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Introdução
 Este documento apresenta todas as correções, atualizações e adições conhecidas às vias de escalada constantes no livro 
Guaratiba – Guia de Escaladas em Rocha, de 1999, do mesmo autor. Não há aqui a pretensão de uma atualização completa, e nem 
todos dados foram checados pessoalmente pelo autor: foram apenas compiladas as informações a que tivemos acesso, na sua maior 
parte fornecida pelos próprios conquistadores das vias mencionadas ou disponíveis na internet. Isto inclui os dados básicos sobre cada 
nova via, além de diagramas e fotodiagramas, para maior clareza.

É abordada, com a ênfase devida, o problema da falibilidade das proteções de aço inoxidável em ambientes à beira-mar, ou muito 
próximos deste, e o processo, já em curso, de substituição de muitos grampos de inox, em Barra de Guaratiba, por grampos de titânio 
– virtualmente imunes à corrosão por salinidade marinha.

São mencionadas, ainda, muitas outras novidades ocorridas naquela região desde então e que, de alguma forma, positiva ou 
negativamente, guardem relação com a prática da escalada nas falésias locais.

Ao final, incluímos uma seleção de fotografias de ação em vias constantes na edição original do guia ou nesta atualização, para 
melhor divulgar a beleza das escaladas locais e do ambiente onde estão inseridas.

Agradeço a Rodolfo Campos, pelos fotodiagramas, e a Pedro Bugim, pelas valiosas informações e fotografias de novas vias no Pico 
do Perigoso.

Alerta - Proteções fixas à beira-mar: Inox X Titânio
 Quando, na primeira metade da década de 1990, descobrimos o potencial para escaladas com proteção móvel nas inúmeras 
falésias de Barra de Guaratiba e adjacências, colocou-se com mais urgência um antigo problema: que tipo de proteções fixas usar 
onde estas se fizessem necessárias?

Grampos de aço comum ficam podres com grande rapidez devido à ação da maresia. Grampos pintados ou anodizados duram um 
pouco mais, mas ainda assim a sua vida útil é muito curta, exigindo trocas regulares que consomem muito tempo, energia e dinheiro, 
e produzem novas cicatrizes e manchas na pedra, prejudicando a qualidade estética das vias onde são necessários.

Por esta razão, quando, a partir de 1995, eu e diversos amigos passamos a abrir sistematicamente novas vias na região com vistas à 
criação de um variado centro para treinamento no uso de equipamentos móveis na cidade do Rio de Janeiro, optamos por só usar 
como proteção fixa grampos de aço inoxidável de meia polegada, que são tão resistentes às quedas quanto os grampos de aço comum, 
porém, em tese, deveriam apresentar durabilidade muito maior à corrosão. Na verdade, tínhamos a expectativa de que tais grampos 
fossem apresentar uma duração indefinida, “eterna”, aliando segurança, estética e economia de tempo e dinheiro no longo prazo, 
ainda que num primeiro momento a despesa fosse consideravelmente maior do que se grampos comuns tivessem sido utilizados.

Ocorre que em meados da década passada tivemos notícias, num primeiro momento sem muito alarde, de falhas súbitas de chapeletas 
de aço inoxidável instaladas em falésias próximas ao mar (como as escaladas de Barra de Guaratiba) em locais distantes como a 
Tailândia e as Ilhas Cayman Brac. A imprevisibilidade de tais falhas, e a rapidez com que ocorreram em certos casos, acendeu uma luz 
de alerta aqui, mas havia muitas perguntas por responder antes que uma medida mais drástica fosse tomada.

Porém, quando tais discussões ainda estavam em curso, sem qualquer posição conclusiva a respeito, ocorreu, em novembro de 
2009, a primeira falha de um grampo de inox em Barra de Guaratiba: um escalador caiu guiando na via Frango de Macumba, nas 
Paredes de Cima da Falésia dos Orixás, mas foi felizmente detido, ileso, pouco antes de atingir o chão, pelo grampo de baixo, que 
funcionou normalmente. Imediatamente divulguei um alerta pela lista de discussão da Federação de Montanhismo do Estado do Rio 
de Janeiro (FEMERJ), recomendando extrema cautela na utilização de tais proteções, mas ainda não havia evidências suficientes que 
justificassem a medida extrema de interdição total de todas as vias próximas ao mar protegidas por grampos de inox e, além disso, 
aguardávamos, por um lado, por informações conclusivas das pesquisas no exterior e, por outro, pelos resultados de um grupo de 
trabalho instituído pela própria FEMERJ para estudar o assunto.

