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º ATENÇÃO º  

 

A escalada em rocha é uma atividade perigosa, que pode resultar em 
graves ferimentos ou até mesmo em morte. 

Para sua segurança pessoal, não dependa exclusivamente de nenhuma 
informação obtida neste guia. Não nos responsabilizamos ou oferecemos 
quaisquer garantias referentes a todo o conteúdo do mesmo. 

A sua segurança depende do seu próprio julgamento, baseado numa 
instrução competente, experiência e conhecimento da sua real habilidade em 
escalar (seus limites). 

Este guia não é um substituto para um instrutor ou guia de escalada em 
rocha. Caso você não conheça ou possua dúvidas em relação às técnicas de 
segurança necessárias para realizar uma escalada, procure um instrutor ou um 
guia especializado. 

A graduação contida neste guia é baseada no documento: FEMERJ. 
Sistema Brasileiro de Graduação de Escaladas – Uma Proposta de 
Atualização, 2003. 

Infelizmente, não é possível assumir a exatidão dessas informações, 
principalmente no que diz respeito aos croquis e aos graus de dificuldade 
sugeridos ou estabelecidos de todas as vias de escalada aqui descritas e 
comentadas. Desse modo, esse guia se propõe a ser apenas uma referência 
da escalada em Brejo da Madre de Deus. 

Vias novas podem ser criadas ou desativadas sem aviso prévio. 
Agarras podem quebrar, grampos ou qualquer outro tipo de proteção podem 
ser retirados ou estar em péssimas condições, dificultando ou tornando a via 
mais exposta. Não é possível, muitas vezes, atualizar todos esses dados em 
tempo hábil ou até mesmo ter conhecimento de todos esses detalhes. Além 
disso, opiniões a respeito dos vários aspectos técnicos da via podem ser 
inteiramente subjetivos e não ter nenhuma validade de acordo com as 
habilidades de determinado escalador. 

Assim, procure sempre ficar ligado e se informar antes, de preferência 
com um escalador local, sobre as condições de determinada via e o modo mais 
seguro de escalá-la.  

 

Boas Escaladas! 

 

Cauí Vieira 
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Ética Local: 

• Cuide das trilhas e vias, não faça barulho desnecessário e nem moleste 
os animais. 

• Não deixe lixo e nenhum tipo de rastro. 
• Não faça fogueiras e não fume. 
• Faça o possível para reduzir os danos à vegetação. 
• Se for conquistar lembre-se: 

o Não coloque grampos exageradamente; 
o Privilegie proteções móveis e naturais; 
o Não coloque nem cave agarras artificiais na rocha. 

• Não altere o padrão de proteções das vias de escalada sem a 
autorização dos conquistadores. 

• Respeite os moradores locais, e proprietários das terras, peça 
permissão para entrar e aceite suas condições. 
 

Dicas de Segurança: 

• Deixe sempre alguém avisado sobre seu roteiro e provável hora de 
retorno. 

• Confira seus nós e a fivela do baudrier/cadeirinha. 
• Inspecione seu equipamento e troque quando necessário. 
• Conheça seus parceiros de escalada e seus hábitos. 
• Confira se há alguém fazendo sua segurança corretamente. 
• Leia todos os avisos de atenção - eles podem salvar sua vida. 
• Equipamento fixo é duvidoso - pense sempre num backup. 
• Olho atento às condições do tempo. 
• Sempre leve lanterna para suas escaladas. 
• Use capacete. 
• A rocha quebra - teste suas agarras. 
• Sempre cheque duplamente o seu sistema de rapel. Não esqueça de 

usar um prussik (ou similar) de backup. 
• Escale com inteligência. Sua segurança é sua responsabilidade. 

 

Outras Dicas: 

• Sempre que possível desça pela trilha, tende a ser mais seguro, menos 
impactante e desocupa a parede para outras cordadas. 

• A numeração do equipamento móvel encontrado nos croquis do guia é 
referente aos Friends Rock Empire Durango, quando não, estará 
mencionado no croqui (ex.: #6 W.C. Friend = numero 6 da wild cowntry). 

• Apesar de Brejo da Madre de Deus ser uma cidade do Nordeste 
brasileiro, em determinadas épocas do ano (geralmente de abril a 
setembro) as temperaturas ficam bem baixas, portanto: ande sempre 
com anorak (tomar chuva na escalada pode causar hipotermia) e uma 
blusa de frio (os desavisados passam frio de noite). 
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Fique esperto: 

 

• Nem pense em passar uma corda diretamente por dentro do olhal de 
uma chapeleta: isso é fatal para sua corda e pode ser fatal para você. 
Um equipamento abandonado custa muito menos do que a sua vida ou 
o custo de uma fratura; 

• Não faça top-rope diretamente nas paradas,isso além de danificar a sua 
corda, traciona as proteções( em caso de queda) para as laterais..não 
custa nada montar uma parada de “verdade” para fazer um top-rope ou 
então usar 2 “costuras” e equalizar a parada para um top-rope; 

• Tenha o máximo de atenção ao fazer o rapel. Algumas vias necessitam 
de exatos 30 m de corda para o rapel em corda dupla, portanto, tenha 
certeza que sua corda é suficiente para rapelar! Confira duplamente se 
tudo está montado corretamente antes de rapelar. A quase totalidade 
dos acidentes acontecem durante o rapel: estamos cansados, a via 
acabou e o rapel é apenas uma forma de chegar ao chão..faça isso de 
forma segura, sem trancos e com muita atenção; 

• Se você se sentir inseguro, então não escale! A sua segurança vale 
muito mais do que um ego” ferido”. Todos nós temos os nossos dias 
ruins; 

• Por último: Informe-se, converse e dialogue! Sempre tem alguém 
escalando que pode dar umas dicas importantes para que você possa 
escalar com segurança! 
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COMO CHEGAR?  

 
• Distância do Recife - 200 km aproximadamente (2 horas e 30 minutos). 
• Pegue a BR-232, em Caruaru entre para Fazenda Nova (onde tem o 

espetáculo da Paixão de Cristo). Depois de passar por Fazenda Nova siga 
em frente, são mais 20km até Brejo da Madre de Deus. 

 

As coordenadas geográficas são: 

• Latitude:      -8:08:41.225 
• Longitude:   -36:21:39.07 
• Altitude:        627m 
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PEDRA DA BOMBA 

Para chegar à pedra da Bomba, pegue uma estrada de terra à norte no 
trevo da cidade, sentido Cacimba de Pedro, em seguida vire a direita p/ 
Baixinha, após o povoado, de onde já se vê a pedra, pega-se uma estrada 
para o Sítio Serra Rasa de Baixo, onde passa duas porteiras e pare o carro 
perto de uma casa rosa, a trilha inicia-se atrás dessa casa e dura 
aproximadamente 20min. 

