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Visitar a Quarta Colônia é uma excelente

oportunidade para apreciar um cenário de

belezas naturais, junto a hospitalidade de

seus moradores. O encanto de seus morros e

matas, a tranquilidade e o ar puro, são um

convite para este belo passeio.

Pensando no conforto dos participantes do

XII SBPV, a comissão organizadora elaborou

algumas sugestões de locais a serem

visitados, além de informações quanto a

farta gastronomia.

 



População total Quarta
Colônia: 60.697 hab
 
Maior município (área) :
Restinga Sêca 968 Km²
Menor município (área): 
São João do Polêsine 85 Km²
 
Maior nº populacional: 
Agudo  16.524 hab
Menor nº populacional: 
Ivorá 1.940 hab

Pequena história da

Quarta Colônia-RS

A Quarta Colônia abrange uma área
localizada na Mesorregião Centro-
Oriental Rio-Grandense, e envolve

nove municípios gaúchos: Agudo, Dona
Francisca, Faxinal do Soturno,

Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande,
Restinga Seca, São João do Polêsine

e Silveira Martins, em uma área
total de 2.923Km².

Djulia Ziemann



 

A paisagem da Quarta Colônia

integra com muita sintonia a

riqueza biótica dos últimos

remanescentes de floresta

estacional caducifólia da

região com a grande variação

geomorfológica dos vales

encaixados e escarpas rochosas

da Formação Serra Geral e a

imensa diversidade cultural

associada ao intenso calendário

de festividades e eventos

religiosos, como romarias,

procissões e festas em

homenagem aos padroeiros. A

gastronomia traz às casas e às

festividades, mesas fartas com

sopa de agnoline, risoto,

queijo, pães, cucas, vinho

colonial, chope, salame,

geléias (schimier do alemão) e

diversas outras iguarias

tradicionais que representam um

insumo fundamental ao fomento

da atividade turística.

Djulia Ziemann

Erni Böck



Alemã
 
Colônia de Santa Cruz-1849- Rio Pardo
Colônia de Santo ÂNGELO- 1857- Cachoeira do Sul e Agudo
Colônia de Monte Alverne-1859-Monte Alverne
 
*Vinda dos alemães encerra em 1859 e o processo de
imigração italiana intensifica-se.
 
Italiana
 
Colônia Dona Isabel- 1870-Bento Gonçalves (1ª)
Colônia Conde d'Eu- 1870-Garibaldi (2ª)
Colônia Fundos de Nova Palmira- 1877-Caxias do Sul (3ª)
Colônia de Silveira Martins-1878-Silveira Martins (4ª).

Imigração e formação do território

Há cerca de 188 anos inicia a imigração européia para o
Brasil e eram formadas as colônias

Representação dos imigrantes da Quarta Colônia 
Fonte: Acervo Centro de Pesquisas Genealógicas-Nova Palma

Djulia Ziemann



 

O fluxo de chegada dos

imigrantes, anos depois,

resulta no desenvolvimento de

municípios: Silveira Martins,

São João do Polêsine, Dona

Francisca, Nova Palma, Ivorá,

Faxinal do Soturno e Pinhal

Grande,

 

Por questões históricas e

culturais, a região recebe a

denominação de "Quarta

Colônia de Imigração

Italiana"

 

Em 1996, por questões

econômicas e de localização,

unem-se a região

os municípios de Agudo

(imigrantes alemães) e

Restinga Sêca (Imigração

portuguesa) e a região passa

a utilizar a denominação

"QUARTA COLÔNIA"
 

 

 

 

Em 1996, os 9 municípios passam s ser
governados por uma associação pública de
direito privado, sem fins lucrativos,
denominada Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável da Quarta Colônia (CONDESUS).

Este consórcio atua com foco no
desenvolvimento regional, com discussão e
debates entre os representantes legais do

Poder Executivo dos municípios.

Aquarela Dilson Cecchin



https://www.geoturismobrasileiro.com.br/geoparque/quartacolonia/mapa/

Para acessar todos os locais em um mapa digital, clique aqui:



AGUDO

36,9 Km (32 min)

Distância a partir do Recanto Maestro



MORRO AGUDO
29°38'40,1"S 53°17'28,6"W

Localizado em propriedade privada, ao final da Avenida
Concórdia, a 2Km do perímetro urbano. Corresponde a um
morro isolado com 429m de elevação. Para chegar ao topo
do morro deve-se percorrer uma trilha de 2,5Km, a pé e
sem sinalização ou qualquer elemento de infraestrutura. A
característica geomorfológica (pico pontiagudo) serviu de
inspiração para os imigrantes alemães que se instalaram
na área em 1857, batizarem o município como Agudo.

