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TERRA DOS CÂNIONS
Serras encantadoras, com vistas espetaculares sobre cânions, que você nunca 
imaginou existir no Brasil. Florestas de araucárias, antigas formações rochosas e 
cachoeiras escondidas à espera de serem exploradas. Onde os animais ainda podem 
ser vistos, o clima vai determinar o seu dia e as estradas são apenas para você. Um 
paraíso para Overlanders!

DESCOBRINDO O BRASIL

Nuvens dramáticas se arrastam para dentro do Itaimbezinho.

Robert Ager Miriam Furuno| |
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Esta pequena parte da Serra 
Geral se estende desde a Serra 
do Corvo Branco, atravessando 
a Serra do Rio do Rastro, até o 
Cânion Itaimbezinho. Durante a 
viagem, Urubici, Bom Jardim da 
Serra, Cambará do Sul e Praia 
Grande foram nossas bases para 
explorar esta região fascinante.
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ROTEIRO

Equipe:  
Robert Ager, Grace Downey e Milena Issler



30 31MAIO 2015

Precariamente perto da 
borda, ao subir a Serra do 

Corvo Branco.
Um tesouro escondido. O Chalé 

do Clé no Vale dos Sonhos.

Seja qual for o caminho que escolher, para chegar ou sair de Urubici, você não se 
decepciona. Um ótimo lugar para começar uma aventura.

O primeiro dia começou cedo com a visita ao Morro da Igreja – o cartão-postal 
da região. Fica a poucos quilômetros da cidade, seguindo por uma estradinha 
pitoresca até chegar ao topo. Saindo do carro, na estação meteorológica, não 
entendemos muito bem o porquê de toda a fama.

Mas alguns passos depois, na borda de um imponente penhasco, olhando 
para baixo e avistando a Pedra Furada e os intermináveis vales, sabíamos que 
tínhamos chegado ao lugar certo.

A vista por si só é suficiente para justificar a subida, mas o que poucas pessoas 
sabem é que existem outros tesouros escondidos a serem descobertos ao longo 
do caminho. A poucos quilômetros do topo, na mesma estrada, encontramos a 
cachoeira Véu da Noiva – uma linda cortina de água caindo em uma bela piscina 
abaixo. Um lugar perfeito para sentar e relaxar.

Mas o nosso lugar favorito estava nos esperando um pouco mais abaixo – o 
Vale dos Sonhos. Resguardado da estrada, este encantador chalé, projetado, 
construído e decorado por nosso anfitrião, o Clé, é provavelmente um dos 
lugares mais charmosos que você conhecerá. Mesclado perfeitamente com a 
paisagem do vale ao redor, seus próprios belos jardins e os diversos quitutes 
caseiros, é parada obrigatória. Só vendo para acreditar, e sentir sua energia.

No entanto, se você estiver procurando um pouco mais de emoção, é só descer 
até a pista principal, virar à direita e seguir para a Serra do Corvo Branco. 
Começando como uma estrada enganosamente boa, ela segue um caminho 
tranquilo até entrar em um desfiladeiro sinistro e escuro. De repente, mergulha 
para fora da borda em uma série de curvas inacreditáveis, em ziguezague, que 
quase enganam a gravidade. Definitivamente não é para os fracos. Nós mal 
podíamos esperar!

Nossa única preocupação foi que a estrada estava em obras e corríamos o risco 
de ela estar fechada. Na cidade, ninguém parecia saber ao certo se estava aberta 
ou não. Decidimos descobrir por nós mesmos e, apesar de enfrentar poucos 
quilômetros de lama e alguns impasses com tratores e caminhões basculantes, 
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Mas alguns passos depois, 
na borda de um imponente 
penhasco, olhando para baixo 
e avistando a Pedra Furada  
e os intermináveis vales, 
sabíamos que tínhamos 
chegado ao lugar certo.

Vista clássica da Pedra Furada, a partir do 
Morro da Igreja.

URUBICI
Santa Catarina
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superamos. Não decepcionou, 
inclusive superou as expectativas e a 
intimidante reputação. Mas há uma 
grande placa avisando que se seguir, o 
risco é totalmente seu!

Na manhã seguinte, fomos ao Morro 
do Campestre onde, após uma curta 
caminhada, chegamos ao topo da 
rocha, e lá fizemos um piquenique 
curtindo uma vista maravilhosa.

                   COMER & FICAR
EMPORIUM SERRA DO SOL & 
POUSADA DOS FLORES 
Ambiente bacana, com uma ótima 
seleção de cervejas e vinhos, servindo 
também deliciosos petiscos e pratos. O 
lugar perfeito para relaxar ao final do 
dia. É uma ótima opção, com conforto e 
praticidade, para se hospedar na cidade. 