Faixa de Gaza ( 3° VIsup E2/E3) 150m 

A via pode ser dividida em duas partes: chaminé/canaleta vertical e 
rampões. Na primeira parte sobe-se um trepa-mato até o platô onde se 
encorda e sobe duas enfiadas de canaletas/chaminé, a primeira protegida 
com móveis grandes, a segunda em fixo. A partir daí são 3 enfiadas mais 
expostas, rampões até o cume, e só existem grampos nas paradas, que são 
simples. 
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BARRA DE FARIAS 

Barra de Farias, distrito distante 10 km de Brejo, dispõe de duas vias de 
escalada, os blocos onde se encontram as vias podem ser avistados da 
rodovia, são conhecidos como Pedra Selada e Pedra do Morcego. 

1. Travessia do Serrote (2º IV) 100 m 

“Na Pedra Selada, um longo e delicioso sobe-e-desce nos dois cumes 
principais e pontas secundárias, com proteção em 4 grampos e mais um no 
final para rapel. Parece aquelas coisas de Itatiaia, só que bem mais quente.” 
(André Ilha). Croqui abaixo. 

2. Madredeus (VI, 20 m) 

Uma fenda quase toda em móvel exceto por um grampo entre o final da 
fenda e o topo da formação (André Ilha). Croqui abaixo: 
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SERRA DA PRATA 

 Na Serra da Prata existe uma via de escalada, um solo e um projeto não 
muito grande. O cume pode ser acessado por uma estrada (somente em 4x4 
ou moto) e o visual do mirante é incrível! Na mesma área existem 2 falésias: 
Falesinha e Falésia da Baleia. 

1. Dau e as Cascavéis (4° VIIb E3 D2) 268m 
 

Esta é a segunda maior via de Brejo, possui 9 enfiadas de 30m. A escalada 
é predominantemente em aderência e microagarras, somente o crux é uma 
pequena parede vertical bem protegida e com regletes. Após a última parada, à 
direita existe uma trilha em “S’’ que leva ao cume, siga caminhando sobre o 
capim até chegar às antenas e no mirante, existe uma estrada pra descer até 
Brejo, existe um atalho pegando à direita na primeira porteira, descendo pelo 
paso até o início da estrada. 
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2. JC (2° III Solo) 60m 
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FALÉSINHA DA PRATA 

 Para chegar nesse setor existem duas formas: Pela estrada que vai pro 
cume da Serra da Prata, entrar à esquerda na porteira (a pé) após o povoado, 
margeando a cerca pra esquerda, ou pegar a trilha à esquerda logo no início da 
estrada e subis caminhando alguns minutos. 
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PEDRA DA SANTA 

A Pedra da Santa localiza-se à esquerda de quem chega à cidade, um 
pouco abaixo da Serra da Prata, conta com dois Top Ropes e grande potencial 
para novas conquistas. 

 

1. Aperreio de Domingo (VI) 
2. Uruvaca(Vsup) 
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DIEDRO 

 Olhando de frente pra Serra do Estrago, à esquerda fica a via “Virgem 
Maria Santíssima”, e continuando à esquerda vê-se o Diedro dos Grampos Mal 
Batidos. Existem mais algumas vias e boulders neste setor. 

Para chegar à base, entre ao lado de uma casinha que tem bem em frente 
ao diedro, procure o morador (Sr, Pépe) que poderá te indicar o início da trilha, 
que fica atrás da casa. 
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VIAS ESPORTIVAS 

1. CagaTongo (IV) - 5 costuras 
2. Tangente (IV) - 4 costuras 
3. Vértice (IV) - 4 costuras + nut médio 

 
VIAS TRADICIONAIS 
 

1. Deprê (3° IV E3) 90m 
 
Via em aderência e micro-agarras, escalada fácil com proteções 
distantes nos trechos mais fáceis. CROQUI NA PÁGINA ANTERIOR. 
 

2. Diedro dos Grampos Mal Batidos (4° IV E2) 80m 
 

 Um diedro amarelo em diagonal para esquerda visível da rua. Protege-
se com um jogo de friends, repetir as peças grandes pode ajudar, as paradas 
são fixas e o rapel é pela via com 2 cordas. Em certas épocas do ano pode 
escorrer água em alguns trechos da fenda, há também musgos que deixam 
alguns trechos escorregadios. Não deixa de ser uma bela via! 
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FURNA DO ESTRAGO 

O Setor da Furna do Estrago conta com vias esportivas e tradicionais de 
até 320m. Pode-se subdividir em dois setores: as falésias (Furna, Desenhos e 
Caverna) e a Serra do Estrago (Rampão e Topete). 
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1. FURNA (CEMITÉRIO INDÍGENA)  
 

Na pedra da furna existem três vias, dois top ropes e um boulder, atualmente 
encontra-se desativada para novas conquistas utilizando proteções fixas, 
porém as vias já conquistadas podem ser escaladas à vontade.  

 

1. Fumo Goiano (9a/b) Via toda fixa com um lance boulderistico perto da 
quarta chapa, 7 costuras. 
 

2. Cabeça Chata (8b) Via técnica, inicia no positivo e entra em um diedro 
levemente negativo, onde é o crux. 7 costuras. 

 
3. Fendoca (? Top Rope) uma fenda cega em forma de meia-lua, as 

agarras somem o meio da via, mas deve ser possível.  
 

4. Diedro do Cavalo Manco (7a E2) um lindo diedro para esquerda que 
termina com um lance de equilíbrio, já depois do diedro, o que dá o grau 
da via. Friends pequenos ou um jogo de nuts protegem bem a via, o 
lance depois do diedro é protegido por uma chapeleta, a via tem parada 
dupla. 

 
5. Couro de Cobra (8a E2) é uma fenda em diagonal para a esquerda 

perfeita para entalamento de mãos e dedos, para proteção use 2 nuts 
pequenos e friends #3 e 4(repetido), possui parada fixa.  
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2. DESENHOS 
 
Na pedra dos desenhos também existem vias esportivas fixas e móveis 

(bom campo-escola) e é possível montar top rope em todas. 
 

 
 
1. Perna Longa (3° E2) Fenda curta porém muito bonita, é a via mais fáil 

do setor, para proteger bem use dois friends médios e um ou dois #6, 
pode-se fazer apenas com duas fitas grandes, laçando um bico de pedra 
e uma pedra entalada, antes do final da fenda existe uma chapeleta. 

2. Teletombis (III E5) Solo inicia-se junto da perna longa, segue a fenda 
da direita até o final e faz-se um lance em agarrinhas não muito 
confiáveis. 

3. Pica-Pau (VIsup E1) começa em um diedro em móvel (peças 
pequenas) e segue reto pela agarrência depois do fim do diedro, 
protegido por 1 grampo + parada dupla. 

4. Gasparsinho (5 sup E2) começa no mesmo diedro da pica-pau, depois 
entra em uma diagonal para direita, passando pela vegetação e 
entrando em uma fenda fina no canto superior direito da falésia. Leve 1 
jogo de friends. 

