
Guia de escalada do Setor 3 
Parte 2 
 

Descrição de acesso 
O Setor 3 encontra-se no Brasil, no estado do Paraná, entre as cidades de 
Curitiba e Ponta Grossa, o acesso pode ser feito de carro ou ônibus. 
De carro a partir de Curitiba são +- 50km, seguindo pela BR-277 direção 
Ponta Grossa até a praça de pedágio de São Luiz do Purunã, há uma entrada 
ao lado da praça onde pode se deixa o carro. A partir de Ponta Grossa são +- 
60km, nesse caso deixe o carro no posto de gasolina antes da praça de 
pedágio.  
De ônibus também é possível, mas um pouco complicado. Da rodoviária de 
Curitiba ou de Ponta Grossa é possível pegar um ônibus da empresa Princesa 
dos Campos que pare na estrada e descer na praça de pedágio de São Luiz 
do Purunã. Outra opção de Curitiba é ir de “ligeirinho” até Campo Largo e de 
lá pegar o ônibus até a praça de pedágio, é necessário verificar os horários 
dos ônibus. 
 

 
Mapa rodoviário da região, fonte DNIT 

 
Informações rodoviárias mais detalhadas consulte o site do DNIT:  
http://www.dnit.gov.br/menu/rodovias/mapas 

Acesso às áreas 
Da praça de pedágio de São Luiz do Purunã até as paredes siga o Mapa 
Geral de acesso ao Setor 3, são cerca de 45 min de caminhada. 
 

Advertências 
Embora a Escarpa Devoniana seja uma APA (Área de Proteção Ambiental) 
ela se encontra cercada de propriedades particulares, os acesso passam por 
tais propriedades. Desde 1.999 os escaladores locais usam esses acessos, 
sem problemas com os proprietários, para que esse bom relacionamento 
continue solicitamos que sigam algumas regras: 
 
� Jamais corte nenhuma cerca de arame 
� Deixe os portões e porteiras como encontrou 
� Desvie as plantações (soja e trigo em geral) 
� Não provoque os animais no pasto 
� Não deixe qualquer tipo de lixo no local, sacolas plásticas ingeridas por 

bovinos são fatais. 
 

Lembre-se que a partir da cerca estará em uma propriedade particular. 
O autor e seus colaboradores não são responsáveis por quais problemas 
que possam advir do acesso não autorizado nessa área. 

 
Em várias épocas do ano é possível que haja neblina no campo uma maneira 
de se orientar é o uso de GPS, outras são as torres de energia, rios e cercas 
como pontos de referência. 
 
As entradas principais estão apresentadas nos mapas, segue as posições 
obtidas com o GPS no Datum WGS 84. 
 

Acessos Latitude Longitude Altitude (m) 
1 25 S 26 58 49 W 39 01 1163 
2 25 S 27 00 49 W 39 20 1159 
3 25 S 27 03 49 W 39 32 1142 

 
A melhor época para escalar no estado do Paraná é nos meses de abril a 
setembro, mas é possível escalar em todos os meses do ano, mas durante 
períodos de muita chuva pode ocorrer condensação nas paredes. 

Praça de pedágio de 
São Luiz do Purunã 



 

Mapa Geral de acesso ao Setor 3 
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Localização das áreas 
A maioria das vias de escalada não têm acesso ao topo da parede, o acesso 
às bases deve ser feito caminhando pelos acessos indicados. Esses acessos 
foram tomados como base para se localizar as áreas e as vias, já que 
proteções fixas, que poderiam ser usadas como referencias são escassas. Os 
mapas que seguem indicam a seqüência das áreas, com base nesses mapas 
é possível localizar os desenhos e depois as vias. 
 
O Acesso 1 é feito por se contornar uma grande ilha de pedra, a entrada é 
difícil de ser localizada, mas essa entrada fica a cerca de 300m do rio e é 
próxima de um Ipê amarelo, que é a única árvore que se destaca da 
vegetação em torno da ilha de pedra. 
Advertência: em volta da ilha de pedra há diversas fendas profundas, é 
necessário bastante cuidado ao se caminhar nesse local. 
 

 
Vista de parte da ilha de pedra, o Ipê amarelo que serve de referência. 

 
 

 
Mapa de localização das áreas próximas do acesso 1 
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O Acesso 2 é um dos principais acessos do setor, é facilmente localizado por 
que é o único local próximo da parede onde se forma uma depressão e um 
banhado (foto1), além disso existem alguns totens naturais próximos da borda 
da parede, desse acesso é possível ver grande parte do setor (foto2), esse 
acesso foi equipado com degraus de ferro 
 

 
Vista do pasto os totens naturais e a depressão próxima do acesso 2. Foto1 

 

 
Vista do topo próximo dos totens no acesso 2. Foto2 

 
Mapa de localização das áreas entre o acesso 1 e 2 
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O Acesso 3 é o mais fácil de ser localizado visto que ele fica no final da cerca 
de arame farpado, nesse local é necessário encontrar a entrada da fenda, 
como a fenda é bem estreita, acaba formando uma pequena caverna, é 
interessante dispor de uma lanterna para passar nesse local. 

 

 
Vista da cerca, topo da via Black Storm 

 
 
 

 

 
Mapa de localização da área entre o acesso 2 e 3 
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