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Dados de referência das vias escaladas Inspeção – BIG 500

Via Graduação Altura (m) Número de 
enfiadas

Autores / ano 
de abertura

Ano da última 
manutenção Base da via Proteções Descida Observações / sugestões

Belmonte VI 45 2 C.J. Marchioro / 
1998 2016

Há delimitação de área para 
circulação e cabides para 
pendurar equipamento. Sem 
sinais evidentes de erosão.

Primeira enfiada: chapeletas e 
parabolts em bom estado de 
conservação. Segunda 
enfiada: proteções novas 
chapeletas + barras roscadas de 
inox coladas com adesivo 
químico.

Dois rapeis pela própria via (com 
corda simples de 60m ou 70m); 
há também a possibilidade de 
sair por cima e descer pela rota 
que dá acesso ao cume.

A segunda enfiada passa ao lado 
(menos de 2m de distância) de 
uma colmeia de abelhas em 
atividade.

“Fenda” V 15 1
Autor 
desconhecido / 
1985 (aprox.)

2016

As contenções para a circulação 
em breve precisarão ser 
substituídas. Sinais discretos de 
erosão em alguns pontos. 
Espaço restrito para a presença 
e circulação de escaladores.

Via em móvel. Parada dupla com 
chapeletas + barras roscadas de 
inox coladas com adesivo 
químico.

Um rapel pela própria via.

Tatu Sujo
VI (se 

finalizada 
pela direita)

20 1
E. Fagundes; N. 
Reis; O. Júnior / 
1992

?

Não há delimitação de área para 
circulação. Espaço restrito para a 
presença de escaladores. Sem 
sinais evidentes de erosão.

Pinos e chapeletas em razoável 
estado de conservação.

Um rapel pela própria via ou 
diretamente pela trilha que dá 
acesso ao setor sul.

A parada original da via (com 
pinos “p”) não é mais utilizada; 
há uma parada alternativa à 
esquerda com chapeletas e 
parabolts em bom estado de 
conservação. Há blocos soltos 
próximo à parada, no final da via. 
Há uma colmeia de abelhas bem 
próxima à base da via e à trilha 
que dá acesso a ela.

Ressaca do 
Galpão 7a 15 1 C. Pamplona / 

2015 2015
Há delimitação de área para 
circulação. Sem sinais evidentes 
de erosão.

Chapeletas e parabolts de aço 
carbono em bom estado de 
conservação. Algumas delas, 
contudo, apresentam sinais de 
oxidação.

Um rapel pela própria via.

Lucidez do 
Galpão 7a 15 1 C. Pamplona; 

A. Sette / 2015 2015
Há delimitação de área para 
circulação. Sem sinais evidentes 
de erosão.

Chapeletas caseiras e 
parabolts de aço carbono em 
bom estado de conservação. 
Algumas delas necessitam 
reaperto.

Um rapel pela própria via.

Rim de Pedra V 30 2

C.J. Marchioro; 
F. Tolotti; M. 
Barp; A. Müller; 
J. Lima / 2016

? Não há delimitação de área para 
circulação. Sinais discretos de 
erosão em alguns pontos.

Chapeletas e parabolts (alguns 
conjuntos de aço carbono e 
outros de aço inox) em bom 
estado de conservação. A 
primeira proteção (travessia na 
árvore) e a última (antes da 
parada) apresentam sinais de 
oxidação.

Um rapel (com corda de 60m ou 
mais) pela própria via. A descida, 
em função da localização da 
parada, dá-se por cima de 
vegetação.

Há dois blocos grandes soltos 
(encaixados) abaixo da parada. 
A modificação do lugar da 
parada, deslocando-a para a 
direita, melhoraria bastante o 
rapel e evitaria o desprendimento 
dos blocos soltos.

Os 
Compadres VI 45 2

C.J. Marchioro; 
C. Pamplona; F. 
Tolotti; P. 
Menezes / 2014

2014

Há delimitação de área para 
circulação e cabides para 
pendurar equipamento. Sem 
sinais evidentes de erosão.

