
Oito cumes do Marumbi, um sonho 
realizado 

 

Ano passado, no dia 24 de agosto, desci para Morretes de bike e aproveitei 
para conhecer o Parque Estadual Pico do Marumbi. Chegando ao parque subi 
até o cume do Rochedinho e fiquei imaginando o que haveria por trás daquela 
brancura profunda, tentava imaginar o formato e o tamanho dos oito picos e 
quão fabulosos eles deveriam ser. Um mês depois juntei uns amigos e fomos 
para o Marumbi com o intuito de fazer a caminhada do Conjunto, mas devido a 
uns imprevistos, acabamos subindo só o Abrolhos. No cume desta montanha 
eu contemplava as outras e fiquei imaginando como seria fazer uma 
caminhada começando pelo Facãozinho indo até o Abrolhos, o segundo 
desafio idealizado pelos marumbinistas na era do pioeirismo. Coloquei como 
meta fazer isto um dia. 

Nos meses que se seguiram tentei voltar ao Marumbi algumas vezes, mas 
sempre dava algo errado de última hora, se não me engano foram umas seis 
tentativas e todas falharam. Quando começou a Semana da Montanha do 
Paraná tentei falar com meus amigos de fazermos a caminhada do Conjunto, 
mas eles estavam muito ocupados com trabalho e faculdade. Porém desta vez 
não faltaria parceiros, pois os clubes estavam organizando caminhadas no 
último dia do evento em prol dos 135 anos da primeira ascensão do Marumbi. 
Liguei para o Leandro Pacheco, o cara que iria guiar a caminhada pelo 
Conjunto, e falei que estava interessado em participar da atividade. A minha 
surpresa foi que ele, Simone e Nativo estavam querendo fazer os oito cumes 
do Marumbi, me disse que essa seria uma oportunidade rara que eu não 
deveria desperdiçar. 

Domingo, às 04h30min, saímos de Curitiba eu e meu amigo Felipe com destino 
a Morretes. Chegamos ao posto do IAP das prainhas às 06h20min e calculei 
que tínhamos 40 minutos para chegar à Estação Marumbi, pois a caminhada 
iria começar às 7h. Começamos a caminhada da estrada de Eng Lange 
descendo o sarrafo, chegamos à Estação Marumbi às 7:05 e não vi nenhum 
dos três ali. Aí me lembrei do Pacheco falando: “temos que sair 7 horas em 
ponto”. Pensei: “putz, eles já foram”. Entrei na Vila Marumbi e trombei com um 
cara da AMC, o Serginho, e perguntei para ele se o Nativo tinha começado a 
caminhada e o Serginho me disse: “Eu acho que o Nativo e o Pacheco estão 
acordando agora, eu levo você na casa dele”. Chegamos à casa do Nativo e a 
fala do Serginho pareceu ser verdade, Pacheco aparentava ter acordado há 
pouco tempo, ou não. 

Às 8h nós começamos a trilha do Facãozinho e por volta de 09h30min 
atingimos o cume. Fiquei impressionado com a visão que se tem dali, a vista da 
serra a oeste é algo sensacional. Olhei para o Olimpo e avistei a Pedra da 
Lagartixa e fiquei imaginando o trajeto todo até ali. Seguindo a trilha o Nativo 
pegou um galho que tinha uma orquidea sophronitis e disse mim prendê-la 
numa árvore, pois assim ela conseguiria sobreviver e disse que eu ficaria 



encarregado de cuidar dela. Seguindo adiante chegamos ao Rio do Almoço e 
paramos para reabastecer nossa água e comer um pouquinho a após ele 
começamos a subida do Boa Vista. Nesse momento uma ansiedade grande me 
acompanhava, eu estava muito curioso para saber como era chegar ao Boa 
Vista e ter a visão do Olimpo como uma pirâmide enorme a frente. Chegando 
ao cume tive uma noção de como deve ter sido a visão que Carmeliano teve 
quando chegou ali, os campos de altitude são uma vegetação que eu acho 
fabulosa, a vontade que eu tive era de ficar ali até o final do dia, mas tínhamos 
que seguir, pois até agora só tínhamos feito dois cumes de oito e eu tive umas 
leves câimbras, mas continuei firme. 

