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RESUMO 
RESUMO 

A Região Seridó, uma região interestadual do sertão nordestino do Brasil, que engloba diversos 

municípios entre os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, é dotada de um dos mais 

completos patrimônios geológicos do Nordeste Brasileiro, com uma notável variedade 

petrológica, estrutural, estratigráfica e geomorfológica, resultante de uma série de processos 

naturais sucedidos no decorrer do tempo geológico. Os litotipos da região vão desde as rochas 

metasupracrustais do Grupo Seridó, passando por variados magmatismos, que vão do 

Paleoproterozoico até o Meso-Cenozoico, até as rochas sedimentares da Formação Serra do 

Martins. Levando em consideração a singularidade desse Patrimônio Geológico, foi 

desenvolvida no ano de 2012 a proposta de criação do Geoparque Seridó. Concomitantemente à 

proposta desse geoparque, torna-se necessário também o desenvolvimento de estratégias de 

geoconservação do patrimônio geológico inserido no mesmo. De maneira oposta à avaliação 

qualitativa dos valores da geodiversidade, objeto de alguns estudos anteriores, a avaliação 

quantitativa apresenta-se como uma ferramenta determinante no estabelecimento de estratégias 

de gestão e conservação desse Patrimônio Geológico, visto que ela diminui a subjetividade 

associada a esse processo avaliativo. O presente trabalho objetiva, portanto, realizar uma 

avaliação quantitativa dos 16 geossítios do Projeto Geoparque Seridó no que diz respeito aos 

valores didático e recreativo, bem como o risco de degradação associado. Este trabalho é 

complementado com a classificação dos tipos de interesse, graus de interesse e tipologias dos 

geossítios. Com esses dados, foram geradas informações suficientemente sólidas, incluindo 

tabelas, gráficos, mapas e estatística, para que os gestores estabeleçam as prioridades de ações no 

intuito de promover a proteção dos geossítios. 

 

Palavras-chave: avaliação quantitativa; geossítios; Geoparque Seridó. 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 

The Seridó Region, an interstate region of the northeastern hinterlands of Brazil, which 

encompasses several municipalities between the states of Rio Grande do Norte and Paraiba, is 

endowed with one of the most completes geological heritages of the Northeast, with a 

remarkable petrologic, structural, stratigraphic and geomorphologic variety, resultant from a 

series of natural processes over geological time. The rocks of the region ranging from 

metasupracrustal rocks of the Seridó Group, through various magmatisms, ranging from 

Paleoproterozoic to the Meso-Cenozoic, until sedimentary rocks of the Serra do Martins 

formation. Taking into consideration the uniqueness of this Geological Heritage, it was 

developed in 2012 a proposal to create the Seridó Geopark. Concurrently with the proposal of the 

Geopark also it becomes necessary to develop geoconservation strategies. Conversely the 

qualitative assessment of the values of geodiversity, subject in some previous studies, 

quantitative evaluation is presented as a crucial tool in establishing management strategies of 

conservation of this Geological Heritage, as it reduces the subjectivity associated with this 

evaluation process. This work aims therefore conduct a quantitative assessment of 16 geosites of 

Seridó Geopark Project with regard to didatic and recreational values and the associated 

degradation risk. The work is completed with a classification of the types of interest, degree of 

interest, and typologies of geosites. With these data, were generate enough solid informations, 

including tables, graphs, maps and statistic for managers to establish priorities for action in order 

to promote the protection of geosites. 

 

Keywords:  quantitative assessment; geosites; Seridó Geopark. 
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Avaliação Quantitativa de Valores da Geodiversidade nos Geossítios do Projeto Geoparque Seridó. 
Almeida, M. C. 

 

1 INTRODUÇÃO 

1 – INTRODUÇÃO 

1 – INTRODUÇÃO 

O presente relatório encontra-se inserido na disciplina obrigatória Relatório de 

Graduação (GLG0001), da Estrutura Curricular do Curso de Geologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e diz respeito aos estudos desenvolvidos para a 

avaliação quantitativa dos valores da geodiversidade presentes nos dezesseis geossítios 

do Projeto Geoparque Seridó. A elaboração deste trabalho contou com a orientação do 

Prof. Dr. Marcos Antonio Leite do Nascimento, do Departamento de Geologia da 

UFRN. 

 

1.1. APRESENTAÇÃO 

Inicialmente, a fim de estabelecer o pleno entendimento dos reais objetivos deste 

trabalho, foi necessário revisar alguns conceitos fundamentais para a devida aplicação 

das metodologias utilizadas nesse trabalho. Termos como elementos da geodiversidade, 

geossítio, geoparque, patrimônio geológico e geoconservação são inerentes à correta 

valoração dos geossítios para uma posterior definição de estratégia de conservação 

desses locais. 

Com base em proposições anteriores, como as de Eberhard (1997), Stanley 

(2001) e Gray (2004), a CPRM (2006) define a geodiversidade como “o estudo da 

natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de ambientes, 

composição, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, 

minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que propiciam o 

desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos o científico, o 

educativo, o cultural, o estético, o econômico e o turístico.” 

De acordo com Brilha (2005), um geossítio caracteriza-se pela ocorrência de 

um ou mais elementos da geodiversidade (aflorantes devido ao resultado da ação de 

processos naturais ou por intervenção humana), como minerais, rochas, fósseis, solo e 

paisagem, em um local bem delimitado geograficamente e que apresente valor singular 

do ponto de vista científico, didático, cultural, turístico ou outro. 

Para a UNESCO (2005), um geoparque é um território com limites bem 
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definidos e com uma área suficientemente alargada de modo a permitir um 

desenvolvimento socioeconômico local, cultural e ambientalmente sustentável. O 

geoparque deverá contar com geossítios de especial relevância científica ou estética, de 

ocorrência rara, associados a valores arqueológicos, ecológicos, históricos ou culturais. 

Brilha (2005) define ainda o patrimônio geológico como o conjunto dos 

geossítios inventariados e caracterizados numa dada área ou região e, segundo ele, a 

geoconservação tem como objetivo a conservação e gestão do patrimônio geológico e 

processos naturais a ele associados. 

 

1.2. JUSTIFICATIVAS DO TRABALHO 

O Seridó, uma região interestadual localizada no sertão nordestino do Brasil, 

abrange vários municípios dos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, e 

apresenta um dos mais completos e belos patrimônio geológico encontrados no 

Nordeste, que é decorrente de inúmeros processos naturais aos quais esta região foi 

submetida ao longo do tempo geológico. Tendo em vista o caráter excepcional deste 

patrimônio geológico, associado ao aspecto cultural e ecológico da região, a área 

proposta atende as necessidades para criação de um geoparque. Levando em 

consideração os fatos acima citados, foi desenvolvida, atendendo os objetivos do 

Projeto Geoparques do Brasil, da CPRM, a proposta de criação do Geoparque Seridó 

(Nascimento e Ferreira, 2012). 

A referida região possui um Pólo e um Conselho de Turismo, fomentado pela 

Secretaria de Turismo do Estado do RN e SEBRAE, que, por sinal, criaram em 2004 o 

Projeto Roteiro Seridó, que está integrado ao Programa de Regionalização do Turismo, 

do Governo Federal. A região também já apresenta painéis geoturísticos do Projeto 

Monumentos Geológicos do RN, criado pelo IDEMA/RN para divulgar o patrimônio 

geológico potiguar. O referido projeto conta com a sinalização de 16 monumentos, 

tendo na região Seridó três painéis já instalados, sendo eles: Mina Brejuí, Plúton de 

Acari (no Açude Gargalheiras) e Pegmatito de Parelhas (no Açude Boqueirão) 

(Nascimento e Ferreira, 2012). 

Na região em lide, a economia foi estruturada sobre o tripé composto pela 

pecuária extensiva, agricultura e mineração, sendo esta última baseada na exploração da 
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scheelita, tantalita, berilo e cassiterita. Mais recentemente, novas atividades foram 

introduzidas e/ou ampliadas, tais como a produção leiteira, a modernização e ampliação 

da caprino-ovinocultura, a atividade ceramista e o desenvolvimento do setor terciário, 

com destaque para o comercio e a diversificação de serviços, principalmente o turismo.   

A população estimada pelo IBGE em 2015 para os 6 municípios do Geoparque 

Seridó é de 112.306 habitantes, sendo Currais Novos a cidade mais populosa, com 

44.887 habitantes e Carnaúba dos Dantas, com 8.045 habitantes, tem a menor 

população. De acordo com o IBGE (2010), o IDH médio dessas cidades era de 0,649, 

tendo Currais Novos como o maior valor (0,691) e Lagoa Nova o menor (0,585).   

O portão de entrada do Projeto Geoparque Seridó, para quem vem de Natal é, 

de certa forma, o município de Currais Novos, que está a 172 km da capital potiguar. 

Parelhas é, dentre as cidades que fazem parte do projeto, a mais afastada, localizada a 

245 km da capital. A distância entre os municípios situados em pontos extremos do 

referido geoparque não ultrapassa os 100 km, como é o caso de Cerro Corá, extremo 

norte da área, até Parelhas, extremo Sul. 

Para uma região que apresenta médios índices de desenvolvimento humano 

(variação de 0 a 1), população relativamente numerosa e carente de recursos, a 

implantação de um projeto de desenvolvimento territorial sustentável, como é o caso de 

um geoparque, seria mais uma alternativa de geração de renda (Nascimento e Ferreira, 

2012). 

No trabalho corrente, objetivo de estudo deste Relatório de Graduação, 

utilizou-se o recorte atual da área do Projeto Geoparque Seridó, englobando 6 

municípios (Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e 

Parelhas) e um total de 16 geossítios inventariados. 

Conhecendo-se, portanto, todo o potencial do Projeto Geoparque Seridó e seus 

geossítios integrantes, torna-se necessário o estabelecimento de uma eficiente estratégia 

de conservação para todo o patrimônio geológico por ele apresentado. Para isso, os 

gestores locais precisam ter dados suficientemente sólidos a fim de instituir uma gestão 

correta para o geoparque. 

Contrariamente ao que foi apresentado por pesquisas anteriores, como a de 

Gray (2004), que utiliza uma avaliação qualitativa dos valores da geodiversidade, a 

metodologia de Lima (2008), aplicada neste trabalho, lança mão de avaliação 

quantitativa, o que claramente diminui a subjetividade associada a qualquer processo de 
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avaliação. Normalmente, métodos quantitativos são baseados em vários critérios e 

respectivos indicadores a que possam ser atribuídos diferentes parâmetros ou 

pontuações. O resultado desta avaliação numérica é uma lista ordenada de geossítios, de 

acordo com os seus valores associados, que é uma ferramenta poderosa para o 

estabelecimento de prioridades de gestão. Obviamente, os gestores devem considerar 

locais com baixo risco de degradação e altos potenciais científico, de educação/didático 

e turístico/recreativo como prioridade máxima. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

O principal objetivo do presente trabalho é realizar a classificação tipológica, 

determinar os tipos e graus de interesse, além de avaliar quantitativamente os valores da 

geodiversidade associados aos 16 geossítios do Projeto Geoparque Seridó, chegando-se 

em um resultado consistente e que possa servir como base de dados para a implantação 

de políticas de gestão e conservação dessa valorosa parte do Patrimônio Geológico do 

estado do Rio Grande do Norte. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar a classificação de Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010), que 

agrupa os geossítios em tipologias;  

 Avaliar quantitativamente os geossítios com base na metodologia de Lima (2008), 

utilizando os critérios de Valor Didático (VD), Valor Recreativo (VR) e Risco de 

Degradação (RD); 

 A partir do uso das classificações citadas acima, determinar o perfil dos geossítios 

para uma melhor definição de possibilidades de uso dos mesmos, seja ele turístico 

e/ou científico; 

 Indicar quais geossítios necessitam de propostas de ação, por parte da gestão 

local, para implantação de sistemas de proteção, além da construção ou 

aperfeiçoamento da infraestrutura nos geossítios e no seu entorno. 

 



 

Avaliação Quantitativa de Valores da Geodiversidade nos Geossítios do Projeto Geoparque Seridó. 
Almeida, M. C. 

 

5 INTRODUÇÃO 

1.4. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO À ÁREA 

 A área de estudo encontra-se inserida na Região Seridó, uma região interestadual 

localizada no sertão nordestino do Brasil, que abrange vários municípios dos Estados do 

Rio Grande do Norte e Paraíba. Particularmente no caso deste trabalho, são englobados 

apenas seis municípios, todos pertencentes ao Estado Potiguar: Cerro Corá, Lagoa 

Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. 

 O principal acesso à área (Figura 1.1) é realizado por meio da rodovia federal 

BR-304, partindo de Natal no sentido Oeste, e seguindo pela BR-226 no sentido de 

Currais Novos, além da BR-427, que vai de Parelhas a Currais Novos, e da BR-104, que 

vai de Cerro Corá a Currais Novos. São utilizadas ainda as rodovias estaduais RN-087, 

RN-288 e RN-203, bem como diversas estradas locais, sejam pavimentadas ou 

carroçáveis, que interligam as vilas, lugarejos, sítios e fazendas aos centros dos 

municípios. 
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Figura 1.1 – Mapa de localização e vias de acesso à área de estudo. 
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2 – CONTEXTO GEOLÓGICO 

REGIONAL 

2 – CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 

A partir do modelo já aplicado em outras regiões do mundo, o trabalho de 

Almeida et al. (1977) buscou estabelecer uma divisão do Brasil em grandes unidades 

geoestruturais. Desta forma, foram definidas as Províncias Estruturais Brasileiras que, 

por definição, deveriam envolver vastas regiões geologicamente caracterizadas por 

estilos estratigráficos, tectônicos, magmáticos e metamórficos similares.  

Dentro desse panorama, a área estudada está situada na chamada Província 

Borborema. Esta província está localizada no Nordeste do Brasil, e limita-se a Norte e 

Leste com a Margem Continental Atlântica, onde é recoberta por sedimentos costeiros 

de idade Meso-Cenozoica, a Oeste por rochas sedimentares Paleozoicas da Bacia do 

Parnaíba e a Sul pelo Cráton São Francisco (Almeida et al., 1981).  

Jardim de Sá (1994) destaca que a Província Borborema abrange um conjunto de 

diferentes blocos crustais, com idades que vão do Arqueano até o Paleoproterozoico, 

constituindo o embasamento regional de natureza gnássico-migmatítica. 

Discordantemente a esses, há uma sequência de rochas supracrustais de idade 

Paleoproterozoica a Neoproterozoica, distribuídas em faixas, e afetadas por eventos 

metamórficos que variam de fácies xisto verde a granulito. Além disso, a região foi 

fortemente afetada há aproximadamente 750-550 Ma pela Orogênese Brasiliana. De 

acordo com Almeida et al. (1981), nesse evento houve a instalação de extensas zonas de 

cisalhamento transcorrentes e o alojamento de diversos plútons neoproterozoicos. 

A Província Borborema, por sua vez, pode ainda ser dividida em domínios 

tectônicas principais: (i) Domínio Norte, a Norte do lineamento de Patos; (i) Domínio 

Central, entre o lineamento de Patos e de Pernambuco; (iii) e o Domínio Sul, limitado a 

Norte pela Zona de Cisalhamento de Pernambuco e a Sul pelo Cráton São Franscisco 

(Van Schmus et al., 1997). Esses três domínios foram renomeados por Delgado et al. 

(2003) respectivamente como Subprovíncia Setentrional, Subprovíncia da Zona 

Transversal e Subprovíncia Meridional. 

Geologicamente localizado dentro da Subprovíncia Setentional, o Domínio Rio 

Grade do Norte engloba em sua maior parte, para Santos (1999, 2000) e Brito Neves 

et. al (2000), o substrato pré-cambriano do Estado do RN. 
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Já Angelim et al. (2006) compartimentam o Estado do Rio Grande do Norte em 

três novos domínios: Jaguaribeano, Rio Piranhas-Seridó e São José do Campestre 

(Figura 2.1), compondo o Domínio Rio Grande do Norte outrora definido. Somente o 

Domínio Rio Piranhas-Seridó, objetivo deste trabalho, será aqui abordado. 

O Domínio Rio Piranhas-Seridó (DPS) ocorre em uma extensa área na região 

central do estado potiguar, limitando-se a Leste com o Domínio São José do Campestre 

pela Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara e a Oeste com o Domínio Jaguaribeano 

por meio da Zona de Cisalhamento Portalegre. O DPS divide-se nas seguintes unidades: 

Complexo Caicó, Suíte Poço da Cruz e Grupo Seridó (Angelim et al. 2006).  