No entanto, um segundo acidente, desta vez na via Exu, nas mesmas Paredes de Cima, em fevereiro de 2011, eliminou qualquer 
resquício de dúvida: o terceiro grampo de aço inox da via quebrou somente com o peso do corpo do escalador, que sofreu uma queda 
livre até a base e fraturou a mão. Quando tomei conhecimento deste fato, escrevi novamente para a lista da FEMERJ, com solicitação 
de replicação para as demais listas de discussão sobre montanhismo em todo o país, desta vez desaconselhando por completo a 
utilização de tais proteções até que viessem a ser substituídas por algo mais confiável.

A resposta para este problema crucial foi dada por escaladores de diversas nacionalidades envolvidos com o problema similar ocorrido 
na Tailândia: a utilização de grampos de titânio, material virtualmente imune à corrosão marinha, independentemente do tipo de 
rocha onde esteja instalado.
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A discussão técnica sobre estes grampos de titânio foi objeto de texto à parte (http://www.femerj.org/images/arquivos/a_introducao_
dos_grampos_de_titanio_no_brasil.pdf), escrito por mim em parceria com Miguel Freitas, mas o fato é que importei certo número 
de grampos de titânio e comecei a trocar sistematicamente todos os grampos de proteção de inox existentes em minhas vias em 
Barra de Guaratiba e em falésias à beira-mar em outros pontos da cidade por estes grampos de titânio de 10 mm – os quais foram 
certificados por um conceituado laboratório de testes inglês e vêm sendo utilizados em diversos outros centros de escalada à beira-
mar mundo afora.

Grampo de titânio do tipo “Tortuga” fixado na Muquirana.         Grampo de titânio em U fixado no topo da Rainha do Mar.  
Fotos: André Ilha

Portanto, nesta data (25/11/2012), todos os grampos de inox das minhas vias no Pico do Perigoso já foram substituídos por outro 
de titânio. Isso significa que voltaram a ficar perfeitamente seguras para serem repetidas as seguintes escaladas: Você Decide, 
Stalingrado, A Grande Virada, Mamão com Açúcar, Mamão Sem Açúcar, Hora do Recreio, Junta Médica, Hemograma Completo, 
Cobras e Lagartos, Bonitinha Mas Ordinária, Vírus Polimórficos e Muquirana.

Da mesma forma, todos os grampos de inox de todas as vias (minhas ou de outros escaladores) nas Paredes de Cima também já foram 
substituídos por outros de titânio, a saber: Patuá, Yeshua Hamashia, Rainha do Mar, Vodu, Frango de Macumba, Saravá, Nanã, Mau-
Olhado, Rala-Coxa, Bode Preto, Pai-de-Santo, Sai da Reta, Iansã, Exu, Chuta Que É Macumba, Tranca-Rua, Oxossi, Encosto de Exu, 
Obaluaiê, Oxumarê, Oxum, Obá, Oxalá, Ogum e Obatalá.

Foi também substituído o grampo de rapel para acesso às Paredes do Canto, que serve também de parada para quatro vias em móvel, 
que, assim, também já podem ser repetidas com segurança: Fim de Festa, Dança da Chuva, Alucinações à Beira-Mar e Sonho de 
Criança.

Lembramos, ainda, que há diversas outras vias nas Paredes do Canto, Paredes de Baixo, Canyon dos Orixás e Ponta do Picão que são 
inteiramente em móvel, inclusive suas paradas de topo, e outras que, embora possuam grampos de inox no topo, estes são opcionais, 
batidos por comodidade, havendo alternativas com material móvel (ou em árvores ou blocos de pedra) próximas. Somando-se 
tudo isto, portanto, concluimos que Barra de Guaratiba voltou a ser um local com grande número de opções, em variados níveis de 
dificuldade, para aqueles que gostam de escaladas com material móvel, ou para treinamento básico e avançado com este tipo de 
equipamento de segurança.