Av. Adolfo Konder, 2273 – Urubici/SC 
www.pousadadasfloresurubici.com.br

www.pousadacantoseencantos.com.br
CANTOS E ENCANTOS

www.estalagemsantoantonio.com.br
PARADOR SANTO ANTÔNIO

          GUIAS

OUTRAS OPÇÕES

GRAXAIM  
ECOTURISMO  
E AVENTURA 
Se estiver buscando ideias do que fazer, 
ou quiser saber das últimas notícias, 
fale com o Sérgio da Graxaim. Oferecem 
desde uma simples dica até passeios

completos e guiados. 
Av. Adolfo Konder, 2386 – Urubici/SC 
www.graxaim.com

www.tartarugas.net

TARTARUGA TURISMO  
DE AVENTURA

Muita adrenalina na tirolesa por cima da 
enorme Cachoeira do Avencal.

Nosso último destino, ao sair da 
cidade, foi a Cascata do Avencal. Sem 
conseguir avistar nada da estrada 
principal, a surpresa ao ver os 100 
metros de queda d’água até o vale 
abaixo, é surpreendente! Ainda 
melhor, descobrimos uma tirolesa, 
instalada recentemente, passando por 
cima da cachoeira! 

Uma ótima despedida de Urubici.

Uma curta caminhada até o topo para alcançar as melhores vistas do vale abaixo.

A silhueta inconfundível do Morro do Campestre.
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www.pousadadasfloresurubici.com.br
http://www.graxaim.com/index.php
http://www.pousadacantoseencantos.com.br
http://estalagemsantoantonio.com.br
http://www.tartarugas.net
http://estalagemsantoantonio.com.br/homepage/a-pousada/o-restaurante/
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Os intermináveis céus dos 
Campos de Cima.

O único trânsito que você vai 
encontrar por aqui.

O dia todo sem ver ou passar nenhum outro carro.
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Em um dia tranquilo, a maioria 
dos veículos transitaria sem 
problemas por aqui, mas cruzar 
com um 4x4,  ou um carro 
mais alto, seria mais prudente, 
especialmente se chover. 
Escapamos por pouco, pois o céu 
estava preto, coberto de nuvens, 
e a chuva pode vir de repente.

As barbas de bode deixam as araucárias ainda 
mais charmosas.

A TRAVESSIA DE SANTA BÁRBARA
Santa Catarina

Embora seja possível chegar a Bom 
Jardim da Serra por asfalto, tivemos 
outra ideia. Na aldeia de Vacas Gordas, 
saímos da estrada principal, optando 
pelo trajeto por terra, passando pelos 
Campos de Cima e atravessando o 
Parque Nacional São Joaquim.

É realmente um lugar remoto, ao 
mesmo tempo belo e selvagem, onde 
os espaços abertos e intermináveis 
céus parecem pressioná-lo ao chão. 
Dirigimos ao longo dos mouros, 
seguindo rios, atravessando pontes 
e passando por florestas antigas de 
enormes araucárias.

Em um dia tranquilo, a maioria dos 
veículos transitaria sem problemas 

por aqui, mas cruzar com um 4x4, 
ou um carro mais alto, seria mais 
prudente, especialmente se chover. 
Escapamos por pouco, pois o céu 
estava preto, coberto de nuvens, 
e a chuva pode vir de repente. No 
inverno, você também precisa se 
preparar para o frio, pois esta região 
registra regularmente algumas das 
temperaturas mais frias do país. Se 
tiver sorte, pode até ver neve!

Chegamos à pequena cidade de  
Bom Jardim da Serra e seguimos para 
o mirante, na borda da Serra do Rio do 
Rastro. Esperávamos pegar o pôr do sol 
sobre a famosa estrada sinuosa. Mas 
nada! Infelizmente, estava totalmente 
coberto com uma densa neblina.
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Por fim, a famosa estrada serpenteada  
da Serra do Rio do Rastro.
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Uma vista diferente: Rio do Rastro à noite.

No abismo do enorme Cânion Laranjeiras.

BOM JARDIM DA SERRA
Santa Catarina

www.mensageirodamontanhacafe.com.br

MENSAGEIRO DA  
MONTANHA CAFÉ

OUTRAS OPÇÕES

Situada na borda da Serra, esta 
pequena cidade é perfeita para 
explorar o Rio do Rastro e todos os 
outros desfiladeiros ao redor. As 
opções são muitas, mas o que você 
faz provavelmente será ditado pelo 
clima, em particular, as nuvens! Às 
vezes, essa imprevisibilidade pode 
ser frustrante, mas por outro lado 
muito mais gratificante quando você 
finalmente consegue a vista perfeita.

