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O município de São José dos Ausentes, na região dos Campos de Cima Serra (CCS), no Rio 

Grande do Sul, possui potencial geoturístico relevante associado a geologia, a geomorfologia 

e a biodiversidade. No limite oriental do município localiza-se uma feição geomorfológica 

escarpada denominada Aparados da Serra. Os Aparados da Serra constituem a borda oriental 

do planalto meridional formado pelo extravasamento magmático ácido e básico ocorrido no 

período Juro-cretáceo, associado a ruptura do continente Gondwânico. São José dos Ausentes 

possui área de 1.173,947km2 e está incluído na proposta do projeto Geoparque Caminhos dos 

Cânions do Sul, no qual foram indicados três geossítio: Cânion Monte Negro, Mirante Timbé 

do Sul, Desnível dos Rios. As morfoesculturas na região são definidas pelas condições 

climáticas e litológicas as quais condicionam a dissecação do relevo e a ação modeladora da 

drenagem ao sistema de falhamento e fraturas. Em pesquisa sobre a diversificação econômica 

em São José dos Ausentes, a agropecuária é a atividade tradicional praticada a mais de 

duzentos anos. O turismo é atividade inovadora, iniciada nos anos de 1990, pelos pecuaristas 

tradicionais. O turismo rural é o segmento que apoia-se na infraestrutura das propriedades 

rurais (casa de fazenda e equipamentos relacionados) bem como nos atrativos culturais como 

cavalgadas nas trilhas dos antigos tropeiros. Entretanto atividades visando especificamente o 

geoturismo, ainda são incipientes. Os aspectos naturais representados pela biodiversidade de 

fauna, flora e os geomorfológicos são os principais atrativos da paisagem. O Monte Negro, 

ponto mais elevado do RS e cânion de mesmo nome, não possuem sinalização com 

informações sobre a litologia, mapas e outras caracterizações de interesse geoturístico. O 

mesmo ocorre no geossítio Desnível dos Rios Silveira e Divisa. Há, ainda um grande número 

de cascatas e feições morfológicas que encontram-se em áreas privadas, as quais são 

utilizadas como atrativo, sem apresentar ao turista indicações dos processos de sua gênese. O 

turismo em São José dos Ausentes, já é uma atividade econômica importante, não somente 

como fonte de renda, mas também na manutenção da cultura local. O incentivo e promoção 

do conhecimento geológico e geomorfológico pode contribuir para o incremento do segmento 

do geoturismo.  

 

Palavras chave: Paisagem, geossítio, morfoesculturas, geomorfologia. 

  


