava exposto aos ventos, foi o centro de uma
enorme comarca que comandava a exploração mineral e a difusão da cultura.
Porém, um século depois, seus recursos foram exauridos e a distância à ferrovia acabou por condená-lo ao isolamento. Quem
sabe até hoje o povo do Serro carregue este
triste destino - um povoado pobre e pequeno
num sítio limitado, onde o vento incessante
parece ter carregado sua alegria.
Mas a antiga Vila do Príncipe é um local
mágico, uma vila colonial pendurada num
relevo em sela, com uma igrejinha em cada
ponta. É deste espaço tão pequeno que surgem a maior montanha mineira e o mais interessante rio da região, é nele que você vai

Pico do Itambé e Serra da
Bicha, MG

penetrar nesta estranha região de natureza
ao mesmo tempo sofrida e exuberante.
O Jequitinhonha
Ao percorrer a região, você logo irá encontrá-lo em Milho Verde: um surpreendente
riacho profundo e estreito. Já será mais
encorpado no impetuoso trecho da sinistra
Ponte do Acaba Mundo. Ao deixar Diamantina, notará suas margens assoreadas, como
um grande remanso. Este é ainda o Alto Jequitinhonha, que me encanta pelas regiões
remotas e desoladas, vazias e pedregosas
que atravessa.
Bem mais tarde, depois de Minas Novas e
já no norte mineiro, ele acolhe uma cultura
peculiar: ligada aos ritos da natureza, ela
gerou um rico artesanato, uma forte oralidade permeada pelo imaginário, uma riqueza
de canções e de festivais. Fica aqui o Médio
Jequitinhonha.
Ele a seguir banha as verdejantes terras de
Almenara e Jacinto como um curso cênico e
imponente, encaixado entre altos paredões
rochosos. É nesta região que ficam os sur-

reais locais de escalada de Rubim e Jacinto,
cuja maior manifestação é a Serra Misteriosa. Este é o vale do Baixo Jequitinhonha, já
a caminho da Bahia.
Por fim, largo e lento, passa a conviver com
o calor e o sossego praianos. A sua foz é impressionante - uma imensa massa de água
barrenta, com um km de largura. Entre seu
estuário e o do Pardo em Canavieiras, existe uma enorme extensão de mangue, num
cenário de ilhas e praias pouco conhecido,
riquíssimo na criação de aves e moluscos.
Um dia, um holandês resolveu descer o
Jequitinhonha de catamarã. Tanto tempo
atrás, acho que as barragens nem existiam. Nessa terra de pessoas delirantes,
delas conseguiu o apoio para se lançar nas
águas. E, que eu saiba, nelas conseguiu afinal encontrar as ondas do mar.
A Estrada Real
Em algum momento eu teria de mencionar a
Estrada Real – até mesmo porque, de tanto
encontrar seus simpáticos marcos em tantas encruzilhadas, até parece que Minas é

toda ocupada por ela. Com quase 1.800 km,
é a maior rota turística do Brasil. Sua origem
vem da iniciativa da Coroa em regular no século XVII os antigos caminhos por onde transitavam o ouro e o diamante.
São quatro os seus trechos, dos quais de
longe os maiores são chamados de Caminhos Velho e Novo, entre Ouro Preto, Paraty
e Rio de Janeiro. Este último foi criado para
impedir os ataques piratas entre as duas cidades litorâneas. Os outros dois são o Caminho dos Diamantes, naturalmente entre Ouro
Preto e Diamantina, e o de Sabarabuçu, antigo nome da Serra da Piedade, cujo minério
de ferro reluzia enganosamente como ouro.
Evidentemente, as antigas trilhas já estão
descaracterizadas, só restando 6% do total.
Entretanto, 74% ainda são em estradas de
terra, o que é um mal menor. O percurso
inteiro é dividido em cerca de 70 planilhas
detalhadas, desde Diamantina e Serro ao
norte, Ouro Preto, Mariana, Sabará e São
João Del Rei no centro e Petrópolis, Rio e
Paraty ao sul.
Ao longo do caminho, você atravessará
muitos espaços cênicos das Serras do Espinhaço, da Mantiqueira e dos Órgãos. Ele
é transversal às bacias dos rios, que têm
quase todas uma orientação um tanto horizontal - como os rudes campos rupestres do
Jequitinhonha, os sofridos pastos e cerrados
do Paraopeba e das Velhas, as matas que já
foram exuberantes do Doce e do Grande e
as colinas desflorestadas do Paraíba do Sul.
É um importante momento de nossa história
que pôde ter sua memória recuperada.
O Itambé
O Pico do Itambé é para mim a mais emblemática das montanhas do Espinhaço. Esta
cadeia perde elevação à medida que avança
para o norte. O Itambé, situado a longos 300
km do início da serra, surpreende por sua
altura, comparável ao ponto culminante da
cordilheira.
Ele é muito mais elevado que toda a região
adjacente, o que torna espetacular a sua visão à distância. Acredite, mesmo a 100 km
seu magnífico perfil é claramente identificável. Mas, de perto, é ainda mais impressionante, pois parece colossal no alto da pequena serra que o contém.
Há uma outra razão para torná-lo tão formidável: a sua rocha acinzentada e fraturada,
que emerge ameaçadora do platô onde está
assentado. Você terá dela uma esplêndida
visão da estradinha que liga Serro a Diamantina e, talvez mais ainda a oeste, das pequenas vilas de Milho Verde e Capivari.
Quando você chega a seu cume, vê uma placa indicando 2.052m como sua altitude, que
o Parque informa ser na realidade 2.055m.
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Cachoeira da Fumaça, PE Pico do Itambé