AGUDO
 

Djulia Ziemann

https://pt.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=46495706
https://www.google.com/maps/dir/-29.644444,+-53.291111/@-29.6443408,-53.3226069,12z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.291111!2d-29.644444


CERRO DA FIGUEIRA
29°41'32"S 53°12'48"W

 
Situado em propriedade privada na Localidade de Cerro
Chato no município de Agudo, a 9,9 Km do perímetro urbano
em estrada vicinal. O local constitui-se de um morro
isolado, com aproximadamente 500m de elevação, que é
utilizado como ponto para prática de esportes de
aventura, como paraglider e asa delta, sendo sede de
competições estaduais por algumas vezes. O local
apresenta um belo ponto de miradouro para a cidade de
Agudo e possibilita a visualização do relevo, onde morros
e suaves ondulações contrastam com as lavouras de arroz .

AGUDO
 
 

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.692222,+-53.213333/@-29.6443408,-53.3226069,12z/data=!3m1!4b1!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.213333!2d-29.692222


GRUTA DO ÍNDIO
29°32'20"S 53°06'50"W

Situada em uma propriedade privada, na localidade de
Linha dos Pomeranos, a 28Km da sede do município,
corresponde a uma cavidade irregular em rocha de arenitos
intertraps da Formação Serra Geral (Cretáceo Inferior); o
local ainda não apresenta estudo espeleológico, mas já
está relacionado entre as cavernas existentes no Rio
Grande do Sul (LISTA DE CAVERNAS DO RS, 2014).
A entrada principal da gruta possui 15m de largura, por
8m de altura, com um salão principal de aproximadamente
500m², a gruta possui uma galeria que leva até um ponto
sem saída e outra em curva que leva até a saída.

AGUDO
 
 

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.538889,+-53.113889/@-29.6443408,-53.3226069,12z/data=!3m1!4b1!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.113889!2d-29.538889


CASCATA RADDATZ
29°35'11"S 53°10'06"W

Situada em propriedade privada, na localidade de Linha
Nova, no interior do município de Agudo, a 12Km do
perímetro urbano. Trata-se de uma queda d’água, com 10m
de altura e possibilidade de balneabilidade.
Pode-se acessar o local de carro ou ônibus, com percurso
de 12 Km em estrada vicinal, o acesso até a cascata é
realizado pela descida de 132 degraus de escada de ferro
com corrimão, com boa infraestrutura. A descida permite a
observação do belo registro de mata atlântica presente na
região, com flora e fauna exuberantes. O local possui uma
trilha autoguiada para apreciação da paisagem.
Entrada mediante pagamento de R$8,00.

AGUDO
 
 

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.586389,+-53.168333/@-29.6443408,-53.3226069,12z/data=!3m1!4b1!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.168333!2d-29.586389


Fotos Djulia Ziemann

Instituto Cultural Brasileiro Alemão
de Agudo (ICBAA)

 
O local sedia o museu Histórico Pastor Rudolf

Brauer,com objetos que contam a história da formação do
município de Agudo e também dispõe de uma biblioteca

alemã com mais de 2.300 obras.
Endereço: Avenida Concórdia, 97

Visitação: Seg a Sex: 08h30 às 11h e 13h30 às 17h
 

Telefone: (55) 3265-3103

Agudo Ecoturismo e Aventuras
 
 

Caso você prefira realizar as trilhas
da Cascata Raddatz e Morro Agudo com

acompanhamento profissional:
Gustavo Kesseler

Telefone: (55) 99948-8947



CAFÉ COLONIAL ALMOÇO

CAFÉ COLONIAL SUPER LIS
Sex-Sáb
Rua Euclides Klieman,1346
Telefone: (55) 3265-1130
 

CAFÉ COLONIAL KI DELÍCIA
Sábado
Avenida Concórdia, 2024
Telefone: (55) 3265-2176
 

CAFÉ COLONIAL COOPERAGUDO

Sexta-Feira
Avenida Concórdia, 2662
Telefone: (55) 3265-7000
 

PRODUTOS COLONIAIS DA TERRA

Café colonial Sáb-Dom
Almoço Seg-Dom
BR 287, Km 185
Telefone: (55) 9623-3079

DA COLINA CAFÉ COLONIAL
Domingo 
RSC 287 Km 185
Telefone: (55) 99961-1786

CHURRASCARIA SCHÜLLER
Seg-Dom
Av. Concórdia, 451
Telefone: (55) 3265-1168
 

BEEF HAUS RESTAURANTE

Seg-Sáb (almoço e jantar)
Avenida Concórdia 744
Telefone: (55) 3265-1776

FÁBRIKA RESTAURANTE E CHOPERIA
Seg-Sáb (almoço)
Qua-Dom (jantar)
R.Marechal Deodoro, 385
Telefone: (55) 99983-7416

PASTEL & CIA
Ter-Dom
Av.Concórdia, 1114
Telefone: (55) 3265-2299

JANTAR

RESTAURANTE ETINYAS

Seg-Sáb (almoço)
R.Marechal Deodoro, 406
Telefone: (55) 99684-2618

CONGEARTE PIZZARIA
Seg-Dom
Avenida Concórdia, 883
Telefone: (55) 99674-5186

LANCHERIA E PETISCARIA .G

Seg-Dom
R.Mal. Deodoro, 501
Telefone: (55) 99954-3218



DONA

FRANCISCA

26 Km (25 min)

Distância a partir do Recanto Maestro



PARQUE HISTÓRICO
29°37'40"S 53°21'12"W

 
O parque está situado às margens do Rio Jacuí e conta com
réplicas de construções germânicas e italianas, exposição
de alguns utensílios antigos utilizados pelos colonos,
além de um pequeno lago com a réplica de uma roda d'água.
O local também dispõe de infraestrutura com churrasqueira
e bancos para momentos de lazer.