 

Figura 2.1 – Distribuição dos principais domínios da Província Borborema. Adaptado de Santos (2000) 

por Oliveira et al. (2014), com a localização da área através do polígono branco. 
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2.1. COMPLEXO CAICÓ 

 O Complexo Caicó é, no Domínio Rio Piranhas-Seridó, o embasamento para as 

rochas metasupracrustais do Grupo Seridó, sendo dividido por Angelim et al. (2006), de 

acordo com a concepção de Jardim de Sá (1984, 1994), em duas diferentes associações 

litoestratigráficas: (i) uma unidade metavulcanossedimentar, contendo camadas de 

anfibolitos como metabasaltos, em associação a anfibólio gnaisses com acamamento 

preservado, sugestivo de tufos intermediários a félsicos e espessa unidade de 

metapelitos representada por granada biotita gnaisses ± muscovita ± sillimanita. 

Localmente, esta sequência é afetada por forte migmatização, transformando-se com a 

deformação em gnaisses bandados heterogêneos de composição média granodiorítica; 

(ii) a unidade de ortognaisse compõe-se de ortognaisses de composição tonalítica, 

granítica, granodiorítica e gabroica, predominando os dois primeiros termos. As rochas 

granitoides têm coloração cinza a esbranquiçada, granulação média a grossa, com 

textura augen microporfirítica, contendo biotita e/ou hornblenda, por vezes 

parcialmente migmatizados, e também migmatitos. Existe ainda o denominado 

Complexo Caicó indiviso, que inclui corpos lenticulares de anfibolito, prováveis 

metabasitos, mármores e gnaisses bandados. As datações (U-Pb em zircão) para o 

Complexo Caicó indicam idade riaciana (Souza et al., 2007; Medeiros et al., 2012). 

 

2.2. SUÍTE POÇO DA CRUZ 

 Suíte Poço da Cruz é a designação utilizada por Ferreira et al. (1998) para 

renomear os granitoides G2 de Jardim de Sá (1998). São corpos tabulares (sheets) de 

espessura variável ou plutons de dimensões batolíticas, de rochas com composição 

quartzo-monzonítica a granítica, leucocráticas, foliadas e de granulação grossa, com 

porfiroclastos de microclima que chegam até 7 cm de comprimento imersos em uma 

matriz quartzo-feldspática, com anfibólio e biotita em proporções variadas e rara 

muscovita (Angelim et al., 2006). Os contatos com o Complexo Caicó são 

aparentemente concordantes ou tectônicos. As datações são de 2,25 a 2,17 Ga (Hollanda 

et al., 2011; Medeiros et al., 2012) 

 

2.3. GRUPO SERIDÓ 

O Grupo Seridó corresponde a sequências metassedimentares, 

metasupracrustais e metavulcânicas dispostas sob a forma de um cinturão alongado e 
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notoriamente dobrado, associado à Orogênese Brasiliana/Panafricana, o qual ocorre na 

porção central do Estado do Rio Grande do Norte, sendo posicionado discordantemente 

acima dos litotipos do Complexo Caicó. Conforme propuseram Jardim de Sá e Salim 

(1980), o empilhamento estratigráfico desse grupo tem como base a Formação Jucurutu, 

seguida da Formação Equador e apresentando a Formação Seridó como topo da 

sequência. Com base em dados geocronológicos obtidos por meio de datações U-Pb 

(SHRIMP) em zircões detríticos das formações Jucurutu e Seridó, Van Schmus et al. 

(2003) consideram a possibilidade de uma deposição, para todo o Grupo Seridó, entre 

640–620 Ma. 

Jardim de Sá (1984) e outros autores afirmam que o Grupo Seridó foi alvo de 

três principais fases deformacionais: a primeira (D1) gerou o bandamento composicional 

(S0//S1), melhor preservado na fácies xisto verde; a segunda (D2), de regime 

contracional, é responsável pelos empurrões e dobramentos recumbentes e/ou isoclinais 

inclinados, com transporte de massa para NW, sendo D1 e D2 de idade transamazônica; 

D3, o terceiro evento deformacional, provocou a verticalização dos estratos e formou 

dobras abertas e por vezes isoclinais, além de uma foliação NNE-SSW, associando-se a 

uma cinemática transcorrente datada do brasiliano, com zonas de cisalhamento de trend 

NW-SE ora sinistrais, ora dextrais. O metamorfismo vai da fácies xisto verde (M2) à 

fácies anfibolito baixo a alto, localmente atingindo a fácies granulito no M3 (Angelim et 

al., 2006). 

A Formação Jucurutu, base da sequência, é composta sobretudo por biotita ± 

epidoto ± anfibólio paragnaisses (com níveis ou nódulos de calciossilicáticas e 

metagrauvacas), com intercalações de mármores, rochas calciossilicáticas e skarns 

(Salim, 1993), micaxistos, quartzitos, formações ferríferas, metavulcânicas 

dominantemente básicas e intermediárias, alguns conglomerados basais e possíveis 

metacherts (Angelim et al. 2006). O geossítio Mina Brejuí é uma ocorrência da Fm. 

Jucurutu na área de estudo, com calciossilicáticas e paragnaisses como exemplos de 

litotipos encontrados. 

Segundo Angelim et al. (2006), a Formação Equador, porção intermediária 

do grupo, é formada sobretudo por muscovita quartzitos com fácies arcoseanas, com 

intercalações de metaconglomerados mono e polimicticos, rochas calciossilicáticas e 

micaxistos. O contato dessas unidades com a Formação Jucurutu e Seridó ocorre através 
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da alternância de camadas ou variação composicional progressiva mútua. As litologias 

da Formação Equador ocorrem nos geossítios Cânions dos Apertados e Xique Xique 

(apenas quartzitos) e nos geossítios Açude Boqueirão e Mirador (com 

metaconglomerados e quartzitos). 

A Formação Seridó compreende o topo do Grupo Seridó. Sua litologia é 

composta por micaxistos aluminosos a feldspáticos de baixo a alto grau metamórfico. O 

grau metamórfico médio a alto é identificado pela presença de granada ± estaurolita ± 

andalusida ± cordierita ± silimanita e rara cianita. As zonas de baixo grau metamórfico 

são representadas por sericita-clorita-biotita xistos, apresentando ainda sericita-clorita 

xistos, filitos e metassiltitos (Angelim et al., 2006). 

 

2.4. MAGMATISMO NO DOMÍNIO RIO PIRANHAS-SERIDÓ 

Geocronologicamente, o magmatismo no Domínio Rio Piranhas-Seridó pode 

ser dividido em três principais vertentes, do mais antigo para o mais recente: o 

Magmatismo Paleoproterozoico, o Magmatismo Neoproterozoico e o Magmatismo 

Meso-Cenozoico. Serão aqui abordados somente os dois últimos, considerando-se que 

os litotipos do Magmatismo Paleoproterozoico não são objetivo de estudo do presente 

trabalho por não ocorrerem dentro dos geossítios em análise.  

 

2.4.1. MAGMATISMO NEOPROTEROZOICO 

O Magmatismo Neoproterozoico caracteriza-se como o principal episódio de 

plutonismo no Domínio Rio Piranhas-Seridó. São corpos inseridos sobre o 

embasamento da porção setentrional da Província Borborema, com idades entre 510 a 

660 Ma, de acordo com datações geocronológicas em U-Pb (Nascimento et al., 2015). 

 Angelim et al. (2006) dividiram as suítes intrusivas brasilianas do Estado em: 

Supersuíte sin- a tardi-orogênica - contendo a Suíte intrusiva São João do Sabugi, 

Suíte intrusiva Itaporanga, Suíte intrusiva Dona Inês e Suíte intrusiva Catingueira - e 

Supersuíte pós-orogênica, que inclui a Suíte intrusiva Umarizal na porção mais 

ocidental desse Domínio. 

Angelim et al. (2006) definiram a atual Suite intrusiva Itaporanga inicialmente 

como granitoides do tipo Itaporanga com afinidade calcialcalina de alto potássio, sendo 

reconhecidos nos diversos domínios da Província Borborema. De acordo com 

Nascimento et al. (2015), esta suíte é classificada como Suíte Calcioalcalina de Alto K 
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Porfirítica. Angelim et al. (2006) definiram denominação atual, Suíte intrusiva 

Itaporanga. 

Na Província Borborema, esta suíte é o principal evento magmático brasiliano, 

assim como no território potiguar, em frequência de corpos plutônicos e volume de 

magma representado por extensos batólitos. A principal característica da suíte é a 

textura porfirítica de grossa a muito grossa, formada por megacristais de feldspato 

potássico, que atingem até cerca de 10 cm de comprimento. É representada 

petrograficamente por anfibólio biotita ou biotita monzogranitos, podendo haver 

quartzo monzonitos, sienogranitos ou granodioritos (Angelim et al., 2006). 

Conforme Angelim et al. (2006), Suite intrusiva Dona Inês é o termo usado 

para designar as rochas plutônicas correspondentes àquelas da Suíte de Leucogranitos, 

classificada por Jardim de Sá (1994), e da Suíte Calcioalcalina de Alto K Equigranular, 

classificada por Nascimento et al. (2015). 

Preferencialmente, os plútons desta suíte se apresentam como corpos isolados, 

como o de Dona Inês (PB), Picuí (PB/RN), Angicos e Taipu, em forma de sheets, 

diques e sills, ou ainda associados a algum corpo da Suíte Itaporanga, como é visto no 

batólito de Acari. É uma suíte sin- a tardi-tectônica, sendo controlada pelas zonas de 

cisalhamento transcorrentes e localmente associada a zonas de cisalhamento 

extensional. Sua composição vai de monzo a sienogranitos, equigranulares de 

granulação fina a média, variando a microporfirítica, e fácies com textura grossa 

transicionando para pegmatítica, com minerais máficos como a biotita e, com menos 

frequência, o anfibólio, tendo fácies com muscovita primária e granada acontecendo 

com relativa raridade. 

 As Suítes intrusivas Itaporanga e Dona Inês são objetos de estudo desse 

trabalho, considerando-se que os litotipos dessas unidades ocorrem em diversos 

geossítios do Geoparque Seridó, como o Serra Verde e o Cruzeiro de Cerro Corá 

(Suíte intrusiva Dona Inês), além dos geossítios Pico do Totoró, Marmitas do Rio 

Carnaúba, Açude Gargalheiras, Cruzeiro de Acari e Poço do Arroz (Suíte intrusiva 

Itaporanga). 

A classificação mais recente proposta para o Magmatismo Neoproterozoico é a 

de Nascimento et al. (2015), que se utiliza da composição química e mineralógica 

desses litotipos para agrupá-los em seis suítes (Figura 2.2): cálcio-alcalina potássica 

porfirítica, cálcio-alcalina potássica equigranular, cálcio-alcalina, alcalina, charnoquítica 

alcalina e shoshonítica. ___________________________________________________ 
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Figura 2.2 – Arcabouço geológico dos domínios Rio Piranhas-Seridó e São José de Campestre, NE da Província Borborema, com ênfase no magmatismo ediacarano a 

cambriano, dividindo-o em seis suítes com base em suas composições química e mineralógica. Compilado de Nascimento et al. (2015).  
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2.4.2. PEGMATITOS NO DOMÍNIO RIO PIRANHAS-SERIDÓ 

Os pegmatitos são, no Estado Potiguar, a representação do magmatismo 

plutônico brasiliano de idade cambriana (Angelim et al., 2006). Segundo Angelim et al. 

(2006), eles concentram-se, no Rio Grande do Norte, principalmente no Domínio Rio 

Piranhas-Seridó, encaixando-se em sua maioria nos micaxistos da Formação Seridó e 

ocorrem em forma de cristas que se destacam na topografia. A presença destes corpos é 

notável nas áreas de embasamento arqueano/paleoproterozoico, contendo também 

mineralizações importantes. 

Os pegmatitos se apresentam como corpos filoneanos formados por megacristais 

de microclina, plagioclásio, quartzo e muscovita e, com menos frequência, biotita. São 

subdivididos em dois grandes grupos: os pegmatitos homogêneos e os heterogêneos, 

podendo haver também os pegmatitos mistos. De acordo com Baungartner et al. (2006), 

as idades U-Pb dos pegmatitos são de 514 ± 1,1 Ma e 509 ± 2,3 Ma. Os pegmatitos 

ocorrem, dentro da área de estudo, nos geossítios Morro do Cruzeiro e Monte do 

Galo. 

 

2.4.3. MAGMATISMO MESO-CENOZOICO 

O Magmatismo Meso-Cenozoico (Figura 2.3) tem natureza predominantemente 

básica, e é o evento mais jovem de magmatismo no Domínio Rio Grande do Norte, com 

corpos que ocorrem como diques, soleiras, derrames ou plugs. Tal evento magmático 

pode ser dividido em três eventos: Rio Ceará-Mirim, Serra do Cuó e Macau, sendo os 

dois primeiros datados do Mesozoico (Souza et al., 2003), e o último do Cenozoico 

(Sial et al., 1981). 

O Magmatismo Macau, contido entre objetivos de estudo desse trabalho, é 

reconhecido como o episódio mais jovem do Magmatismo Meso-Cenozoico. Paiva 

(2004) o identifica ocorrendo em porções emersas (onshore) e submersas (offshore) da 

Bacia Potiguar. A petrografia se dá com basaltos e diabásios alcalinos, os quais são 

encontrados na forma de derrames, necks e plugs. Araújo et al. (2001) dataram basaltos 

do Pico do Cabugi, correlatos aos basaltos do Serrote Preto, localizado em Cerro Corá 

(RN), em cerca de 24,6 Ma pelo método 40Ar/39Ar. Os litotipos do Magmatismo Macau 

ocorrem, na área de estudo, no geossítio Vale Vulcânico. Silveira (2006) datou nesse 

geossítio o plug Serra Preta em 24,8 ± 0,4 Ma, através do método 40Ar/39Ar. 
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Figura 2.3 – Localização das principais áreas de ocorrência do magmatismo Meso-Cenozóico na 

Borborema, NE do Brasil; (1) Lineamento Rio Ceará Mirim-RCM (elipse preta); (2) Magmatismo Serra 

do Cuó e Cabo (elipses vermelhas); (3) Lineamento Mecejana - F. Noronha (elipse amarela) e (4) 

Lineamento Macau-Queimadas (polígono tracejado azul). Adaptado de Silveira (2006). 

 

2.5. COBERTURAS CONTINENTAIS CENOZOICAS 

 As coberturas continentais cenozoicas estão representadas por rochas 

sedimentares siliciclásticas do Paleogeno-Neogeno pertencentes ao Grupo/Formação 

Barreiras e às formações Tibau, Serra do Martins e Potengi, e pelos sedimentos 

inconsolidados do Neógeno. Será abordada aqui apenas a unidade Formação Serra do 

Martins, por compor geossítio do Geoparque Seridó. 

 

2.5.1. FORMAÇÃO SERRA DO MARTINS 

A Formação Serra do Martins apresenta-se na forma de planaltos residuais da 

Depressão Sertaneja, bem como na porção oriental do Planalto da Borborema, 

principalmente entre os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba e, localmente, no 
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extremo Norte de Pernambuco, constituindo capeamentos remanescentes repousando 

sobre as rochas do embasamento cristalino, usualmente em cotas superiores a 600 m, 

sob a forma de platôs (Figura 2.4). 

As espessuras desta unidade litoestratigráfica não ultrapassam 50 m nos platôs 

de Portalegre, Martins e Santana (Menezes, 1999). As rochas sedimentares do topo da 

seqüência estão, via de regra, silicificados ou formam uma crosta laterítica de cor 

vermelha a roxa. 

 A partir de estudos detalhados nas escarpas dos três platôs retromencionados, 

Menezes (1999) definiu seis fácies sedimentares principais nesta formação, dispostas da 

base para o topo: (a) fácies de arenitos finos/médios/grossos; (b) fácies de arenitos 

conglomeráticos; (c) fácies de arenitos grossos a muito grossos; (d) fácies de arenitos 

médios; (e) fácies de arenitos finos e (f) fácies de siltitos a argilitos. 

Com a caracterização das fácies retromencionadas, assim como da associação 

vertical e/ou lateral das mesmas, Menezes (1999) reconheceu nas serras de Portalegre, 

Martins e Santana, quatro depósitos fluviais distintos: fundo de canal, preenchimento de 

canal, transbordamento de canal e planície de inundação. 

Os depósitos se integram em um modelo de sistema fluvial entrelaçado a 

meandrante grosso, instalado sobre o embasamento cristalino. As paleocorrentes 

indicam sentido do fluxo principalmente para NNE e NNW. 

Seu caráter afossilífero, bem como a falta de datações radiométricas, têm 

dificultado a determinação de uma idade mais precisa. Sua idade foi atribuída em 

função de relações com a pediplanização Sul Americana de King (1956), que aconteceu 

no intervalo entre o Oligoceno Superior e o Mioceno Inferior. 