É para lá que nós vamos ... 

 

 

A transição do Boa Vista para o Olimpo é algo alucinante, na face norte você 
vê aqueles abismos sinistros e essa é uma boa hora para você saber até onde 
vai o seu medo de altura. Antes de chegar na Lagartixa há uma rocha com 
umas pixações e o interessante era que a data delas era 24/08/1970, e a data 
da minha primeira ida ao parque foi 24/08 e o dia que estávamos fazendo a 
travessia era 24 de agosto também. Paramos na Pedra da Lagartixa para um 
lanchinho e seguimos adiante até chegar a Muralha.  Nativo olhou para mim e 
disse: “Aqui é a Muralha e vou à frente e vou te explicar como você fará para 
passar e a Simone ficará atrás de você para dar um suporte. Você não pode 
errar a passagem, pois se erra você cai e morre”. Embora tenha dado um 
medinho, não foi muito complexo passar essa parte. Quando a Simone passou 



eu vi que o Pacheco não estava atrás dela e quando perguntei dele, ele 
apareceu do mesmo lado que a gente e disse que dá para desviar essa parte 
pelo mato. Um pouco antes de chegarmos ao Olimpo eu tive a impressão de 
ter visto alguém vindo do Boa Vista e meus companheiros acharam que eu vi 
um urubu. Passado um tempo alguém nos alcançou e descobri que não era um 
urubu, era o Giovane(Se criou no Marumbi e é filho do seu Quininho que 
cuidava da sede do ITCF, agora IAP das Prainhas). que chegou atrasado mas 
conseguiu alcançar a gente. 

No cume do Olimpo havia várias pessoas e uma delas, o Alfy, estava vestido a 
caráter. Nativo, Simone e Pacheco vestiram roupas a caráter e, junto com o 
Alfy, registraram esse momento e em seguida rolou uma champanhe em 
comemoração aos 135 anos do Marumbi. As câimbras que eu senti no Boa 
Vista reapareceram e agora era a hora de eu decidir para onde iria, se desceria 
o Olimpo ou se continuava a caminhada e concluiria os oito cumes. A minha 
vontade de conhecer os outros cumes falou mais forte e decidi tocar junto com 
eles. 

Um brinde... 

 

 

Em pouco tempo nós tínhamos chego ao cume do Gigante e o próximo passo 
agora era encontrar a entrada da Torre dos Sinos. Nessa hora o 
Feijoada(Montanhista das antigas, da época do Círculo Marumbinista de 
Curitiba) e a filha dele, Nahayana, também se juntaram conosco e ele, Nativo e 



Pacheco estavam tentando achar a entrada para a Torre dos Sinos. Essa parte 
foi a mais roots de toda a caminhada, o acesso a Torre foi uma varação total no 
mato. A descida da crista do Gigante era cheia de taquaras que enroscava toda 
hora em todas as partes do corpo, nessa hora eu aprendi a lição de não ir para 
o mato de bermuda, minhas canelas ganharam vários cortes e arranhões. O 
lado bom dessa vegetação, pelo menos para mim, é que as taquaras evitavam 
que eu descesse rolando, pois cada tropeço que eu dava um bambu enroscava 
em mim, arranhava canela ou pescoço, mas impedia que eu rolasse morro 
abaixo. Pelo o que eu tinha ouvido falar da Torre dos Sinos é que para chegar 
ao seu cume é só escalando, achava que entre ela e os outros picos era só 
desfiladeiro. Porém ela está interligada com o Gigante por uma passagem que 
deve ter uns 4 ou 5 metros de largura. Passamos para o lado da Torre e 
começamos a sua subida e em pouco tempo estávamos no cume. É incrível a 
vista que se tem dali, o vento ali estava muito gostoso, mas ainda faltam 3 
cumes. À volta para o Gigante foi mais tranquila, a “trilha” estava mais aberta e 
eu descobri que se engatinhasse seria menos espetado por taquaras. 

