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CAMINHO
CANYONS
DOS
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O

s impactantes canyons do Parque
Nacional de Aparados da Serra
e da Serra Geral dão nome a
essa impressionante região turística de
Santa Catarina, localizada no extremo
sul do estado, que foi colonizada por
descendentes europeus originários da
Itália, Portugal e Alemanha. Um dos
roteiros mais procurados para expedições
de ecoturismo no país, este caminho
traz grandes recortes de montanhas
desenhados pela Mãe Natureza. Chamado
de Caminho dos Canyons, também
é recheado de atrações em cidades
litorâneas e do interior.

ENTRE ELAS, ARARANGUÁ, A MAIOR,
COM BOA INFRAESTRUTURA DE
COMÉRCIO E SERVIÇOS, ALÉM DE PRAIAS,
DUNAS, FURNAS E UM DOS MAIS BELOS
CARTÕES-POSTAIS DE SANTA CATARINA:
O MORRO DOS CONVENTOS.
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SINTA-SE AO VENTO EM UM
DOS MAIORES LEGADOS DO
ECOTURISMO BRASILEIRO:

OS CANYONS
DEAPARADOS

DA SERRA
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Os canyons do Parque
Nacional Aparados da Serra
delimitam Santa Catarina
e o Rio Grande do Sul. A
parte de cima é reverenciada
como “Campos de Cima
da Serra”, e faz parte do
estado da bombacha. Já os
penhascos, baixadas e leitos
de rios abaixo das bordas são
catarinenses. Praia Grande,
Jacinto Machado, Timbé do
Sul e Morro Grande sediam
os principais canyons:
Itaimbezinho, Fortaleza,
Malacara, Churriado,
Faxinalzinho, Josafaz, Índios
Coroados, Molha Coco e
Amola Faca.
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PARAÍSOS NATURAIS
EM TODO O LITORAL
QUE MARGIA O CAMINHO
DOS CANYONS
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Araranguá e Sombrio estão
às margens da BR-101, os
municípios são as portas de
entrada para um litoral quase
arredio, pouco explorado e
bastante preservado na região.
Com cerca de 60 mil habitantes,
Araranguá é a maior cidade,
goza de boa rede hoteleira,
comércio e serviços, além de
oferta gastronômica e possui
atrações naturais de grande
beleza, como o Morro dos
Conventos.
A maior lagoa de água doce de
Santa Catarina, que leva o nome
da cidade, fica em Sombrio e tem
54 km2. Completam o roteiro das
águas os balneários Arroio do
Silva, Gaivota e Passo de Torres.
Dunas, lagoas, furnas e praias
de faixa de areia longas são
presentes irrecusáveis ao turista.
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JACINTO MACHADO

Também conhecido como
Fundo das Bonecas Grandes,
o Canyon da Pedra traz um
canhão natural esculpido
pela erosão do Rio Pai José.
Dentre as possiblidades
de roteiro, a trilha que
vai até a cachoeira Anna
Schiratta surpreende ao
revelar o tobogã natural
da cachoeira João Baptista
Ronsani e permitir ao turista
percorrer o leito do rio que,
geralmente, é seco ao longo
de quase todo o percurso.
No Brete, onde o nível da
água chega alcançar a altura
das coxas, o turista aproveita
para se banhar, antes de se
deslumbrar com as duas
paredes de mais de 25
metros de altura distantes 4
metros uma da outra.
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CANYON
DA PEDRA

RIOAMOLA FACA

TURVO

QUER TOMAR
UM BANHO?

É aqui e agora! Água corrente
ideal para um banho agradável
em seus diversos poços e
descidas para o rio.
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CANYON
ITAIMBEZINHO

Com quase 6 km de
extensão, 720 metros
de profundidade e 200
metros de largura, é o
mais procurado canyon
do Parque Nacional dos
Aparados da Serra. O
nome é originário do
tupi-guarani Ita (pedra)
e Aí’be (afiado). Suas
paredes verticais têm pouca
vegetação em escarpas e
o canyon é cortado pelos
rios que formam o Rio do
Boi: Perdizes e Preá. Fica
a apenas 80 metros do
Centro de Visitantes e pode
ser avistado pelas trilhas
do Vértice e do Mirante do
Cotovelo, de onde você
verá uma imensidão sem
fim, digna da contemplação
do vazio do poeta Manoel
de Barros.