Os litotipos da Formação Serra do Martins ocorrem no geossítio Mirante de 

Santa Rita, que faz parte da área de estudo desse trabalho. 
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Figura 2.4 – Distribuição dos platôs da Formação Serra do Martins e o arcabouço geológico da Faixa Seridó. Adaptado por Menezes (1999) de Jardim de Sá (1994) e 

RADAMBRASIL (1981).
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3 – MÉTODOS E TÉCNICAS 

3 – METODOLOGIA 

A fim de alcançar os objetivos propostos, os trabalhos desenvolvidos foram 

organizados de acordo com as seguintes etapas metodológicas: 

1. Pesquisa bibliográfica preliminar e compilação de dados: esta etapa consistiu na 

revisão bibliográfica sobre os aspectos geológicos das unidades abrangidas pela área 

de estudo, bem como a sua relação com o contexto geológico regional, realizando 

uma compilação de dados de trabalhos anteriores, de modo que este trabalho fosse 

embasado cientificamente. Neste momento também lançou-se mão de bibliografias 

especializadas sobre temas ligados ao trabalho, incluindo geodiversidade, patrimônio 

geológico, geossítio e geoconservação. 

2. Aplicação das metodologias adotadas: a pesquisa do presente trabalho foi 

desenvolvida com base em dados de campo previamente obtidos relacionados aos 

geossítios, como litologias, condições de observação dos elementos geológicos, 

diversidade geológica, potencialidade didática, proximidade a hotéis e restaurantes, 

acessibilidade, vulnerabilidade, estado de conservação, associação com outros 

valores ecológicos e/ou culturais, potencialidade divulgativa, proximidade a áreas 

recreativas, proximidade a zonas potencialmente degradadoras, regime de proteção, 

limitações de uso e segurança. Depois de obtidos os referidos dados, iniciou-se a 

etapa de aplicação das metodologias escolhidas, que são respectivamente a de 

Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010) e a de Lima (2008). 

 

3.1. METODOLOGIA DE INVENTARIAÇÃO DE GEOSSÍTIOS DE FUERTES-GUTIÉRREZ E 

FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ (2010) 

 Adicionalmente aos trabalhos de avaliação quantitativa, realizou-se um trabalho 

de inventariação dos geossítios do Projeto Geoparque Seridó, seguindo a metodologia 

de Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010). 

 Nessa metodologia, as autoras utilizam algumas classificações para 

diferenciação dos geossítios. A primeira delas categoriza-os em cinco tipologias (Tabela 

3.1): ponto, seção, área, panorama e área complexa.  

Nesse trabalho, porém, foram feitas algumas adaptações, incluindo a diminuição 
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para três tipologias, pelo motivo de que o território do Projeto Geoparque Seridó tem 

dimensões diferentes da área de estudo do trabalho de Fuertes-Gutiérrez e Fernández-

Martínez (2010). Nesse caso, foi definido um limite de 32 ha de área (área do geossítio 

Pico do Totoró, como exemplo) para a dimensão da tipologia “ponto” (acima disso, 

denominou-se como “área”). Ademais, foram excluídas as tipologias “seção” e “área 

complexa”, por não se aplicarem ao presente trabalho, e a tipologia “panorama” foi 

denominada de “panorama/ponto”, pelo fato de que os geossítios em estudo neste 

trabalho, que seriam classificados com a tipologia “panorama”, também possuem 

elementos da geodiversidade relevantes que o caracterizam como geossítio do tipo 

“ponto”. Por esse motivo, sugere-se nesse trabalho a utilização de um novo termo, uma 

tipologia “mista”, que é o caso do “panorama/ponto”.  

Tabela 3.1 – O quadro mostra a classificação tipológica de geossítios com base em sua área, bem como a 

vulnerabilidade e fragilidade associadas. Modificado de Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010). 

Tipologia Simbologia Parâmetro de definição Fragilidade Vulnerabilidade 

 

 
Ponto 

 

 
 

 

 

Locais de pequeno porte, com 

até 1 ha de área, e com feições 

isoladas 

 

 
Baixa a 

Alta 

 

 
Alta 

 

 
Seção 

 
 

 

 

Seções contendo sequências 

estratigráficas ou feições que 

têm desenvolvimento espacial 

linear 

 

 
Média 

 

 
Média 

 

 
Área 

 
 

 

 

Locais de maior porte, 

maiores que 1 ha de área, mas 

que possuem apenas um tipo 

de interesse geológico 

 

 
Baixa 

 

 
Baixa 

 

 
Panorama 

 
 

 

 

Inclui dois elementos: uma 

grande área de interesse 

geológico e um observatório de 

onde ela pode ser visualizada 

 

 
Baixa 

 

Alta  (a vista 

panorâmica) 

Área 

complexa 

 
Grandes geossítios com 

fisiografia homogênea, 

compostos por vários pontos, 

seções, áreas e/ou panoramas 

Baixa, mas 

localmente alta 

Baixa, mas  

localmente alta 

 

Abaixo seguem as definições das tipologias, com as devidas adaptações: 

(i) Ponto: é um local de pequeno porte (até 32 ha de área) e com feições isoladas. O 

geossítio que exemplifica a tipologia de ponto no Geoparque Seridó é o Pico do Totoró 
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(Figura 3.1), sendo a sua área o limite entre a utilização das tipologias “ponto” (abaixo 

de 32 ha, que é a área do Pico do Totoró) e “área”; 

 

Figura 3.1 – Imagem de satélite mostrando as dimensões do geossítio Pico do Totoró, delimitado pelo 

polígono vermelho. Ele foi o geossítio utilizado para exemplificar os geossítios do tipo ponto. Os 

geossítios que tiverem área maior que a dele (32 ha) são classificados com a tipologia área, e os que 

tiverem área menor, classificam-se como pontos. Imagem obtida através do software Google Earth, e 

posteriormente adaptada. 

(ii) Área: locais de maior porte (acima de 32 ha de área), incluindo apenas um tipo 

de interesse. Sua fragilidade e vulnerabilidade são baixas por causa das suas dimensões. 

No Projeto Geoparque Seridó, um ótimo exemplo de geossítio pertencente à essa 

tipologia é o geossítio Açude do Boqueirão (Figura 3.2); 
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Figura 3.2 – Imagem de satélite mostrando as dimensões do geossítio Açude do Boqueirão, que é um 

ótimo exemplo de geossítio do tipo área (definido assim por ter área superior a 32 ha). Imagem obtida 

através do software Google Earth, e posteriormente adaptada. 

(iii) Panorama/ponto: de acordo com a proposta original de Fuertes-Gutiérrez e 

Fernández-Martínez (2010), o geossítio do tipo “panorama” inclui dois elementos 

diferentes: uma grande área de interesse geológico e um observatório de onde essa área 

pode ser visualizada. Neste trabalho, sugere-se a adoção da tipologia “panorama/ponto”, 

um termo misto, pelo fato de que os geossítios em estudo neste trabalho, que seriam 

classificados com a tipologia “panorama”, também possuem elementos da 

geodiversidade relevantes que o caracterizam como geossítio do tipo “ponto”. Um 

exemplo de geossítio do tipo “panorama/ponto”, no Geoparque Seridó, é o Monte do 

Galo (Figura 3.3). A aplicação utilizada no presente trabalho difere da metodologia de 

Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010) no seguinte ponto: os geossítios do 

Projeto Geoparque Seridó que foram classificados como “panorama/ponto” não 

permitem, a partir do local de observação, visualizar outros geossítios presentes na área, 

com exceção do Geossítio Mirante de Santa Rita, do qual dá para visualizar o Geossítio 

Pico do Totoró.  
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Figura 3.3 – O geossítio Monte do Galo é um ótimo exemplo, no âmbito do Projeto Geoparque Seridó, 

da tipologia “panorama/ponto”, pelo fato de representar um observatório de onde pode ser visualizada 

uma grande área de interesse geológico. Foto: Liza Gabrielle. 

3.2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE GEOSSÍTIOS DE LIMA (2008) 

3.2.1. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS VALORES DIDÁTICO E RECREATIVO 

 A avaliação quantitativa do valor didático para os geossítios é feita, conforme 

Lima (2008), levando-se em consideração dez critérios (Tabela 3.2), que são divididos 

cada um em quatro subcritérios, para os quais foram atribuídas pontuações de 1 a 4. A 

cada um dos dez critérios, foi atribuído um peso (Tabela 3.3), de acordo com a sua 

relevância. A média ponderada final resultante da avaliação indicará se o geossítio em 

questão possui um baixo, médio ou alto potencial de uso didático. 

Tabela 3.2 – Critérios de potencialidade para uso didático. Os parâmetros e pontuação devem ser 

considerados a título indicativo. Adaptado de Lima (2008). 

 

VALOR DIDÁTICO 

Critérios Pontuação 

Representatividade 

Melhor exemplo representativo de um conteúdo geológico ao nível nacional 4 pontos 

Melhor exemplo representativo de um conteúdo geológico ao nível estadual 3 pontos 

Melhor exemplo representativo de um conteúdo geológico ao nível regional 2 pontos 

Melhor exemplo representativo de um conteúdo geológico ao nível local 1 ponto 

Condições de observação 

Facilmente observável na integridade 4 pontos 

Com elementos exógenos que dificultam a observação de alguns conteúdos do geossítio 3 pontos 

Com elementos exógenos que dificultam a observação dos principais conteúdos do 

geossítio 
2 pontos 

continua… 
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Com elementos exógenos que impedem a observação dos principais conteúdos do 

geossítio 
1 ponto 

Diversidade 

O geossítio apresenta 3 tipos de conteúdo (estratigráfico, paleontológico, tectônico e 

etc.) e para os três é representativo a nível estadual 
4 pontos 

O geossítio apresenta 3 tipos de conteúdo, mas não é para todos eles representativo a 

nível estadual 
3 pontos 

O geossítio apresenta 2 tipos de conteúdo e é para ambos representativo a nível estadual 2 pontos 

O geossítio apresenta 2 tipos de conteúdo, mas só é representativo para um, a nível 

estadual 
1 ponto 

Potencialidade didática 

Ilustra conteúdos curriculares para todos os níveis do sistema educativo 4 pontos 

Ilustra conteúdos curriculares de ensino fundamental e ensino médio 3 pontos 

Ilustra conteúdos curriculares do ensino médio 2 pontos 

Ilustra conteúdos curriculares do ensino superior 1 ponto 

Infraestrutura logística 

Alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km 4 pontos 

Alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 50 km 3 pontos 

Alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 100 km 2 pontos 

Alojamento e restaurante somente para grupos de até 25 pessoas a menos de 50 km 1 ponto 

Densidade de povoações 

Mais de 1.500.000 habitantes em um raio de 25 km 4 pontos 

Entre 500.000 e 1.500.000 habitantes em um raio de 25 km 3 pontos 

Entre 150.000 e 500.000 habitantes em um raio de 25 km 2 pontos 

Entre 50.000 e 150.000 habitantes em um raio de 25 km 1 ponto 

Acessibilidade 

Acesso direto por estrada asfaltada com estacionamento para ônibus 4 pontos 

Acesso direto por estrada asfaltada 3 pontos 

Acesso direto por estrada sem asfalto, mas transitável 2 pontos 

Geossítio sem acesso direto por estrada, mas a menos de 1 km de uma via transitável 1 ponto 

Vulnerabilidade 

Sem possibilidade de deterioração por atividade antrópica 4 pontos 

Possibilidade de deterioração de conteúdos secundários por atividade antrópica 3 pontos 

Possibilidade de deterioração de conteúdos principais por atividade antrópica 2 pontos 

Possibilidade de deterioração de todos os conteúdos por atividade antrópica 1 ponto 

Associação com outros valores (ecológicos e/ou culturais) 

Presença de vários valores ecológicos e culturais em um raio de 2 km 4 pontos 

Presença de vários valores ecológicos e culturais em um raio de 5 km 3 pontos 

Presença de um valor ecológico e um valor cultural em um raio de 5 km 2 pontos 

Presença de um único valor ou ecológico ou cultural em um raio de 5 km 1 ponto 

Espetacularidade 

Utilizado habitualmente na iconografia turística a nível nacional ou estadual 4 pontos 

Utilizado ocasionalmente na iconografia turística a nível nacional ou estadual 3 pontos 

Utilizado habitualmente na iconografia turística a nível regional ou local 2 pontos 

Utilizado ocasionalmente na iconografia turística a nível regional ou local 1 ponto 

 

Tabela 3.3 – Critérios de potencialidade para uso didático e/ou recreativo e seus respectivos pesos. 

Adaptado de Lima (2008). 

VALOR DIDÁTICO 

Critério Peso 

Representatividade 5 

Conservação/integridade  10 

Diversidade 5 

continua... 
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Já a avaliação quantitativa do valor recreativo é feita a partir de dez critérios 

(Tabela 3.4), divididos cada um em quatro subcritérios, aos quais foram atribuídas 

pontuações que vão de 1 a 4. Atribuiu-se um peso a cada um dos dez critérios (Tabela 

3.5), conforme a sua relevância para o valor final do Valor Recreativo. A média 

ponderada final (Tabela 3.6) obtida na avaliação resultará em um valor baixo, médio ou 

alto para o potencial de uso recreativo (Lima, 2008). 

Tabela 3.4 – Critérios de potencialidade para uso recreativo. Os parâmetros e pontuação devem ser 

considerados a título indicativo. Adaptado de Lima (2008). 

VALOR RECREATIVO 

Critérios Pontuação 

Condições de observação 

Facilmente observável na integridade 4 pontos 

Com elementos exógenos que dificultam a observação de alguns conteúdos do geossítio 3 pontos 

Com elementos exógenos que dificultam a observação dos principais conteúdos do 

geossítio 
2 pontos 

Com elementos exógenos que impedem a observação dos principais conteúdos do 

geossítio 
1 ponto 

Infraestrutura logística 

Alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km 4 pontos 

Alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 50 km 3 pontos 

Alojamento e restaurante para grupos de 50 pessoas a menos de 100 km 2 pontos 

Alojamento e restaurante somente para grupos de até 25 pessoas a menos de 50 km 1 ponto 

continua ... 

Densidade de povoações 

Mais de 1.500.000 habitantes em um raio de 25 km 4 pontos 

Entre 500.000 e 1.500.000 habitantes em um raio de 25 km 3 pontos 

Entre 150.000 e 500.000 habitantes em um raio de 25 km 2 pontos 

Entre 50.000 e 150.000 habitantes em um raio de 25 km 1 ponto 

Acessibilidade 

Acesso direto por estrada asfaltada com estacionamento para ônibus 4 pontos 

Acesso direto por estrada asfaltada 3 pontos 

Acesso direto por estrada sem asfalto, mas transitável 2 pontos 

Geossítio sem acesso direto por estrada, mas a menos de 1 km de uma via transitável 1 ponto 

Vulnerabilidade 

Sem possibilidade de deterioração por atividade antrópica 4 pontos 

Possibilidade de deterioração de conteúdos secundários por atividade antrópica 3 pontos 

Possibilidade de deterioração de conteúdos principais por atividade antrópica 2 pontos 

Possibilidade de deterioração de todos os conteúdos por atividade antrópica 1 ponto 

Associação com outros elementos (ecológicos e/ou culturais) 

Presença de vários elementos ecológicos e culturais em um raio de 2 km 4 pontos 

Presença de vários elementos ecológicos e culturais em um raio de 5 km 3 pontos 

Presença de um elemento ecológico e um elemento cultural em um raio de 5 km 2 pontos 

continua… 

Potencialidade didática 30 

Infraestrutura logística 15 

Densidade de povoações 10 

Acessibilidade 10 

Vulnerabilidade 5 

Associação com outros elementos 5 

Espetacularidade 5 

Total 100 
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Presença de um único elemento ou ecológico ou cultural em um raio de 5 km 1 ponto 

Espetacularidade 

Utilizado habitualmente na iconografia turística a nível nacional ou estadual 4 pontos 

Utilizado ocasionalmente na iconografia turística a nível nacional ou estadual 3 pontos 

Utilizado habitualmente na iconografia turística a nível regional ou local 2 pontos 

Utilizado ocasionalmente na iconografia turística a nível regional ou local 1 ponto 

Potencialidade divulgativa 

Ilustra produtos e processos geológicos, de maneira clara e expressiva, ao público em 

geral 
4 pontos 

Ilustra produtos e processos geológicos, de maneira clara e expressiva, ao público com 

algum conhecimento geológico 
3 pontos 

Ilustra produtos e processos geológicos, de maneira clara e expressiva, ao público com 

sólido conhecimento geológico 
2 pontos 

Ilustra produtos e processos geológicos, de maneira clara e expressiva, ao público 

especialista em geologia 
1 ponto 

Entorno socioeconômico 

Região com índices socioeconômicos superiores à média estadual e nacional 4 pontos 

Região com índices socioeconômicos superiores à média estadual 3 pontos 

Região com índices socioeconômicos idênticos à média estadual 2 pontos 

Região com índices socioeconômicos inferiores à média estadual 1 ponto 

Proximidade a zonas recreativas 

Lugar situado a menos de 5 km de uma área recreativa 4 pontos 

Lugar situado a menos de 10 km de uma área recreativa 3 pontos 

Lugar situado a menos de 15 km de uma área recreativa 2 pontos 

Lugar situado a menos de 20 km de uma área recreativa 1 ponto 

 

Tabela 3.5 – Critérios de potencialidade para uso didático e/ou recreativo e seus respectivos pesos. 