  

De volta ao Gigante em pouco tempo chegamos ao Ponta do Tigre e paramos 
um pouco abaixo do cume para pegar uma sombra gostosa e comer um pouco. 
Em seguida partimos para o cume e avistei o Abrolhos com umas 20 pessoas 
lá e a Esfinge sem ninguém em cima. Nessa hora eu olhei para o Facãozinho e 
não dava para acreditar que tínhamos vindo de lá, agora só faltavam dois. Ao 
olhar para a Esfinge fiquei curioso para saber como era seu acesso e  as 
minhas canelas também, afinal não estavam com muito a fim de levar mais 
arranhões. 

Seguimos a trilha Noroeste indo na frente eu e a Simone e o resto do pessoal 
vindo atrás. Quando chegamos à passagem da descida com as cordas o 
Pacheco pediu para parar, pois o acesso à Esfinge estava à direita. Seguimos 
o Pacheco chegamos ao paredão da Esfinge com a corrente e deu para ter 
uma noção que não seria nada parecido com o acesso da Torre dos Sinos. 
Quando eu olhava o formato da Esfinge eu sempre ficava imaginando como 
seria a sua vista leste, mas é uma pena que no cume não da para ver nada 
devido à vegetação e, como estávamos com tempo contado, não deu para 
procurar uma área em que pudesse ter uma vista. No cume da Esfinge eu e a 
Simone começamos a pensar em abortar o Abrolhos da caminhada, pois todo 
mundo sabe que o Abrolhos é uma bifurcação da passagem Noroeste e nessa 
altura do campeonato o cansaço já era bem evidente. 

Na descida da Esfinge decidimos que iríamos até o cume do Abrolhos com o 
Pacheco e o Nativo e começamos a descer a passagem Noroeste rumo à 
bifurcação do Abrolhos. Quando chegamos nela, o Giovane, Feijoada e Nay 
seguiram adiante sentido estação e nos despedimos deles. Quando coloquei 
meu pé no primeiro grampo resolvi abortar o Abrolhos, mas meus 
companheiros deram força e me convenceram a não fazer isso. Pacheco 
seguiu em frente num ritmo acelerado eu fui atrás e de repente comecei a 
sentir um cansaço forte e ele me disse para ir mais tranquilo. Diminuí o ritmo e 
fui seguindo até que me dei conta que não ia rolar subir, meu corpo começou a 



dar sinais de estar chegando ao limite. Comecei a descer e cruzei com a 
Simone e o Nativo e eles me falaram que estava suando frio e para ir descendo 
tranquilo e, caso sentisse que não estava bem, devia parar e esperá-los 
chegar. 

Na bifurcação do Abrolhos peguei minha mochila tomei um gole da água e 
comecei a descida morro abaixo. Olhando para o horizonte dava para ver o sol 
se pondo lentamente e a trilha ficando escura bem lentamente, minha 
preocupação era conseguir passar os paredões de grampos antes que 
escurecesse porque a lanterna que eu tinha era de mão e não de cabeça. Na 
situação que eu estava não seria muito interessante descer os grampos sem 
poder usar uma das mãos e, passando essa parte, seria mais tranquilo 
prosseguir com uma lanterna de mão. Até então eu me sentia cansado, a coisa 
corria bem, estava dando para caminhar na boa e eu tinha água e comida se 
precisasse. Foi descer o primeiro paredão de grampos que meu corpo pesou 
bastante, a cada transição de um grampo para o outro eu sentia meu corpo 
tremer mais e minha cabeça pesando. A minha alegria foi que um pouco depois 
desse paredão havia outro paredão de grampos e na descida deste a coisa foi 
ficando cada vez mais ruça. Fui seguindo a trilha e aí me lembrei do que o 
Nativo e Simone disseram a respeito do cansaço, estava cogitando em parar 
para descansar e de repente comecei a ouvir vozes mais abaixo, eram os três 
que estavam com a gente. Gritei o nome deles e pedi para que me esperassem 
e em pouco tempo alcancei-os e segui acompanhado eles. Lentamente o sol ia 
se pondo, mas ainda restava alguma claridade na trilha e seguimos 
caminhando sem o uso de lanternas um bom trecho, cheguei a ligar a minha 
bem perto do fim onde a inclinação da trilha começa a diminuir. Eu não via à 
hora de acabar logo, sentia meu corpo cada vez mais pesado e a cabeça tonta, 
minhas pernas estavam indo no automático. Meu cérebro estava aturdido e 
pensava coisas bem sem sentido, nosso cérebro não raciocina bem quando 
estamos na exaustão. Continuei andando e quando olho para o chão reconheci 
a calçada feita pelo Toninho Palmiteiro. Eu diria que essa foi umas das 
melhores visões do meu dia, ver isso significava que a trilha tinha terminado e 
que já estava próximo da Estação. 

