
Atividade: II Encontro Niteroiense de Montanhismo 

 

Aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e sete, às 14h, no Salão da AFEA, situada à Rua das Rosas nº24 

- Itacoatiara - Niterói, RJ. Leo Nobre, então Presidente do Clube Niteroiense de Montanhismo - 

CNM, abriu o evento e passou a palavra ao primeiro palestrante, Adriano Lopes de Melo, Administrador do Parque 

Estadual da Serra da Tiririca - PESET. Nesta palestra, Adriano falou um pouco sobre o PESET, sobre as gestões 

anteriores e os planos para a nova gestão,assumida por ele em Fevereiro de 2007. Logo após o término de sua 

palestra, a palavra foi passada ao André Ilha, que falou um pouco sobre o exemplo de uso público de alguns Parques 

do Brasil e mostrando á todos que o mesmo pode ser feito no PESET. Também entrou em debate, a situação de 

algumas trilhas de aproximação à vias no interior do Parque, ficando estabelecido, que algumas dessas aproximações 

deveriam ser manejadas para reduzir o impacto nas mesmas. Leo Nobre, Presidente do CNM e escritor do Guia de 

Escaladas do Parque Estadual da Serra da Tiririca, se prontificou em levar o Adriano Lopes de Melo, Engenheiro 

Florestal e Administrador doPESET, nas trilhas que precisam de manejo. 

 

Às 14h50m, começou a apresentação de Igor Camacho, escalador e Diretor Presidente da ONG ECOAR - Ecologia 

das Aves de Rapina. Um pouco foi falado sobre sua parceria com o PESET e da importância de estudar e preservar 

as aves de rapina. Alertou também sobre a temporada de reprodução das espécies falconiformes no PESET que dura 

em torno de 2 meses e pediu à todos, que se houver qualquer  identificação de ninhos, ataques e aves nas redondezas 

das vias de escalada do Parque, que seja informado quando e onde foram vistos nos seguintes endereços: 

(cnm@niteroiense.org.br ou projetoecoar@hotmail.com). As ocorrências, serão veiculadas no site do CNM 

(www.niteroiense.org.br) e nas listas de montanhismo, sendo assim, as vias onde forem identificadas a presença de 

ataques e/ou ninhos, devem ser evitadas durante o ciclo de reprodução das aves. 

 

Às 15h10m, a palavra foi passada ao Luiz Andrade, que presidiu a rediscussão de alguns tópicos que ficaram em 

aberto no I Encontro Niteroiense de Montanhismo. O primeiro tópico discutido foi sobre a Via Fissura dos Gaviões, 

situada na face SE do Morro do Telégrafo. O Conquistador da via, Marcelo Lavoier, não autorizou a retirada dos 

grampos da fenda, sendo permitido apenas o remanejamento do primeiro grampo na entrada da fissura. O CNM se 

prontificou em fazer o remanejamento da proteção o mais breve possível e o mesmo será avisado nas listas de 

montanhismo e no site do CNM. 

 

O segundo tópico tratou da variante conquistada acima da Via dos Buracos, também na face SE do Morro do 

Telégrafo, onde houve uma intensa retirada de vegetação da parede. Ficou estabelecido o boicote à esta variante, 

conforme a vontade da maioria presente. O UNICERJ se abstém no voto ao boicote. 

 

O terceiro tópico tratou da via Cartão Postal, aberta na face Oeste do Morro do Tucum \"Costão de Itacoatiara\", 

acima da Via do Tetinho. Na época da conquista, também houve intensa retirada de vegetação. Pela maioria 

presente, ficou estabelecido o boicote à via Cartão Postal. 