Chapeletas e parabolts (alguns 
conjuntos de aço carbono e 
outros de aço inox) em bom 
estado de conservação. Há 
sinais de oxidação em algumas 
chapeletas do final da primeira 
enfiada.

Dois rapeis pela própria via (com 
corda simples de 60m ou 70m); 
há também a possibilidade de 
sair por cima e descer pela rota 
que dá acesso ao cume.

A segunda enfiada passa ao lado 
(cerca de 5m de distância) de 
uma colmeia de abelhas em 
atividade.
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Papa- Léguas V 15 1 F. Tolotti; M. 
Barp / 2015 ?

Há delimitação de área para 
circulação. Sem sinais evidentes 
de erosão.

Chapeletas e parabolts de aço 
carbono em bom estado de 
conservação. Algumas delas, 
contudo, apresentam sinais de 
oxidação.

Um rapel pela própria via.

Neste setor há bastante 
vegetação na parede; rapeis fora 
da linha da via acabam 
ampliando a área de impacto 
estabelecida por elas.

Mutley V 15 1 F. Tolotti; M. 
Barp / 2015 ?

Há delimitação de área para 
circulação. Sem sinais evidentes 
de erosão.

Chapeletas e parabolts de aço 
carbono em bom estado de 
conservação. Algumas delas, 
contudo, apresentam sinais de 
oxidação.

Um rapel pela própria via.

Neste setor há bastante 
vegetação na parede; rapeis fora 
da linha da via acabam 
ampliando a área de impacto 
estabelecida por elas.

Encantada V 35 2
C. Pereira; L. 
Marques; P. 
Costa / 2014

?

Há delimitação de área para 
circulação. Focos de erosão na 
base da via e na trilha que dá 
acesso a ela.

Chapeletas e parabolts de aço 
carbono em bom estado de 
conservação. Algumas delas, 
contudo, apresentam sinais de 
oxidação.

Um rapel pela própria via (ideal 
com corda de 70m).

Totem Tolotti VI sup 20 1
C.J. Marchioro; 
F. Tolotti; M. 
Barp / 2015

2017

Há delimitação da área de 
circulação, cabides para 
pendurar equipamento e 
contenções. Apesar dessas 
medidas, há focos de erosão na 
base da via e na trilha que dá 
acesso a ela. Espaço restrito 
para a presença e circulação de 
escaladores.

Chapeletas e parabolts de aço 
carbono em bom estado de 
conservação. A parada (dupla, 
com chapeletas Bonier - bom 
estado de conservação) fica na 
parte superior do totem, a uns 
quatro metros da borda.

Um rapel pela própria via.

Guia Luthy 7a 15 1
C. Pamplona; 
P. Menezes; A. 
Sette / 2014

2015

Há delimitação da área para 
circulação. Base da via sobre 
afloramento. Sem sinais 
evidentes de erosão. Espaço 
restrito para a presença e 
circulação de escaladores.

Chapeletas e parabolts de aço 
carbono em bom estado de 
conservação. Algumas proteções 
necessitam de reaperto.

Um rapel pela própria via.

17 de Maio V 10 1 A. Sette; A. 
Florinda / 2015 ?

Não há delimitação da área para 
circulação. Focos de erosão na 
base da via e na trilha que dá 
acesso a ela. As contenções 
existentes precisam ser 
substituídas.

Chapeletas e parabolts de aço 
carbono em bom estado de 
conservação. Algumas proteções 
necessitam de reaperto.

Um rapel pela própria via; há 
também a possibilidade de sair 
por cima e descer pela rota que 
dá acesso ao cume.

Caminho de 
Meio VI 40 1

C. Pamplona; 
P. Menezes / 
2017

2017
Não há delimitação da área para 
circulação. Ainda sem sinais 
evidentes de erosão. 

Via mista. Chapeletas e 
parabolts de inox em excelente 
estado de conservação.

Dois rapeis: um para acessar a 
parada da via Cabeça de Porco e 
outro, por ela, até o chão.

Cabeça de 
Porco VI 40 2

A. Reis; 
E. Prochnow / 
1998

1998

Não há delimitação da área para 
circulação. Base bastante 
precária, coberta por vegetação. 
Necessita de manejo para efetiva 
utilização.