CASCATA DAS ANDORINHAS

Formada na escarpa do canyon do Itaimbezinho, onde
deságua o Rio Perdizes, a cascata tem em suas rochas a
morada de andorinhas, que entram e saem da cachoeira
dando vida à belíssima queda d’água.

CASCATA DO VÉU DA NOIVA

Outra queda d´água que pode ser vista da Trilha do
Vértice. Formada perto do Mirante do Cotovelo, no Arroio
do Preá, consegue ser ainda mais bela à noite, ao luar. É
muito procurada por namorados e traz inúmeras belezas a
serem desvendadas.
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TRILHAS DE BORDA

Para chegar, o acesso é pelo Rio
Grande do Sul, a 21 km de Praia
Grande, em SC, no município
de Cambará do Sul. Você se
aventurará por uma estrada de
chão batido, mas vai valer a pena.
Não deixe de levar lanche, água
potável, repelente e filtro solar. Vá
bastante confortável para curtir a
caminhada e pequena expedição.

TRILHA DO VÉRTICE
Não é muito grande e é
perfeita para você conhecer
melhor a beirada do canyon
do Itaimbezinho. 1,4 km de
caminhada. Uma trilha leve, bem
sinalizada, com placas ao longo
de todo o caminho explicando o
que você encontrará pela frente.
Perfeita para fotos das cascatas
das Andorinhas e do Véu da
Noiva. Para iniciar a caminhada
você sai do Centro de Visitantes
do parque e não é exigido o
acompanhamento de guia. É uma
trilha plana recomendada para
todas as idades.
TRILHA DO MIRANTE
DO COTOVELO
Mais uma oportunidade à beira
do canyon Itaimbezinho, que
permite uma visão geral da área
e da paisagem deslumbrante.
Trilha mais puxada, de 6,3 km,
em terreno plano, passando pelo
Arroio Perdizes e pela Cascata
do Véu da Noiva, que beiram o
canyon. Você poderá ir sem guia
e também precisará sair do Centro
de Visitantes do parque. As saídas
são até às 15 horas.
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CANYON
FORTALEZA

Quer conhecer o maior dos
canyons da América do Sul?
Prazer, Canyon Fortaleza.
Localizado no Parque Nacional
da Serra Geral, seu nome é
uma referência do formato de
seus rochedos, que lembra as
muralhas de uma fortaleza.
Em dias ensolarados, avistase o mar lá do alto. Uma das
belezas deste tesouro natural é a
Cascata Tigre Preto. É possível
chegar ao canyon pela borda
superior, que fica no Rio Grande
do Sul, tchê, no município de
Cambará do Sul, e pela parte de
baixo, entrando em sua cratera,
que fica no município de Jacinto
Machado. A entrada é gratuita e
o espaço aberto todos os dias.
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NA PARTE DO ALTO, ÀS BORDAS DO CANYON,
2 TRILHAS INCRÍVEIS QUE PODEM SER PERCORRIDAS
SEM A OBRIGATORIEDADE DO ACOMPANHAMENTO
TRILHA DO MIRANTE:
DE UM GUIA LOCAL:
é o ponto mais alto do Canyon
Fortaleza. Você estará a quase
1200 metros de altitude.
Percorrerá uma trilha moderada
com aproximadamente 2 km de
subida. Uma visão panorâmica
e ampla de toda a planície
costeira e da imensidão dos
paredões deste canyon será sua
recompensa por essa caminhada.

TRILHA DA PEDRA DO
SEGREDO E CASCATA
TIGRE PRETO:
trilha leve/moderada, onde o
obstáculo é cruzar o arroio do
Segredo que dá origem a Cascata
do Tigre Preto. Desafio médio,
onde a natureza recompensa
cada passo. A vista da cascata é
monumental, as quedas d’água
são límpidas. Adiante, chega-se
ao ponto para avistar a Pedra do
Segredo, um bloco único de pedra
suspenso em uma pequena base
que desafia as leis da gravidade .

DISTÂNCIA DO CENTRO DE APOIO
AO TURISTA DE PRAIA GRANDE/SC:

60KM POR ESTRADA DE CHÃO.
Tem que subir a Serra do Faxinal
e Chegar até Cambará do Sul/RS
(43km de chão batido). A partir
de Cambará pega-se um bom
trecho de asfalto (12km) e depois
mais um trecho de chão batido
até chegar no Parque Nacional
da Serra Geral. g
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