Adaptado de Lima (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.6 – Avaliação final da potencialidade de uso para fins didáticos e/ou recreativos. Adaptado de 

Lima (2008). 

Total ponderado Potencial de uso didático ou recreativo 

301 – 400 Alto 

201 – 300 Médio 

100 – 200 Baixo 

 

VALOR RECREATIVO 

Critério Peso 

Conservação/integridade 5 

Infraestrutura logística 10 

Densidade de povoações 5 

Acessibilidade 10 

Vulnerabilidade 15 

Associação com outros elementos 10 

Espetacularidade 15 

Potencialidade divulgativa 20 

Entorno socioeconômico 5 

Proximidade a zonas recreativas 5 

Total 100 
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3.2.2. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO RISCO DE DEGRADAÇÃO 

O risco de degradação é calculado por meio da utilização de cinco critérios, 

cada um deles divididos em quatro subcritérios (Tabela 3.7), valorados de 1 a 4, e a 

cada um dos critérios foi atribuído um peso (Tabela 3.8), de acordo com a sua 

relevância para o valor final na avaliação quantitativa do Risco de Degradação para os 

geossítios. Então, a média ponderada final (Tabela 3.9) resultante da avaliação indicará 

se o geossítio possui um Risco de Degradação baixo, médio ou alto (Lima, 2008). 

Tabela 3.7 – Critérios para a valoração dos riscos de degradação. Os parâmetros e pontuação devem ser 

considerados a título indicativo. Adaptado de Lima (2008). 

RISCOS DE DEGRADAÇÃO 

Critérios Pontuação 

Vulnerabilidade 

Possibilidade de deterioração de todos os conteúdos por atividade antrópica 1 ponto 

Possibilidade de deterioração de conteúdos principais por atividade antrópica 2 pontos 

Possibilidade de deterioração de conteúdos secundários por atividade antrópica 3 pontos 

Sem possibilidade de deterioração por atividade antrópica 4 pontos 

Proximidade a zonas potencialmente degradadoras 

Geossítio situado a menos de 500 m de uma atividade potencialmente degradadora 

(minerações, instalações industriais, áreas recreativas, estruturas rodo e ferroviárias, 

áreas urbanas e etc.) 

1 ponto 

Geossítio situado a menos de 1 km de uma atividade potencialmente degradadora 2 pontos 

Geossítio situado a menos de 2 km de uma atividade potencialmente degradadora 3 pontos 

Geossítio situado a menos de 5 km de uma atividade potencialmente degradadora 4 pontos 

Regime de proteção 

Geossítio situado em área sem regime de proteção e sem controle de acesso 1 ponto 

Geossítio situado em área sem regime de proteção e com controle de acesso 2 pontos 

Geossítio situado em área com regime de proteção e sem controle de acesso 3 pontos 

Geossítio situado em área com regime de proteção e com controle de acesso 4 pontos 

Acessibilidade 

Acesso direto por estrada asfaltada com estacionamento para ônibus 1 ponto 

Acesso direto por estrada asfaltada 2 pontos 

Acesso direto por estrada sem asfalto, mas transitável 3 pontos 

Geossítio sem acesso direto por estrada, mas a menos de 1 km de uma via transitável 4 pontos 

Densidade de povoações 

Mais de 1.500.000 habitantes em um raio de 25 km 1 ponto 

Entre 500.000 e 1.500.000 habitantes em um raio de 25 km 2 pontos 

Entre 150.000 e 500.000 habitantes em um raio de 25 km 3 pontos 

Entre 50.000 e 150.000 habitantes em um raio de 25 km 4 pontos 

 

Tabela 3.8 – Critérios de riscos de degradação e seus respectivos pesos. Adaptado de Lima (2008). 

RISCO DE DEGRADAÇÃO 

Critério Peso 

Vulnerabilidade 35 

Proximidade a zonas potencialmente degradadoras 20 

Regime de proteção  20 

Acessibilidade 15 

Proximidade a povoações  10 

Total 100 
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Tabela 3.9 – Avaliação final dos riscos de degradação. Adaptado de Lima (2008). Quando comparado ao 

Valor Didático e ao Recretivo, o Risco de Degradação (RD) tem uma lógica de classificação inversa, na 

qual os maiores riscos de degradação caracterizam-se por possuírem a menor pontuação, e os menores 

RD’s têm uma maior pontuação. Isso acontece porque as situações que ofecerem maior RD para os 

geossítios são pontuadas com o valor mínimo (1 ponto), o que consequentemente torna as menores 

pontuações finais as que oferecem maior risco de degradação. Um exemplo: os geossítios com maior 

“vulnerabilidade” são os que têm “possibilidade de deterioração de todos os conteúdos por atividade 

antrópica”, equivalente a 1 ponto nesse subcritério. 

Total ponderado Risco de degradação 

100 – 200 Alto 

201 – 300 Médio 

301 – 400 Baixo 

 

 Seja para Valor Didático, Recreativo ou para o Risco de Degradação, nos casos 

em que as opções presentes nos subcritérios da metodologia não se aplicaram ao 

geossítio em questão, aferiu-se a pontuação 0 (zero). 
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4 – INVENTARIAÇÃO DOS 

GEOSSÍTIOS 

4 – INVENTARIAÇÃO DE GEOSSÍTIOS 

 Neste capítulo, serão apresentados os 16 geossítios inventariados pela 

proposta do Geoparque Seridó, com informações sobre as suas características 

geológicas, vias de acesso, bem como informações culturais, turísticas e/ou 

científicas adicionais, de modo a contextualizar a área de estudo que servirá como 

base para a aplicação das metodologias empregadas nesse trabalho. 

 As descrições dos geossítios apresentadas nesse capítulo foram feitas com 

base na inventariação realizada no trabalho de Nascimento e Ferreira (2012). 

4.1. GEOSSÍTIO SERRA VERDE 

O Geossítio Serra Verde (geossítio nº 01), localizado sob a latitude 6°02’11” S 

e longitude 36°20’44” W (Figura 1.1), está situado a 11 km do centro de Cerro Corá, 

na borda NE da serra de Santana. No percurso até o geossítio é possível observar 

afloramentos de granada biotita xistos miloníticos da Formação Seridó e blocos 

rolados de arenitos ferruginosos da Formação Serra do Martins. Há sinalização de 

placas com indicação dos monumentos turísticos de Cerro Corá, inclusive do 

geossítio Serra Verde (Nascimento e Ferreira, 2012). 

Neste geossítio ocorrem predominantemente granitos equigranulares de textura 

média a grossa, de cor creme a rósea, compostos por quartzo, K-feldspato, 

plagioclásio, biotita, titanita, zircão, apatita e minerais opacos (Figura 4.1A). Estes 

granitos não apresentam foliação proeminente, porém é possível observar uma 

foliação magmática (com direção 330° Az) marcada pelos cristais e por enclaves 

máficos ricos em biotita. As feições estruturais rúpteis são juntas secas ou 

preenchidas por material granítico e pegmatítico. É comum a ocorrência de diques de 

pegmatitos (Figura 4.1B) de direção E-W com núcleos compostos 

predominantemente por quartzo e bordas formadas por K-feldspato com textura 

gráfica (Nascimento e Ferreira, 2012). O geossítio está inserido no Plúton Serra da 

Macambira correlacionado a Suíte Intrusiva Dona Inês, com idade U-Pb em 532 

milhões de anos (Souza et al. 2016). 

Neste geossítio estão situados atrativos geoturísticos que envolvem geoformas 
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criadas pela atuação de processos erosivos e esculpidas pela ação do vento, tanques 

fossilíferos e pinturas rupestres, com destaque para: i) Pedra do Nariz (Figura 4.1C); ii) 

Pedra Cabeça Dinossauro (Figura 4.1D); iii) Lagoa/Tanque Azul (Figura 4.1E): tanque 

contendo água, onde foi encontrada megafauna pré-histórica; iv) Casa de Pedra: 

conjunto de blocos rochosos de diversos tamanhos e formas que lembram edificações 

construídas pelo homem; e v) Sítio Arqueológico: local em forma de gruta onde 

abrigava homens pré-históricos, com inúmeras pinturas rupestres (Figura 4.1F) de 

animais e pessoas (Diniz, 2003; Alexandre, 2006). 

 

Figura 4.1 – Visão geral do Geossítio Serra Verde (nº 01) e seus aspectos diversos. A) Aspecto de campo 

do Granito Serra da Macambira, com granitos equigranulares de textura média a grossa, de cor creme a 

rósea, compostos por quartzo, K-feldspato, plagioclásio, biotita, titanita, zircão, apatita e minerais opacos; 

B) Dique de pegmatito com bordas ricas em K-feldspato cortando o granito; C) Geoforma conhecida por 

Pedra do Nariz; D) Geoforma batizada de Cabeça de Dinossauro; E) Lagoa de pedra (conhecida como 

tanque azul) onde foram encontrados fósseis de animais pré-históricos (megafauna) de 10.000 anos AP; 

F) Exemplos de pinturas rupestres encontradas no Geossítio Serra Verde. 
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4.2. GEOSSÍTIO CRUZEIRO DE CERRO CORÁ 

O Geossítio Cruzeiro de Cerro Corá (geossítio nº 02), localizado sob a latitude 

6°02’11” S e longitude 36°20’44” W (Figura 1.1), está situado na área urbana do 

município homônimo, na borda NE da Serra de Santana. O local possui um cruzeiro 

assentado em rochas de natureza granítica, que apresenta uma altitude em torno de 610 

metros (Nascimento e Ferreira, 2012).  

Neste geossítio ocorrem granitos inequigranulares (Figura 4.2A) de textura média 

a grossa, de cor rósea, compostos por K-feldspato, quartzo, plagioclásio, e em pequenas 

proporções biotita, titanita, zircão, apatita e minerais opacos. Estes são correlacionados 

as rochas da Suíte Intrusiva Dona Inês, com idade U-Pb em 527 milhões de anos 

(Hollanda et al. 2012). Diques de granito com textura fina (Figura 4.2B) cortam as 

rochas supracitadas e são formados por K-feldspato e quartzo. Os diques são cinza claro 

e possuem direção de 70º Az (Nascimento e Ferreira, 2012). 

A maior atração do geossítio é a vista panorâmica (Figura 4.2C) do município, de 

onde se pode contemplar toda a extensão urbana e vizinhanças, incluindo parte do pico 

vulcânico do Cabugi, que está a 40 km na direção norte (Diniz, 2003; Alexandre, 2006). 

4.3. GEOSSÍTIO VALE VULCÂNICO 

O Geossítio Vale Vulcânico (geossítio nº 03), situado sob a latitude 

6°04’50” S e longitude 36°24’10” W (Figura 1.1), localiza-se 15 km a SW do centro 

de Cerro Corá, na borda sudeste da serra de Santana. O acesso ao local é feito por 

estradas não pavimentadas que levam a uma trilha turística. Esta trilha, que tem 

cerca de 2 km, dá acesso ao leito do Riacho da Pedreira, onde são encontradas 

rochas vulcânicas. Da trilha, observa-se o relevo da região, que é denotado pela 

escarpa erosiva da serra de Santana, cujo topo plano representa um platô em rochas 

sedimentares da Formação Serra do Martins. Em alguns pontos ao longo da trilha 

existem mirantes para observação da paisagem (Nascimento e Ferreira, 2012). 

No início da descida da trilha observam-se arenitos grossos a muito grossos, 

de cores avermelhada (aspecto ferruginoso) e cinza esbranquiçada da Formação 

Serra do Martins (Menezes, 1999). Já próximo ao referido riacho, aparecem 

micaxistos bastante foliados (10/315 Az), enriquecidos em biotita e pertencentes à 

Formação Seridó (Diniz, 2003). No Riacho da Pedreira, no final da trilha, afloram 

basaltos sob a forma de plugs, de cor preta a cinza escura, com textura vesicular e 
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raros xenólitos de peridotitos. Os principais minerais encontrados nessas rochas 

vulcânicas são olivina, clinopiroxênio e plagioclásio. Os basaltos do geossítio 

pertencem ao episódio de Magmatismo Macau (Nascimento e Ferreira, 2012). 

 

 

Figura 4.2 – Visão geral do Geossítio Cruzeiro de Cerro Corá (nº 02) e seus aspectos diversos. A) 

Detalhe da rocha onde está assentado o Cruzeiro de Cerro Corá, que são granitos inequigranulares de 

textura média a grossa, de cor rósea, compostos por K-feldspato, quartzo, plagioclásio, e em pequenas 

proporções biotita, titanita, zircão, apatita e minerais opacos; B) Dique de granito de textura fina, de cor 

cinza e compostos por quartzo e K-feldspato, cortando a unidade principal. Esses diques têm direção de 

70° Az; C) Visão panorâmica da Cidade de Cerro Corá e do seu entorno visto do alto do Geossítio 

Cruzeiro de Cerro Corá. 

O corpo vulcânico apresenta um formato alongado segundo a direção NW-

SE, sendo cortado por drenagens controladas por falhas, as quais moldaram 

íngremes paredões de basalto (Figura 4.3A), conhecidos na região como Muralha 

Vulcânica, seguindo aquela mesma direção. No topo do plug (em torno de 600 m de 

altitude), encontra-se grande quantidade de blocos de basalto que são movimentados 

em direção à encosta, formando um depósito de talus expressivo. Os blocos já 

apresentam arestas desgastadas, gerando isoladas manchas de solo, denunciando 

processos de alteração da rocha basáltica. Este corpo vulcânico encontra-se em 

contato com os micaxistos da Formação Seridó, exibindo xenólitos das rochas 
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encaixantes. As feições mais comumente observadas são disjunções colunares 

(Figura 4.3B) de médio porte, por vezes verticais, horizontais, inclinadas e até 

encurvadas. Estes basaltos possuem idade de 27 milhões de anos, pouco mais velhos 

do que os basaltos do pico do Cabugi, com 25 milhões de anos (Silveira, 2006; 

Alexandre, 2006). 

 
Figura 4.3 – Visão geral do Geossítio Vale Vulcânico (nº 03) e seus aspectos diversos. A) Basalto com 

fragmento de peridotito (rocha do manto); B) Disjunções colunares subhorizontais em basaltos, no Vale 

Vulcânico. 

4.4. GEOSSÍTIO MIRANTE DE SANTA RITA 

O Geossítio Mirante de Santa Rita (geossítio nº 04), localizado sob a 

latitude 6°06’17” S e longitude 36°26’28” W (Figura 1.1), está situado 3,5 km a 

ESE do centro de Lagoa Nova, na RN-087, sentido Lagoa Nova - Cerro Corá, sobre 

a serra de Santana. O referido geossítio fica em frente ao Condomínio Chalés dos 

Cajueiros, a cerca de 150 metros da estrada, na parte sul da serra da Santana, a 733 

metros de altitude. 

Neste geossítio predominam arenitos grossos a muito grossos (Figura 4.4A), 

por vezes tendendo a conglomeráticos, de coloração amarela clara a esbranquiçada, 

pertencentes à Formação Serra do Martins (Menezes, 1999). Possuem 

estratificações cruzadas acanaladas de grande porte ou por vezes encontram-se 

maciços, contendo seixos e grânulos de argila. Também são encontrados arenitos 

muito grossos a conglomeráticos de coloração avermelhada, contendo seixos e 

grânulos de quartzo sob a forma de blocos maciços (Nascimento e Ferreira, 2012). 

Na serra de Santana, o relevo em chapada, identificado pelo topo tabular, é 

definido a partir das curvas de nível de 600 a 650 metros, atingindo atitudes de até 

750 metros. A diferença de relevo entre as bordas Norte e Sul da serra de Santana 

evidencia um basculamento da mesma para Norte. Na base da referida serra, no 
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sentido Sul, o relevo é definido por uma superfície arrasada e ondulada, com cotas 

de 80 a 300 metros e formado por rochas da Formação Seridó (preferencialmente 

xistos) e granitos da Suíte Intrusiva Itaporanga (Nascimento e Ferreira, 2012). 