5. Scoobydoo (8a) Via toda fixa (7 costuras) de aderência e microagarras  
6. Demônio da Tazmânia (8a E2) Quatro costuras protegem a primeira 

parte, muito técnica em microagarras, a segunda parte é a fenda comum 
à via gasparzinho, já mais tranqüila e protegida com as peças #3/4 e #4. 

7. Pedrita (V E2) Última via da direita, toda fixa, começa em cima de uma 
laca, leve cinco costuras. 
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3. CAVERNINHA 
 
Para chegar à caverninha pegue uma trilha em frente o Diedro do Cavalo 

Manco, na pedra da Furna e desça uns 10m, a primeira pedra à esquerda 
possui um projeto em highball, em seguida avista-se a onda, onde fica a via 
Psicólogo (VIsup), desça outro lance e chega-se na caverninha, onde existem 
mais três vias fixas. 

 

PARTE EXTERNA 

 

 
 

1. Psicólogo (VIsup E1) Via na aresta direita da pedra, trabalho forte de 
oposição, cinco costuras. 
 

2. Psicopata (VIsup E2) Ótima via, boas agarras, resistência. Aresta 
oposta à Psicólogo, inicia-se em técnica de tesoura (ou escalando pela 
face, grau desconhecido), continuando pela aresta até a parada comum 
às duas vias. O seg pode improvisar uma parada laçando uma pedra na 
base da via, ou ancorar-se no primeiro grampo, pois a base da via é um 
buraco! 

 
*A via pode ser escalada iniciando em móvel no “andar de baixo”, friends 
médios protegem a fenda de IV grau que chega ao platô de início da Psicopata 
(original). Por Cauí Vieira. 
 
*Esquizofrênico: Escalar a Psicopata e desescalar pela Psicólogo. Por Dago 
Ivan. 
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PARTE INTERNA 

 

1. Arestarisca (7c E1) começa em um boulder, que da o grau da via, é a 
via da direita, após o boulder faz-se uma pequena diagonal pra 
esquerda e entra em uma chaminé de ½ corpo, via toda fica, 7 costuras. 

 
2. O diabo é o pai do rock (projeto) ao lado da arestarisca, começa em 

um boulder fortíssimo e entra na mesma chaminé, 6 costuras. 
 

3. Fábrica (VIsup E2) é a via da esquerda, aconselha-se sair com a 
primeira costurada, outro início bem na reta da mesma chaminé, segue 
por ela depois. Leve cinco costuras. 
 

4. Filtro de Energia (VI) Via curta e técnica, 4 costuras, grampos P ½”. 
 

5. Panda Espacial (7b) A via segue por uma fissura cega, escalada 
técnica protegida com grampos de ½”, 6 costuras. 
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4. CAMPO-ESCOLA  

Pequena parede repleta de agarras sólidas, bastante utilizada para 
cursos. Para chegar continue na trilha e após a via “Couro de Cobra” vire à 
esquerda. Passando embaixo de uma caverna. 

 

 

1.  Curumim (III) 7m: 5 costuras. 

2. Low Batery (V) 8m: Top rope 
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SERRA DO ESTRAGO 
 

Na Serra do Estrago está localizada a maior via de Brejo da Madre de 
Deus até o momento, e segunda maior via de Pernambuco. A Coroa de Brejo, 
conhecida pelos escaladores como Topete conta com duas vias em móvel com 
aproximadamente 30m, o acesso é pelo Rampão ou pela trilha+rapel e a 
descida é pela trilha que sai nas falésias em baixo. Nas outras vias é melhor 
rapelar. 

 
 
 

 
1. Rampão 
2. Vídia Bandida 
3. Estilo Élvis 
4. Pastor João e a Igreja Invisível 
5. Protocolo de Kyoto 
6. Caninana 
7. Código Barnabé 
8. Piolho de Cobra 
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1. Rampão ( 2° VIsup E3 D2) 290m 
 

O Rampão é a maior via de Brejo, escalada relativamente fácil com 
trechos de aderência e escalaminhada. Sua grampeação é toda fixa, porém os 
grampos são relativamente mais espaçados nos trechos de baixa dificuldade 
técnica (escalaminhadas). Na última enfiada existe o lance do boulder, porém 
este não é obrigatório, podendo ser transpassado com um estribo na chapeleta 
ou desviando para a esquerda, margeando a grande laca onde o lance se 
encontra (leve umas 2 peças grandes). Alguns grampos das duas primeiras 
enfiadas estão mal batidos e deverão ser tocados, mas pode-se laçar o tarugo 
por enquanto. O rapel é um pouco complicado devido às diagonais, melhor 
com duas cordas para descer de para em parada (duplas). A melhor opção 
para quem escala o Rampão é escolher uma das vias do topete para ir pro 
cume e descer pela trilha até as furnas. 
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2. Vídia Bandida (3ª VI E3 D1 193m) 
 

Via iniciada pelo Lúcio e Nequinho em chapeletas e terminada em 
grampos P, escalada em laquinhas, regletes, agarras e aderência. A via segue 
por uma linha reta até a base do topete. Algumas paradas não estão 
duplicadas e para rapelar utilize uma ou duas cordas de 60m. 

 

 



 

3. Estilo Élvis (7ª E1 30m)
 

Bonita via com lances de chaminé, meio corpo e diedro, toda em móvel 
exceto por uma chapeleta no meio e um grampo no final da via, a proteção 
pode ser feita com um jogo de friends com peças m
nuts e hexentrix são boa opção também.

 

Estilo Élvis (7ª E1 30m) 

Bonita via com lances de chaminé, meio corpo e diedro, toda em móvel 
exceto por uma chapeleta no meio e um grampo no final da via, a proteção 
pode ser feita com um jogo de friends com peças médias e grandes repetidas, 
nuts e hexentrix são boa opção também. Croqui: Ver Rampão. 

27 

Bonita via com lances de chaminé, meio corpo e diedro, toda em móvel 
exceto por uma chapeleta no meio e um grampo no final da via, a proteção 

édias e grandes repetidas, 
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4. Pastor João e a Igreja Invisível (Vsup E2 25m) 
 

Opção mais fácil para fazer cume, começa pela Estilo Élvis até uma fenda 
horizontal, em cima dela vai atravessando para a direita até chegar na base de 
um diedro, é bom montar uma parada em um platô de terra, a partir daí a via é 
pra cima, passando por um diedro (proteja com peças # 5, 6 e 7 + camalot 6) 
depois por uma canaleta onde a proteção é feita laçando duas árvores (cuidado 
com abelhas) em seguida outro diedro, mais umas peças médias e um grampo 
no cume. 

 

 
 

5. Protocolo de Kyoto (VI E4) 25m 
 

A via segue uma laca e é protegida em móvel e termina em baixo de 
umas orquídeas, no final da laca existe um grampo para rapel. Escalada muito 
bonita e exigente nas colocações móveis. 
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6. Caninana (3° IV E3 D1) 200m 
 

A via tem início ao lado de um diedro e começa protegida por grampos 
estranhos e fora dos padrões para a época atual, porém, de conquistadores 
desconhecidos, portanto continuam lá, estes grampos a via segue normal até 
em baixo dos blocos do “topete”. Subindo as chaminés de trepa-pedra após a 
última parada chega-se ao cume. 

