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LISTA DE VIAS - MACAPARANA/PERNAMBUCO 

N° VIA SETOR GRAU TAMANHO EQUIPAMENTO CONQUISTADORES 

Enrascada Blocos VIsup 10m 02 costuras/Camalots #1 ao 5 Cauí Vieira e Hugo Gumarães 

Hipotermia Blocos  VIsup 13m 07 costuras Cauí Vieira e Hugo Gumarães 

Pequena Notável Blocos VIIa 07m 03 costuras/01 micronut (opcional) Cauí Vieira e Paulo Brito 

1 Kagábuburá Navio VIsup 18m 09 costuras Cauí Vieira e Paulo Brito 

2 Terror da Tenere Navio VIIb 26m 11 costuras Cauí Vieira e Miguel Alejandro 

3 Liberdade Navio VIIa 29m 12 Costuras Cauí Vieira e Miguel Alejandro 

4 Bateria Voadora Navio VIIc 27m 11 costuras 
Miguel Alejandro, Marcelo Xavier e Hugo 
Guimarães 

5 Macondo Navio VIIa 25m 11 costuras 
Miguel Alejandro, Marcelo Xavier e Hugo 
Guimarães 

6 Docinho de Coco Navio IV 10m 06 costuras Cauí Vieira e Hugo Gumarães 

7 Desconhecida Navio   10m Top Rope   

8 Desconhecida Navio   10m Top Rope   

Peido de Mocó Médio VIsup 9m 06 costuras  Cauí Vieira e Eveline Sousa 

Propaganda Enganosa Médio VIsup 8m 
01 Nut #9/Friends #2 ao #4 (2x #3)/02 

costuras  Cauí Vieira e Eveline Sousa 

Túnel do Vento Médio V 12m 06 costuras/Friend #2 (opcional)  Cauí Vieira e Eveline Sousa 



 



COMO CHEGAR 

• https://goo.gl/maps/utTXR 
• BR-232 
• BR-408  
• Passa pela Arena Pernambuco e chega em Carpina. 
• Em Carpina pega à direita pra Timbaúba. 
• Em Timbaúba continua na estrada até quase o fim da cidade, quando o asfalto 

acaba (se for reto) pega a esquerda na rotatória sentido Macaparana, ainda 
asfaltado. 

• Em Macaparana deixa passar a primeira entrada e entra na seunda à direita, 
depois segue sempre reto, vai pasar pela cidade e pegar uma estradinha asfaltada 
até Pirauá. 

• Quando chega em Pirauá acaba a estrada, aí vira a direita e segue em frente, 
acabando a cidade entra na estrada de terra, passa ao lado do Aerogerador. 

• Mantenha a esquerda nas duas bifurcações, vai chegar na vila da Preguiça. 
• Mantém a esquerda que vai sair na Pedra do Bico. 
• Pode perguntar lá sobre as coisas em vermelho que são referências conhecidas. 

https://goo.gl/maps/utTXR
https://goo.gl/maps/utTXR


• Chegando na Pedra do Bico tem uma porteira com cadeado, a 
entrada custa R$ 1. 

• Segue a estrada descendo, para o carro onde quiser, se não tiver 
molhada a estrada dá pra chegar na base da pedra). 

• Segue a estrada e chega numas pedras. 
• Pedra do Navio, onde tem mais vias é a primeira pedra do 

“complexo”, é um mirante, tem uma escadinha de concreto que 
sobe pro cume dela. 

• As vias estão continuando à esquerda da escadinha. 
• Margeando a pedra vai passar pelas vias 8 e 7 (top ropes no 

negativinho) e vai chegar na via 6 (mais fácil, guiável). 
• Afasta um pouco da pedra e pega uma trilhinha ainda margeando a 

pedra pro mesmo rumo, vai chegar na face que tem as outras vias 
(numero 1 a 5). 
 



• Todas as vias são chapeletadas com chapa de 
argola na parada. 

• É bom usar clip stick (ou clip “pau” mesmo...) 
nas primeiras costuras, saindo clipado, pois o 
crux é chegar nela quase sempre. 

• Lá não pega telefone, só em Macaparana. 

• Boa escalada! 