Sempre que um novo setor de Barra de Guaratiba vier a ser totalmente 
regrampeado com grampos de titânio, daremos publicidade a este fato 
através da lista de discussão da FEMERJ e em outros canais de comunicação 
com a comunidade de escaladores.

Por fim, vale mencionar que mantivemos, de uma maneira geral, o 
padrão de paradas simples que existia nas vias de Barra de Guaratiba 
com os grampos originais de aço inoxidável, até porque se trata, sempre, 
de paradas de topo, que não receberão, nunca, impactos de queda de 
guia, servindo apenas para segurança com corda de cima e para rapel. 
No entanto, em alguns poucos casos, elas foram – ou serão – duplicadas, 
por duas razões básicas: por estarem em uma posição particularmente 
exposta, ou por servirem a duas ou mais vias simultaneamente. 

Grampo de titânio (acima)
fixado ao lado de outro de inox, 
na Fissura Stalingrado. Foto: André Ilha
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Unidades de conservação e outras questões ambientais
 Do ponto de vista da preservação ambiental, duas importantes medidas ocorreram desde então: a transformação das APA 
municipais da Prainha e de Grumari, respectivamente, no Parque Natural Municipal da Prainha (criado pelo Decreto Municipal nº 17.445, 
de 25/3/99), com 126 hectares, e no Parque Natural Municipal de Grumari (criado pelo Decreto Municipal nº 20.149, de 2 de julho 

de 2001), com 805 hectares. 
Estas medidas conferem um 
status de proteção legal 
muito superior às duas áreas, 
que formam um contínuo 
florestal com o Parque 
Estadual da Pedra Branca. 
Neste momento, os planos 
de manejo das três unidades 
encontram-se em fase final 
de elaboração, e este último 
conta, hoje, com cerca de 
50 guarda-parques, o que 
permitirá uma fiscalização 
muito mais adequada e 
um melhor ordenamento 
e suporte às atividades de 
visitação naquela unidade.

Manifestação em defesa da área onde viriam a ser criados os parques naturais  
municipais da Prainha e de Grumari. 1998. - Foto: coleção André Ilha

Ali perto, a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba, outra unidade de conservação estadual, teve sua área ampliada, em 2002, 
em cerca de 800 hectares, chegando assim aos atuais 3.360 hectares que englobam a quase totalidade dos manguezais do fundo da 
Baía de Sepetiba. Em 2010 ela passou a se chamar simplesmente Reserva Biológica de Guaratiba, de forma a adequá-la ao Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), e teve seus limites redefinidos, para melhor gestão.

Uma grande novidade positiva é o fato de que a Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (SMAC) vem empreendendo, 
há anos, um excepcional trabalho de reflorestamento nas encostas que ligam a Ponta do Picão à Praia do Perigoso, que haviam 
sido degradadas por sucessivos incêndios e se encontravam quase que inteiramente recobertas por capim-colonião. Esta gramínea 
exótica invasora sufocava as 
tentativas de regeneração 
espontânea da flora 
nativa, pegava fogo com 
grande facilidade (e, em 
consequência, causava 
ainda mais degradação 
ambiental) e tornava a 
caminhada entre os dois 
pontos algo muito penoso 
nos dias ensolarados. Hoje, 
embora ainda haja algum 
capim a ser combatido no 
sub-bosque, esta trilha 
pode ser feita praticamente 
toda na sombra, e agora 
são as encostas do próprio 
Pico do Perigoso (ou “Pedra 
da Tartaruga”, como vem 
sendo habitualmente 
chamada) que estão sendo 
recuperadas. Aguardamos, 
ansiosos, a conclusão e 
consolidação deste projeto!

Reflorestamento em curva de nível 
no Pico do Perigoso. 

Foto: André Ilha
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No lado negativo, a praga urbana das pichações atingiu em cheio as 
rochas daquela região, seja em pequenos blocos, como o da foto abaixo, 
seja nas paredes rochosas mais evidentes e próximas das trilhas. Embora 
ambientalmente isto tenha pouca significação, a qualidade estética da 
visitação fica seriamente comprometida em virtude da mediocridade dos 
autores de tal gesto.