 
*Se for escalar de 60 em 60m, fique atento pois de P2 a P4 são mais 
de 60m e a corda acaba no grampo anterior à p4. 
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7. Código Barnabé (4° VIIa A0/7b E2 D1) 215m 
 

A Código Barnabé começa com uma enfiada técnica de 6sup, depois são 
vários lances de III e IV grau até o crux em livre 7b que pode ser feito em A0, 
em seguida alguns lances de III grau até a base do topete: última enfiada, uma 
“esportiva” de 7a. 
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8. Piolho de Cobra (4° VIIa E3 D1) 235m 

 
Via com alguns lances em aderência e uma enfiada vertical com 
regletes (laquinhas) graduada em 7a. 
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9. Em Busca de um Sonho (II Solo) 
 

 
 

10. Virgem Maria Santíssima (5sup E1 25m) 
 
Chaminé de 25m, entrada pelas furnas, passando pelas vias da serra 
do estrago e continuando margeando a pedra. 
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SERRA DO PONTO 

A Serra do Ponto é o ponto mais alto de Pernambuco, possui acesso por 
caminhada além de duas vias, uma na face principal e outra na contra-face. 

1. O Trato (3° IIIsup E3 D1) 230m 

Escalada relativamente fácil, com predomínio de lances em aderência e 
alguns trechos expostos. Do final da via ao cume da Serra do Ponto pode-se 
subir caminhando por cerca de 500m.  
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2. Deuses Esquecidos (D4 4° VIIc? A2 E3) 220m 

Único D4 de Pernambuco, boa parte da via é em artificial tornando a 
escalada lenta, há trechos que ainda poderão ser livrados. O acesso é 
complicado, tornando-a uma das vias de maior comprometimento do local. A 
escalada e o visual são incríveis, sem dúvida um dia de escalada dos bons! 
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Acesso: Parar o carro no estacionamento da Bicuda, seguir até a casa rosa, 
entrar nela e pegar a trilha à direita, passar os lajedos e subir a 
garganta/cânion seguindo o rio. Há um totem (pouco antes do último lajedo, 
onde escorre água) marcando a entrada pra via, já quase no fim do cânion, 
onde se vê a parede toda. Entrar à esquerda no totem até chegar à parede, 
depois descer margeando-a por 50m. A base da via fica em um platô alto, o 
primeiro grampo está alto, na parte vertical. Aproximadamente 1h30min de 
aproximação. 

Água: Coletar água no cânion.  

Descida: Pode-se rapelar e descer pelo mesmo caminho da subida, só que é 
bastante chato, porém na falta de maiores infos é o caminho mais fácil de 
acertar. Chegando no cume (pela via ou terminando de fazer a trilha pelo 
cânion) é possível descer pelo Sítio Amaro - 1h - (pela direita) ou pela "Mãe 
Rainha" - 2h - (dando a volta na Serra do Estrago). O primeiro eu não tenho 
informações, o segundo é difícil de acertar se ninguém conhecer o caminho, 
não há marcos e não é uma trilha definida, explicar também não resolve muito.  
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PEDRA DA BICUDA 

A Pedra da Bicuda é a formação mais interessante da região aos olhos 
dos escaladores, avista-se ela da cidade e o acesso é por uma estrada de terra 
e depois por uma trilha de aproximadamente 30min.  
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VIAS TRADICIONAIS 

1. O Primeiro Dia do Resto de Nossas Vidas (4° VIIa E3) 150m 
 
A via começa pela chaminé da esquerda de quem olha pra pedra, 

quando o ‘totem’ se separa da pedra a via dá uma meia volta nele para depois 
subir novamente. A via é tecnicamente fácil, mas exposta (algumas proteções 
estão a dezenas de metros)... Apesar de ter muitos lances fáceis, deve ser 
repetida com muito cuidado, pois a chance de algumas agarras quebrarem 
existe. 
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2. Costas Quentes (5° VIIb E2 D1) 130m 
 

Via inteiramente fixa, possui um crux técnico no início e passadas mais 
atléticas no restante da primeira enfiada, na 3ª ou 4ª enfiada está o segundo 
crux, negativo com regletes bons, o resto da via transcorre por dentro de 
grandes buracos! A subida pro cume é um pouco exposta, mas quase uma 
escalaminhada, é possível montar uma parada em uma árvore no pré-cume. 
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3. Rei das Coxinhas (3° V E2 D1) 140m 
 

É uma das vias tradicionais mais fáceis do setor, toda protegida em 
grampos P de ½ polegada, escalada em agarrões com uma aderência no final. 
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4. Escalada ou Morte (4° VIIa A1 E2 D1) 90m 
 

Esta via começa com 60m positivos com boas agarras e alguns lances mais 
técnicos, passa-se então para a face vertical do totem, uma seqüência 
graduada em 6sup e em seguida um trecho em artificial, intercalando buracos 
de cliff e grampos de ½, boa parte do artificial já foi livrada, sendo graduada em 
7c, restando apenas um trecho de buracos de Cliff entre grampos ainda em 
artificial. Após este trecho tem mais um grampo, terminando em uma parada 
dupla, aos 90m de via. Daí é possível continuar reto pela via Primeiro dia do 
Resto de Nossas Vidas (Levar peças móveis), ou fazer uma horizontal 
desprotegida de uns 15m para esquerda (Variante Favor Não Grampeie) até 
chegar ao platô da Costas Quentes, e daí pro cume. 
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5. Recruta Zero (3° V E2 D1) 145m 
 

Do lado oposto à Rei das Coxinhas, a base fica mais distante do totem. É a 
via tradicional mais fácil do setor, com grandes trechos bem positivos e 
algumas barriguinhas mais ingrimes, mantenha o cuidado. 
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6. BBzim (3° IVsup E2) 120m 
 
 Inicia entre as vias Recruta Zero e Amnésia, em cima de um bloco de pedra de 
pedra de 1m.  
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7. Amnésia (3° V E3 D1) 85m 
 

Esta via é a última da trilha, do chão não da pra ver o primeiro grampo, é 
necessário subir uma rampinha de escalaminhada até o primeiro grampo, onde 
começa a escalada. A não ser por um esticão na primeira enfiada, a via é bem 
protegida e linda, a última enfiada é uma chaminé com início bem apertado que 
depois vira um passeio, muito bonita! 