Deste geossítio, é possível ter uma visão geral da Cidade de Currais Novos 

(Figura 4.4B), a cerca de 20 km a SW, além de visualizar parte da serra da 

Umburana (ao fundo), formada por quartzitos e o pico do Totoró (no lado direito), 

formado por granitos de textura porfirítica, além de dioritos e gabros. 

 

 

Figura 4.4 – Visão geral do Geossítio Mirante de Santa Rita (nº 04) e seus aspectos diversos. A) Blocos 

de arenitos próximos ao Mirante Santa Rita, na escarpa da serra de Santana; B) Visão panorâmica do 

Mirante de Santa Rita com vista da Cidade de Currais Novos, da serra da Umburana (ao fundo) e do pico 

do Totoró (a direita). 
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4.5. GEOSSÍTIO PICO DO TOTORÓ 

O Geossítio Pico do Totoró (geossítio nº 05), situado sob a latitude 

6°12’07” e longitude 36°34’02” W (Figura 1.1), está localizado 10 km a NW do 

centro da cidade de Currais Novos. O acesso ao local se dá através de estradas não 

pavimentadas que levam ao distrito do Totoró, localidade que deu início à expansão 

populacional da cidade de Currais Novos (Nascimento e Ferreira, 2012). 

 No geossítio predominam as litologias da Suíte Intrusiva Itaporanga, de 

natureza granítica (Figura 4.5B), inequigranulares e de textura grossa a porfirítica, 

de cor cinza a rósea, contendo minerais grandes (conhecidos como fenocristais), 

descritos como K-feldspato, podendo alcançar até três centímetros em seu eixo 

maior. Além de K-feldspato, ocorrem ainda plagioclásio e quartzo, bem como 

biotita, anfibólio, titanita, minerais opacos, allanita, epidoto, apatita e zircão. 

Associados aos granitos, porém em menores proporções, ocorrem dioritos e gabros 

equigranulares de textura fina a média, de cor verde escura a preta, compostos por 

piroxênios, anfibólios, biotita, além de plagioclásio e quartzo. Em menores 

quantidades são identificados ainda K-feldspato, epidoto, titanita, olivina, além de 

minerais opacos, allanita, apatita e zircão. Esse conjunto de rochas ocorre separado, 

porém muitas vezes é possível constatar evidências de processos de misturas 

(coexistência) de magmas (Figura 4.5A), através da presença de termos híbridos e a 

captura de cristais porfiríticos (feldspatos). Este granito (Figura 4.5C) está incluído 

na Suíte Intrusiva Itaporanga, sendo conhecido como Plúton Totoró, com idade U-Pb 

em 591 milhões de anos, já as rochas escuras, dioritos e gabros, possuem 597 e 595 

milhões de anos, respectivamente (Archanjo et al., 2013).  

Neste geossítio estão situados atrativos geoturísticos que envolvem 

geoformas, criadas pela atuação de processos erosivos e por intemperismo 

esculpidas pela ação do vento, além da presença de fósseis e pinturas rupestres, com 

destaque para: i) Pedra do Caju (Figura 4.5D): sua forma lembra um enorme caju 

com a castanha; ii) Pedra do Letreiro (Figura 4.5E): antigo abrigo de homens pré-

históricos que viveram na região, contendo pinturas rupestres com diferentes formas 

geométricas; iii) Pedra Furada (Figura 4.5H): cavidade formada na rocha granítica, 

contendo também pinturas rupestres de pessoas e animais; iv) Pedra do Sino (Figura 

4.5G): nome dado a um rocha que foi quebrada ao meio e um do seus lados emite 

um som quando percutida; v) Sítio Paleontológico/Arqueológico Lagoa do Santo 

(Figura 4.5F), local onde foram encontrados inúmeros  fósseis  de  mamíferos  
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gigantes  (megafauna), como preguiças, mastodontes, gliptodontes, entre outros, 

bem como pinturas rupestres com diferentes formas geométricas (Porpino e Santos, 

1997; Santos, 2001; Medeiros, 2003). 

 

Figura 4.5 – Visão geral do Geossítio Pico do Totoró (nº 05) e seus aspectos diversos. A) Na fotografia 

de cima, a evidência de mistura (coexistência) de magmas, denotada pela presença de granito porfirítico 

(rocha clara) associado a diorito (rocha escura) no Granito Totoró; B) Na fotografia de baixo, o aspecto 

de campo do granito porfirítico, principal rocha que compõe o Granito Totoró; C) Pico do Totoró 

formado predominantemente por granito porfirítico ao lado do açude homônimo; D) Geoforma conhecida 

como Pedra do Caju, formada por atuação predominante do intemperismo físico e por erosão diferencial; 

E) Geoforma denominada Pedra do Letreiro, por conter inúmeras pinturas rupestres na sua base. Detalhe 
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de uma pintura no canto inferior direito; F) Lagoa do Santo com fósseis de animais pleistocênicos 

(detalhe no canto inferior esquerdo), além de pinturas rupestres. Foto: W. Medeiros; G) Pedra do Sino, 

local onde a rocha emite um som quando percutida; H) Geoforma conhecida como Pedra Furada com o 

pico do Totoró ao fundo. Neste local também são encontradas pinturas rupestres. 

Este geossítio é muito visitado por estudantes de geologia de instituições 

como UFRN e IFRN, bem como é parada de excursões científicas. 

4.6. GEOSSÍTIO MORRO DO CRUZEIRO 

O Geossítio Morro do Cruzeiro (geossítio nº 06) localiza-se sob a latitude 

6°15’58” S e longitude 36°30’21” W (Figura 1.1), situado na área urbana do 

município de Currais Novos, próximo a entrada da cidade, vindo de Santa Cruz pela 

BR-228. No local existe um cruzeiro assentado em pegmatito, como visto na Figura 

4.6A. 

Neste geossítio ocorrem diques de pegmatito inequigranular de textura 

grossa a porfirítica (Figura 4.6B), de cor rósea, compostos por K-feldspato, quartzo, 

plagioclásio, além de biotita, muscovita e titanita. É comum a presença de textura 

gráfica formada pelo intercrescimento de quartzo e feldspato. A direção dos diques 

é aproximadamente N-S (010º Az). A encaixante dos diques é formada por 

micaxisto rico em biotita e granada, de cor cinza escura e possuindo exudações 

finas de quartzo. Mostra-se dobrado com a direção de plano axial paralela à direção 

de colocação dos pegmatitos. Pegmatitos semelhantes a esses são datados (U-Pb em 

diferentes minerais) entre 515 e 510 Ma (Baumgartner et al., 2006). Do geossítio, é 

possível contemplar a cidade de Currais Novos (Figura 4.6C) e no local são comuns 

peregrinações religiosas. O afloramento encontra-se parcialmente pichado 

(Nascimento e Ferreira, 2012).  
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Figura 4.6 – Visão geral do Geossítio Morro do Cruzeiro (nº 06) e seus aspectos diversos. A) Morro do 

Cruzeiro formado por um dique de pegmatito contendo biotita, muscovita e textura gráfica; B) Detalhe do 

pegmatito com quartzo (branco), feldspato (rosa) e palhetas de muscovita (brilhosa); C) Visão 

panorâmica da Cidade de Currais Novos, a partir do Geossítio Morro do Cruzeiro. 

4.7. GEOSSÍTIO MINA BREJUÍ 

O Geossítio Mina Brejuí (geossítio nº 07) situa-se sob a latitude 6°19’12’’ 

S e a longitude 36°33’06’’ W (Figura 1.1), sendo localizado 10 km a SE do centro 

da cidade de Currais Novos, na margem direita da BR-427 que liga Currais Novos a 

Acari. No caminho até o geossítio, é possível identificar afloramentos de micaxistos 

e pegmatitos (Nascimento e Ferreira, 2012). 

Neste geossítio ocorrem diferentes tipos de rochas. É comum identificar 

paragnaisses de cor cinza, constituídos de quartzo, feldspato e biotita, além de 

epidoto, microclina, muscovita, minerais opacos, tremolita/actinolita, por vezes 

destacando níveis centimétricos de calciossilicáticas compostas principalmente de 

epidoto, titanita, quartzo, plagioclásio, apatita, hornblenda, malaquita, molibdenita e 

tremolita/actinolita. É principalmente nas rochas calciossilicáticas que ocorre a 

mineralização de tungstênio, devido a presença de scheelita. Exibe forte foliação, 

marcada pelas orientações de biotitas e nível calciossilicático, com granulometria 

fina, o paragnaisse, à média, a calciossilicática (Cavalcanti Neto, 1986). As 

condições metamórficas destas rochas atingiram a fácies anfibolito superior, 
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evidenciada pela formação de microclina, plagioclásio e anfibólio substituindo a 

biotita. Além dessas rochas, ocorrem ainda, sob a forma de camadas, mármores de 

cor cinza clara a branca e predominantemente monominerálicos carbonáticos. A 

rocha é homogênea e compacta, formada essencialmente por calcita, tendo 

eventualmente minerais opacos, tremolita e mica branca, com granulometria média 

(Nascimento e Ferreira, 2012). 

Neste geossítio estão situados atrativos turísticos que compõem o Parque 

Temático Mina Brejuí (Nesi et al., 2001), criado em 2000 e que até 2009 já tinha 

recebido mais de 26 mil visitantes, entre turistas e estudantes do Brasil e exterior, 

com destaque para: i) os Túneis e as Galerias (Figura 4.7A): passeio por cerca de 

300 metros de túneis e galerias devidamente adaptados à visitação turística, onde o 

visitante conhece as rochas da região, podendo visualizar a scheelita com o auxílio 

do mineralight (Souza, 1996; Figura 4.7B), equipamento usado no estudo da 

fluorescência dos minerais; as chaminés (por onde passava o minério de um nível 

para outro da mina) e as colunas de sustentação da mina; ii) Memorial Tomaz 

Salustino (Figura 4.7C): museu que conta a história do fundador da mina; iii) 

Museu Mineral Mário Porto (Figura 4.7D): local com inúmeros exemplos de 

minerais e rochas; iv) Mirante das Dunas: dunas formadas pelo acúmulo de rejeito 

da mina (Figura 4.7E); v) Igreja de Santa Tereza: construída na vila dos operários 

da mina; e vi) Gruta de Santa Bárbara: construída em homenagem à santa. 
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Figura 4.7 – Visão geral do Geossítio Mina Brejuí (nº 07) e seus aspectos diversos.  A) Um dos salões 

visitados dentro da Mina Brejuí. Foto: J. Virgens Neto; B) Visualização da scheelita com o auxílio do 

mineralight (mineral de cor clara); C) Entrada do Memorial Tomaz Salustino e do Museu Mineral Mário 

Porto; D) Visão de uma das salas do Museu Mineral Mário Porto. Foto: G. Medeiros; E) Vista aérea do 

Parque Temático da Mina Brejuí e o depósito de acúmulo de rejeitos da mina (em primeiro plano). Foto: 

R. Diniz. 

 Este geossítio é muito visitado por estudantes de geologia de instituições 

como UFRN, IFRN, IFPB, UFCG e UFPE, bem como é parada de excursões 

científicas. 

4.8. GEOSSÍTIO CÂNIONS DOS APERTADOS 

O Geossítio Cânions dos Apertados (geossítio nº 08), situado sob a latitude 

6°20’31’’ S e longitude 36°30’07’’ W (Figura 1.1), localiza-se 10 km a SE do centro  

de Currais Novos, na área privativa da fazenda Aba da Serra, no leito do rio Picuí 

(Figura 4.8B), ao longo da serra da Timbaúba (Nascimento e Ferreira, 2012). 
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Neste geossítio ocorrem quartzitos da Formação Equador, (Figura 4.8A) 

constituídos principalmente por quartzo e eventualmente muscovita, biotita e 

minerais opacos. Exibe aspecto compacto de cor esbranquiçada, tendendo a tons de 

creme, com um brilho significativo (quando da presença de minerais micáceos) e 

alguns pontos de minerais escuros. Apresenta uma foliação tectônica bem 

evidenciada, caracterizada pelo estiramento dos minerais, por dobras e fraturas de 

direção NE de alto ângulo (75-80º). Possui granulometria fina a média, além de 

conter mobilizados de quartzo. Por vezes se observam estratificações cruzadas 

(Figura 4.8C). Ocorrem ainda diques de pegmatito que cortam o quartzito (Figura 

4.8D), formados por K-feldspato, quartzo, biotita e turmalina, os dois últimos em 

pequenas quantidades (Nascimento e Ferreira, 2012). 

A tectônica frágil, a partir da atuação dos agentes superficiais, modelou a 

área, com o rio Picuí tendo um papel importante na formação dos cânions. Uma 

energia hidráulica elevada em tempos passados produziu o dessecamento do relevo, 

erodindo superfícies mais frágeis, rebaixando o relevo e escavando o seu próprio 

leito (Medeiros, 2003). 

O local foi considerado a 7ª maravilha do Estado do Rio Grande do Norte 

dentre as 133 finalistas do Concurso “As 7 Maravilhas do RN”. O concurso 

envolvia obras da natureza e construídas pelo homem (Nascimento e Ferreira, 2012). 
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Figura 4.8 – Visão geral do Geossítio Cânion dos Apertados (nº 08) e seus aspectos diversos.  A) 

Quartzitos da Formação Equador cortados pelo rio Picuí próximo ao final do Cânion dos Apertados; B) 

Visão geral do início do geossítio formado por serras de quartzitos por onde passa o rio Picuí. Na foto 

aparece o leito seco do rio; C) Exposição de quartzito da Formação Equador mostrando estratificação 

cruzada; D) Dique de pegmatito cortando o quartzito da Formação Equador. 

4.9. GEOSSÍTIO MARMITAS DO RIO CARNAÚBA 

O Geossítio Marmitas do Rio Carnaúba (geossítio nº 09) situa-se sob a 

latitude 6°29’44’’ S e a longitude: 36°41’35’’ W (Figura 1.1), localizando-se 8,5 km 

a SW do centro de Acari, ao longo do rio, próximo a Comunidade Barra da 

Carnaúba. 

Neste geossítio ocorrem granitos inequigranulares da Suíte Intrusiva 

Itaporanga, de textura média a grossa (Figura 4.9A), de cor cinza, compostos por 

fenocristais de K-feldspato (alcançando até sete centímetros em seu eixo maior), 

quartzo, plagioclásio, e em pequenas proporções biotita, anfibólio, titanita, zircão, 

apatita e minerais opacos. Cumulado de fenocristais de K-feldspato são comuns 

neste geossítio. Ele está inserido no Granito de Acari, correlacionado às rochas da Suíte 

Intrusiva Itaporanga, tendo sido datado, pelo método U-Pb (em zircão), em 577 milhões 

de anos (Archanjo et al., 2013). 

Na região ocorrem ainda diques de granito de textura fina (Figura 4.9B), de 
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cor rósea, formados por K-feldspato, plagioclásio e quartzo, além de pequenas 

quantidades de biotita, minerais opacos, apatita e zircão, bem como diques de 

pegmatito com textura grossa, de cor rósea, formados por fenocristais de K-

feldspato, quartzo, minerais opacos, turmalina e berilo. Estruturas frágeis (falhas e 

fraturas) afetam todo esse conjunto de rochas. Na região ocorrem marmitas ou 

caldeirões (Figura 4.9C) que representam cavidades produzidas em função da 

erosão fluvial associada às condições litológicas, estruturais e topográficas locais. O 

movimento turbilhonar das águas do rio Carnaúba carregadas de sedimentos 

produziram atrito suficientemente capaz de desgastar as rochas, induzindo à 

formação das marmitas (Nascimento e Ferreira, 2012). Aliado a isso, a presença de 

estruturas frágeis de direção preferencial N-NE (Figura 4.9D), também deve ter 

facilitado a ação das águas, acelerando a formação das referidas marmitas 

(Nascimento e Ferreira, 2012). Soma-se a isso a presença, em algumas marmitas, de 

inscrições rupestres da Tradição Itaquatiara (Figura 4.9E), realizadas por povos que 

habitaram a região do Seridó há cerca de 2.500 anos (Luna e Nascimento, 1998). 
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Figura 4.9 – Visão geral do Geossítio Marmitas do Rio Carnaúba (nº 09) e seus aspectos diversos.  A) 

Cumulado de fenocristais de K-feldspato encontrado no granito porfirítico; B) Dique de granito de textura 

fina cortando o granito porfirítico; C) Marmitas formadas nas rochas graníticas; D) Falhas de direção N-

NE afetando dique centimétrico de granito de textura fina; E) Gravuras rupestres da Tradição Itaquatiara 

em marmitas do rio Carnaúba, entalhadas há 2.500 anos AP. Foto: W. Medeiros. 

