
ATA DO I ENCONTRO NITEROIENSE DE ESCALADA 21 DE OUTUBRO DE 2006 

 

Com o objetivo de promover a discussão sobre Ética e Mínimo Impacto em Niterói, foi realizado, com apoio do 

Clube Niteroiense de Montanhismo (CNM) e da Federação de Esporte de Montanha do Estado do Rio de Janeiro 

(FEMERJ) o I Encontro Niteroiense de Escalada. 

 

A abertura do Encontro foi feita por Luiz Andrade, um dos organizadores, que fez uma breve introdução constando 

dos motivos do Encontro e a necessidade de realizá-lo. Em seguida, foi apresentado aos presentes, na figura de seu 

presidente Gustavo Muniz, o Clube Niteroiense de Montanhismo (CNM). Gustavo destacou as atividades realizadas 

pelo Clube na região, tais como o plantio de mudas e limpeza de trilhas realizados pelo Grupo de Trabalho da Serra 

da Tiririca. Na seqüência foi passada a palavra ao presidente da Federação de Esportes de Montanha do Estado do 

Rio de Janeiro (FEMERJ), Bernardo Collares, que levantou e discutiu os principais problemas relacionados à Ética e 

Mínimo Impacto na escalada em Niterói: 

 

- agarras cavadas 

- retirada de vegetação das paredes 

- grampeação de fendas 

 

Além disso, foi destacada a importância dos clubes e federações principalmente no atual momento. Após estas 

exposições iniciais, foi aberto o debate com todos os presentes. As questões levantadas foram: 

 

1) Via "Fissura dos Gaviões", Morro do Telégrafo: Trata-se de uma fenda grampeada e três sugestões foram  

feitas: 

Remanejar o primeiro grampo da fenda para evitar que, em caso de queda, o escalador tropece na corda. 

Retirada de todos os grampos da fenda.  

Deixar a via como está. 

 

Nos casos que ocorrerá modificação da via, é indispensável que o conquistador, Marcelo Lavoyer, esteja de acordo, 

respeitando desta maneira o Direito Autoral de Conquista. 

 

2) Conquista de vias em paredes com muita vegetação: 

 

Foram levantados casos de quatro vias consideradas como impactantes para a vegetação: 

 

"Paredão Fogo do Inferno" e "Paredão Chuva de Guias", ambas as conquistas recentes de Pedro Bugim na região do 

Engenho do Mato: as linhas das vias passam por trechos onde a vegetação é bastante densa, o que pode ser 

prejudicial com as repetições da via. A recomendação é para que no futuro evitem-se conquistas assim. 

 

Continuação da "Via dos Buracos" e "Cartão Postal" (enfiadas após o tetinho): na conquista de ambas houve grande 

retirada de bromélias da parede. Em função disso, as propostas foram: conversar com os conquistadores sobre o 

problema e tentar conseguir o consentimento deles para que as vias sejam desequipadas. Caso isto não ocorra, existe 

a proposta de boicote às mesmas. No caso das vias serem desequipadas, Igor Camacho propôs, e se responsabilizou 

por fazê-lo, o reflorestamento destas áreas. 

 

3) Conquistas à beira-mar/Itacoatiara:  

 

Devido à forte ação da maresia nestes locais, foi proposto que as conquistas com uso de proteções fixas, fossem 

feitas apenas com material INOX. Proposta votada junto às recomendações da Ética local. 

 

4) Criação de um conselho de ética local:  

 

Composto por, no mínimo três pessoas, seria viabilizado através do Clube local. 

 

5) Contato com o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PEST): 

 

O Clube deve ser utilizado como canal de comunicação entre os montanhistas e o PEST, assim como com a 



sociedade e órgãos competentes. 

 

6) Pracinha de Itacoatiara: 

 

Necessidade de limpeza e manutenção. Para isso foi proposto o contado entre o CNM e a CLIN para realização de 

limpeza periódica, assim como a possível colocação de lixeiras no entorno da Praça. 

 

7) Via "Paredão Itacoatiara": 

 

Foi levantada a necessidade de regrampeação da mesma e que esta deveria ser feita com grampos INOX. Para isso, 

deverá ser feito o contato com o conquistador André Ilha. 

 

8) Criação do Código de Ética de Niterói: 

 

Criação de recomendações específicas para a região, sendo que para isso, deva-se organizar um seminário. 

 

9) Trilhas: 

 

Proposta de padronização da marcação das trilhas de escalada. O Clube deve fazer contato com o PEST a fim de 

encontrar a melhor maneira de se fazer isto. No caso da abertura de trilhas novas para acessar base de vias de 

escalada, os conquistadores devem procurar o CNM que fará o contato com o PEST. 

 

Neste Encontro, só foram aprovadas as propostas consensuais, sendo estas as de número: 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. As 

demais propostas (1 e 2) serão levadas para discussão através de listas de e-mails, seminários ou reuniões futuras. 

 

Como encerramento do Encontro foi proposto e aprovado o Código de Ética Local Recomendações Gerais, em 

anexo. 

 

Estiveram presentes no Encontro: 

 

1) Adriana Mello 

2) Alan René Marra Jr. 

3) Alex Faria de Figueiredo 

4) Ana Huber Abreu 

5) André Csáry Perlingeiro 

6) Bernardo Collares Arantes 

7) Bernardo Guimarães Gomes 

8) Carlos Alberto Viana (Betinho) 

9) Carlos Eduardo Peixoto 

10) Carlos Frederico Penedo Rocha 

11) Daniel Gama Leal 

12) Fabio C. de Macedo Soares 

13) Fabio Figueiredo 

14) Fabrício Meirelles Lofrano 

15) Felipe Edney Mendonça Martins 

16) Flávio Carneiro 

17) Gustavo Muniz do Carmo 

18) Helena Fagundes Gueiros 

19) Igor Camacho 

20) Jerônimo Quintes dos Santos 

21) Juliana Stutz Oliveira 

22) Leandro Pestana 

23) Leo Nobre Porto 

24) Leonardo Aranha de Almeida 

25) Luiz Andrade 

26) Mariana Pardal 



27) Matheus Accorsi Sodré 

28) Murilo de Campos Ribeiro 

29) Pablo Ximenes Abi Jaoudi 

30) Rafael Arend (Chinaidinho) 

31) Ricardo Linhares 

32) Rosane Camargo 

33) Thiago Campos Pereira 

34) Thiago Moreira de Paula Cordeiro 

35) Tiago Ribeiro Bastos 

36) Vinicius Gomes Araujo 

 