 
 

*Para escalar as duas primeiras enfiadas de uma só vez é necessário o uso de 
uma corda de 70m ou escalar cerca de 5m em simultâneo. 
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8. Casa Mal Assombrada (6° VIIb E2 D1) 80m 
 
Começa na P1 da Sócaldinho (VIsup), a partir daí são três enfiadas de 

20/30m até chegar no platô da Costas Quentes, de onde se continua até o 
cume. Escalada esportiva de várias enfiadas, bastante recomendável! 
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9. Revolução dos Bichos (7 VIII E2 D1) 100m 
 
Via tradicional com proteção mista, com direito à fenda, diedro, teto, 
platô, proteções fixas, móveis e naturais. Escalada incrível e não muito 
exposta. 
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10. Pereba Arcáica (6° VIIb E3 D1) 82m 
 
Inicia-se saindo pra esquerda no meio da segunda enfiada da via Costas 
Quentes, o VIIb referente ao crux da via é a primeira enfiada comum 
com a via Costas Quentes. 
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VIAS ESPORTIVAS 

• AR-CONDICIONADO (Vias descritas de dentro p/ fora) 
 

1. Salompas (8c) Negativo leve, regletes, grampos P ½”, 12 costuras. 
 

2. HighTec (8b) Negativo leve, regletes, resistência, 8 chapeletas + 
parada em grampos P. 

 
3. Anfetamina (7c) Negativo leve, regletes, porém com movimentação 

mais criativa, saia com a primeira chapeleta costurada, ao todo são 6 
chapas, a última está com uma anilha. 

 
4. Guacamole (8b) 9 costuras. Grampos de ½”. 

 
• FACE SUL 

 
5. SóCaldinho (VIsup) 30m: A via começa em móvel, protege-se com 

nuts médios e friend #4, depois segue nos grampos P, 8 costuras. 
 

6. Quem te viu, quem te vê (7a) 30m Dez chapeletas + Parada dupla. 
 

7. Garotozil de Podrezepam (7c) 25m Oito costuras e a parada dupla. 
 

• DIREITO À PREGUIÇA 
 

8. Direito à Preguiça (5sup E2): Diedro bem movimentado, depois 
entra em uma chaminé, 5 costuras, grampos P. 
 

9. As Aparências Enganam (IV): Linda aresta, bem protegida. O 
acesso é feito por rapel do cume até a parada dupla 20m abaixo, 
onde inicia a via. 8 costuras. 

 
• MICROONDAS 

 
10. Fendofobia (7b/c E2) 18m: Via mista, o início é fixo (P’s), onde é o 

crux, depois segue uma fenda fina e finalmente uma canaleta com 
uma fenda dentro, a parte mais bonita da via. 5 costuras, nuts 
pequenos e friends # 1 e 2 protegem a via. 
 

11. Perna Bamba (7a): Via praticamente toda fixa (P’s), exceto por um 
friend #3 utilizado após o crux, que é um dinâmico irado! 

 
12. Vou Falar (7a): Negativinho de três chapas + parada dupla (P’s). 

 
13. Quebra-Cabeças (IV E4): Móvel com parada fixa, após a perna 

bamba. Continue dando a volta na pedra, suba uns blocos e desça-
os e estará na base da via. A proteção vai nas fissuras irregulares ao 
longo da via. Peças pequenas. 
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14. Gosto de Fel (5sup): Esportiva toda fixa, em frente à quebra-
cabeças, 4 grampos P’s ½” + parada dupla. 
 

 
• SETOR XI 

 
1. Claro Cavalo (5sup) 7 cosaturas.Vertical na esquina antes de chegar 

no negativo. 
2. Laranja Mecânica (9c) 10 costuras (1 longa). Aresta negativa 

chapeletas. Começa na Claro Cavalo, passa pela Andróide n°6 e 
continua na aresta pra direita. 

3. Laranja n°6 (7c/8a) 7 costuras. 
4. Andróide n°6 (8a) 7 costuras. Negativo ao lado do veio de quartzo, sair 

com a primeira clipada. 
5. Andróide Mecânico (Projeto) 10 costuras. 
6. Cabeça Dinossauro (9? Projeto) 7 costuras. 
7. Shamatta (6sup) 3 costuras, pressão nos dedos e equilíbrio! 
8. Sr. Ninguém (9b) 8 costuras. Termina na Andróide n6. 
9. Lap Top Mecânico (10? Projeto) 10 costuras 
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SÍTIO ARARA 

Na localidade Sítio Araras existem vias esporivas fixas e móveis e 
tradicionais em móvel, algumas das fendas mais bonitas de Brejo estão aqui. 
Existem três sub-setores: Pedra do Gavião, as Mil Falésias (Blocos na base da 
Pedra do Gavião) e duas pedras perto da estrada (uma de cada lado), antes de 
chegar na Pedra do Gavião. 

MIL FALÉSIAS 

Nas mil falésias existem vias esportivas de no máximo 15m, variando do 
III ao IX, algumas delas também são em móvel. 
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1. Tsunarara (9?) 8m-projeto – 4 grampos – inicio em regletes depois 
entra em um diedro e um movimento dinâmico que da o grau. 

2. É Lasca (VIIc E2) 15m - Linda fenda que requer peças médias e 
grandes (#4 ao 7), tem um grampo no final. 

3. Em Busca da Falésia Perdida (IVsup E2) 7m – friend # 4 e 6. 
4. Caranguejo Ermitão (VI E2) 8m - diedro com fenda – 1 jogo de 

friends. 
5. Capô de Fusca (VIsup E2) 8m – off windth trabalhoso! Friends 

médios e grandes, hexentrix ajudam. 
6. TopRope (IX?) projeto em regletes mínimos, levemente negativa. 
7. Dia dos Pais (VIsup E1) 9m – três grampos, via em agarras. 
8. Agonia em Diagonal (IX? E1) – projeto – já foi toda isolada, possui 

agarras que necessitam ser sikadas para a continuação da existência 
da via. 

9. Prosa Com Raul (VIIb) 10m - quatro grampos, saída difícil em 
agarras abaoladas. 

10. Sai do chão (VIIb) 10m - quatro grampos, quase na aresta, saída em 
agarras pequenas.  
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11. Beijo da Urtiga (III E2) 6m – friend #4 
12. Sem Platô (VIIa E1) 7m – bonita via, três costuras. 
13. Empréstimo (VI E1) 7m – pode-se costurar o segundo e o ultimo 

grampo da via Sem Platô, porém sua linha é em um diedro bem ao 
lado. 

14. É 3 (VI E1) 6m – retinha, três grampos, crux na virada. 
15. Paioba (IV E1) 5m – um grampo no cume, pode proteger com um 

friend #3 ou um crash pad, é um lance bem bonito. 
16.  La Piscina (8c) – Quatro costuras e a parada, regletes pequenos. 
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MEIO DA ESTRADA 

Saindo da Furna do Estrago em direção à Pedra do Gavião, pouco antes 
de chegar no Sítio. a primeira via conquistada foi a Estresse no Trabalho, do 
cume desta, foi avistada, do lado oposto da estrada, uma pedra no alto do 
morro com três belas fendas, onde ficam as outras vias e um projeto iniciado. 