Como a nossa primeira manhã estava 
relativamente aberta, decidimos 
conhecer o Cânion Laranjeiras. 
Chegando a uma pequena fazenda, 
saímos do carro e partimos para 
uma caminhada através da floresta 
até os mouros acima. Andando e 
conversando com a nossa simpática 
guia Miria, percorremos o que parecia 
ser um enorme campo. De repente, 
deparamos com uma formidável 
fenda na terra. Nós tínhamos chegado 
ao Laranjeiras!

Debruçados, à medida que 
ousávamos, olhamos para as 
profundezas do cânion. Simplesmente 
espetacular! Acompanhando a borda, 
um pouco mais à frente, tivemos 
vistas ainda mais impressionantes. 
Durante todo o percurso, seguimos 
maravilhados, até chegar a um local 
privilegiado, perfeito para um lanche.

No dia certo, aqui você pode avistar 
alguns animais selvagens da região 

– graxaim, veado-do-campo, seriema, 
quati ou até mesmo o raro leão-baio. 
O mais próximo que chegamos, no 
entanto, foi sermos seguidos por 
uma barulhenta, mas linda gralha-
azul e sermos recebidos por um 
pequeno rebanho de curicacas de 
volta à fazenda.

Retornando à cidade, fomos para o 
mirante da Serra do Rio do Rastro, 
mas novamente vimos apenas nuvens 
e neblina! Contudo, no final do dia, 
enquanto caminhávamos após o 
jantar, olhamos para cima e vimos 
algumas estrelas – um sinal de que 
o céu estava limpo. Sem perder 
tempo, lá fomos nós, e desta vez foi 
recompensador, com uma bela vista 
da estrada iluminada à noite!

A manhã seguinte seria a nossa 
última chance, olhamos apreensivos 
para o céu. Aberto! Estávamos com 
sorte e sabendo como aqui o clima 
muda de uma hora para outra, 
saímos correndo para o mirante 
e finalmente apreciamos a vista 
clássica da estrada que serpenteia o 
seu caminho descendo a Serra do Rio 
do Rastro!

Aproveitando o bom tempo, 
visitamos o Cânion da Ronda, que 
fica bem próximo,  antes de nos 
despedir de Bom Jardim da Serra e 
seguir sentido São José dos Ausentes 
e Cambará do Sul.

          FICAR
RIO DO RASTRO ECO RESORT  
Em estilo de vila, com todo o conforto de 
um hotel de montanha. Uma experiência 
única! Perfeito para quem quer se 
aventurar ou descansar, estando ao lado 
da natureza.
Rod SC 438, km 130, 88640100  
Bom Jardim da Serra/SC 
www.riodorastro.com.br

          GUIAS
TRIBOS  
DA SERRA 
ECOTURISMO 
Conheça a região de um jeito inesquecível! 
Permita-se passeios incríveis pelos cânions 
com diversão e segurança. A atenção e 
experiência dos guias é fantástica.

Recepção no Rio do Rastro Eco Resort 
www.tribodaserraeco.com.br 
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          FICAR
PARADOR CASA DA MONTANHA  
Lugar único! Aconchegante, com estilo 
rústico e um toque de sofisticação. As 
suítes têm vistas espetaculares, atenção 
aos detalhes e um delicioso kit de 
chegada. Inspirado em Lodges Africanos, 
os chalés temáticos são, sem dúvida, uma 
experiência inesquecível!

Estrada do Faxinal, s/n°, Morro Agudo – 
Cambará do Sul/RS 
www.paradorcasadamontanha.com.br

Felizmente, a névoa limpa para revelar  
uma visão mágica do Itaimbezinho.

DESCOBRINDO O BRASIL DESCOBRINDO O BRASIL

OVERLANDER  
RECOMENDA

Sentindo-se incrivelmente pequeno no 
Cânion Fortaleza.

Estas maçãs eram tentadoras demais 
para resistir.

A vida selvagem ainda pode ser vista, 
desta vez um graxaim.

CAMBARÁ DO SUL
Rio Grande do Sul

Uma das pontes de madeira na travessia de Bom 
Jardim da Serra até São José dos Ausentes.

www.coioteadventure.com.br
COIOTE ADVENTURE

OUTRAS OPÇÕES

As estradas de terra mais uma 
vez nos proporcionaram um dia 
incrível. Não é remoto quanto 
Santa Bárbara, mas é tão bonito 
quanto. Esta região também é 
famosa pela sua produção de maçã, 
e com tantos pés nos cercando, não 
resistimos e colhemos algumas. 
Seria indelicado de nossa parte não 
experimentar a produção local!