DONA
FRANCISCA
 
 

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.627778,+-53.353333/@-29.4448224,-53.3446666,12z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.353333!2d-29.627778


CERVEJARIA MONTE SANTO
 

DONA
FRANCISCA
 
 

Cervejaria Monte Santo divulgação

Cervejaria artesanal localizada na cidade de Dona Francisca.

Para visitação e degustação, agendamentos pelo telefone:

(55) 99613-2208

Cervejaria artesanal localizada na cidade de Dona Francisca.

Para visitação e degustação, agendamentos pelo telefone:

(55) 99970-9616

Cervejaria Leistüngbier divulgação

CERVEJARIA LEISTÜNGBIER
 



ALMOÇO BAR

RESTAURANTE CANTINHO CERTO
Seg-Sáb
Rua Madre Jacinta Metropolitano,557 
Telefone: (55) 99906-3951
 

QUIOSQUE DA PRAÇA

Seg-Dom
Rua 17 de Julho
Telefone: (55) 99989-0998
 

DINO’S BIER
Seg-Sáb
(08h às 14h-19h às 22h30)
Junto ao posto Petrobrás
Telefone: (55) 99623-2849
 



FAXINAL

DO

SOTURNO

19,7 Km (19min)

Distância a partir do Recanto Maestro



Situado na localidade de Cerro Comprido, no município de Faxinal do Soturno, a

7 Km do perímetro urbano. O acesso Mirante Cerro Comprido dá-se pela RS 149 até

a sede de Faxinal do Soturno e após de carro por estrada vicinal. As

características geomorfológicas nomeiam o local, pois devido ao formato do

cerro apresentar alongamento no sentido leste-oeste, com 4 Km de comprimento, o

local recebeu o nome de Cerro Comprido. Trata-se de um morro testemunho,

formado por rochas síltico-argilosas, que a 528m de altitude permitem desfrutar

de uma visão panorâmica de grande valor estético da planície aluvial do rio

Jacuí.

CERRO COMPRIDO
29°34'51,2"S 53°24’0,6"W

FAXINAL DO
SOTURNO
 

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.580833,+-53.401667/@-29.5777752,-53.5144467,20751m/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.401667!2d-29.580833


Situada a 1 km do Mirante Cerro Comprido em uma propriedade privada, na

localidade de Cerro Comprido, no município de Faxinal do Soturno, estando,

portanto, a 8 Km do perímetro urbano. Trata-se de uma Ermida localizada no topo

de um cerro a 528 m de altitude, onde além da imponência da visão panorâmica

das características geomorfológicas da Quarta Colônia, pode-se observar uma

paisagem bucólica, com pastagens e culturas como milho, soja e fumo. Este

templo foi inaugurado em 24 de outubro de 2004, devido a devoção de um dos

fiéis de São Pio de Pietrelcina (sacerdote nascido em Pietrelcina na Itália, e

finado em San Giovanni Rotondo em 23 de setembro de 1968, sendo reconhecido

como santo em 1999); um fiel optou por uma localização privilegiada tanto para

contemplação quanto para busca de paz e tranquilidade.

*O local dispõe de infraestrutura para realização de churrasco, sendo

necessário apenas o agendamento prévio do espaço:

Telefone (55) 99606-6494, Oswaldo Soldera

ERMIDA SÃO PIO
29°34'34"S 53°23’59"W

FAXINAL DO
SOTURNO
 

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.576111,+-53.399722/@-29.5757752,-53.4697176,20751m/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.399722!2d-29.576111


Museu Fotográfico Irmão Ademar
da Rocha

 
O local possui um acervo de fotografias que retratam os
costumes dos imigrantes que povoaram Faxinal do Soturno.