 
Pichação em pedra na trilha  
para a Praia do Perigoso.  
Foto: André Ilha

Outras informações
 No Pico do Perigoso,  duas mudanças importantes 
aconteceram desde 1999. Em primeiro lugar, o “Batata”, 
solitário morador que durante muitos anos habitou 
o abrigo rochoso à esquerda e abaixo da via Cobras e 
Lagartos, mudou-se, enfim, para local ignorado. Sujeito 
afável, e sempre preocupado com a proteção e recuperação 
da vegetação local, Batata tornou-se muito amigo dos 
escaladores, aos quais sempre oferecia uma xícara de chá 
e dois dedos de prosa. Embora técnica e legalmente ele 
não devesse mesmo estar ali, já que se trata de um parque 
natural municipal, a verdade é que aquele cantinho perdeu 
um autêntico zelador que, à sua maneira, procurou manter 
e melhorar o local.

Cozinha da Toca do Batata.  
Foto: André Ilha

A outra mudança é que o Pico do Perigoso, que, como dissemos acima, cada vez mais (com justiça) é chamado de “Pedra da Tartaruga”, 
virou um point consolidado para a prática do rapel, especialmente nos negativos da “cabeça” da tartaruga, mas também nos blocos 
existentes no topo daquela elevação. Nos finais de semana ensolarados grandes grupos de rapeleiros podem ser encontrados ali, em 
geral com propósitos comerciais. No início, houve um certo conflito de usuários entre rapeleiros e escaladores, quando grampos para 
rapel foram instalados no topo de vias com proteção móvel, e onde havia boas fendas para o estabelecimento das paradas com este 
tipo de equipamento. Tais grampos foram removidos, depois recolocados, depois removidos, mas, enfim, a convivência ficou bem 
estabelecida quando todos os (muitos) grampos remanescentes para rapel, hoje, encontram-se fora do final de tais escaladas.                   

Rapel na Pedra da Tartaruga (Pico do Perigoso). Fotos: André Ilha
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Algumas vias de escalada com proteção móvel foram abertas em 2007 na Ilha Rasa de Guaratiba, que fica entre as Praias dos Búzios e 
de Barra de Guaratiba, mas estas não são descritas aqui porque foram incluídas no Guia de Escaladas da Zona Sul e das Ilhas Costeiras 
do Rio de Janeiro (André Ilha & Kika Bradford, 2011).

Ilha Rasa de Guaratiba. Foto: André Ilha

Atualizações e Correções
1) Não se pode mais fazer a parada/descida com material móvel em Primeiro Banho descrita no Guia de Guaratiba, pois quebraram a 
rocha que tinha um furo que era usado para isto. Faça a parada agora nas casuarinas mais acima.

2) Foi removido o grampo de segurança de Cobras e Lagartos, porque ele havia sido batido para se evitar a porção superior da 
fenda seguida por esta via, que se achava totalmente tomada por uma touceira de cactos. Ocorre que alguém derrubou a grande 
pedra que existia no topo da parede, e esta provavelmente derrubou todos os cactos. Agora, o grampo de aço comum batido pelos 
rapeleiros deve ser usado para parada, mas, 
em contrapartida, a fenda pode ser seguida 
diretamente até o final, tendo surgido ótimas 
colocações para friends mais ou menos na 
altura do antigo grampo.

3) Foi também removido o grampo do meio da 
Lava-Pés, por ter sido considerado supérfluo. 
Ainda falta a via ser guiada sem ele.

4) Como a vegetação avançou e encobriu os 
grampos de topo de Tranca-Rua, um novo, de 
titânio, foi batido nos óbvios degraus acima e 
à esquerda (ver diagrama abaixo).

5) A montanha mencionada no Guia de 
Guaratiba como sendo o Morro da Boa Vista 
chama-se, na verdade, Pedra dos Cabritos; o 
Morro da Boa Vista é a montanha mais alta à 
sua direita, com uma óbvia parede amarelada.