1. Estresse no Trabalho (VIsup E2 15m) 
A via é em uma fenda vertical que corta duas pedras, uma sobre a outra, no 

cume existe um grampo para rapel, a via é toda em móvel, leve um jogo de 
friends. Para chegar nesta via, pare o carro na beira da estrada de terra que 
leva à Pedra do Gavião, caminhe para a direita por menos de 5 minutos. Pode 
ser difícil avistar a pedra para quem vem de Brejo, mas ela é inconfundível 
vista do local onde se estaciona o carro na Pedra do Gavião. 

 

 

 
Vista da pedra do gavião 
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1. Chalegre é um Bom Companheiro (VIIa E1 25m) 
No mesmo ponto da Estresse no Trabalho só que do lado oposto da 

estrada, a caminhada é mais longa, seguir hora pelas trilhas de gado, hora pelo 
mato até chegar no alto do morro, base da pedra. A via começa em um 
pequeno diedro negativo, mas fácil, segue pela fenda num positivo até um 
platô, onde começa a parte fixa, escaladas em laquinhas firmes, os dois últimos 
grampos asseguram o crux. Equipo: Friends #1 ao #3 repetidos, #5 e 4 
costuras. 

2.  
3. Telefone Sem Fio(VI A1 30m) 

Uma laca de 30m conquistada em artificial e quase toda livrada em seguida, 
as colocações do início são um pouco difíceis, cuidado ao guiar em livre. 
Grampo no final para rapel.Friends #1/4 ao #3 repetidos e 2 jogos de nuts. 
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PEDRA DO GAVIÃO 

 

1. Primeira Vez (4 VI E1 45m) 
Possui duas pequenas enfiadas de corda, a primeira em móvel (1 
jogo de nuts) e a segunda fixa (6 costuras), siga pela esquerda 
depois do platô (fitas longas). Levar uma fita para abandonar na 
ultima chapeleta da via. (VER CROQUI NA PÁGINA 54). 

 
2. Visual do Gavião (4 V E2) 55m 

      Via bastante variada, primeira enfiada fixa, a segunda em móvel 
por uma fenda grande e a terceira uma travessia p/ direita onde se 
protege em móvel nas diversas fendas. (VER CROQUI NA PÁGINA 
55). 

 
3. Artificial (30m A2+) Projeto 

 
4. Via Crucis (3 IV 40m) 

Inicia em um diedro em oposição, e termina com uma chaminé de 
meio corpo, toda em móvel, exceto pelo grampo para rapel no cume, 
leve também peças grandes e fitas para laçar pedras. 02 cordas de 
60m para rapel. 

 
5. A Justiceira (VI 20m) 

Tem início em uma travessia pra direita no meio da Via Crucis, é 
um meio corpo do início ao fim, leve peças grandes e fitas para laçar 
blocos, há um grampo no final também. 02 cordas de 60m para rapel. 
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LISTA DE VIAS EM ORDEM ALFABÉTICA  
 

 
A______________________________________________________                                                                                                                              
As Aparências Enganam (IV) 20m – Pg. 50 
Cauí Vieira e Mariana Kujawski – 2011 
Pedra da Bicuda (Diereito à Preguissa) 
Agonia em Diagonal (projeto) – Pg.53 
Cauí Vieira e Dagoberto Ivan – 2008 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
A Justiceira ☺(VI E2) 20m – Pg.57 
André Ilha, Natasha Krepsky, Lúcio Uchôa – 
2006 
Sítio Arara (Pedra do Gavião) 
Andróide Mecânico (projeto) – Pg.51 
Cauí Vieira – 2010 
Pedra da bicuda (Setor XI) 
Andróide n°6 ☺(8a) – Pg.51 
Cauí Vieira, Luciano Willadino e Miguel 
Alejandro – 2010 
Pedra da bicuda (Setor XI) 
 

Anfetamina (7c) – Pg.50 
Cauí Vieira, Lula e Wogrand – 2009 
Pedra da Bicuda (Ar-Condicionado) 
Amnésia (D1 3° V E3) 85m – Pg.46 
Dagoberto Ivan, Heraldo Gouveia e 
Wogrand – 2010 
Pedra da Bicuda 
Aperreio de Domingo (VI) 10m – Pg. 15 
Luciano Serpa – 2007 
Pedra da Santa 
Arestarisca ☺(7c) 12m – Pg.22 
Cauí Vieira, Geysson, Luciano Willadino e 
Marcelo – 2009 
Furna (Caverna) 
Artificial (A2+) 30m inacabada –Pg.57 
Cauí Vieira, Dagoberto Ivan, Lula e Miguel 
Alejandro – 2010 
Sítio Arara (Pedra do Gavião) 

B_________________________________________________________ 
BBzim (D1 3° IVsup E2) 120m – Pg.45 
Dagoberto Ivan, Geysson e Miguel 
Alejandro – 2010 
Pedra da Bicuda 

Beijo da Urtiga (III E2) – Pg.54 
Dagoberto Ivan – 2008 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
 

C_________________________________________________________ 
Cabeça Chata ☺(8b) 10m – Pg.19 
Cauí Vieira e Clóvis Chalegre – 2011 
Furna (Cemitério) 
Cabeça Dinossauro (projeto) – Pg.51 
Cauí Vieira 
Pedra da Bicuda (Setor XI) 
Caga Tongo (IV) – Pg.16 
Dagoberto Ivan, Fernanda Montenegro e 
Silas Brito – 2011 
Setor do Diedro 
Caninana ☺(D1 3° IV E3) 200m – Pg.29 
Cauí Vieira, Dagoberto Ivan, Geysson, 
Miguel Alejandro, Heraldo Gouveia e 
Joiane - 2010 
Serra do Estrago 
Capô de Fusca (VI E2) – Pg.53 
Dagoberto Ivan – 2008 
Sítio Arara (Mil Falésias) 

Caranguejo Ermitão (VI E2) – Pg.53 
Luciano Willadino – 2008 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
Casa Mal Assombrada ☺(D1 6° VIIb E2) 
80m – Pg.47 
Dagoberto Ivan, Lula e Miguel Alejandro – 
2010 
Pedra da Bicuda 
Chalegre é um Bom Companheiro ☺(7a 
E1) 25m – Pg.56 
Cauí Vieira e Dagoberto Ivan – 2008 
Sítio Arara (Estrada) 
Cisca e Sobe (7b) 8m – Pg. 14 
Cauí Vieira – 2011 
Falésinha da Prata 
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Claro Cavalo (5sup) – Pg.51 
Cauí Vieira, Luciano Willadino, Geysson e 
Heraldo Gouveia – 2010 
Pedra da bicuda (Setor XI) 
Código Barnabé ☺(D1 4ª VIIa Ao/VIIb E2) 
215m – Pg.30 
Alex Guardiola, Cauí Vieira, Geysson, 
Heraldo Gouveia e Luciano Willadino - 
2010 
Serra do Estrago 
Código Bernardete (VI E2) 12m – Pg. 14 
Cauí Vieira – 2011 
Falésinha da Prata 