4.10. GEOSSÍTIO AÇUDE GARGALHEIRAS 

O Geossítio Açude Gargalheiras (geossítio nº 10), localizado sob a latitude 

6°25’32’’ S e longitude 36°36’08’’ W (Figura 1.1), está situado 4,5 km a NE do 

centro de Acari, no entorno do açude público Marechal Dutra, mais conhecido 

como açude Gargalheiras, devido ao gargalo formado entre as serras (Figura 

4.10C). 

Neste geossítio ocorrem granitos inequigranulares da Suíte Intrusiva 

Itaporanga, de textura média a grossa, de cor cinza (Figura 4.10A), compostos por 

fenocristais de K-feldspato (alcançando até cinco centímetros em seu eixo maior), 

quartzo, plagioclásio, e em pequenas proporções biotita, anfibólio, titanita, zircão, 

apatita e minerais opacos. Este geossítio está inserido no Granito de Acari, 

correlacionado às rochas da Suíte Intrusiva Itaporanga, tendo sido datado, pelo método 
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U-Pb (em zircão), em 577 milhões de anos (Archanjo et al. 2013). 

Na região ocorrem ainda granitos equigranulares de textura média, de cor 

cinza a rósea, formados por K-feldspato, plagioclásio e quartzo, além de pequenas 

quantidades de biotita, allanita, minerais opacos, apatita, zircão e muscovita. Não há 

evidência de foliação nestas rochas, e elas junto com as descritas anteriormente 

formam o Granito de Acari. Contudo estas últimas são correlacionáveis com as 

rochas da Suíte Intrusiva Dona Inês (Nascimento e Ferreira, 2012). 

A região se destaca por um expressivo relevo definido pelas serras do Pai 

Pedro (Figura 4.10B), Minador e da Lagoa, com altitudes entre 600 e 650 metros, 

por onde passa o Rio Acauã, onde na década de 1940 foi construído o açude, que 

possui uma área de 780 ha e capacidade de acumulação de água de até 

40.000.000,00 m3. Este açude, pelo grandioso conjunto de suas belezas naturais 

constituiu-se num dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados na região do 

Seridó. 

Este geossítio é muito visitado por estudantes de geologia de instituições 

como UFRN, IFRN, IFPB, UFCG e UFPE, bem como é parada de excursões 

científicas. 

O local foi considerado a 3ª maravilha do Estado do Rio Grande do Norte 

dentre as 133 finalistas do Concurso “As 7 Maravilhas do RN”. O concurso 

envolvia obras da natureza e construídas pelo homem (Nascimento e Ferreira, 2012). 
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Figura 4.10 – Visão geral do Geossítio Açude Gargalheiras (nº 10) e seus aspectos diversos.  A) Granito 

de textura média que forma as serras do Minador e da Lagoa; B) Vista aérea de parte do açude 

Gargalheiras encravado entre as serras. Foto: R. Diniz; C) Localização do Geossítio Açude Gargalheiras, 

com destaque para as inúmeras serras e o vale do rio Acauã. Imagem Google Earth; D) Fragmentos do 

granito de textura porfirítica com o sangradouro do açude ao fundo; E) Visão panorâmica do Geossítio 

Açude Gargalheiras e da serra do Pai Pedro. Foto: P. Costa. 

4.11. GEOSSÍTIO CRUZEIRO DE ACARI 

O Geossítio Cruzeiro de Acari (geossítio nº 11 – Figuras 4.11A e 4.11C) 

situa-se sob a latitude 6°26’19’’ S e longitude 36°38’28’’ W (Figura 1.1), 

localizando-se na área urbana do município homônimo, no início da antiga RN-11 

(atual RN-228) que liga Acari a Cruzeta, ao lado do Museu do Sertanejo 

(Nascimento e Ferreira, 2012). 

Neste geossítio ocorrem granitos inequigranulares da Suíte Intrusiva 
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Itaporanga, de textura média a grossa, de cor cinza, compostos por fenocristais de 

K-feldspato (alcançando até cinco centímetros em seu eixo maior), alguns deles 

zonados (Figura 4.11D), quartzo, plagioclásio, e em pequenas proporções biotita, 

anfibólio, titanita, zircão, apatita e minerais opacos. Uma foliação de fluxo 

magmático (Figura 4.11B) é observada (Jardim de Sá, 1994). O geossítio está 

inserido no Granito de Acari, correlacionado as rochas da Suíte Intrusiva Itaporanga, 

tendo sido datado, pelo método U-Pb (em zircão), em 577 milhões de anos. 

Associados a estas rochas ocorrem enclaves máficos de composição diorítica 

(Figura 4.11E), de textura fina a média, de cor preta, contendo plagioclásio, 

quartzo, biotita, anfibólio e fenocristais de K-feldspato capturado do granito. Estes 

enclaves são correlacionáveis as rochas da Suíte Intrusiva São João do Sabugi e que 

possuem idade (U-Pb em zircão) de 579 milhões de anos (Nascimento e Ferreira, 

2012). 

Este geossítio é muito visitado por estudantes de geologia de instituições 

como UFRN, IFRN, IFPB, UFCG e UFPE, bem como é parada de excursões 

científicas. 

4.12. GEOSSÍTIO POÇO DO ARROZ 

O Geossítio Poço do Arroz (geossítio nº 12) está situado sob a latitude 

6°26’22” S e longitude 36°36’52” W (Figura 1.1), 2,5 km a leste do centro de Acari, 

a SSW do açude Gargalheiras, nas margens do rio Acauã (Nascimento e Ferreira, 

2012). 

Neste geossítio ocorrem granitos inequigranulares da Suíte Intrusiva 

Itaporanga, de textura média a grossa (Figura 4.12A), de cor cinza a rósea, 

compostos por fenocristais de K-feldspato (alcançando até três centímetros em seu 

eixo maior), quartzo, plagioclásio, e em pequenas proporções biotita, anfibólio, 

titanita, zircão, apatita e minerais opacos. O geossítio está inserido no Granito de 

Acari, correlacionado às rochas das Suíte Intrusiva Itaporanga. 
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Figura 4.11 – Visão geral do Geossítio Cruzeiro de Acari (nº 11) e seus aspectos diversos.  A) Cruzeiro 

de Acari assentado em rocha granítica de natureza porfirítica; B) Fluxo magmático denotado pelo 

alinhamento dos fenocristais de K-feldspato; C) Visão panorâmica do Geossítio Cruzeiro de Acari, onde 

se encontra um painel interpretativo do Projeto Monumentos Geológicos (centro da foto), com 

informações sobre o referido geossítio; D) Fenocristal de K-feldspato zonado imerso em matriz de textura 

grossa; E) Enclave máfico inserido no granito porfirítico contendo fenocristais de K-feldspato capturados. 

Associados a estas rochas ocorrem ainda diques de pegmatitos (Figura 

4.12B) formados por K-feldspato, quartzo, biotita e turmalina. Na região são 

encontrados marmitas ou caldeirões (Figura 4.12C), que se constituem em 

cavidades produzidas pela erosão fluvial associada às condições litológicas, 

estruturais e topográficas locais. O movimento turbilhonar das águas do rio Acauã 
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carregadas de sedimentos produziram atrito suficientemente capaz de desgastar as 

rochas, induzindo à formação das marmitas. Aliado a isso, a presença de estruturas 

frágeis de direção preferencial NE (65º Az), também deve ter facilitado a ação das 

águas, acelerando a formação das referidas marmitas (Nascimento e Ferreira, 2012). 

O geossítio mostra ainda gravuras rupestres (Figura 4.12D) retratando 

inúmeras figuras geométricas, características da Tradição Itaquatiara (Nascimento e 

Ferreira, 2012). 

 

Figura 4.12 – Visão geral do Geossítio Poço do Arroz (nº 12) e seus aspectos diversos.  A) Aspecto de 

campo do granito com fenocristais de K-feldspato imerso em matriz de granulometria média à grossa; B) 

Dique de pegmatito de espessura métrica cortando as rochas graníticas; C) Marmitas formadas pelo 

movimento turbilhonar das águas do rio Acauã, que são cavidades originadas através da erosão pelo atrito 

com os sedimentos carreados pelas águas fluviais; D) Exemplos de gravuras rupestres talhadas no granito. 

 

4.13. GEOSSÍTIO XIQUEXIQUE 

O Geossítio Xiquexique (geossítio nº 13) localiza-se sob a latitude 

6°33’01’’ S e longitude 36°33’34’’ W (Figura 1.1), e é situado 3,5 km a NE do 

centro de Carnaúba dos Dantas, na serra homônima (Figura 4.13A), lado esquerdo 

do rio Carnaúba (Nascimento e Ferreira, 2012). 

No geossítio ocorrem quartzitos da Formação Equador de cor esbranquiçada 

a cinza, tendendo a tons de creme, com um brilho significativo (minerais micáceos 
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principalmente) e alguns pontos de minerais escuros. É composto por quartzo (> 

70%), muscovita, biotita e minerais opacos, com textura lepidogranoblástica fina a 

média. Apresenta uma foliação tectônica bem evidenciada, de baixo ângulo, 

caracterizada pelo estiramento de seus componentes minerais, além de dobras 

recumbentes, como visto na Figura 4.13B (Nascimento e Ferreira, 2012). 

Intrusivos nos quartzitos são encontrados diques de pegmatito 

inequigranulares de textura média a grossa (Figura 4.13C), de cor creme, formados 

por K-feldspato, quartzo, muscovita e turmalina, além de biotita. Apresentam 

direção NNE-SSW (10º Az) e espessuras variando de alguns centímetros a 5 metros 

(Nascimento e Ferreira, 2012). 

O geossítio abriga pinturas rupestres (Figura 4.13D) em diferentes tons de 

vermelho, classificadas como Tradição Nordeste, subtradição Seridó. Elas retratam 

humanos (em cenas de festa, caça e sexo), cervídeos, felinos e aves (emas, 

papagaios). Essas pinturas foram registradas inicialmente por José de Azevedo 

Dantas, na década de 1920, como Talhado das Pinturas (Araújo, 1998; Silva, 2003). 

Este geossítio é muito visitado por estudantes de geologia de instituições 

como UFRN e IFRN, bem como é parada de excursões científicas. 

4.14. GEOSSÍTIO MONTE DO GALO 

O Geossítio Monte do Galo (geossítio nº 14) situa-se sob a latitude 

6°33’42” S e longitude 36°35’08” W (Figura 1.1), localizado 1 km a NE do centro 

de Carnaúba dos Dantas. O acesso ao local é por estrada pavimentada que leva ao 

Cruzeiro do Monte do Galo (Nascimento e Ferreira, 2012). 

No geossítio é encontrado rocha de natureza pegmatítica (Figura 4.14A), 

inequigranular de textura média a grossa, de cor creme a rósea, formada por 

quartzo, fenocristais de feldspato, além de plagioclásio, biotita, muscovita e 

turmalina. O grande corpo de pegmatito apresenta direção NE-SW (Nascimento e 

Ferreira, 2012). 

Além de geológico, a região tem um aspecto religioso significativo. 

Inaugurado em 25/10/1927, o Monte do Galo recebe fiéis em romarias com bênçãos 

de Nossa Senhora das Vitórias. É um dos principais pontos turísticos religioso do 

Estado do Rio Grande do Norte. No local há capela, cruzeiro, estátua do galo, sala 

dos ex-votos e os 12 passos de Cristo ao longo da subida. Possui altura média de 
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155 metros, possibilitando o visitante apreciar a vista panorâmica da cidade (Figura 

4.14B) e das inúmeras serras da região, formadas por quartzitos, micaxistos e 

pegmatitos (Araújo, 1998; Alves e Ramos, 2007). 

 
Figura 4.13 – Visão geral do Geossítio Xiquexique (nº 13) e seus aspectos diversos.  A) Serra do 

Xiquexique formada por quartzitos que abrigam inúmeras pinturas rupestres; B) Quartzito da Formação 

Equador com dobra recumbente; C) Dique de pegmatito cortando os quartzitos da Formação Equador; D) 

Pinturas rupestres da Tradição Nordeste (Subtradição Seridó) realizadas no quartzito da Formação 

Equador. 

 

Figura 4.14 – Visão geral do Geossítio Monte do Galo (nº 14) e seus aspectos diversos.  A) Detalhe do 

pegmatito mostrando fenocristais de K-feldspato (em rosa claro), quartzo e turmalina (escura); B) Visão 

panorâmica do Monte do Galo. Foto: www.carnaubadosdantas.com. 
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4.15. GEOSSÍTIO AÇUDE BOQUEIRÃO 

O Geossítio Açude Boqueirão (geossítio nº 15), localizado sob a latitude 

6°41’52’’ S e longitude: 36°37’48’’ W (Figura 1.1), é situado 2,5 km a Leste do 

centro de Parelhas, no entorno do açude público Ministro João Alves, mais 

conhecido como Açude Boqueirão de Parelhas (Nascimento e Ferreira, 2012). 

No geossítio ocorrem metaconglomerados da Formação Equador (Figura 

4.15A), constituídos por seixos de gnaisses, xistos e quartzitos em matriz quartzosa 

de granulometria média e cor verde a cinza. A matriz é formada por plagioclásio, 

quartzo, microclina, biotita e clorita, tendo ainda titanita e minerais opacos. 

Ocorrem ainda quartzitos, também da Formação Equador, compostos por quartzo, 

além de muscovita, epidoto e minerais opacos. Exibe cor branca a creme com brilho 

(minerais micáceos) e pontos de minerais escuros. E cortando essas rochas têm 

inúmeros diques de pegmatitos, mineralizados em berilo, columbita-tantalita, 

espodumênio, entre outros minerais. Um dos mais conhecidos é o Pegmatito Alto 

do Boqueirão (Nascimento e Ferreira, 2012). 

Neste geossítio estão situados atrativos geoturísticos que envolvem 

geoformas resultantes da atuação do intemperismo e processos erosivos pela ação 

das chuvas e ventos, diversidade de minerais e mirante, com destaque para: i) Pedra 

da Princesa Encantada (Figura 4.15C): o relevo da parte Norte da serra das 

Queimadas define o perfil de uma princesa deitada, segundo o imaginário popular; 

ii) Pedra do Príncipe que virou Sapo: sua forma lembra um sapo; iii) Esfinge da 

Princesa (Figura 4.15B): rocha com silhueta que lembra um esfinge egípcia, com 

cabeça de gato e corpo de humano; iv) Diversidade Mineral: turmalina, água 

marinha, granada, ametista, feldspatos e quartzo, alguns considerados preciosos, 

sendo essa diversidade uti- lizada como matéria-prima na confecção de artesanatos 

e jóias (Brasil, 1997); v) Mirante de Parelhas: mirante no alto da Serra das 

Queimadas com vista para toda cidade e região, com desnível de 500 metros em 

relação a base da serra (Nascimento e Ferreira, 2012). 

A região se destaca por um expressivo relevo definido pela serra das 

Queimadas, onde no seu extremo Norte a tectônica frágil modelou a rocha. A 

erosão hídrica de fraturas ali existentes, com direção E-W, feitas pelas águas do rio 

Seridó, formou o boqueirão ao longo da serra. Neste local foi construído na década 

de 1988 o açude Boqueirão, com área de 1.326,68 ha e capacidade de acumulação 

de 85.012.750 m3. Este açude, pelo grandioso conjunto de suas belezas naturais 
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constituiu-se num dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados na região do 

Seridó (Araújo, 1998). 

 

Figura 4.15 – Visão geral do Geossítio Açude Boqueirão (nº 15) e seus aspectos diversos.  A) Chapa 

polida de metaconglomerado pronto para exportação; B) Geoforma “Esfinge da Princesa” esculpida em 

metaconglomerado, pela ação do vento e chuva. Foto: J.  Bezerra; C) Visão geral da parte norte da serra 

das Queimadas com destaque para o boqueirão, bem como a silhueta da “Princesa Encantada”. Foto: Z. 

Lima. 

 Este geossítio é muito visitado por estudantes de geologia de instituições 

como UFRN, IFRN, IFPB, UFCG e UFPE, bem como é parada de excursões 

científicas. 

4.16. GEOSSÍTIO MIRADOR 

O Geossítio Mirador (geossítio nº 16), localizado sob a latitude 6°42’49’’ S 

e longitude 36°38’05’’ W (Figura 1.1), situa-se 4 km a SE do centro de Parelhas, 

próximo ao açude público Ministro João Alves, mais conhecido como açude 

Boqueirão de Parelhas (Nascimento e Ferreira, 2012). 