A carta do IBGE em que aparece é a do Rio
Vermelho, onde constam 2.002m. Pois ao
longo do tempo encontrei meia dúzia de altitudes, chegando a superar o Pico do Sol,
ponto culminante de todo o Espinhaço. Espero que agora o Itambé tenha parado de
crescer ou diminuir.
Acredito que nem houvesse um Parque Estadual quando o conheci pela primeira vez.
Depois que o parque foi criado em 1998, sua
área foi indenizada e ampliada para os atuais 6.500 ha, suas trilhas foram sinalizadas
e as construções do cume reformadas. Ano
passado, o PE foi visitado por 8 mil pessoas
(mais do dobro do ano anterior), naturalmente concentradas nas suas cachoeiras. Embora com recursos modestos, conta com 30
funcionários.
Agora, se você olhar a organização ambiental de Minas, ficará pasmo com a quantidade
de níveis hierárquicos: secretarias, institutos,
superintendências, fundações – certamente
lotadas de gente bem-falante quem sabe até
bem paga, com horror à natureza.
A gestão de Silvia Duarte me pareceu inovadora, e por duas razões. Os guarda parques
percorrem com frequência (segundo ouvi,
todos os dias) as trilhas da montanha e dificilmente um montanhista deixará de encontrá-los se estiver sozinho – um nível de segurança e fiscalização inexistente no Brasil.
E, apesar das pequenas verbas, possui uma
sinalização impecável com setas aparafusadas em hastes de madeira, e brevemente
terá reformado o abrigo do cume, que virá a
substituir a limitada área de acampamento.
Se você lê meus artigos, compare com a situação do tão visitado PN da Serra do Cipó,
que comentei no artigo anterior.
As Duas Trilhas
Gostaria de voltar ao perfil da montanha,
pois ele bem indica as duas trilhas para sua
subida. O Itambé apresenta uma encosta suave no seu lado leste de Santo Antônio do
Itambé e uma corcova abrupta no oeste de
São Gonçalo do Rio das Pedras e de Ca-

pivari.
Pois estes são os dois caminhos para o cume.
Você pode repetir cada um ida e volta ou experimentar os dois numa mesma travessia.
Neste caso, normalmente a ascensão será
por Capivari e a descida por Santo Antonio,
com acampamento no cume. Já a trilha de
Santo Antonio presta-se a um moderado bate
e volta.
A subida por Capivari tem cerca de 5½ km,
se você iniciá-la no Poço Preto, a 7 km deste
vilarejo por uma estradinha suspeita. O desnível total é considerável, de 850m, o que representa um aclive médio nada banal de 15%. A
duração chega a até 5 hs com mochilas cargueiras. Ela encontra a temível parede oeste
da montanha, numa escalaminhada íngreme
e estreita a partir do platô em que se assenta, com uma ascensão neste local de mais de
200m.
Já a de Santo Antônio é bem mais suave, com
menos de 800m de desnível, extensão de 6½
km (um pouco além de 10% de aclive) e duração de até 3hs com mochilas de ataque. Logo
abaixo do cume ela encontra a ponte pênsil
do Rebentão, que permite cruzar uma vala,
onde no passado havia três escadas meio desajeitadas. A parede da ponte ao cume tem
um desnível menor do que a outra, de 130m.
O caminho leste é bem interessante, com a
Lapa do Morcego, os poções e o cânion. O
início da trilha é num antigo curral, a 8½ km
da cidade por uma estrada horrorosa.
Embora hoje sinalizados, os caminhos do
Itambé podem ser perigosos devido ao tempo
instável, com frequentes neblinas. Confesso que a presença de rochas com formatos
curiosos pode parecer assustadora. Nem
sempre a pequena e irregular área de camping mostra-se abrigada. Quando visitei o
cume da última vez, fui surpreendido por uma
súbita mudança de clima, com vento e névoa
que levaram a sensação térmica despencar
para talvez 8°C.
A vegetação da montanha é esplêndida, com
campos recobertos pelas flores rosadas das
lavoisieiras, formações de canelas de ema e
moitas de macelas, sempre vivas e mimosas,
junto com arbustos de aspecto expressivo.

