
Proposta de roteiro turístico

Caxias Verde

1. Parque Municipal Dr. Celeste Gobatto – Jardim Botânico + Ecoparque
2. Monumento Natural Palanquinho
3. Sesi – Centro Esportivo Jacintho Maria de Godoy

O município de Caxias do Sul está situado dentro do bioma da  Mata Atlântica,  com vegetação
predominante de floresta ombrófila mista, conhecida como mata de araucária. Com natureza abundante é
uma  excelente  oportunidade  para  proporcionar  ao  turista  momentos  de  contato  com  a  natureza  e
oportunidade de vivenciar uma experiência junto a espécies nativas.

1. Parque Municipal Dr. Celeste Gobatto – Jardim Botânico + Ecoparque

 O visitante pode ter contato direto com a natureza, seja pelo bem cuidado cactário, que abriga em
torno de 100 tipos de cáctus, seja pelas várias trilhas em meio a gigantescos eucaliptos e pinheiros e muita
mata  nativa,  ou então  na  visitação  ao  belíssimo Jardim de  Linnaeus,  nome dado em homenagem ao
importante botânico do século 18, o sueco Carl Linnaeus. Aliás, todas as plantas que compõem o jardim são
espécies catalogadas por ele.  No total,  o Jardim Botânico tem uma área total  de 60 hectares para ser
explorada. 

O Jardim Botânico também conta com um museu,  quiosques e escola  botânica.  Além disso,  o
parque abriga mirantes para observação, ponte e até uma pequena cascata. Além, é claro, de muito verde.

O Ecoparque, localizado em frente ao Jardim Botânico de Caxias do Sul foi construído em uma área
do SAMAE, de187 hectares, com a previsão de 1,7 mil metros quadrados de área construída. O parque
conta com estacionamento,  pórtico e guarita, cercamento,  passarela,  pavimentação de vias e passeios,
praça de alimentação, pista de caminhada, ciclovia, academia, batistério, cascata, altar para cerimônias,
bicicletário, belvedere, rampa para o lago, espaço pôr do Sol, playgrounds, espaço pet, túnel verde, fontes,
anfiteatro, entre outros atrativos. (Alguns atrativos estão em fase de instalação). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_ombr%C3%B3fila_mista




2. Sesi – Centro Esportivo Jacintho Maria de Godoy

Imensa área verde junto ao Complexo Dal Bó onde estão as represas São Pedro e São Miguel no
bairro Fátima.

Possui espaço para prática esportiva e descanso junto a natureza.
O turista pode apreciar os treinos de canoagem.



3. Monumento Natural (MONA) Palanquinho

Distante cerca de 90 km do centro de Caxias do Sul, encontra-se o Monumento Natural Palanquinho
que é um belíssimo espaço, detentor de vasta mata nativa, localizado no distrito de Criúva. Recentemente,
o MONA Palanquinho foi transformado em Unidade de Conservação pela Prefeitura Municipal de Caxias do
Sul, tratando-se do maior patrimônio natural da cidade. O cânion surgiu a partir do mesmo evento geológico
que deu origem aos cânions de Itaimbezinho, em Cambará do Sul, há mais de 120 milhões de anos. A fenda
tem entre 25 e 30 metros de largura e uma profundidade de 82 metros, por onde correm as águas do Arroio
Sepultura. Para chegar ao Cânion é preciso percorrer mais de 20 km de estradas de chão e passar por uma
trilha aberta em campo.

A área total do Palanquinho é composta por 230 hectares, sendo que apenas uma área de 87
hectares é aberta à visitação do público. Existem diversas trilhas no local, com diferentes intensidade, que
podem  durar  desde  20  minutos  até  mais  de  8  horas.  Atualmente,  o  espaço  não  possui  nenhuma
infraestrutura para receber visitantes, porém esta situação deverá mudar futuramente com a instalação de
espaços para alimentação, banheiros, estacionamento, identificação de trilhas e etc.. 

Na área do Monumento Palanquinho também está  localizado um importante  sítio  arqueológico,
descoberto em julho de 1966 pelo arqueólogo Fernando La Salvia na propriedade de José Viana Rodrigues
Barrote. Conforme registros no livro Patrimônio Arqueológico de Caxias do Sul,  de Rafael Corteletti,  La
Salvia encontrou uma pequena gruta de 20 metros de boca por dois metros no ponto mais profundo. A
estrutura, onde existiam ossadas de índios, está situada junto a um córrego que aflui para o Arroio Caixão,
afluente do Arroio Palanquinho, e desemboca no Rio Lajeado Grande. Oficialmente, o sítio está catalogado
como RS 124 Cxs. 