Pinos de aço carbono em 
excelente estado de 
conservação. A segunda enfiada 
pode ser feita com a utilização de 
equipamento móvel.

Dois rapeis pela própria via.

Na metade da segunda enfiada a 
via segue por um trepa mato 
que, para ser efetivamente 
utilizado, necessita de manejo.

Piolet de 
Foice VI 70 3

CJ Marchioro; 
F. Tolotti; J. 
Lima; C. 
Pamplona; P. 
Menezes / 2017

2017
Não há delimitação da área para 
circulação. Ainda sem sinais 
evidentes de erosão. 

Via mista. Chapeletas e 
parabolts de inox em excelente 
estado de conservação.

Dois rapeis: um para acessar a 
parada da via Cabeça de Porco e 
outro, por ela, até o chão. O 
primeiro rapel exige corda de 
70m ou mais.
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The Dark Side 
of the Moon 7a 25 1

C.J. Marchioro; 
C. Pamplona / 
2017

2017

O acesso à base se dá por meio 
de um rapel (pela própria linha 
da via). Não há delimitação da 
área para circulação. Base 
precária, coberta por vegetação. 
Necessita de manejo para efetiva 
utilização.

Chapeletas e parabolts de inox 
em excelente estado de 
conservação.

Um rapel pela própria via (para 
acessar a base). A saída se dá 
por cima (e, para isso, faz-se 
necessário completar a via).

Sugestão: melhorar a sinalização 
de modo a partir mais fácil 
localização da via.

Coragem e 
Envergadura 7b 35 2

C. Pamplona; F. 
Tolotti; P. 
Menezes; C.J. 
Marchioro / 
2015

2015

O acesso à base da via se dá por 
meio de um rapel de cerca de 
50m realizado fora da linha da 
via. Não há delimitação da área 
para circulação. Ainda sem sinais 
evidentes de erosão. 

Chapeletas e parabolts de aço 
carbono em bom estado de 

conservação.

Dois rapeis pela própria via. 
Contudo, como o acesso à base 
se dá mediante rapel (realizado 

fora da linha da via), para sair do 
local há três possibilidades: 1) 

sair diretamente por cima, após 
completar a via, por trilha não 
sinalizada e passando muito 
próximo a uma colméia de 

abelhas; 2) realizar mais uma 
rapel (30m) desde a base 

(utilizando a primeira 
proteção  da via que fica à 

esquerda) e acessar uma trilha 
mal sinalizada que dá acesso à 
estrada; 3) subir pela linha de 
rapel utilizada para acessar a 

base da via (neste caso, faz-se 
necessário deixar uma corda 

fixa).

Há uma colméia de abelhas 
próxima (cerca de 4 metros) à 

parada da segunda enfiada. Em 
função disso e da inexistência de 
trilha sinalizada para saída por 

cima, recomendamos aos 
escaladores, para sair do local, 

utilizarem as opções 2 ou 3 
descritas ao lado. Ou então que 
se institua uma trilha sinalizada 
por cima e sua utilização se dê 
em função da maior ou menor 
atividade das abelhas. Faz-se 
necessário também sinalizar 

melhor a trilha que dá acesso ao 
local do primeiro rapel.

Outras observações: as trilhas de acesso aos morros que partem do Refúgio Sonho de Montanhista estão sinalizadas e possuem 
contenções nas partes críticas. Na trilha que dá acesso ao setor sul do Yeye foi realizado recentemente manejo preventivo com 
substituição da maior parte das contenções. Já a trilha que dá acesso ao Morro dos Cavalos, necessita de algum manejo (substituição 
dos degraus de madeira, por exemplo), em especial na sua parte mais íngreme. Na parte de cima do Morro dos Cavalos (mirante norte) 
seria importante que o acesso às e/ou que a localização das vias de escalada fossem melhor sinalizados; na parte de baixo, a trilha 
que dá acesso às vias Caminho do Meio e Piolet de Foice (desde a estrada) necessita de manejo e melhor sinalização. 