No geossítio ocorrem metaconglomerados da Formação Equador, que 
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possuem seixos de gnaisses, xistos e quartzitos em matriz quartzosa de 

granulometria média e cor verde a cinza. A matriz é formada por plagioclásio, 

quartzo, microclina, biotita e clorita. Ocorrem ainda quartzitos, da mesma unidade 

litológica, formados por quartzo, muscovita, epidoto e minerais opacos, de cor 

branca a creme. (Nascimento e Ferreira, 2012). 

Ocorre neste geossítio uma geoforma resultante da atuação do intemperismo 

e processos erosivos pela ação das chuvas e ventos, conhecida como Pedra da Boca, 

mostrada na Figura 4.16 (Nascimento e Ferreira, 2012). 

O local é importante e mais conhecido por abrigar o Sítio Arqueológico 

Mirador. Neste estão presentes inúmeras pinturas rupestres (Figura 3.60), nas cores 

vermelha, amarela e branca, classificadas como Tradição Nordeste, subtradição 

Seridó. As pinturas são de humanos, cervídeos, felinos e aves - emas, papagaios 

(Nascimento e Ferreira, 2012). 

Pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos Arqueológicos da UFPE, no 

início da década de 1980, também descobriu uma necrópole indígena infantil, ossos 

de roedores e contas de colar (de ossos e conchas), além de carvão. A datação 

radiocarbônica do carvão associado aos restos de enterramentos infantis foi de 9410 

anos AP. O referido sítio faz parte do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do 

IPHAN, sob o número CNSA RN00024 (Martin, 1996). 
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Figura 4.16 – Visão geral do Geossítio Mirador (nº 16) e seus aspectos diversos.  Na imagem maior, 

parte da serra das Queimadas com a geoforma “Pedra da Boca”. No canto inferior esquerdo da Pedra da 

Boca ocorrem pinturas rupestres e o cemitério indígena infantil. Na imagem menor, no canto inferior 

direito, um exemplo de uma das pinturas rupestres retratadas sobre metaconglomerado da Formação 

Equador. 
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5 – RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES 

O presente capítulo objetiva apresentar a aplicação, com adaptações, da 

metodologia de inventariação de geossítios de Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez 

(2010), utilizando-se da classificação das mesmas de acordo com a sua tipologia (ponto, 

área e panorama/ponto), além da categorização conforme o tipo de interesse geológico 

(geomorfológico, estratigráfico, sedimentológico, petrológico, mineralógico, tectônico, 

paleontológico e hidrogeológico) e o seu grau de interesse (local, regional, nacional ou 

internacional), realizada com base nos dados da inventariação de Nascimento e Ferreira 

(2012). Além disso, serão expostos também os resultados obtidos ao longo da avaliação 

quantitativa dos valores dos geossítios, que foi realizada utilizando-se os critérios de 

Valor Didático (VD), Valor Recreativo (VR) e Risco de Degradação (RD) da 

metodologia de Lima (2008). 

5.1. METODOLOGIA DE FUERTES-GUTIÉRREZ E FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ (2010) 

Para a inventariação feita com base na metodologia de Fuertes-Gutiérrez e 

Fernández-Martínez (2010) e nos dados da inventariação de Nascimento e Ferreira 

(2012), foram produzidos, então, resultados referentes à sua aplicação nos geossítios do 

Projeto Geoparque Seridó. 

No que diz respeito à tipologia, a classificação teve como base a metodologia de 

Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010), porém com algumas adaptações, 

devido ao fato de que a área do referido Projeto tem dimensões diferentes da área de 

estudo da metodologia empregada. Nesse caso, foi definido um limite de 32 ha de área 

(área do Pico do Totoró) para a dimensão para a tipologia de ponto (acima disso, 

denominou-se como área). A Tabela 5.1 mostra os valores das áreas dos geossítios, que 

foram a base para a definição da tipologia de cada um. Ademais, foram excluídas as 

tipologias de seção e de área complexa, por não se aplicarem ao presente trabalho.  

Entre os resultados obtidos, 7 geossítios foram caracterizados como pontos, 5 

deles foram denominados áreas, e 4 foram classificados como panoramas/pontos, 

conforme expresso graficamente na Figura 5.1. Como o conceito para definição dos 

geossítios do tipo panorama não tem como base a sua área, registrou-se na tabela como 
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“não aplicável”. 

Tabela 5.1 – Áreas (em ha) dos geossítios, que foram utilizadas para a definição da classificação 

tipológica entre ponto e área. 

Nº Nome do geossítio Área (em ha) Tipologia 

1 Serra Verde 8,3 Ponto 

2 Cruzeiro de Cerro Corá 0,27 Panorama/ponto 

3 Vale Vulcânico 54,7 Área 

4 Mirante de Santa Rita 0,07 Panorama/ponto 

5 Pico do Totoró 32,0 Ponto 

6 Morro do Cruzeiro 0,14 Panorama/ponto 

7 Mina Brejuí 230,2 Área 

8 Cânion dos Apertados 46,1 Área 

9 Marmitas do Rio Carnaúba 8,3 Ponto 

10 Açude Gargalheiras 394,0 Área 

11 Cruzeiro de Acari 0,05 Ponto 

12 Poço do Arroz 0,13 Ponto 

13 Xiquexique 2,2 Ponto 

14 Monte do Galo 0,52 Panorama/ponto 

15 Açude Boqueirão 308,0 Área 

16 Mirador 19,1 Ponto 

 

Adicionalmente, aplicou-se uma metodologia que classifica os geossítios em 

tipos de interesse geológico, agrupando-os em sete principais tipos: mineralógico, 

petrológico, paleontológico, estratigráfico (que inclui sedimentológico), 

geomorfológico, hidrogeológico e tectônico. A classificação foi feita com base nos 

dados da inventariação realizada por Nascimento e Ferreira (2012), e os geossítios 

foram categorizados da seguinte forma: 8 deles têm como principal interesse o 

geomorfológico, 4 deles o interesse petrológico, e os interesses paleontológico, 

estratigráfico, tectônico e mineralógico, cada um deles atribuído a 1 geossítio. A 

distribuição equilibrada dos tipos de interesse revela a diversidade que o território do 

Projeto Geoparque Seridó oferece tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de 

vista turístico.  

Três tipos de interesse ganharam destaque na avaliação: geomorfológico, 

petrológico e paleontológico. O interesse geomorfológico, com maior número de 

ocorrências na área, evidencia as belas paisagens resultantes do relevo acidentado da 

região, com serras, montes, picos, vales e cânions com conteúdo estético notório, 

presentes em várias citações, como no trabalho de Medeiros (2003) - “Sítios geológicos 

e geomorfológicos dos municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas e Currais Novos, 

região Seridó do Rio Grande do Norte”. Em seguida, temos o interesse petrológico, 

denotado por feições geológicas que representam inúmeros processos genéticos dos 

litotipos da região, servindo como base de dados para relevantes trabalhos científicos 
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nessa área de conhecimento. Já o interesse paleontológico, o terceiro com mais 

ocorrências, mostra a importância da área para estudos de datação indireta de rochas, 

pela presença de fósseis de variadas espécies, e ainda associado a elementos 

antropológicos, como figuras rupestres com diversas significações e informações sobre 

a vida pretérita na região. Existem citações na literatura, como por exemplo a de Buco 

(2014), no livro “Sítios Arqueológicos do Brasil”.  

A terceira e última forma de classificação leva em conta o grau de interesse que 

o geossítio desperta, subdividindo-se em quatro categorias: local, regional, nacional e 

internacional. Nessa classificação, 6 geossítios foram considerados com grau de 

interesse nacional, 5 deles com grau de interesse local, 4 com regional e 1 internacional. 

Os dados foram retirados da inventariação realizada por Nascimento e Ferreira (2012). 

O grau de interesse nacional na maioria dos geossítios do geoparque reforça a 

relevância do conteúdo geológico presente em tais locais, o que pode atrair 

pesquisadores, alunos e turistas de todo o país, sem contar com o geossítio que possui 

grau de interesse internacional, que traz grande peso para o geoparque. 

Abaixo, apresenta-se a Tabela 5.2 com o resumo dos dados interpretados a partir 

da metodologia de Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010) e também dos dados 

da inventariação realizada por Nascimento e Ferreira (2012), com a tipologia, o 

principal interesse e o grau de interesse determinados para cada um dos geossítios da 

área proposta para o Projeto Geoparque Seridó. 

 

Tabela 5.2 – Síntese dos resultados obtidos para a aplicação da metodologia de inventariação de Fuertes-

Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010). 

Nº Nome do geossítio Tipologia Principal interesse Grau de interesse 

1 Serra Verde Ponto Paleontológico Nacional 

2 Cruzeiro de Cerro Corá Panorama/ponto Petrológico Local 

3 Vale Vulcânico Área Petrológico Nacional 

4 Mirante de Santa Rita Panorama/ponto Geomorfológico Regional 

5 Pico do Totoró Ponto Geomorfológico Nacional 

6 Morro do Cruzeiro Panorama/ponto Mineralógico Local 

7 Mina Brejuí Área Estratigráfico Internacional 

8 Cânion dos Apertados Área Tectônico Regional 

9 Marmitas do Rio Carnaúba Ponto Geomorfológico Local 

10 Açude Gargalheiras Área Petrológico Nacional 

11 Cruzeiro de Acari Ponto Petrológico Local 

12 Poço do Arroz Ponto Geomorfológico Local 

13 Xiquexique Ponto Geomorfológico Nacional 

14 Monte do Galo Panorama/ponto Geomorfológico Regional 

15 Açude Boqueirão Área Geomorfológico Nacional 

16 Mirador Ponto Geomorfológico Regional 

 Tomando-se como base o modelo de Carvalhido et al. (2016), foi produzido um 
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mapa que sintetiza os resultados da classificação aplicada aos geossítios (tipologia, 

principal interesse e grau de interesse) de forma gráfica (Figura 5.1), utilizando-se uma 

simbologia circular, dividida em 3 campos, onde o campo superior representa a 

tipologia, o campo inferior esquerdo representa o principal interesse e o campo inferior 

direito representa o grau de interesse. Cada um desses três critérios possui divisões de 

classificação, que foram representadas por diferentes cores, que estão identificadas na 

legenda.
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Figura 5.1 – Mapa que sintetiza os resultados da metodologia de Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez (2010) aplicada aos geossítios (tipologia, principal interesse e 
grau de interesse) de forma gráfica, utilizando-se uma simbologia circular, dividida em 3 campos, onde o campo superior representa a tipologia, o campo inferior esquerdo 

representa o principal interesse e o campo inferior direito representa o grau de interesse.
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5.2. METODOLOGIA DE LIMA (2008) 

As tabelas 5.3, 5.4 e 5.5 apresentam respectivamente uma síntese da avaliação 

quantitativa do Valor Didático, Valor Recreativo e Risco de Degradação, fornecendo a 

pontuação (de 1 a 4) alcançada em cada um dos dez critérios para os valores Didático e 

Recreativo, e a pontuação em cada um dos cinco critérios para o Risco de Degradação. 

Essas tabelas fornecem ainda, ao final, o total ponderado para os três critérios (VD, VR 

e RD) de cada um dos geossítios, bem como a média dos totais ponderados dos 

geossítios para os mesmos três critérios, estabelecendo um valor médio para o Valor 

Didático, para o Valor Recreativo e para o Risco de Degradação entre os geossítios da 

Proposta de Geoparque Seridó, segundo a metodologia de Lima (2008). 

 

Tabela 5.3 – Síntese da avaliação quantitativa do valor didático dos geossítios, com base no modelo de 

tabela de Pereira (2010) e na metodologia de Lima (2008). A tabela mostra todos os valores obtidos do 

Valor Didático (VD) e seus subcritérios para a avaliação quantitativa realizada em todos os geossítios da 

proposta do Geoparque Seridó. 
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Valor didático 

(VD) 
                

Representatividade 2 1 2 2 2 2 4 2 1 3 2 1 3 2 3 1 

Condições de 

observação 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

Diversidade 1 1 2 2 3 2 4 3 2 4 1 1 4 1 3 2 

Potencialidade 

didática 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Infraestrutura 

logística 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Densidade de 

povoações 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acessibilidade 2 3 2 2 2 2 4 2 2 4 4 1 3 4 4 2 
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 Vulnerabilidade 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 

Associação com 

outros valores 
4 1 1 2 4 4 4 2 2 3 4 1 3 3 4 4 

Espetacularidade 2 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 1 3 2 2 2 

Total ponderado 300 285 245 280 305 305 350 300 270 345 310 245 330 315 330 295 300,6 
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Tabela 5.4 – Síntese da avaliação quantitativa do valor recreativo dos geossítios, com base no modelo de 

tabela de Pereira (2010) e na metodologia de Lima (2008). A tabela mostra todos os valores obtidos do 

Valor Recreativo (VR) e seus subcritérios para a avaliação quantitativa realizada em todos os geossítios 

da proposta do Geoparque Seridó. 
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Valor recreativo 

(VR)                 

Condições de 

observação 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

Infraestrutura 

logística 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Densidade de 

povoações 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acessibilidade 2 3 2 2 2 2 4 2 2 4 4 1 3 4 4 2 

Vulnerabilidade 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 

Associação com 

outros elementos 
4 1 1 2 4 4 4 2 2 3 4 1 3 3 4 4 

Espetacularidade 2 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1 1 3 2 2 2 

M
é
d

ia
 d

o
 V

R
 Potencialidade 

divulgativa 
4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 1 4 2 4 2 

Entorno 

socioeconônico 
1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proximidade a 

zonas recreativas 
2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

Total ponderado 290 245 220 260 290 310 340 260 230 340 230 150 315 270 305 245 268,7 

 

Tabela 5.5 – Síntese da avaliação quantitativa do risco de degradação dos geossítios, com base no 

modelo de tabela de Pereira (2010) e na metodologia de Lima (2008). A tabela mostra todos os valores 

obtidos do Risco de Degradação (RD) e seus subcritérios para a avaliação quantitativa realizada em todos 

os geossítios da proposta do Geoparque Seridó. 
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Risco de 

degradação (RD) 
                

Vulnerabilidade 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 

Prox. a zonas pot. 

degradadoras 
4 1 3 1 2 1 1 3 4 1 1 4 2 1 1 1 

M
é
d

ia
 d

o
 R

D
 

Regime de proteção 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

Acessibilidade 3 2 3 3 3 3 2 4 3 1 1 3 2 1 1 3 

Densidade de 

povoações 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total ponderado 250 175 230 190 175 230 195 265 180 195 160 215 215 180 160 210 201,6 
 

Já as Figuras 5.2, 5.3 e 5.4 exibem graficamente os resultados finais da avaliação 

quantitativa, em separado, para o Valor Didático, Valor Recreativo e para o Risco de 

Degradação. Foi sinalizada com uma linha tracejada a média de cada um dos valores 

(didático, recreativo e risco de degradação) para o total dos 16 geossítios, para que fosse 

possível identificar quais geossítios estão acima e abaixo da média dos valores 

quantificados. 
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Figura 5.2 – Resultados obtidos para a avaliação quantitativa do Valor Didático, expressos de forma 

gráfica, permitindo fazer a intercomparação entre os geossítios e a determinação dos que estão acima e 

abaixo da média. 

 

Figura 5.3 – Resultados obtidos para a avaliação quantitativa do Valor Recreativo, expressos de forma 

gráfica, permitindo fazer a intercomparação entre os geossítios e a determinação dos que estão acima e 

abaixo da média. 



 

Avaliação Quantitativa de Valores da Geodiversidade nos Geossítios do Projeto Geoparque Seridó. 
Almeida, M. C. 

 

63 RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES 

 

Figura 5.4 – Resultados obtidos para a avaliação quantitativa do Risco de Degradação, expressos de 

forma gráfica, permitindo fazer a intercomparação entre os geossítios e a determinação dos que estão 

acima e abaixo da média. 

A Tabela 5.6 lança mão da síntese dos resultados obtidos, apresentando em 

ordem decrescente os valores da quantificação dos Valores Didático (VD) e Recreativo 

(VR) e do Risco de Degradação (RD), representando, na coluna da pontuação obtida, 

com a cor verde os Valores Didático e Recreativo altos, com a cor amarela os valores 

médios e com a cor vermelha os valores baixos. Para o RD, a cor vermelha representa 

Risco de Degradação alto, a amarela o médio e a cor verde o risco baixo. 
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Tabela 5.6 – Resultados obtidos da avaliação quantitativa dos Valores Didático e Recreativo e do Risco 

de Degradação. Os valores estão em ordem decrescente. Para o VD e o VR, a cor verde representa valores 

altos, a amarela valores médios e a vermelha valores baixos. Já para o Risco de Degradação, a cor 

vermelha representa um risco alto, a amarela representa risco médio e a vermelha o baixo risco. A linha 

azul tracejada representa a média dos valores, permitindo visualizar valores acima e abaixo da média. 