Sentei em frente ao trilho do trem e o Felipe apareceu, ficamos papeando um 
tempo e de repente aparece uma negada vindo da trilha e no meio delas 
estava o Pacheco. Ele veio até a gente e comentou que estava preocupado 
comigo e desceu atrás de mim para ver se me encontrava. Tinha terminado a 
travessia, tudo parecia correr bem e eu e o Felipe fomos para Eng Lange. 
Deitei-me na rampa da estação e fiquei descansando apreciando as estrelas e 
de repente eu sinto uma sensação estranha no meio do peito e resolvo me 
sentar. Eu havia chegado meu limite físico e quando isso acontece, o 
organismo manda uma resposta dizendo: “chega por hoje meu”, sendo que 
essa resposta é nada menos do que gorfar. Terminado este momento 
maravilho com o céu estrelado o Felipe tira um sarrinho e diz que desta ele não 
vai esquecer nunca mais. 

É uma pena que atualmente a trilha amarela, a rota clássica, encontra-se 
interditada devido a erosão que aconteceu na trilha, embora a interdição tenha 
sido muito importante para melhorar a situação da trilha. Porém o que seria 



necessário fazer é colocar tábuas de contensão para minimizar o impacto e 
conter a erosão. Mas isto implica em ter uma boa gestão responsável pelo 
parque e interesse do IAP em fornecer recursos para isto, pois a manutenção 
de trilha hoje é voluntária, ficando nas mãos da comunidade montanheira, 
escoteiros e outros que se voluntariam para fazer este trabalho. Logo o acesso 
a essas trilhas interditadas acaba ficando restrito apenas aos montanhistas 
mais experientes que as conhecem e levam outros montanhistas para 
conhecê-las. Por um lado conserva-se a trilha e poucas pessoas conhecem e 
pelo outro torna o acesso à trilha “privado” e não público tornando a situação 
mais fácil de administrar. Parte da solução do problema fica nas mãos dos 
montanhistas, enquanto federados à FEPAM, pressionar as autoridades para 
estas enxerguem que boa parte deste problema cabe a elas ajudarem a 
resolver, sendo esta parte a mais complicada da história: conseguir ter políticos 
interessados nas montanhas e no meio ambiente. 

Eu queria agradecer de coração ao Nativo, Simone e o Pacheco por terem me 
levado com eles nessa empreitada, será uma lembrança que eu terei sempre. 
A sensação de olhar para os picos do Marumbi e dizer àquela frase que o 
Stamm dizia: “Já estive lá em cima” é algo que eu não sei como descrever. O 
interessante nisso tudo que faz exatamente um ano desde a primeira vez que 
eu tive no Parque e que todas as tentativas falharam, mas essa deu certa e 
ainda era aniversário de 135 anos do Marumbi. Valeu mesmo gente, curti 
demais essa. Agradeço também ao Giovane, Feijoada e Nay que também 
acompanharam a gente num pedaço e me acompanharam no final. 

Desfiladeiro Catedral ... 



 