Endereço: Rua Ceci Leite Costa, 767
Visitação: Seg a Sex: 08h às 11h e 13h30 às 16h30

 
Telefone: (55) 3263-3700

Museu Histórico Geringonça
 

O museu conta a história da imigração italiana e a
formação de Faxinal de Soturno através de objetos e até

mesmo ambientes remontados da época.
Endereço: Localidade de Novo Treviso

Visitação mediante agendamento pelo telefone
 (55) 3263-3700

Djulia Ziemann

Divulgação Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno



ALMOÇO BARES

ESPORTE CLUBE CRUZEIRO
Sex-Sáb
Rua Duque de Caxias, s/n
Telefone: (55)32631-030
 

DUO RESTAURANTE
Seg-Sáb
Avenida Vicente Pigatto, 654
Telefone: (55) 99693-9480
 

BARRIL BAR
Ter-Dom
Av Antônio Bozeto, 54
Telefone: (55) 3263-2385
 

THE KING PUB

Seg-Sáb 
Rua Jorge Schimidt, 995
Telefone: (55) 99616-1294

DOWNTOWN GASTRÔ E LOUNGE BAR
Qua-Dom
Avenida Vicente Pigatto,675
Telefone: (55) 32632-241



IVORÁ

35,4 Km (44 min)

Distância a partir do Recanto Maestro



Localiza-se no interior do município de Ivorá, a 1,3 Km do perímetro urbano. O

acesso a este local é feito pela RS 348 por estrada vicinal. O local

corresponde a um morro testemunho isolado, produzido pelo recuo da escarpa do

Planalto com belo registro de Mata Atlântica. O Monte Grappa fica às margens da

RS 348 e pode-se seguir até a entrada do local de carro ou ônibus, o final do

trajeto de 1,2 Km é feito a pé, em trilha bem sinalizada. A trilha apresenta

iluminação e quinze capitéis, construídos pelas famílias da comunidade em 1999,

e em alguns trechos apresenta também cordas que servem de apoio à subida dos

peregrinos.O ponto culminante da trilha corresponde a um mirante com boa

infraestrutura, com trapiche de concreto e grades de proteção, que possibilita

uma boa visibilidade das caraterísticas geomorfológicas do entorno.

MONTE GRAPPA
29°31'13"S 53°34’0,5"W

IVORÁ
 

Djulia Ziemann

https://pt.wikiloc.com/trilhas-trekking/trilha-monte-grapa-ivora-23368609
https://www.google.com/maps/dir/-29.520278,+-53.568056/@-29.520165,-53.6524205,20762m/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.568056!2d-29.520278


Localizada a 2,5 Km do centro da cidade de Ivorá, as margens da RS 348, a Cruz

do Milênio ou Cruz Luminosa, foi construída na passagem do milênio em

comemoração. Com acesso facilitado, uma infraestrutura de mirante em concreto

com grades e iluminação noturna, o local é um importante monumento religioso,

além de constituir-se um belvedere para a cidade de Ivorá, possibilitando uma

visão facilitada do imponente Monte Grappa.

CRUZ DO MILÊNIO
29°30'51"S 53°35'11"W

IVORÁ
 

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.514218,+-53.586512/@-29.5139528,-53.6566779,20764m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.586512!2d-29.514218


Localizada no interior do município de Ivorá, a 4,5 Km da sede municipal, está

a cascata Cara do índio. O acesso até o local é realizado por carro ou ônibus

em estrada vicinal, bem sinalizada e após por 100m a pé em trilha na mata, onde

pode-se observar belos exemplares de fauna e flora da mata atlântica. A cascata

possui uma pequena queda d’água e apresenta condições de balneabilidade. Quanto

a formação rochosa, a cascata está entre limites de derrames de rochas

vulcânicas associadas a arenitos (Formação Serra Geral e Botucatu).

CASCATA CARA DO ÍNDIO
29°29’43"S 53°35’21"W

IVORÁ
 

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.495278,+-53.589167/@-29.520165,-53.6524205,20762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.589167!2d-29.495278


Localizada no interior do município de Ivorá, a 9 Km da sede municipal na

localidade de Piruva, está a cascata Queda Livre. O acesso é realizado por

carro ou ônibus em estrada vicinal, bem sinalizada e após por 60m a pé em

trilha na mata, onde pode-se observar belos exemplares de fauna e flora da mata

atlântica. A cascata possui uma queda d’água de aproximadamente 10 metros e

apresenta condições de balneabilidade. No local pode ser observado também um

pequeno canyon. Quanto a formação rochosa, a cascata está entre limites de

derrames de rochas vulcânicas associadas a arenitos (Formação Serra Geral e

Botucatu).

