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Premissas

• Produção de minerais e gemas na região sul

• Pontos turísticos clássicos

• Turismo mineral já existe sem estruturação

• Reflexo nas economias dos municípios

• Importante geodiversidade

• Background científico (Lgem - UFPR e Labogem - UFRGS  

pesquisadores vários:Chodur, Juchem, Liccardo, 

Brum...)



Ambientes geológicos

• Depósitos aluvionares e 

coluvionares

• Rochas vulcânicas da Bacia do 

Paraná

• Rochas sedimentares da Bacia 

do Paraná

• Embasamento cristalino –

Complexo Granulítico



Mapa 

Gemológico da 

Região Sul

(Juchem, Chodur e 

Liccardo 2001)



Rota no Sul proposta para o turismo mineral

• Foz do Iguaçu – PR

• Chopinzinho – PR

• Entre Rios – SC

• Iraí e Ametista do Sul – RS

• São Miguel das Missões – RS

• Mata – RS

• Salto do Jacuí – RS

• Soledade – RS

• Porto Alegre - RS





Foz do Iguaçu - PR

Mais de 1 milhão de visitantes por ano

Programa Geoturismo da Mineropar



Chopinzinho (PR)

Produção de ametista e citrino

Mineração artesanal

Cooperativa de garimpeiros



Galerias em rocha sã e perfil dos derrames



• Processo de extração artesanal



Entre Rios (SC)

Galerias e produção semelhantes ao lado de uma reserva indígena

Próximo à Cratera de Vargeão de interesse geoturístico







Exemplos de produtos com 

destinação ao turismo



Iraí (RS)

Comércio de ametista e citrino

Estâncias hidrominerais

Turismo tradicional



Exemplos de produtos com 

destinação ao turismo



Ametista do Sul (RS) – Igreja de São Gabriel com parede revestida 

de gemas locais – identidade cultural



Museu da Ametista – iluminação especial dentro de geodos nas paredes



ametista

• Museu da Ametista – Galeria antiga preparada para visitação



Processo de extração dos geodos do basalto inalterado em galerias



São Miguel das Missões (RS) – ruínas em arenito Botucatu



Mata e São Pedro do Sul (RS) 

Praças em madeira petrificada

Museus de paleontologia

Turismo tradicional



Floresta petrificada - Mata



Paleontologia e gemologia



Salto do Jacuí (RS)

Maior produtor de ágata do planeta

Ocorrência de opala (azul , branca e laranja)



Estoque de chapas de ágata 

beneficiadas para produção 

de artesanato mineral



Soledade (RS)
Grande centro do comércio de minerais e gemas 

do sul do Brasil

Feira de Soledade – a maior da América Latina





ametista

Maior produção de geodos de 

ametista no mundo



Exemplos de produtos com 

destinação ao turismo e 

exportação



Exemplos de 

produtos com 

destinação ao 

turismo



Considerações

• Roteiro finaliza em Porto Alegre, cidade com plena 

infra estrutura turística

• Este trajeto envolve cultura e economia mineral

• Os minerais têm consumo preferencial entre turistas

• O geoturismo/turismo mineral agrega valor científico 

ao turismo já existente 

• Implantar o geoturismo é uma questão de geologia 

econômica, pois estes bens minerais são produzidos 

para o turismo. Trata-se de otimizar o uso sustentável 

e agregar valor, trazendo divisas ao país.



Informações sobre turismo mineral:

www.geoturismobrasil.com

www.geotourismbrazil.com