 

Por fim, foi produzido, com base no modelo de Carvalhido et al. (2016), um 

mapa que sintetiza os resultados da avaliação quantitativa para os geossítios de forma 

gráfica (Figura 5.5), utilizando-se uma simbologia circular, dividida em 3 campos, onde 

o campo superior representa o Risco de Degradação, o campo inferior esquerdo 

representa o Valor Didático e o campo inferior direito representa o Valor Recreativo. 

Para a representação das quantificações dos Valores Didático e Recreativo foi utilizada 

a cor verde para os valores altos, a cor amarela para os valores médios e o vermelho 

para valores baixos. Já para a representação dos valores do Risco de Degradação, foi 

utilizada a cor vermelha para os valores altos, a cor amarela para os médios e a verde 

para os baixos. Trata-se de uma eficiente ferramenta quando o objetivo é visualizar os 

valores de forma gráfica simplificada. 
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Figura 5.5 – Mapa dos geossítios do Geoparque Seridó com a representação gráfica dos resultados obtidos na avaliação quantitativa dos Valores Didático e Recreativo e 
do Risco de Degradação, utilizando-se uma simbologia circular, dividida em 3 campos, onde o campo superior representa o Risco de Degradação, o campo inferior 

esquerdo representa o Valor Didático e o campo inferior direito representa o Valor Recreativo. Para a representação das quantificações dos Valores Didático e Recreativo 
foi utilizada a cor verde para os valores altos, a cor amarela para os valores médios e o vermelho para valores baixos. Já para a representação dos valores do Risco de 

Degradação, foi utilizada a cor vermelha para os valores altos, a cor amarela para os médios e a verde para os baixos.
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5.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

Considerando-se, então, a classificação metodológica de Fuertes-Gutiérrez e 

Fernández-Martínez (2010) aplicada à área em questão, podem-se fazer algumas 

observações sobre as possibilidades de uso dos geossítios para fins acadêmicos e/ou 

turísticos.  

Para os geossítios do tipo ponto, sugere-se que sejam utilizados para aulas de 

campo com alunos e para visitas turísticas, pelo fato de terem pequenas dimensões e 

serem didáticos para o ensino dos processos geológicos que ocorrem localmente e 

regionalmente. Os geossítios do tipo área, por suas grandes dimensões, podem ser 

utilizados por cientistas da área de geociências, devido à sua grande variedade de 

feições geológicas, para o aperfeiçoamento da cartografia geológica local, além de 

trabalhos em diversas áreas dentro das geociências. Já os que foram classificados com a 

tipologia panorama têm aplicações aos três tipos de público (alunos, cientistas e turistas) 

devido à exuberância das paisagens que podem ser observadas do topo dos mirantes. 

Tais paisagens têm um valor estético elevado, capaz de atrair todos os tipos de público a 

contemplar os monumentos naturais que de lá podem ser vistos. 

Pode-se concluir ainda que os geossítios inventariados na área de estudo têm 

uma enorme variedade geológica, visto que houve um equilíbrio nos principais tipos de 

interesse geológico obtidos durante a classificação, mostrando que as mais diversas 

áreas de geociências estão contempladas pelos elementos presentes nos geossítios. 

Levando-se em conta o fato de que vários dos geossítios foram classificados com grau 

de interesse nacional, e um deles até internacional, conclui-se também que eles têm uma 

notória visibilidade. 

Tendo em vista os resultados obtidos a partir da avaliação quantitativa pelo 

método de Lima (2008) que aqui foram expostos, é possível fazer as observações 

abaixo: 

(i) Quanto ao Valor Didático (VD), os geossítios que obtiveram pontuação final 

acima da média constituem lugares que têm considerável potencial didático, ou seja, 

possuem feições geológicas representativas que tornam fácil o ensino de geociências 

para todo e qualquer público.  

Os geossítios que possuem os valores mais elevados são sobretudo os que têm 

alta pontuação nos subcritérios potencialidade didática, infraestrutura logística, 

acessibilidade e condições de observação. Em outras palavras, os lugares que possuem 
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acesso mais fácil e possuem hotéis mais próximos, dentre os geossítios avaliados, 

tendem a apresentar um maior Valor Didático, visto que a pontuação obtida para a 

potencialidade didática e para as condições de observação é semelhante quando 

comparados os geossítios, não representando pontos que possam servir de desempate na 

pontuação obtida na avaliação. Os geossítios que obtiveram maior notoriedade em 

relação ao VD, obtendo valores acima da média, foram, em ordem decrescente de 

valores, os geossítios Mina Brejuí, Açude Gargalheiras, Xiquexique, Açude Boqueirão, 

Monte do Galo, Cruzeiro de Acari, Pico do Totoró e Morro do Cruzeiro. 

No que diz respeito aos locais que obtiveram quantificação do Valor Didático 

abaixo da média, podem ser feitas algumas sugestões de ações dos gestores locais no 

sentido de transformar esses geossítios em locais mais atrativos para o ensino de 

geociências: (a) melhorar a acessibilidade a esses lugares, pavimentando as rodovias de 

acesso, ou até criando novas rodovias, de forma que seja possível a chegada de veículos 

(ônibus e carros de passeio) até lá, inclusive com disponibilidade de estacionamento; (b) 

diminuir a vulnerabilidade desses locais, instituindo um controle de acesso 

sistematizado e, se possível, criando unidades de conservação; (c) incentivar a 

construção de mais hotéis e restaurantes e a reforma dos já existentes, próximos aos 

geossítios, no intuito de receber os turistas. 

(ii) Em relação ao Valor Recreativo (VR), têm uma pontuação final acima da 

média os geossítios que têm os atrativos turísticos que mais chamam atenção da 

população para visitação, geralmente os que são mais esteticamente bonitos. 

 Apresentaram as maiores pontuações os locais que possuem pontuação elevada 

principalmente nos subcritérios potencialidade divulgativa, espetacularidade e os que 

possuem baixa vulnerabilidade, e de forma secundária os que possuem elevados valores 

em acessibilidade, infraestrutura logística e associação com outros valores. 

Considerando-se o fato de que as pontuações da potencialidade divulgativa foram 

semelhantes para os geossítios avaliados, os valores obtidos para os subcritérios de 

espetacularidade e vulnerabilidade fizeram a diferença nos valores finais, sendo que os 

geossítios que tiveram maior pontuação nesses últimos quesitos se destacaram. Entre os 

geossítios que mais se destacaram nesse quesito, estão, em ordem decrescente de 

valores, os geossítios Mina Brejuí, Açude Gargalheiras, Xiquexique, Morro do 

Cruzeiro, Açude Boqueirão, Serra Verde, Pico do Totoró e Monte do Galo. 

 Para os geossítios que apresentaram quantificação do Valor Recreativo abaixo 

da média, algumas medidas podem ser tomadas pelos gestores locais: (a) tornar esses 
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locais menos vulneráveis, por meio do controle de acesso e, quando possível, criação de 

unidades de conservação; (b) melhorar as condições de acesso aos geossítios, por meio 

da pavimentação de estradas já existentes, ou criação de novas, incluindo 

estacionamento para ônibus e carros em geral; (c) incentivo à criação de novos 

restaurantes e hotéis (e reforma dos existentes) próximos aos geossítios; (d) construção 

de infraestrutura para recepção de visitantes nos geossítios, como escadas, corrimãos e 

demais aparatos de segurança; e (e) melhora na condição socioeconômica dos habitantes 

da região, possibilitando, portanto, mais fácil acesso ao lazer, inclusive a visita aos 

geossítios. Isso, de fato, não depende exclusivamente dos gestores locais. 

(iii) O Risco de Degradação (RD) consiste no potencial que um geossítio tem 

para ser deteriorado ou descaracterizado, por ação natural ou principalmente por ação 

antrópica.  

Os geossítios que obtiveram potencial de Risco de Degradação acima da média 

são principalmente os locais: (a) mais vulneráveis, onde há a maior possibilidade de 

deterioração ou descaracterização dos elementos geológicos seja por processos naturais 

ou antrópicos; (b) mais próximos de zonas potencialmente degradadoras, como 

atividade mineradora, instalações industriais, áreas recreativas, zonas urbanas, estruturas 

rodo e ferroviárias e etc.; (c) sem nenhuma proteção ou controle de acesso; (d) de fácil 

acessibilidade e com densidade populacional alta. Levando em consideração os aspectos 

acima apresentados, os locais com indicadores de maior Risco de Degradação foram, 

em ordem decrescente, os geossítios Açude Boqueirão, Cruzeiro de Acari, Pico do 

Totoró, Cruzeiro de Cerro Corá, Marmitas do Rio Carnaúba, Mina Brejuí e Açude 

Gargalheiras. 

  Em relação aos lugares que tiveram Risco de Degradação classificado como 

acima da média, algumas sugestões de ações podem ser dadas à gestão local para a 

diminuição desse risco: (a) criação de controle de acesso sistemático aos locais que não 

possuem; (b) criação de unidades de conservação; e (c) conscientização da população 

local quanto à importância dos geossítios para a educação, cultura e economia local, 

diminuindo a possibilidade de deterioração por processos antrópicos. 

5.4. PLANO DE CONSERVAÇÃO PARA OS GEOSSÍTIOS 

Levando-se em consideração os critérios adotados, os geossítios que atingiram as 

maiores pontuações de Valor Didático e Valor Recreativo e os maiores Riscos de 

Degradação devem ser os locais com as maiores concentrações de esforços relacionados 
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à geoconservação e prioridades de gestão do Patrimônio Geológico. Com base nisso, 

foram elencados os seguintes geossítios como prioritários quanto à necessidade de 

conservação: Mina Brejuí, Açude Gargalheiras, Açude Boqueirão, Monte do Galo, 

Cruzeiro de Acari e Pico do Totoró. 

Para esses locais, sugere-se aos gestores locais que seja providenciada o mais 

rápido possível junto aos órgãos competentes a criação de uma, ou de várias unidades 

de conservação que englobem os geossítios supracitados, e necessariamente inclua um 

efetivo controle de acesso e fiscalização do uso desses locais, de forma que não haja 

danos aos elementos da geodiversidade lá presentes. 

Outrossim, é necessário haver um trabalho de conscientização junto à comunidade 

local, de forma que seja reconhecida a importância dos geossítios nos diversos âmbitos, 

seja ele educacional, cultural ou econômico, para que o esforço em prol da 

geoconservação seja de cunho coletivo. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Região Seridó é conhecida por apresentar uma geodiversidade ímpar não só 

quando comparada ao cenário geológico do Nordeste Brasileiro, mas também a nível 

nacional. Seu complexo arcabouço estrutural, estratigráfico e petrológico, bem como 

sua geomorfologia única, que chama atenção pelas belas formas e paisagens, elevam a 

região a um patamar diferenciado em termos de Patrimônio Geológico. 

 Trata-se de uma região que, além de amplamente investigada do ponto de vista 

científico, por meio de livros, artigos publicados em periódicos científicos, teses de 

doutorado, dissertações de mestrado, monografias de graduação e resumos em diversos 

eventos de cunho geológico, é ainda uma área potencialmente turística, de modo que os 

seus recursos naturais podem ser utilizados de forma responsável, a fim de promover 

um desenvolvimento sustentável e gerar renda para a população local. 

 O presente trabalho teve como principal propósito fornecer subsídio de dados 

sobre a geologia, aspectos socioeconômicos, culturais e infraestrutura locais da área 

proposta para o Geoparque Seridó, com a finalidade de nortear as autoridades locais 

sobre como proceder no estabelecimento de políticas de geoconservação adequadas à 

área em lide. 

 Para atingir o objetivo acima mencionado, foi aplicada uma avaliação 

quantitativa dos valores didático, recreativo, assim como o risco de degradação, de 

forma a obter-se um resultado com o mínimo de subjetividade possível, gerando 

diversos produtos: (i) um ranking de geossítios, de acordo com a quantificação obtida 

de seus critérios/valores, do de maior para o de menor valor; (ii) tabelas e gráficos com 

sínteses dos resultados da avaliação de cada um dos valores para os geossítios, tornando 

possível inclusive a intercomparação entre os valores obtidos para cada geossítio; e (iii) 

mapas que sintetizam os resultados, utilizando simbologias gráficas para representar os 

valores obtidos para os diversos critérios, e também para a avaliação tipológica e do tipo 

e grau de interesse. 

 Para a aplicação da metodologia de Fuertes-Gutiérrez e Fernández-Martínez 

(2010), 7 geossítios foram caracterizados como pontos, 5 deles foram denominados 

áreas, e 4 foram classificados como panoramas/pontos. Com base nos dados da 

inventariação de Nascimento e Ferreira (2012), os geossítios foram categorizados 

quanto ao tipo de interesse da seguinte forma: 8 deles têm como principal interesse o 



 

Avaliação Quantitativa de Valores da Geodiversidade nos Geossítios do Projeto Geoparque Seridó. 
Almeida, M. C. 

 

71 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

geomorfológico, 4 deles o interesse petrológico, e os interesses estratigráfico, tectônico, 

paleontológico e mineralógico, cada um deles atribuído a 1 geossítio. Já em relação ao 

grau de interesse, 6 geossítios foram considerados com grau de interesse nacional, 5 

deles com grau de interesse local, 4 com regional e 1 internacional.  

No nosso ponto de vista, após uma análise interpretativa, os geossítios estudados 

possuem enorme variedade geológica, considerando-se o equilíbrio dos resultados 

obtidos entre os principais tipos de interesse, o que mostra que elementos dos mais 

variados ramos da geologia estão presentes no Projeto Geoparque Seridó. Eles têm uma 

notável visibilidade, pela presença de diversos geossítios com grau de interesse 

nacional, e até um deles internacional. Além disso, pelos tipos de usos sugeridos aos 

geossítios de acordo com a tipologia de cada um, e considerando-se que houve uma 

distribuição uniforme entre os geossítios do tipo ponto, área e panorama, eles possuem 

variadas possibilidades de utilização, que vão desde o uso para visitação turística, 

passando pela visita de estudantes em aulas de campo, e chegam até o uso por 

profissionais em geociências para pesquisa. 

 Considerando-se a avaliação quantitativa a partir do método de Lima (2008), na 

área estudada obtiveram números acima da média no Valor Didático os geossítios Mina 

Brejuí, Açude Gargalheiras, Xiquexique, Açude Boqueirão, Monte do Galo, Cruzeiro de 

Acari, Pico do Totoró e Morro do Cruzeiro, listados em ordem decrescente. No que diz 

respeito ao Valor Recreativo, sobressaíram-se, do maior para o menor valor, os 

geossítios Mina Brejuí, Açude Gargalheiras, Xiquexique, Morro do Cruzeiro, Açude 

Boqueirão, Serra Verde, Pico do Totoró e Monte do Galo. Os geossítios classificados 

com os maiores Riscos de Degradação foram o Açude Boqueirão, Cruzeiro de Acari, 

Pico do Totoró, Cruzeiro de Cerro Corá, Marmitas do Rio Carnaúba, Mina Breují e 

Açude Gargalheiras. 

 Em relação aos geossítios que obtiveram valores abaixo da média, foram 

sugeridas ações a serem tomadas pela gestão local a fim de otimizar as condições físicas 

e organizacionais desses locais, visando aumentar os Valores Didático e Recreativo e 

diminuir o Risco de Degradação. Caso haja sucesso nas medidas implementadas, haverá 

uma contribuição significativa para o aumento da visitação nos geossítios, tanto para 

fins educativos/científicos, quanto para fins recreativos. 

De posse dos dados resultantes da avaliação quantitativa realizada, torna-se mais 

viável e embasado o estabelecimento, pela gestão local, de uma ordem de prioridade de 

conservação dos geossítios, levando em consideração que os geossítios que mais 
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necessitam de ações preservativas são os que obtiverem os maiores valores para os 

valores didático e recreativo e que possuam o menor risco de degradação. Foram 

elencados, no total, 6 geossítios prioritários: Mina Brejuí, Açude Gargalheiras, Açude 

Boqueirão, Monte do Galo, Cruzeiro de Acari e Pico do Totoró. 

 É importante deixar claro, ainda, que para lograr êxito dentro do objetivo da 

proposta do Geoparque Seridó é necessária uma conscientização não somente das 

autoridades locais, mas também da comunidade geocientífica e da população local 

quanto à relevância desse projeto para a região, que além de popularizar o conhecimento 

geológico e promover a geoconservação, alavancará a economia regional por meio da 

geração de emprego e renda. 
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