CASCATA QUEDA LIVRE
29°29’03"S 53°37’05"W

IVORÁ
 

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.484167,+-53.618056/@-29.520165,-53.6524205,20762m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.618056!2d-29.484167


Quedas d'água
de Ivorá
O  M U N I C Í P I O  P O S S U I  D I V E R S A S

C A S C A T A S  E M  S E U  T E R R I T Ó R I O ,

P O R É M  N E M  T O D A S  P O S S U E M  A C E S S O

F A C I L I T A D O ,  P O R T A N T O

D I S P O N I B I L I Z A M O S  O  C O N T A T O  D E

C O N D U T O R E S  L O C A I S  P A R A  Q U E  S E U

P A S S E I O  S E J A  R E A L I Z A D O  E M

S E G U R A N Ç A :

Caminhos de Ivorá
Responsável: Leandro Sarzi
Telefone: (55) 98444-7253

Trilhas de Ivorá
Responsável: Tiago Oliveira
Telefone: (55) 984754-4049

Cascata das eras

Cascata dos camoatins

Cascata Pedras Pretas Cascata dos Degraus



ALMOÇO MEDIANTE
AGENDAMENTO

RESTAURANTE PALADARE
Sex-Sex
Rua São José, 364
Telefone: (55) 98464-9370
 

QUIOSQUE DA PRAÇA
Seg-Sáb (almoço e jantar)
Rua Bento Gonçalves, 515
Telefone: (55) 98443-1192
 

CASA I FRATELLI MORO
Sáb-Dom (almoço)
Linha Londero Moro
Telefone: (55) 996131933
 

QUIOSQUE DO TIAGO

Sáb-Dom (almoço)
Boca da Picada
Telefone: (55) 984754049

SABORES DA CABANA
Seg-Dom
Sorveteria/Pesque e Pague
Sáb-Dom
Café (agendamento)
RS 348
Telefone: (55) 99943-3890



NOVA

PALMA

34 Km (32 min)

Distância a partir do Recanto Maestro



Localizada em propriedade privada, a 3Km da sede municipal de Nova Palma, com

trajeto realizado por carro em estrada vicinal e após por 10 min a pé por

dentro de uma propriedade e pela mata até o geossítio Cascata do Pingo. A queda

d’água possui cerca de 40m de altura e apresenta condições de balneabilidade.

Como uma cascata inserida no Rebordo do Planalto, ela é formada pelo limite

entre derrames de rochas vulcânicas e arenitos. 

CASCATA DO PINGO
29°26'52.7"S 53°27'14.2"W

NOVA PALMA

Djulia Ziemann

https://pt.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=46853139
https://www.google.com/maps/dir/-29.447961,+-53.453936/@-29.448867,-53.4603017,2184m/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.453936!2d-29.447961


Partindo-se de Nova Palma, por um trecho de 10Km em estrada vicinal, bem

sinalizada, trefegável por carro e ônibus tem-se uma rota com belas esculturas

esculpidas em arenito Botucatu (proveniente do município vizinho de Júlio de

Castilhos) Este arenito é quartzoso com grãos bem selecionados, cimentados por

óxidos de ferro e apresenta estratificações cruzadas de grande porte.

Representam arenitos eólicos depositados em ambiente desértico, sendo assim um

registro do “deserto Botucatu”.

A cada quilometro está disposta uma escultura e em determinado ponto tem-se uma

escultura associada com um mirante que permite a vista dos morros e da cidade

de Nova Palma. Ao final do trajeto, na localidade de São João dos Melos, no

município de Júlio de Castilhos, está o Jardim das esculturas, com mais de 500

esculturas esculpidas em arenito e outras em madeira, o jardim possui algumas

trilhas de 30 a 40 min de duração em área de mata ciliar, com bela fauna e

flora. O local também conta com boa infraestrutura, o acesso ocorre mediante o

pagamento de uma taxa de R$20,00 (adultos), R$12,00 (crianças até 12 anos),

universitários tem direito a meio ingresso.

 

Seg-Qui (13-16h)

Sex-Dom (09-17h)

ROTA DAS ESCULTURAS
29°28’04"S 53°28’30"W

NOVA PALMA

Djulia Ziemann

https://www.google.com.br/maps/place/29%C2%B028'04.0%22S+53%C2%B028'30.0%22W/@-29.4627324,-53.4859479,325m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-29.4677778!4d-53.475


ALMOÇO JANTAR

LANCHERIA DO PADILHA
Seg-Dom (almoço e jantar)
Rua Raimundo Alésio
Telefone: (55) 99623-7706
 
 BAR E RESTAURANTE PONTO 206
Seg-Sáb (almoço e jantar)
Praça Pe. João Zanella
Telefone: (55) 3266 – 1384
 

LANCHERIA E RESTAURANTE PAIOL
Qua-Dom
Frente ao camping municipal
Telefone: (55) 99155-3850

PIZZARIA PANÇA PIENA

Sex-Dom
Boca da Picada
Telefone: (55) 984754049

CHURRASCARIA DO TREVO/DO
CASCA
Seg-Sáb (almoço)
Avenida Emancipação/RS-149
Telefone: (55) 3266-1117
 

RESTAURANTE SABOR DA CASA

Seg-Dom (almoço e jantar)
Avenida 24 de maio, Caemborá
Telefone: (55) 99601-2812
 

MUNDO VIVO RESTAURANTE
VEGETARIANO

Sáb-Dom (almoço, jantar e café colonial)
Jardim das Esculturas, Júlio de Castilhos
Telefone: (55) 99967-4184
 

MEDIANTE
AGENDAMENTO



PINHAL

GRANDE

66,8 Km (1h10)

Distância a partir do Recanto Maestro



As escarpas alagadas estão situadas em área alagada de represa artificial no

município de Pinhal Grande, distante 12 Km da sede do município. O geossítio

constitui-se de escarpas vulcânicas, que possuem de 10 a 40m de altura.Para

acessar o local faz-se necessário percorrer uma estrada vicinal que parte de

Pinhal Grande e vai até a Usina de Itaúba, onde está o ponto de embarcação, com

pequenos barcos a motor,previamente contatados na sede municipal.