No caminho, achamos que estivemos 
no ponto mais alto de Rio Grande do 
Sul, Pico do Monte Negro, mas não 
temos certeza. A forte cerração nos 
impedia de ver o pico propriamente, 
mas a placa confirmava!

Após um longo dia ao volante, não 
há nada melhor que uma bela noite 
de sono. Acordamos prontos para 
explorar o Fortaleza, maior cânion 
da região. Situado no outro lado de 
Cambará, a uma hora de estrada 
asfaltada e mais uns 20 minutos por 
uma estrada de terra esburacada, se 
chega ao início da trilha. Um trekking 
de uns 30 minutos leva você até as 
melhores vistas. 

Sentados na beirada, olhando para 
fora, percebemos o quão grande este 
lugar realmente é. Por mais incríveis 
que sejam as vistas, elas não foram o 
único destaque desta vez. Tampouco 
a deslumbrante Cachoeira do Tigre 
Preto no caminho de volta. Para nós, o 
momento mais marcante foi a família 
de graxains que brincavam ao lado de 

onde estacionamos o carro. Foi difícil 
deixá-los!

A nossa última missão era conseguir 
uma vista aberta do Itaimbezinho, o 
cânion mais famoso e mais dramático 
da região! Chegando no final de tarde 
ao portão do parque, a notícia que 
recebemos não foi das melhores.

“Pontos de vista parciais, nuvens 
indo e vindo. Provavelmente melhor 
voltarem na parte da manhã.”

Resolvemos arriscar de qualquer 
maneira. A princípio, a notícia estava 
certa, pois fora a vista repentina de 
uma cachoeira, tudo o que podíamos 
ver era névoa. Parecia mesmo 
que teríamos de voltar no outro 
dia. Porém, assim que estávamos 
pensando em ir embora, as nuvens 
se abriram e o sol apareceu, 
revelando uma imagem surreal de 
todo o cânion. Durou apenas alguns 
minutos, mas definitivamente valeu 
a pena esperar.
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          FICAR

COSTÃO DA FORTALEZA LODGE
Com clima acolhedor e “refeições em 
família”, você se sente muito à vontade. 
Um lugar perfeito para curtir a natureza e 
recarregar as energias.

Estrada do Churriado – Praia Grande/ SC 
www.costaodafortaleza.com

DESCOBRINDO O BRASIL

PRAIA GRANDE
Santa Catarina

          COMER
CASA NOSSA  
RESTAURANTE RURAL
Resgate cultural e gastronomia regional. 
Uma calorosa recepção e deliciosa 
comida. Parada obrigatória!

Estrada Geral, Vila Rosa, s/n 
Praia Grande/SC 
www.facebook.com/casanossa.
restauranterural

www.pedraafiada.com.br

PEDRA AFIADA  
REFÚGIO ECOLÓGICO 

www.rotadoscanyons.com.br

ROTA DOS  
CANYONS TURISMO

OUTRAS OPÇÕES

Curtindo os últimos momentos.

Passamos a última noite em Praia 
Grande, que apesar do nome não fica 
perto do mar. Situada no sopé da 
serra, é o melhor lugar para explorar 
o interior dos cânions. Apreciar o 
cânion de cima é uma coisa, mas 
visitar por baixo é outra sensação! A 
forma mais conhecida, e desafiadora, 
é fazer a caminhada de dia todo 
pelo Rio do Boi, adentrando o Cânion 
Itaimbezinho. No entanto, se você 
prefere algo mais leve, existem 
diversas opções de passeios mais 
tranquilos, visitando outros cânions 
da região.

Infelizmente, o nosso tempo estava 
acabando, mas ainda deu tempo de 
fazer uma parada no Restaurante 
Casa Nossa para encontrar 

com velhos amigos e saborear 
uma deliciosa comida caseira. 
Sentados à mesa conversando, não 
acreditávamos em quão rápido o 
tempo tinha passado. Esta região 
incrível realmente nos surpreendeu 
e, definitivamente, é um lugar que 
voltaremos. Além de ter muito ao 
qual fazer aqui, a sua localização é 
perfeita para combinar com vários 
outros destinos. As belas praias 
do sul, as encantadoras cidades de 
Gramado e Canela ou até mesmo, por 
que não, o Vale dos Vinhedos!

Não importa como resolva fazer, 
qualquer visita à Terra dos Cânions 
será uma aventura, cheia de novas 
descobertas e uma experiência que 
jamais esquecerá.

https://www.facebook.com/casanossa.restauranterural?fref=ts
https://www.facebook.com/casanossa.restauranterural?fref=ts
http://riodorastro.com.br
www.gaiaexpedicoes.com.br
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