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RESUMO: O Projeto GeoRoteiros utiliza um website informativo como ferramenta para a 
divulgação de geossítios do estado do Rio Grande do Sul. Os estudos realizados neste projeto, 
que foi fundado por estudantes de graduação e pós-graduação da UNISINOS em 2009, 
objetivam divulgar e disseminar o conhecimento geocientífico para a comunidade em geral. 
Para a concretização desse objetivo, as etapas do projeto consistem em: 1) reconhecer e 
preservar os monumentos geológicos do estado; 2) divulgar o conhecimento geológico para a 
comunidade; 3) incentivar o desenvolvimento socioeconômico relacionado com a geologia; 4) 
fortalecer o potencial turístico das regiões divulgadas, visando uma abordagem ecológica, 
científica e cultural. Ao visitar o website do projeto, www.georoteiros.com.br, o público tem 
acesso a informações de Rotas Geoturísticas, onde é apresentada riqueza geológica das 
áreas. No presente estudo, apresenta-se uma nova rota com duas cidades da Serra Gaúcha 
com alto potencial turístico, onde são destacados os principais pontos naturais da região. A 
Rota dos Geossítios de Gramado e Canela dista, a aproximadamente, 130 km de Porto Alegre, 
capital o estado. Esta rota tem uma grande riqueza geológica, com exposições de rochas 
geradas em um dos maiores eventos vulcânicos registrados no país, relacionadas à Formação 
Serra Geral. Espera-se que com a criação desta nova rota, a divulgação por meio deste estudo 
atinja a comunidade em geral, potencializando o acesso às belezas naturais da Serra Gaúcha 
e desfrutando das visitas aos geossítios da região com informações geológicas e dicas para 
que o passeio seja proveitoso e agradável. A Rota dos Geossítios de Gramado e Canela é 
constituída, preliminarmente, de quatro pontos geoturísticos: o Parque do Caracol, o Vale do 
Quilombo, o Parque da Ferradura, Cascatas Véu da Noiva e o parque museu A Mina, com 
exposição de Minerais e Pedras Preciosas. A metodologia empregada para a elaboração desta 
rota, conta com uma pesquisa prévia sobre a geologia da região, confecção de um mapa de 
localização dos geossítios, elaboração de um texto informativo para ser publicado no website, e 
por fim, um texto a respeito da preservação, conscientização e também do cuidado com os 
geossítios estudados. Conhecer para preservar é o lema dos participantes do projeto 
GeoRoteiros, e é por meio das publicações online que é realizada a divulgação do patrimônio 
geológico do estado, potencializando a educação socioambiental, e atraindo visitantes, por 
meio da exposição do conhecimento geológico destas áreas.  
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