Agendamentos e preços pelo telefone: (55) 99635-3545

ESCARPAS ALAGADAS
29°12’28"S 53°14’35"W

PINHAL GRANDE

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.207778,+-53.243056/@-29.2123148,-53.2665486,12z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-53.243056!2d-29.207778


Belvedere situado em propriedade privada na localidade de Comunidade

Medianeira, no município de Pinhal Grande, a 27Km do perímetro urbano. O acesso

dá-se pela RS149 até a sede do município e após por estrada vicinal que leva

até a localidade de Comunidade Medianeira. Para acessar o mirante deve-se

percorrer o trajeto de 1km dentro da propriedade até o local. O Mirante Paga

Peão possui uma lenda associada e é narrado por Firmino Chagas Costa no livro

“Pinhal Grande-Contribuições ao Estudo da História do Município”. Conta-se que

o antigo proprietário das terras, contratava peões para auxiliar nos trabalhos

da lavoura e quando os peões acabam o serviço combinado e esperavam por receber

o pagamento, eram levados até a beira desse precipício e eram jogados, assim o

local ficou conhecido como “Paga Peão”.

Agendamentos pelo telefone: (55) 99635-3545

MIRANTE PAGA PEÃO
29°11’51"S 53°15’21"W

PINHAL GRANDE

Djulia Ziemann

https://www.google.com.br/maps/place/29%C2%B011'51.0%22S+53%C2%B015'21.0%22W/@-29.2026644,-53.2607024,1548m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-29.1975!4d-53.2558333


ALMOÇO JANTAR

CASA COLONIAL
Seg-Sáb
Rua XV de Novembro, 970
Telefone: (55) 3278-1269
 
 RESTAURANTE BIGUELINI
Seg-Sex
Rua General Osório, 151
Telefone: (55) 99946-7532
 

QUIOSK LANCHE'S
Seg-Sáb (almoço e jantar)
Avenida José Baptistella ,460
Telefone: (55) 3278-1177



RESTINGA

SÊCA

24,3 Km (21 min)

Distância a partir do Recanto Maestro



Localizado a 12Km da sede do município de Restinga Sêca, acessível por carro e

ônibus pela via pavimentada RS149, está o geossítio Balneário das Tunas.

Este local possui importância geológica devido ao registro de barra arenosa de

um canal fluvial meandrante atual do Rio Vacacaí, em que o processo de

deposição fluvial produzido pela margem interna do meandro que permite a

existência da praia com areia e d rio com correnteza fraca.  O

balneário  centenas de visitantes no verão e é ponto para a realização de

eventos como carnaval, jogos de verão, competições esportivas, garota verão, e

a festa religiosa de Nossa Senhora dos Navegantes

BALNEÁRIO DAS TUNAS
29°55'26.7"S 53°25'05.0"W

RESTINGA SÊCA

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.926088,-53.4173044/-29.924092,+-53.418056/@-29.9246743,-53.4196347,18.08z/data=!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d-53.418056!2d-29.924092!3e0


A estação de Restinga Sêca foi inaugurada em 1898 pela E. F. Porto Alegre-

Uruguaiana, já na concessão da Auxiliaire. No ano de 1895, foi ali, próximo ao

arroio da Restinga Seca, construída uma caixa d"água para alimentação dos trens

a vapor, originando o primitivo nome de Caixa D"água. Apesar de parada

obrigatória para os comboios,todas as mercadorias eram desembarcadas nas

estações mais próximas, Jacuí, Estiva ou Arroio do Só. Como já existia ali um

núcleo povoado, uma comissão de moradores pediu à Cie. Auxiliaire, em 1898, uma

estação junto à caixa d'água.