Nas altitudes menores, os campos rupestres são substituídos por cerrados e matas
montanas.
A vista do cume tem um alcance enorme,
com todas as vilas visíveis, em especial o
estreito espigão de Serro e a grande massa
de Diamantina. É nesta direção que você
verá as terras dos parques de Biribiri e Rio
Preto. As serras do Dois Irmãos a norte e
do Breu a sul também decorarão o horizonte distante. Em textos futuros, falarei sobre
essas duas montanhas.
As Cachoeiras
O PE possui ainda outros atrativos: as cachoeiras que acontecem ao longo da estradinha de acesso de Santo Antônio, onde
fica a sua sede. Ao descer a montanha,
você encontrará a indicação da maior delas
à sua esquerda – é a Cachoeira do Rio Vermelho (45m), com seu poço enorme. Mas
não se iluda, sua trilha de 3 km é irregular
e difícil.
Este não será o caso da Cachoeira do Neném (15m), a apenas 1 km da estrada, à
direita. É comum que os andarilhos nela se
refresquem, depois de descer a montanha.
Mais abaixo existem as quedas da Cachoeira Água Santa, da qual a segunda e a
quinta são as mais altas.
Há também a Cachoeira da Miragem, que
você poderá avistar quando ainda estiver
na montanha - seu nome advém do fato de
ser inacessível, apesar de próxima. Mas, de
todas, a mais bela me pareceu a Fumaça
(apenas 20m), com suas águas descendo
docemente pelas rochas estriadas. Veja
como quedas menores podem ser tão mais
interessantes do que as maiores, às vezes
frias e agressivas.
As águas do Parque pertencem às bacias
do Doce a leste, pelo seu afluente Santo
Antonio, e do Jequitinhonha a oeste, que
ainda jovem corre a apenas 15 km do pico.
Quase todas as quedas que você conhecer
estarão na borda oriental do PEPI, correndo
portanto para o Rio Doce.
Mas existe um outro caminho notável no in-

A continuação desta série de artigos irá
levá-lo a seguir ao grande planalto diamantino, onde existe a maior concentração de
reservas em todo o Espinhaço.à vertente
oriental da cadeia do Espinhaço, nas terras
mais baixas da bacia do Rio Doce.
Alberto Ortenblad, São Paulo.
Contato: ortenblad@terra.com.br

www.mountainvoices.com.br

OS PARQUES DO ESPINHAÇO (VI): O

terior do parque: a Trilha dos Tropeiros, que
liga Santo Antônio a Capivari, uma rota centenária de transporte de mercadorias. Seu
trajeto é aproximadamente paralelo ao da
trilha do Itambé, a 4½ km ao sul desta. E ele
começa exatamente a partir da Cachoeira
da Fumaça.
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Assine Mountain Voices
Mountain Voices é um informativo
bimestral de circulação dirigida ao excursionismo brasileiro e patrocinado pelos
anunciantes. Seu objetivo é fomentar a
pratica deste esporte no Brasil, em suas
várias modalidades: montanhismo, escalada e espeleologia. Reprodução somente
com autorização dos autores, e desde que
citada a fonte. Não temos matérias pagas.
Frizamos que o excursionismo expõe o
praticante a riscos, inclusive de morte, que
este assume deliberadamente. O uso de
equipamento de segurança, bem como o
acompanhamento de guia especializado,
se faz necessário, porém não elimina
totalmente o risco de acidentes.
Editor: Eliseu Frechou
Contatos: Cx.Postal 28, São Bento do
Sapucaí - SP, cep 12490-000.
E-mail: contato@montanhismus.com.br.
Web site: www.mountainvoices.com.br.
Agradecemos a todos os colaboradores
deste número: patrocinadores, assinantes, e todas as pessoas que nos escreveram enviando artigos, criticas e apoio.

e ajude na divulgação de seu esporte
Para fazer sua assinatura, renovação, envie este formulário junto com cheque cruzado e nominal à
Eliseu Frechou, Cx.Postal 28 - CEP 12490-000 - São Bento do Sapucaí-SP.
Preços válidos até 30/04/2018.

Nome.....................................................................................................................
Endereço...............................................................................................................
Cidade..........................................................................................Estado.............
CEP..........................-...............Telefone.(............)................................................
E-mail....................................................................................................................
Idade........................................ Profissão............................................................
Como conheceu Mountain Voices?..................................................................
Já participou de: ( ) Campeonato ( ) Encontro ( ) Palestra
Que modalidade pratica com mais assiduidade: ( ) Caminhada
( ) Escalada tradicional ( ) Escalada esportiva ( ) Boulder

Capa: Entre o Dedo de Deus e o
Cabeça de Cabeça.
Imagem: Jerry Mitzewski

(
(
(
(
(
(
(

) Assinatura Mountain Voices - R$ 30,00
) Renovação assinatura - R$ 20,00
) Assinatura 2 anos - R$ 40,00
) Número atrasado do Mountain Voices - R$ 5,00 / exemplar
) Manual de Escaladas da Pedra do Baú e Região - R$ 25,00
) Manual de Escaladas de Itatiaia e Região - R$ 25,00
) Manual de Escaladas da Serra do Cipó, Lapinha e Rod - R$ 25,00
Total ........................,00
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