 
Couro de Cobra ☺(8a E2) 10m – Pg.19 
Dagoberto Ivan e Luciano Willadino – 2007 
Furna (Cemitério) 
Costas Quentes ☺(D1 5° VIIb E2) 130m – 
Pg.41 
Cauí Vieira, Dagoberto Ivan, Luciano 
Willadino e Miguel Alejandro – 2009 
Pedra da Bicuda 
Curumim (III) 7m – Pg.23 
Daniel – 2007 
Furna (Campo-Escola) 

 
D________________________________________________________ 
Dau e as Cascavéis ☺(D2 4° VIIb E3) 268m 
– Pg.12 
Cauí Vieira, Dagoberto Ivan, Heraldo 
Gouveia e Rodrigo Castro – 2009 
Serra da Prata 
Demônio da Tazmânia ☺(8a E2) 10m – 
Pg.20 
Carlos Jr., Cauí Vieira e Dagoberto Ivan – 
2009 
Furna (Desenhos) 
Deprê (3° IV E3) 90m – Pg.16 
Dagoberto Ivan, Fernanda Montenegro e 
Silas Brito – 2011 
Setor do Diedro 
 
 

Deuses Esquecidos ☺(D4 4° VIIc A2 E3) 
220m – Pg.35 
Cauí Vieira e Luciano Willadino - 2011 
Serra do Ponto 
Diedro do Cavalo Manco (7a E2) 15m – 
Pg.19 
Cauí Vieira e Luciano Willadino - 2007 
Furna (Cemitério) 
Diedro dos Grampos Mal Batidos (4° IV E2) 
80m – Pg.17 
Bernardo Collares e Mariana Candeia 
Serra do Estrado 
Direito à Preguiça (Vsup E2) 15m – Pg.50 
Cauí Vieira e Dagoberto Ivan – 2010 
Pedra da Bicuda (Direito À Preguiça) 

E___________________________________________________________ 
É 3 (VI) – Pg.54 
Cauí Vieira e Dagoberto Ivan – 2009 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
É Lasca ☺(7c E2) 15m – Pg.53 
Cauí Vieira, Dagoberto Ivan, Felipe Pontes 
e Luciano Willadino – 2008 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
Em Busca da Falésia Perdida (IVsup E2) – 
Pg.53 
Cauí Vieira – 2008 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
 
 

Em Busca de um Sonho (II solo) – Pg.31 
Serra do Estrago 
Heraldo e Milson – 2003 
Empréstimo (VI) – Pg.54 
Cauí Vieira – 2009 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
Escalada ou Morte (D1 4° VIIa A1 E2) 90m 
– Pg.43 
Luciano Willadino, Lula e Wogrand – 2009 
Pedra da Bicuda 
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Estilo Élvis ☺(VIIa E2) 30m – Pg.27 
Cauí Vieira, Luciano Willadino, Sílvio Neto e 
Thiago Saman – 2009 
Serra do Estrago (Topete) 

Estresse no Trabalho ☺(VIsup E2) 15m – 
Pg.55 
Dagoberto Ivan – 2008 
Sítio Arara (Mil Falésias) 

F_____________________________________________________________ 
Fábrica (VIsup E2) 12m – Pg.22 
Cauí Vieira, Geysson, Luciano Willadino e 
Marcelo – 2009 
Furna (Caverna) 
Faixa de Gaza (3° VIsup E2/3) 150m – Pg.09 
Cauí Vieira, Luciano Willadino e Heraldo 
Gouveia - 2010 
Pedra da Bomba 
 
 
 
 

Fendoca (projeto) TR 10m – Pg. 19 
Patricia Manzi e Cristiano Hammes – 2007 
Furna (Cemitério) 
Fendofobia ☺(VIIb/c E2) 18m – Pg.50 
Cauí Vieira e Heraldo Gouveia – 2010 
Pedra da Bicuda (Microondas) 
Filtro de Energia (VI) 8m – Pg.22 
Dagoberto Ivan e Cauí Vieira– 2011 
Furna (Caverninha) 
Fumo Goiano (9a/b) 10m – Pg. 19 
Cauí Vieira – 2007 
Furna (Cemitério) 

G___________________________________________________________ 
Garotozil de Podrezepan (7b) 25m –Pg.50 
Cauí Vieira e Geysson – 2010 
Pedra da Bicuda  
Gasparsinho (Vsup E2) 15m – Pg.20 
Dagoberto Ivan e Luciano Willadino - 2009 
Furna (Desenhos) 
 

Gosto de Fel (5sup) – Pg.51 
Cauí Vieira e Ílson Jr. – 2011 
Pedra da Bicuda (Microondas) 
Guacamole (8b) –Pg.50 
Cauí Vieira, Fábio Nunes e Miguel 
Alejandro – 2010 
Pedra da Bicuda (Ar-Condicionado) 

H/J________________________________________________________ 
High-Tec ☺(8a) – Pg.50 
Cauí Vieira e Fábio Nunes - 2009 
Pedra da Bicuda (Ar-Condicionado) 

JC (2° III solo) 60m – Pg.13 
Heraldo Gouveia – 2002 
Serra da Prata 

 
L__________________________________________________________ 
La Piscina (8c) – Pg.54 
Cauí Vieira e Miguel Alejandro – 2010 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
Lap Top do Sr. Ninguém ☺(9b) – Pg.51 
Cauí Vieira e Luciano Willadino – 2011 
Pedra da bicuda (Setor XI) 
Lap Top Mecânico (projeto) – Pg.51 
Cauí Vieira e Luciano Willadino - 2011 
Pedra da bicuda (Setor XI) 

Laranja Mecânica ☺(9c) – Pg.51 
Cauí Vieira e Geysson – 2010 
Pedra da bicuda (Setor XI) 
Laranja N°6 (7c/8a) – Pg.51 
Cauí Vieira – 2010 
Pedra da bicuda (Setor XI) 
Low Batery (V) TR 7m – Pg.23 
Daniel – 2007 
Furna (Campo-Escola) 

 
M__________________________________________________________ 
Madredeus (VI) 20m – Pg.11 
André Ilha, Natascha Krepsky e Heraldo Gouveia – 2006 
Barra de Farias 
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O__________________________________________________________ 
O Diabo é o Pai do Rock (projeto) 12m – 
Pg.22 
Cauí Vieira, Geysson, Luciano Willadino e 
Marcelo – 2009 
Furna (Caverna) 
 
 
 

O Primeiro Dia do Resto de Nossas Vidas 
☺(D1 4ª VIIa E3) 150m – Pg.40 
Mariana Candeia, Márcio Bortolusso e 
Lúcio Uchoa – 2007 
Pedra da Bicuda 
O Trato (D1 3° IIIsup E3) 230m – Pg.33 
Cauí Vieira, Dagoberto Ivan, Heraldo 
Gouveia, Lula e Miguel Alejandro – 2010 
Serra do Ponto (Face Oeste) 