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
29°48’38"S 53°22’37"W

RESTINGA SÊCA

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.810556,+-53.376944/@-29.9039799,-53.5745936,11z/data=!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d-53.376944!2d-29.810556!3e0


ALMOÇO JANTAR

RESTAURANTE DO ALEMÃO
Seg-Dom (almoço e jantar)
São Miguel
Telefone: (55) 99961-3231
 

CHURRASCARIA FUZZER
Seg-Dom (almoço e jantar)
RST 287, Km200
Telefone: (55) 3270-1141
 

RESTAURANTE E LANCHERIA
RECUERDOS
Seg-Sáb
Avenida Júlio de Castilhos,11
Telefone: (55) 99656-9459
 
RESTAURANTE E PIZZARIA
CACIQUE
Seg-Dom (almoço e jantar)
Avenida Júlio de Castilhos, 339
Telefone: (55) 3261-1356

RESTAURANTE GAUCHITO
Seg-Dom (almoço e jantar) 
Prolongamento Av Júlio de Castilhos
Telefone: (55) 3261-1819

LA PIZZA
Seg-Seg
Rua José Celestino Alves
Telefone: (55) 3261-4738
 

EXPRESSO MANIA

Seg-Dom
Av.Júlio de Castilhos, 337
Telefone: (55) 3261-1492



SÃO JOÃO

DO

POLÊSINE

13,4 Km (11 min)

Distância a partir do Recanto Maestro



Situado no município de São João do Polêsine, a 1,8 Km do perímetro urbano, em

propriedade privada, está o  Roteiro das Pedras Brancas. O acesso dá-se pela RS

149 a partir da rotatória de acesso a cidade de São João do Polêsine e após por

estrada vicinal acessível por carro por 1Km, com parte do trajeto muito

pedregoso e íngreme, onde o acesso é possível apenas a pé por 800m.O belvedere

está localizado no Planalto meridional, formado por rochas vulcânicas da

Formação Serra Geral, a 472m de altitude, que permite desfrutar de uma visão

panorâmica do vale do Soturno.

ROTEIRO PEDRAS BRANCAS
29°37’0,8"S 53°28’50"W

SÃO JOÃO DO
POLÊSINE

Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.618889,+-53.480556/@-29.644743,-53.6561923,12z/data=!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d-53.480556!2d-29.618889!3e0


São João do
Polêsine-Distrito
de Vale Vêneto
29°39'16.0"S 53°31'40.3"W

Casa de Retiros Nossa Senhora de Lourdes

Igreja Corpus Christi

Morro do Calvário de Cristo Seminário  Rainha dos Apóstolos

Vale Vêneto é um distrito turístico, palco de um
dos maiores festivais de música e gastronomia do
centro do Estado. O Festival Internacional de

Inverno da UFSM iniciou em 1986 e está em sua 34ª
edição, tendo por objetivo favorecer o

desenvolvimento e o aperfeiçoamento da atividade
musical num ambiente de integração com a

sociedade. Assim, diante do potencial turístico da
região da Quarta Colônia  e do interesse da

comunidade de Vale Vêneto em promover o resgate de
suas origens surgiu uma parceria que até hoje se
mantém. A comunidade de Vale Vêneto idealizou a

Semana Cultural Italiana e desde então a
Universidade Federal de Santa Maria, a comunidade

de Vale Vêneto e a Prefeitura de São João do
Polêsine tem sido parceiras na promoção dos dois

eventos, contando ainda com a colaboração
da University of Georgia, Estados Unidos.

Aproveite para conhecer as construções históricas
do local e realizar o caminho do calvário com suas

14 estações, para apreciar a bela vista no
belvedere ao final das escadaria.

 
*Para chegar ao Morro de Calvário siga até o final da Rua Irmã Jacinta

Ritzel.

10,3 Km (19 min)

Fotos Djulia Ziemann

https://www.google.com/maps/dir/-29.654449,+-53.527859/@-29.6542793,-53.5980387,20735m/data=!3m1!1e3!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d-53.527859!2d-29.654449!3e0


Distrito
de Vale
Vêneto

Museu do Imigrante Italiano
Eduardo Marcuzzo

 
O museu conta com um grande acervo de objetos e

documentos que resgatam a memória do cotidiano das
famílias dos imigrantes italianos.
Endereço: Rua Pe. João Iop, s/n

Visitação: Sáb e Dom 14h30 às 18h
Ingresso R$5,00

Para agendamentos durante a semana: (55) 99974-7517

Cachaçaria Gentil
 

Resgatando uma tradição familiar iniciada pelo
imigrante italiano Victorio Stefanel (Nono Stefanel)

há mais de um século, a aguardente “Gentil” é
produzida a partir dos canaviais cultivados em terras
dos descendentes das famílias Stefanel e Tronco em
Vale Vêneto – RS, na região da Quarta Colônia da

Imigração Italiana.
 

