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O projeto intitulado «Geoeducação no Geoparque Seridó em Jogos, 
Materiais e Atividades Lúdicas» promovido por alunos, colaboradores,
servidores e professores da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) tem o objetivo de aproximar a comunidade do
conhecimento geológico. Essa geoalfabetização é proporcionada pela
criação de materiais didáticos, como este, que pode ser utilizados em
salas de aula e pelo público geral. Esses materiais dialogam e 
compartilham o conhecimento sobre geologia básica e temas ligados aos
diferentes patrimônios encontrados em um território de geoparque, em
especial, no Geoparque Seridó.

O «Geoparque Seridó em Quebra-Cabeças: Território e Geossítios»
apresenta os seis municípios contemplando as suas esferas naturais
e culturais, enfatizando os locais com patrimônio geológico de destaque,
ou seja, nossos 21 geossítios. Jogando cada um desses quebra-cabeças 
você irá conhecer cada município do Geoparque Seridó se divertindo... 
Esse joguinho foi desenvolvido para crianças de todas as idades!
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O Geoparque  Seridó é um território
de desenvolvimento sustentável que
busca proporcionar aos mais de 100.000
habitantes de seus seis municípios 
um futuro melhor!

Baseado nos pilares de educação,
conservação e turismo, o geoparque
aproxima as pessoas do território
da natureza e da cultura, de modo
que nelas enc ontrem incríveis
possibilidades de se reinventar 
   de forma sustentável!

Os geossítios são exemplos de locais que
são inspiração para artesãos, guias de
turismo e artistas! Os nossos 21 geossítios
s ã o  l o c a i s  d e  d e s t a q u e  d a  n o s s a
diversidade natural abiótica e que contam
um pedaço da história da Terra. 
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geossítios 
do geoparque

seridógeossítio serra verde
cerro corá

geoformas em rochas graníticas
com registros rupestres

geossítio cruzeiro de cerro corá
cerro corá

lajedo granítico com cruzeiro
com vista para toda região

geossítio vale vulcânico
cerro corá

disjunções colunares basálticas
com textura vesicular e 

xenólitos mantélicos

geossítio nascente do rio potengi
cerro corá

nascente do rio que dá nome ao
Rio Grande do Norte em rocha arenítica

na borda da Serra de Santana

geossítio mirante santa rita
lagoa nova

mirante com vista para o sul do Seridó
e afloramentos de arenitos ruiniformes

geossítio tanque dos poscianos
lagoa nova

blocos e tanque natural em 
rocha granítica

geossítio pico do totoró
currais novos

inselberg cônico com geoformas como as
pedras do Caju e Navio em granito

geossítio lagoa do santo
currais novos

lagoa em tanque natural com geoformas,
a Pedra do Sino e registros rupestres e fósseis
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geossítios 
do geoparque

seridó geossítio mina brejuí
currais novos

depósito de tungstênio, molibdênio, cobre,
ouro e outros metais  em rocha calciossilicática

explorado desde a II Guerra Mundial

geossítio cânions dos apertados
currais novos

cânion no vale escavado pelo Rio Picuí
que se estende até a Paraíba e corta

rochas quartzíticas geossítio morro do cruzeiro
currais novos

cruzeiro sobre muralha de pegmatito 
com fraturas  ortogonais

geossítio açude gargalheiras
acari

imponentes serras graníticas que formam 
gargalo barrando o Rio Acauã 

geossítio poço do arroz
acari

blocos e lajedos graníticos cortados pelo 
Rio Acauã, além de marmitas em granito 

contendo gravuras rupestres

geossítio cruzeiro de acari
acari

lajedo de rocha granítica com grandes
cristais de feldspatos e datada

geossítio marmitas do rio carnaúba
acari

marmitas em granito com 
litogravuras rupestres

em 577 Milhões de Anos
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geossítios 
do geoparque

seridó
geossítio serra da rajada

carnaúba dos dantas
gigante inselberg granítico com vista

para o norte do Seridó 

geossítio monte do galo
carnaúba dos dantas

serra em pegmatito e xistos com santuário
dedicado à Nossa Senhora das Vitórias

geossítio xiquexique
carnaúba dos dantas

abrigo em quartzito com diversas 

geossítio cachoeira dos fundões
carnaúba dos dantas

cânion escavado pelo Riacho do Bojo em 
quartzito e pegmatito com gravuras rupestres

geossítio mirador
parelhas

Serra em metaconglomerados e quartzitos 
com tafoni conhecido como Pedra da Boca,

geossítio açude boqueirão
parelhas

relevo formando silhueta da Princesa Adormecida
em rochas como metaconglomerados, quartzitos

e pegmatitos com mineralizações

além de abrigo em bloco com pinturas rupestres

pinturas rupestres
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como fazer 
seu próprio quebra-cabeça

geoparque seridó?

conheça nossos
geossítios sem

sair de casa
siga nossas

redes sociais

1 acesse nosso site
e baixe este documento
geoparqueserido.com.br

2 imprima os
quebra-cabeças

3 cole cada encarte
em um papelão

4 espere secar
e corte cada peça
seguindo as linhas

5 agora você
pode jogar o nosso
quebra-cabeças
de 60 peças
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Geoparque Seridó

GeoparqueSerido

geoparqueserido.com.br

GeoparqueSerido

Geoparque SeridóTour Virtual pelos
Geossítios do
Goparque Seridó
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