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Disponível em: www.rumos.net.br

Escale com segurança, respeite o local e traga seu lixo de volta para casa.

Nem todas as escaladas de Florianópolis encontram-se catalogadas neste 
guia. 

Ultima atualização em novembro 2014 



Barra da Lagoa

Vias Setor 1: 

1-Canaleta do Impossível 7a Duas enfiadas.

2-Pura Fantasia 6c
Duas enfiadas. Recomenda-se o 
uso de corda dupla na primeira 
enfiada.

3-Tardes de Outono 5 Três enfiadas.

4-Herança de Átila 5

Duas enfiadas. Segunda enfiada 
em móvel e parada junto com a 
segunda enfiada da Tardes de 
Outono.

5-Via do Gavião 4sup
Em móvel com um grampo para 
rapel

6-Rapel do Pescador -
Utilizada para descer para a base 
do costão.

A Barra da Lagoa conta com mais de 40 vias de escalada divididas em dois setores, além de boulders. Tem como 
diferencial em relação a outros setores da ilha a disponibilidade de vias com mais de uma enfiada. A grande maioria das 
vias é protegida com grampos ou chapeletas, e algumas varias vias exigem proteção móvel. As vias não estão localizadas 
exatamente na Praia da Barra da Lagoa. Para chegar aos setores de escalada é necessário percorrer parte da trilha que 
leva da Barra da Lagoa à Praia da Galheta e desviar em direção a eles. (Fonte dos dados: Associação Catarinense de 
Escalada e Montanhismo – ACEM).

Mapa de acesso e localização da barra da lagoa



Setor 2
Este setor foi inaugurado na abertura de temporada 2006, e oferece excelentes vias. As vias são protegidas com 
chapeletas e várias delas são mistas. As paradas contam com chapeletas "Bonier" de aba dupla. Há paradas em móvel. O 
croqui a seguir está incompleto e algumas graduações estão incorretas. Todavia, serve de referência para desfrutar deste 
excelente setor de escaladas. O croqui foi gentilmente cedido por Marius Bagnati.

Visão geral



Morro da Cruz
Certamente o mais popular setor de escalada em Florianópolis. Situado no coração da cidade, é de fácil acesso e possui vias 
de vários níveis e estilos. Algumas vias permitem ser escaladas em móvel. (Fonte dos dados: escaladaemrocha.com.br).

Acesso ao morro da Cruz

Visão geral

O Morro da Cruz conta com mais de 30 vias de escalada esportiva. A grande maioria das vias é protegida com 
grampos e/ou chapeletas. Poucas vias exigem proteção móvel. A extensão das vias não excede 25 metros.

O base das vias é confortável com alguns locais de sombra. Não há fonte de água no local, e repelente de insetos é 
bem vindo a qualquer época do ano. No verão a área de escalada fica bem abafada e úmida sendo preferível 
escalar no início da manhã. No final da tarde em dias muito abafados acaba chovendo. Após chuvas fortes e 
duradouras a rocha demora para secar pelo menos 1 ou 2 dias de tempo bom. Algumas vias podem levar mais 
tempo.

A área de escalada está dividida em 3 setores: Abelhas, Principal e Orquídeas. Devido a descontinuidade entre as 
gerações de escaladores algumas vias são conhecidas por mais de um nome. 



Morro da Cruz



Morro da Cruz

Pedreira do Abraão

Acesso à Pedreira do Abraão



Pedreira do Abraão



Pedreira do Ribeirão

A Pedreira do Ribeirão conta com cerca de 10 vias de escalada esportiva, e outras vias estão sendo conquistadas. As vias são 
protegidas com grampos. Algumas vias exigem proteção móvel. A extensão da maioria das vias não excede 25 metros.

O base das vias é confortável e bastante espaçosa. A pedreira é virada para oeste e não há bons locais de sombra quando o sol está 
batendo (período da tarde). Não há fonte de água no local, e repelente de insetos é bem vindo a qualquer época do ano. Após 
chuvas fortes e duradouras a rocha demora para secar pelo menos 1 ou 2 dias de tempo bom.

A pedreira fica atrás da igreja principal do Ribeirão da ilha (onde pode-se estacionar o carro), no sul de Florianópolis, na região 
onde ficam várias casas típicas açorianas. O acesso à pedreira é por uma trilha de cerca de 15 minutos de caminhada. Se frente 
para a igreja, ande para a direita e pegue a primeira rua à esquerda, que sobe em direção morro. A trilha é relativamente bem
marcada, passa por uma clareira no final da rua e segue numa diagonal à esquerda. (Fonte: ACEM)

Via Nome
Graduac
ão

Protecão Extensão

1 Segura laca 4 Top-rope em um grampo 25 m

2 Canto da cobra 6sup Top-rope em um grampo 8 m

3 Fendosa 4 Top rope em um grampo 8 m

4 Porita 5
Top-rope em dois grampos, ou 
escalada móvel com stoppers.

9 m

5 Lacabond 7b Via guiada 25 m

6 Do meio 7b Top-rope, equalizar nas vias 5 e 7 25 m

7 Gotas de orvalho 6sup Via guiada 25 m

8 Rapel - Top-rope em árvore e grampo 45 m

9 Rapel -
Duas enfiadas, grampo na 
paradas mais alto e dois grampos 
na via 10

50 m

10
Sinistro 
perrengue

7a
Escalada em móvel, stoppers e 
friends. Top-rope na parada dupla 
com dois grampos.

25 m

11 Tatusó 7a Top-rope em dois grampos 25 m