Pedra dos Cabritos. Foto: André Ilha

Morro da Boa Vista. 
Foto: André Ilha

6) No Morro da Faxina, montanha próxima àquelas 
incluídas no Guia de Guaratiba, há uma chaminé 
média/estreita (III, 20 m) cujo nome desconhecemos, 
com proteção em grampos (velhos). Há alguma 
vegetação (arbustos) na via, e a descida é feita a 
partir de uma parada dupla em grampos de ½” no 
cume, de onde se tem vista espetacular de toda a 
região, especialmente da baixada de Grumari, bem 
abaixo. Há alguns grampos esparsos na parede do 
lado direito da chaminé, provavelmente batidos 
de cima para baixo (não se sabe se a sequência foi 
guiada por alguém).
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NOVAS VIAS

Ponta do Picão
Canyon do Picão
Parede Principal

Sem Querer – IV, 25 m
Conquistadores: André Ilha e Bertrand Semelet em 6 de maio de 
2000

Escalada basicamente em agarras que começa na fenda logo acima 
da base de Ossos do Ofício, chega a um óbvio platô que é atraves-
sado para a direita, em direção a Macunaíma, mas, antes de chegar 
a esta, pega uma fina fissura em diagonal para a esquerda até um 
tetinho e um final algo exposto em agarras que leva ao topo da pa-
rede. Proteção em friends pequenos e médios e nuts de cabo. Parada 
em uma boa ponte de pedra.

Via Sem Querer

Falésia dos Orixás
Paredes de Cima

Yeshua Hamashia, IIIsup, 10 m
Conquistadores: Juliano Magalhães e Valdinei Batista em 29 de 
setembro de 2006

Fácil e curta escalada de agarras. É possível alguma proteção com 
friends pequenos na segunda metade, mas é quase um solo.

Chuta Que É Macumba – VIIc, 10 m
Via ensaiada e guiada com proteções pré-colocadas por Arthur 
Esteves em 26 de maio de 2007

Escalada de agarras instigante, do tipo “head point”, ou “esportiva 
tradicional”, que termina no grampo final de Exu. Proteção precária 
em nuts de cabo e friends diversos.
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Via Yeshua Hamashia

Via Chuta Que É Macumba  
e nova posição do grampo de topo de Tranca-Rua
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Pico do Perigoso - Pedra da Tartaruga

Parede da Esquerda
Fissura Stalingrado – VIIa A1, 35 m
Conquistadores: André Ilha e Pedro Bugim em 14 de janeiro de 2006

Belo sistema de fendas, praticamente todo muito bem protegido 
com friends diversos, nuts de cabo e, opcionalmente, hexentrics 
grandes, que atravessa o negativo da “cabeça da tartaruga”. Apesar 
do tamanho diminuto, melhor fazê-la em duas enfiadas curtas, com 
parada com peças médias ao lado de uma boa árvore. Na atlética 
sequência inicial de agarras está o único grampo da via, e daí para 
cima é uma longa sucessão de sequências de oposição e entalamen-
to de dedos, mãos e pés, além de eventuais passadas em tesoura. 
A segunda enfiada é mais fácil (VI), e a parada do topo também é 
feita com equipamento móvel. Atenção com marimbondos na parte 
inicial da via!

Pico do Perigoso “Cabeça da Tartaruga” 

Fotodiagrama: Rodolfo Campos
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Face Norte
Rod Teixeira – 4º VI E1, 70 m
Conquistadores: Pedro Bugim e Liane Leobons em 10 de outubro 
de 2009

Acesso pela trilha dos pescadores na Praia do Perigoso. Via que atra-
vessa toda a face norte e termina ao lado do trepa-pedra usado 
pelos rapeleiros locais para retornar ao cume do Pico do Perigoso. 
Proteção em grampos, com algumas colocações em móvel no final, 
inclusive a última parada (opcional, pois é possível sair para o lado 
andando e pegar a trilha dos rapeleiros).

Variante Karol – IIIsup E2, 20 m
Conquistadores: Pedro Bugim e Liane Leobons em 10 de outubro 
de 2009

Pequena variante de Rod Teixeira, que evita o crux desta via. 

Face Sul
Conexão Rio-Minas – IV, 35 m
Conquistadores: Pedro Bugim e Maria Fernanda Patrício em 25 de 
junho de 2011

Escalada de agarras em parede bastante recoberta de liquens, bem pro-
tegida por grampos, que termina pouco abaixo da base de Festa no Céu. 