P__________________________________________________________ 
Paioba (IV) – Pg. 54 
Cauí Vieira – 2009 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
Panda Espacial (7b) 10m – Pg.22 
Cauí Vieira e Dagoberto Ivan – 2011 
Furna (Caverninha) 
Pastor João e a Igreja Invisível (Vsup E2) 
25m – Pg.28 
Cauí Vieira e Luciano Willadino – 2009 
Serra do Estrago (Topete) 
Pedrita (V E2) 10m – Pg.20 
Patricia Manzi e Maíra Lucena - 2010 
Furna (Desenhos) 
Pedreba Arcáica (D1 6° VIIb E3) 82m – 
Pg.49 
Dagoberto Ivan e Ralf Côrtes – 2010 
Pedra da Bicuda 
Perna Bamba (7a) – Pg.50 
Cauí Vieira e Heraldo Gouveia – 2010 
Pedra da Bicuda (Microondas) 
Perna Longa ☺(III E2) 8m – Pg.20 
Carlos Jr. – 2007 
Furna (Desenhos)  
 
 
 
 

Pica-Pau ☺(VIsup E1) 8m – Pg.20 
Geysson e Marcelo – 2009 
Furna (Desenhos) 
Piolho de Cobra (D1 4° VIIb E3) 235m – 
Pg.31 
Dagoberto Ivan, Geysson, Heraldo Gouveia, 
Lula e Miguel Alejandro – 2010 
Serra do Estrago 
Primeira Vez ☺(4° VI E2) 45m – Pg.58 
Cauí Vieira, Clóvis Chalegre, Luciano Serpa, 
Heraldo Gouveia – 2007 
Sítio Arara (Pedra do Gavião) 
Prosa com Raul (7b) – Pg.53 
Cauí Vieira, Luciano Willadino e Rodrigo 
Vilachan – 2009 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
Protocolo de Kyoto ☺(VI E4) 25m – Pg.28 
Luciano Willadino e Luis Mum-Hha – 2009 
Serra do Estrago 
Psicólogo ☺(VIsup) 10m – Pg.21 
Cauí Vieira, Felipe Pontes, Geysson e 
Marcelo – 2009 
Furna (Caverna) 
Psicopata (VIsup) – Pg.21 
Cauí Vieira e Dagoberto Ivan – 2011 
Furna (Cavernaa) 

Q________________________________________________________ 
Quebra-Cabeças (IV E4) – Pg.50 
Luciano Willadino – 2010 
Pedra da Bicuda (Microondas) 

Quem te viu, quem te vê (7a) – Pg. 50 
Cauí Vieira – 2012 
Pedra da Bicuda (Face Sul) 
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R________________________________________________________ 
Rampão (D2 2° VIsup E3) 290m – Pg.25 
Cauí Vieira, Clóvis Chalegre, Fábio Nunes, 
Felipe Pontes, Geysson, Heraldo Gouveia, 
Luciano Serpa, Luciano Willadino, Mauri, 
Patricia e Thiago Saman – 2009 
Serra do Estrago 
Recruta Zero (D1 3° V E2) 145m – Pg.44 
Carla, Dagoberto Ivan, Heraldo Gouveia e 
Mirthis Novaes – 2010 
Pedra da Bicuda 

Rei das Coxinhas ☺(D1 3° V E2) 140m – 
Pg.42 
Cauí Vieira, Cláudia Vicencia, Dagoberto 
Ivan e Miguel Alejandro – 2009 
Pedra da Bicuda 
Revolução dos Bichos ☺(D1 7° VIIIb E2) 
100m – Pg.48 
Cauí Vieira, Luciano Willadino e Lula – 2010 
Pedra da Bicuda 

S__________________________________________________________ 
Sai do Chão (7b) – Pg.53 
Cauí Vieira, Cláudia Vicência e Dagoberto 
Ivan – 2009 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
Salompas ☺(8c) 20m – Pg.50 
Cauí Vieira - 2011 
Pedra da Bicuda (Ar-Condicionado) 
Scoobydoo (8a) 10m – Pg.20 
Cauí Vieira, Marcelo e Geysson 
Furna (Desenhos) 

Sem Platô (7a) – Pg.54 
Cauí Vieira e Dagoberto Ivan – 2009 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
Shamatta (6sup) – Pg.51 
Geysson - 2010 
Pedra da bicuda (Setor XI) 
Sócaldinho ☺(6sup) 30m – Pg.50 
Dagoberto Ivan e Miguel Alejandro – 2009 
Pedra da Bicuda 

T________________________________________________________
Talvez um Dia (proj.) Top Rope 8m – Pg. 14 
Cauí Vieira – 2011 
Falesinha da Prata 
Tangente (IV) – Pg.17 
Dagoberto Ivan, Fernanda Montenegro e 
Silas Brito – 2011 
Setor do Diedro 
Telefone sem Fio (VI A1) 30m – Pg.56 
Cauí Vieira e Dagoberto Ivan – 2008 
Sítio Arara (Estrada) 
 
 
 

Teletombis (III E5) 8m – Pg.20 
Luciano Willadino – 2009 
Furna (Desenhos) 
Top Rope (projeto) – Pg.53 
Geysson – 2008 
Sítio Arara (Mil Falésias) 
Travessia do Serrote (2° IV) 100m – Pg.11 
André Ilha, Natascha Krepsky e Heraldo 
Gouveia – 2006 
Barra de Farias 
Tsunarara (projeto) – Pg.53 
Cauí Vieira – 2008 
Sítio Arara (Mil Falésias) 

U________________________________________________________ 
Uruvaca (Vsup) 10m – Pg. 15 
Clóvis Chalegre – 2007 
Pedra da Santa 
V________________________________________________________ 
Vértice (IV) – Pg.17 
Dagoberto Ivan, Fernanda Montenegro e 
Silas Brito – 2011 
Setor do Diedro 

Via Crucis (3 IV E2) 40m – Pg.57 
André Ilha, Natasha Krepsky, Heraldo 
Gouveia – 2006 
Sítio Arara (Pedra do Gavião) 
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Vídia Bandida (D1 3° VI E3) 193m – Pg.26 
Cauí Vieira, Dagoberto, Geysson, Heraldo 
Gouveia, Luciano Willadino, Lúcio e 
Nequinho – 2009 
Serra do Estrago 
 
 
 
 
 
 

Vírgem Maria Santíssima (Vsup E1) 25m – 
Pg.32 
Dagoberto Ivan, Heraldo Gouveia e Miguel 
Alejandro - 2010 
Serra do Estrago 
Visual do Gavião ☺(4° V E2) 55m – Pg.59 
Cauí Vieira, Miguel Alejandro e Rafael 
Oliveira – 2010 
Sítio Arara (Pedra do Gavião) 
Vou Falar (7a) – Pg.50 
Cauí Vieira e Zé Roberto – 2010 
Pedra da Bicuda (Microondas) 

 
☺ Melhores vias (opinião pessoal do autor) 
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