 

No quarto tópico, foi discutido sobre a grande quantidade de vegetação no início da via Fogo do Inferno, localizada 

no Córrego dos Colibris, onde o maior problema é o rapel. O conquistador da via, Pedro Bugim do CEB, explicou 

que realmente o rapel nesta via é problemático, e uma variante da mesma via (Irmandade Felina) foi aberta, 

contornando os problemas de impacto no rapel. Fica decidido, que o rapel desta via deve ser feito pela Variante 

Irmandade Felina, que evita a descida em meio à vegetação. Ian Will, observou sobre a última parada desta mesma 

via, que fica bem acima de uma vegetação. Pedro Bugim se prontificou em remanejar a ultima parada mais para o 

lado, evitando assim o impacto na hora do rapel. 

 

O quinto tópico tratou sobre a recomendação de utilização de proteções inox em conquistas à beira-mar. A mesma 

recomendação fica em suspenso, até que novas pesquisas provem não haver problemas com essas proteções 

expostas à maresia. 

 

O sexto tópico tratou sobre a necessidade de se regrampear a via Paredão Itacoatiara, localizada na face oeste do 

Morro do Tucum \"Costão de Itacoatiara\". André Ilha, um dos conquistadores da via, presente no evento, disse que 

vai esperar os resultados das pesquisas sobre proteções inox, para assim, decidir se fará a manutenção da via com 

este tipo de proteção ou em aço carbono. 

 



Dado fim às discussões pendentes do I Encontro Niteroiense de Montanhismo, Bernardo Collares Arantes, 

Presidente da FEMERJ, assumiu a palestra, fazendo uma introdução ao tema \"Gestão do Montanhismo\". 

 

Logo a palavra foi passada ao Delson de Queiroz, que explicou como funciona a Gestão do Montanhismo em alguns 

Parques Nacionais e Estaduais. Nesta palestra, a FEMERJ ficou de passar ao Adriano Lopes de Melo, o modelo para 

novas conquistas, já estabelecido em alguns Parques, como o PNI e PNSO. Foi destacada também a importância de 

se setorizar as áreas de escalada dentro dos limites do PESET (o que já está sendo feito por Leo Nobre do CNM) e 

também a formação de um conselho de ética, formado por três representantes, sendo 1 do CNM, 1 da FEMERJ e 1 

dos montanhistas independentes de Niterói, para um futuro seminário de mínimo impacto. Nada ficou decidido 

sobre quem participará deste conselho, sendo deixado para se decidir mais em breve. Sobre o problema de erosão na 

trilha do Alto Mourão (via Itacoatiara), e a possível solução para a mesma, Marcelo Ambrósio, ausente deste evento, 

possui um projeto de recuperação da trilha, que será apresentado em breve. 

 

O II Encontro Niteroiense de Escalada teve fim às 18h. 

 

Participaram deste evento: Leo Nobre Porto (CNM), Adriano Lopes de Melo (PESET), Flávio Castro (IEF), Ian Will 

(CNM), Fátima Silva, Luiz Andrade, João Henrique Marques, Sigmar Siqueira, Igor Camacho (ECOAR), Carlos 

Penedo (CNM), Daniel Leal, Kika Bradford (FEMERJ), Mariana Pardal, Marcelo Castro, Christina Murad, Delson 

de Queiroz (FEMERJ), Eny Hertz (CNM), Rodolfo de Paula, Matheus Siqueira, Ricardo Linhares, Alfredo Vieira 

Castinheiras, Ary Carlos Cardoso, Marco Aurélio Braga, Pedro Bugim (CEB), Michelle Bounid, Júlio Mello 

(CERJ), Renata Tostes, André Ilha, Jerônimo Quintes (CNM), Fábio Muniz, Antônio Sérgio, Nataniel Carvalho, 

Daniel Bonolo (UNICERJ), Leandro Pestana (CNM), Mauro de Mello (CNM), Carlos Alberto Viana (CNM), 

Natascha Krepsky (CERJ), Rodrigo Molinari (CERJ), Juliana Soares e Fábio Soares. 

 

Eu, Leo Nobre Porto, lavrei a presente ata, que vai por mim datada e assinada.  

Niterói, Rio de Janeiro, 17 de Julho de 2007. 

 