Setor da Mamão com Açúcar
Hora do Recreio – IIIsup, 12 m
Conquistadores: André Ilha, Henrique Varella e Gustavo Varella em 
4 de agosto de 2012

Começa com uma chaminé média bem marcada e, do final desta, 
segue em agarras para a direita até um grampo de parada/descida. 
Boa proteção em um friend grande e friends pequenos. Esta via, 
bem como as duas seguintes, encontram-se muito próximas umas 
das outras, e estão situadas entre Mamão com Açúcar, à esquerda, e 
Mamão sem Açúcar.

Junta Médica – IIIsup, 10 m
Conquistadores: André Ilha, Henrique Varella e Gustavo Varella em 
4 de agosto de 2012

Segue uma belíssima laca até o mesmo grampo da escalada anterior, 
com ótima proteção em friends médios e grandes. No lance inicial, a 
parede da esquerda foi usada para os pés, para facilitar. Sem utilizá-
-la, o grau é bem mais elevado. 

Hemograma Completo – VIsup (2)
Conquistador: André Ilha em 2 de setembro de 2012

Fenda clássica de entalamento de pés e mãos, com ótima proteção 
em friends grandes. Termina no mesmo grampo das vias anteriores. 
Por ser a rocha da fenda muito granulosa, recomenda-se fortemente 
o uso de uma luva de esparadrapo.
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Bloco do Topo
Riquinho, O Rico – IVsup, 10 m
Conquistadores: Kika Bradford e Rich Barnes em 6 de dezembro de 
2007

Friends diversos

Via situada à esquerda de Um Novo Dia e da Chaminé Miramar, que 
começa dentro da caverna formada pelos blocos deste setor, em 
lances verticais com ótimas agarras. Depois, segue por um diedro 
levemente negativo e uma fenda em horizontal para a esquerda, 
cujo final é o crux. Parada no topo em um bico de pedra.

Fissura Um Novo Dia, IV, 10 m
Conquistadores: Pedro Bugim e João do Amaral em 15 de maio de 
2011

Curta fenda larga, bem protegida por friends grandes, que termina 
em um grampo de parada/descida logo acima de um pequeno teto.

Chuva de Lacraias – VIIb E1, 15 m
Conquistadores: Pedro Bugim e Liane Leobons em 10 de outubro 
de 2009

Via de agarras protegida por grampos, situada à esquerda de Mira-
mar, bem na reta de uma popular linha de rapel. O crux é um lance 
delicado logo no início, mas a dificuldade é contínua até o topo, 
onde há um grampo de parada/descida.

Pico do Perigoso - Blocos do topo 1

Fotodiagrama: Rodolfo Campos
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Pico do Perigoso - Blocos do topo 2 e bloco isolado

Fotodiagrama: Rodolfo Campos

Bloco Isolado
Chaminé Caixaprego – III E4, 15 m
Conquistadores: Pedro Bugim e Maria Fernanda Patrício em 25 de 
junho de 2011

Mistura de chaminé média com fissura de meio-corpo, quase sem 
possibilidade de proteção, que termina no mesmo grampo de pa-
rada/descida de Cactus Erectus. Friends médios podem ser usados 
no lance final, mas são dispensáveis, devido à facilidade dos movi-
mentos.

Fissura Cactus Erectus – VIIa, 9 m
Conquistadores: Pedro Bugim e Maria Fernanda Patrício em 25 de 
junho de 2011

Via curta e bem forte, bem protegida por friends médios e grandes. 
Começa em uma oposição horizontal por baixo para a esquerda, 
protegida por friends médios, e segue em fissura de meio-corpo 
protegida por friends grandes até o topo, onde há um grampo de 
parada/descida.

Pedra dos Cabritos
Arne Saknussemm – 3º IVsup, 140 m
Conquistadores: Alfredo Neto e Guilherme “Piu Piu” Fonseca em 
outubro de 1999

Variante do Paredão Paulo de Farias em agarras e aderência, prote-
gida por grampos.