Para agendamento de visitação e degustação: 
(55) 3289-1020
(55) 99974-2524

Fotos Djulia Ziemann



ALMOÇO

JANTAR

RESTAURANTE PER TUTTI
Seg-Sex
Av. São João, 945
Telefone: (55) 3269-1179
 

RESTAURANTE MOBY DICK
Seg-Sáb
Trevo de entrada da cidade
Telefone: (55) 99958-5401
 

CASA DE RETIROS NOSSA
SENHORA DE LOURDES
Sáb-Dom (almoço)
Rua Irmã Jacinta
Telefone: (55) 3289-1006
 
RESTAURANTE RIO VALE

Dom (almoço)
Liha São Valentim
Telefone: (55) 3211-1603

RESTAURANTE RINCÃO DA ENCATADA
Sáb-Dom (almoço)
Linha São Valentim
Telefone: (55) 8429-0290

MEDIANTE
AGENDAMENTO

RESTAURANTE DA ROMILDA

Sáb-Dom (almoço)
Vale Vêneto
Telefone: (55) 3289-1095

XIS COLPO
Ter-Dom
Linha São Valentim
Telefone: (55) 99958-5401

RESTAURANTE DA SACE POLESINENSE

Sáb-Dom (almoço e jantar)
Av São João, 834
Telefone: (55) 3269-1200

CAFÉ ACONCHEGO DO VALE

(café, almoço e jantar)
Linha do Comércio
Telefone: (55) 3289-1021



SILVEIRA

MARTINS

15,4 Km (27 min)

Distância a partir do Recanto Maestro



O Monumento ao Imigrante Italiano encontra-se às margens da VRS 304, no

município Silveira Martins, na localidade de Val de Buia, a 2,5Km da sede.

Trata-se de um belvedere, com infraestrutura e iluminação o local foi

construído em 1977, no ano de comemoração do centenário da imigração e

colonização italiana em Silveira Martins, o monumento foi erguido como

homenagem aos imigrantes que se instalaram naquele local em 1877.

SILVEIRA
MARTINS

Djulia Ziemann

MONUMENTO AO IMIGRANTE ITALIANO
29°39’29,07"S 53°35’44,68"W

https://www.google.com/maps/dir/-29.658056,+-53.595556/@-29.6579531,-53.6657468,20734m/data=!3m1!1e3!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d-53.595556!2d-29.658056!3e0


SILVEIRA
MARTINS

Djulia Ziemann

CONJUNTO HISTÓRICO DA POMPÉIA
29°40’014"S 53°35’25"W

Conjunto arquitetônico é composto por: capela, olaria e casarão da
família. As construções são características de um período sem muitos
recursos e com materiais de construção mais rudimentares. Os tijolos
foram fabricados na olaria, feitos de barro retirado das redondezas e
madeiras encaixadas formam o telhado. Também não foram utilizadas barras
de ferro para a construção de pilares, ao invés de cimento, o material
colante da época era cal e areia.
No  local pode-se observar hábitos e costumes da época da imigração
impressos em uma paisagem bucólica.

https://www.google.com/maps/dir/-29.670556,+-53.590278/@-29.644743,-53.6561923,20737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d-53.590278!2d-29.670556!3e0


ALMOÇO E JANTAR

RESTAURANTE LA SORELLA
Sáb (almoço e jantar)
Dom (almoço)
Rua Vitélio Zago, 275
Telefone: (55) 3224-1205
 
VITELLO RISTOBARETTO
Sex (jantar)
Sáb (almoço e jantar)
Dom (almoço)
Avenida Vitelio Zago, 451
Telefone: (55) 99607-1071
 

CANTINA DELLA AMPAGNA

Sáb-Dom (jantar)
VRS 304
Telefone: (55) 99618-1412
 

Sex (jantar)
Sáb (almoço e jantar)
Dom (almoço)
Rodovia RS 804
Telefone: (55) 3224-1043

MEDIANTE
AGENDAMENTO

RESTAURANTE PINTON
Dom (almoço)
Rua José Pinton, 300
Telefone: (55) 3224-1124

LANCHERIA KOISARADA

Seg-Sex (almoço)
Rua Siqueira Couto, s/n
Telefone: (55) 3224-1068

RISTORANTE VAL DE BUIA

QUIOSQUE DA PRAÇA

Seg-Sáb (almoço)
Praça Guisepe Garibaldi
Telefone: (55) 9999-7380



LEMBRETES!

- Não deixe de visitar o centro

das cidades da Quarta Colônia,

as praças são arborizadas e os

canteiros sempre muito floridos;

 

-Visite as igrejas locais, elas

possuem estilos arquitetônicos

diferenciados, pinturas internas

ricas em detalhes, além de

altares esculpidos em madeira e

vitrais belíssimos;

 

-O patrimônio arquitetônico da

Quarta Colônia é muito rico,

olhe pela janela enquanto

passeia pela região e não deixe

de fotografar os belos locais;

 

-Nem todos estabelecimentos da

Quarta Colônia aceitam cartões,

informe-se antecipadamente;

 

-Aproveite a calmaria da região

para curtir esse pedacinho do

RS. 

 

Aquarela Dilson Cecchin

Clique ou utilize o
leitor para saber mais
sobre  o Geocaching e 
os locais que você
poderá jogá-lo na
Quarta Colônia!

 
 

https://www.geoturismobrasileiro.com.br/index.php/home/quarta-colonia/geocaching


Faxinal do Soturno

Elaboração Djulia Regina Ziemann
Dúvidas: (55) 996281803

Agudo

Vale Vêneto

São João do Polêsine


