
Como Chegar 

O setor "Le Glamour de un Sin Nocion" está localizado no munícipio de Alfredo Wagner aproximadamente 120 kilometros de 
Florianópolis. 

Após entrar em Alfredo Wagner, deve-se pegar a estrada municipal que liga Alfredo Wagner a Anitápolis (estrada de Barro com nome 
de Rua Anitápolis) se existir alguma dificuldade em encontrar a rua basta solicitar informações no centrinho de Alfredo Wagner, que 
todos sabem onde começa esta estrada. 

Para chegar no setor onde será realizado o evento, que está localizado no meio desta estrada municipal, existem 2 opções:  

1. A primeira opção é após a 4 ponte, aproximadamente 10-15 kilometros de Alfredo Wagner, pegar a primeira 
estrada a direita, que sobe a serrinha, após 5-7 kilometros esta estrada da serrinha vai chegar bem na 
casa onde será o camping, existe um pequeno povoado de 3 casas na parte de baixo e uma na parte de 
cima, a que está na parte de cima é a casa que acontecerão as palestras e onde será montado o camping. 
Esta estrada é apenas recomendada para dias não chuvosos, se chover não é possivel subir de 
carro nem de caminhonete devido ao barro muito escorregadio.  

2. A Outra opção é continuar na estrada municipal de Alfredo Wagner que liga Anitápolis e aproximadamente 
15-20 kilometros se observa uma serraria, após a serraria pegar a primeira estrada a direita, no trevinho 
que divide Anitápolis da fazenda onde será o evento. Após este trevinho, continuando a estrada de barro, 
passará por 3 ou 4 riachos e após 4-5 kilometros aparecerá o povoado descrito acima. Esta estrada 
apesar dos riachos, é mais fácil que a subida da serrinha, embora um pouco mais distante.  

Veja o Mapa: 

 



 

Descrição do Setor "Le Glamour de un Sin Nocion" 

Acredita-se que a rocha no setor seja um arenito bastante compacto ou até mesmo um riolito, ela possui fendas horizontais e verticais 
com uma grande quantidade de agarras e micro agarras, sendo que a parede possui inclinações bastante variadas e predominam 
lances verticais e levemente negativos.  

O estilo de escalada é com proteções mistas (móvel e chapeletas), sendo que nos locais crux das vias existem chapeletas que 
garantem um queda tranquila, porém existem algumas vias totalmente em móvel em lindas fissuras. Todas as vias foram abertas 
pensando na segurança dos escaladores, porém pode existir algum movimento obrigatório que mesmo com queda não compromete a 
segurança dos escaladores. Talvez lembrando um pouco o estilo de algumas vias do Morro da Cruz de Florianópolis.  

O setor Glamour possui uma base muito boa, bem plana e espaçosa sem grandes dificuldade na aproximação, leva-se 
aproximadamente 10 minutos para alcançar a base das vias. Como o setor é um bloco que é possivel escalar todas as faces, sempre 
em algum momento do dia vai existir alguma via na sombra ou no sol, o que se torna um grande conforto para os escaladores.  

Este possui atualmente 20-22 vias abertas, porém estima-se a possibilidade de abertura de aproximadamente 20-25 vias novas, onde 
os participantes que tiverem condições de abrir estas novas vias deverão respeitar o estilo de escalada desenvolvido no setor, usar 
chapeletas com parabolts de 10cm por 10mm colados com sika ou compond, ou grampos do mesmo tamanho colados com o mesmo 
tipo de cola.  

Lista de vias: 

 

	  


