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Ofício Nº 37/2018 
           Rio de Janeiro, 14 de maio de 2018. 

 

À Vossa Senhoria 
Cel. Marcos Antônio Martins da Silva  
Comandante 
Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias - CEP/FDC 

 

ASSUNTO: Regularização da escalada em rocha nas premissas do Forte Duque de Caxias 

  
Prezado Cel. Marcos,    

Primeiramente, cumprimentamos V. Sa. pela nomeação em fevereiro do ano corrente ao comando 

do Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias - CEP/FDC. Desejamos-lhe sucesso nesse 

comando e nos colocamos à disposição para atuarmos em parceria no que tange a prática de 

montanhismo e escalada dentro das premissas do Forte.  

Seguindo reunião com o Major Murillo Jr. realizada no dia 10 de maio de 2018, a Federação de 

Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (Femerj) e o Acceso PanAm vêm, por meio 

deste, solicitar a regularização da escalada em rocha por civis dentro da área militar do CEP/FDC. 

Nos últimos anos a escalada no CEP/FDC era permitida para civis através de um procedimento 

simples de agendamento prévio, apresentação de documento da recepção do Forte para registro e 

assinatura de um termo de conhecimento de risco.  

A prática da escalada em rocha dentro das premissas do Forte – seja no Morro do Leme, Morro do 

Urubu ou em falésias à beira-mar - acontece desde a década de 1960, tendo se intensificado na 

década de 2000, conforme descrito no Guia de Escaladas da Zona Sul e Ilhas Costeiras do Rio de 

Janeiro. Nas últimas duas décadas, os escaladores também tiveram forte atuação em mutirões 

voluntários de retirada de espécies invasoras e reflorestamento na encosta do Morro do Leme. 

A presença de escaladores na área militar também pode contribuir para manutenção e preservação 

da área, uma vez que a presença de escaladores de maneira legal e autorizada pode servir como 

uma extensão dos olhos do comando da área, denunciando possíveis usos ilegais e inadequados da 

área. 

Criada em 2000, a Femerj tem por missão organizar e difundir o montanhismo e a escalada e 

promover sua prática responsável e sustentável no Estado do Rio de Janeiro. Conscientes de seu 

papel não só na organização do esporte, mas também como entidade envolvida na busca de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado e na manutenção do patrimônio cênico natural 

fluminense, a FEMERJ tem empreendido esforços de conservação, mínimo impacto ambiental e 

manejo da visitação em áreas naturais. Atualmente, é composta por onze entidades, é membro 

fundador da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME), que por sua vez é 

registrada no Ministério dos Esportes e é filiada à União Internacional de Associações de Alpinismo 
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(UIAA1). A Femerj e a CBME são parceiras do Acceso PanAm, uma organização que atua com 

conservação e acesso a áreas de montanhismo no âmbito latino-americano, que está, no caso em 

questão, nos apoiando em nosso pleito. 

Desde já agradecemos a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. Os contatos podem ser feitos através da Sra. Kika Bradford, Diretora Executiva do 

Acceso PanAm, que será nossa representante nessa aproximação: (21) 99221-8741 e 

kika@accesspanam.com.  

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

Pedro Bugim 
Presidente – FEMERJ 

 

 

                                                        
1 Union Internationale des Associations d' Alpinisme 
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