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Serra Catarinense – A fama desta região com certeza é o inverno, mas muitos turistas estão
descobrindo o clima agradável de verão aqui na Serra Catarinese.
O
belo amanhecer, ar puro, o canto dos pássaros, a lida campeira e a gastronomia típica. Esses
são os ingredientes básicos para o turismo rural, que aliado a atividades como cavalgadas,
trilhas e banhos de cachoeira incrementam as opções de lazer no verão.
A cada ano aumenta o número de pessoas que procuram a Serra nesta época. É o que aponta
os dados das Secretarias de Turismo e proprietários de pousadas da região. As temperaturas
amenas atraem os turistas que fogem do fervo no litoral.
Cidades como Urupema, São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra tem diversos atrativos
para você aproveitar o clima como caminhada, cavalgada, passeios ciclísticos, pesca esportiva,
camping, quadriciclo, torneios de laço, piquenique, vinícolas, cânions, Serra do Rio do Rastro,
observação de pássaros (birdwatching), Morro da Igreja, colheita de maçã, turismo rural,
parque de aventuras e esportes radicais, entre outros.
Ecoturismo e observação de pássaros raros em Urupema
A natureza preservada despertou a atenção do biólogo Ari Fernando Raddatz, que há oito
anos se mudou com a esposa Rosecléia Moz Raddatz para Urupema, onde construíram
EcoPousada Rio dos Touros. Eles vieram de Florianópolis em busca de uma vida tranquila na
serra e preocupados com a questão ambiental implantam na propriedade o ecoturismo. O
estabelecimento busca ser autossustentável, mantendo produção de alimentos orgânicos como
frutas, hortaliças e mel.
As trilhas pela propriedade utilizadas para a observação de pássaros (birdwatching) são outro
diferencial do local. Raddataz é presidente do Clube de Observadores de Aves da Serra
Catarinense e promove reuniões de grupos para a observação de pássaros raros na região.
Entre algumas espécies que podem ser avistadas no verão em Urupema estão o
caboclinho-de-barriga-preta, o caboclinho-de-barriga-vermelha, o tacapulo-ferreirinho e o
sabiá-ferreirinho, que vive na Amazônia e nesta época migra para a Serra Catarinense para se
reproduzir.
O clima e a tranquilidade do local confirma a tendência de crescimento de turismo de verão.
Segundo Raddatz a observação de pássaros é um novo nicho para o turismo na região e a
intenção é expandir a prática para outros municípios da Serra. "Promovemos reuniões com o
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pessoal do turismo da região. Vale a pena investir e preservar”, declara. Anualmente acontece
em Urupema o festival do Papagaio Charão, atraindo centenas de observadores da ave.
Dica de Serviço
Agências de receptivo na Serra Catarinense
>Na Trilha Certa
- 49.3233.3470 e 98438.5587
www.serrasc.com.br/natrilhacerta
>São Joaquim Tour
- 49.99101.8568 e 98808.7992
www.serrasc.com.br/sjtour
>Serra Sul Ecoturismo
- 49.98846.8717 e 3278.4838
http://www.serrasc.com.br/serrasul
>Ricardo André da Roza
- 49.99121.6736 e 99111.5485
>Tribo da Serra
– 49.99124.2451
http://www.tribodaserraeco.com.br/
>Graxaim Ecoturismo e Aventura
- 49.3278.5617 e 99151.4011
http://www.graxaim.com
>Faby Tour
- 49.3015.2815 e 99174.3944
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