Paredão Beto e Laerte – 150 m
Conquistadores: Leonardo Perrone, Rodrigo Souza e Osvaldo “Santa 
Cruz” Pereira em 29 de agosto de 2002

Via de agarras e aderência, bem protegida por grampos e no meio de 
densa cobertura de gravatás.
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Fissura Nagasaki – A1, 25 m
Conquistadores: Leonardo Perrone, Ricardo Borges, Osvaldo “Santa 
Cruz” Pereira, Eduardo Alcazar e Rodrigo Souza em 9 de agosto de 
2003

Fenda que parte da trilha normal da Pedra dos Cabritos e sobe em 
artificial fixo, com algumas passadas em móvel (friends), até o topo 
da parede.

Blocos da Praia
Impacto Ambiental – VIIb
Via equipada com corda de cima por Aloysio Carvalho e Marcelo 
Castro e encadeada por este em 2000.

Via atlética de agarras protegida por grampos.

Nocaute – V (1), 10 m
Conquistadores: Tonico Magalhães e Juliano Magalhães em 26 de 
dezembro de 2004

Via de agarras protegida por 4 grampos, tendo o grampo inicial sido 
usado como apoio.

Fissura Tupã – III sup, 10 m
Conquistadores: Tonico Magalhães e Juliano Magalhães em ?

Fácil escalada em uma fenda larga voltada para a direita, com pro-
teção móvel.

Blocos da Prainha 

Fotodiagrama: Rodolfo Campos
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Ponta do Picão
01 - Flávio Wasniewski na Pirlimpimpim. Foto: André Ilha

02 - André Ilha (guiando) e Henrique Varella na conquista da Ossos do 
Ofício. Foto: Flávio Wasniewski

03 - Benito Esteves (guiando) e André Ilha na conquista de Aprendiz de 
Feiticeiro. Foto: Paulo Chaves

04 - Guilherme Condé e Gustavo Sampaio na Menino do Rio. Foto: Luis 
Cláudio Varella

Galeria de Fotos
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05 - Guilherme Condé e Gustavo Sampaio na Menino do Rio. 
Foto: André Ilha

06 - André Ilha e Henrique Varella na conquista de Nota Dez. 
Foto: Flávio Wasniewski

07 - Catarina Mattos repetindo a Ponto G. Foto: André Ilha

08 - Henrique Varella na conquista da Nota Dez. Foto: Flávio 
Wasniewski

Paredes do Canto
09 - André Ilha e Paulo Chaves na conquista da Lava-Pés. 
Foto: Anja Schwetje

10 - Marcos Madeira na Titânia. Foto: André Ilha
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Paredes de Cima
11 - Marcos Madeira na Frango de Macumba. Foto: André Ilha

12 - André Ilha na conquista da Exu. Foto: Fernando Barroso

13 - Arthur Esteves na conquista da Chuta Que É Macumba. Foto: coleção Artheu Esteves

14 - Flávio Wasniewski na conquista da Rala-Coxa. Foto: André Ilha

15 -Pita no Encosto de Exu. Foto: Luís Cláudio Varella
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Paredes de Baixo
16 -Chris Shepherd (Austrália) na conquista de Tjuringa.  
Foto: Tela Fonseca

Canyon dos Orixás
17 - André Ilha na conquista da Sangue Bom. Foto: Flávio Wasniewski

18 - Flávio Wasniewski na conquista de Rock in Rio. Foto: André Ilha

19 - Ronaldo Franzen Jr. (“Nativo”), André Ilha e Mozart Catão no 
Canyon dos Orixás em julho de 1997. Esta foi a última escalada no 
Brasil de Mozart antes da fatídica viagem à Argentina, onde morreu, 
com dois amigos, tentando escalar a face sul do Aconcágua. Foto: 
Anja Schwetje
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Pico do Perigoso
20 - Pedro “Pow” Aragão em A Grande Virada. Foto: André Ilha

21 - Face Leste do Pico do Perigoso. Foto: André Ilha

22 - Gustavo Varella na Junta Médica. Foto: André Ilha

23 - Henrique Varella na Hora do Recreio. Foto: André Ilha
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Blocos da Praia
24 - Tonico Magalhães na conquista de Tupã. Foto: Nádia 
Moreira

25 - Pedro Bugim na conquista de Um Novo Dia. Foto: 
Antônio Dias

26 - Pedro Bugim na conquista da Cactus Erectus. Foto: 
André Dias

27 - Pedro Bugim em Riquinho, o Rico. Foto: Antônio Dias


