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RESUMO

A geodiversidade é a variedade de ambientes geológicos que dão origem as: rochas, fosseis, minerais, depósitos superficiais, solos e outros que 
dão alicerce a vida na terra. O presente resumo tem como objetivo demonstrar o potencial da geodiversidade para o turismo no entorno da sede  
do município de Uiramutã – Roraima. A área de estudo está localizada na porção nordeste do estado, constitui  em  área  de  sobreposição  do  
Parque Nacional (PARNA) do Monte Roraima com a  Terra  Indígena  Raposa  Serra  do  Sol,  região  de domínio das etnias Ingarikó (circunvizinha) 
e com maior grupo étnico do estado, os macuxi (que abrangem a maior área do município). A Terra Indígena Raposa Serra do Sol, abrange o 
ponto mais setentrional do país, o Monte Caburaí. Limita-se com os países República  Bolivariana  da  Venezuela  e  República Cooperativista da 
Guiana. A metodologia adotada incluiu visitas in loco para avaliar a geodiversidade local em três áreas: Cachoeira do Paiuá; Cachoeira do Urucá e 
Morro do Cruzeiro. A avaliação se baseou na metodologia de Pereira (2006) que trata de uma metodologia quantitativa para análise do potencial 
natural de uma área. Os resultados demonstram que a fisiografia do município, se caracteriza pela paisagem diferenciada, decorrente dos 
impulsos tectônicos e climáticos (o que induz uma paisagem marcada por intensas erosões) inferindo uma geodiversidade local diferenciada, a 
altitude  varia  entre 800 e 1000 m, proporcionando um relevo peculiar, aliada a uma vegetação de campos rupestres e com a presença de vereda 
de buritizais. A geomorfologia da região se caracteriza pela presença do Planalto Sedimentar de Roraima, que constitui uma unidade 
morfoestrutural com presença de relevos do tipo tabulares que foram esculpidos em rochas sedimentares e metassedimentares do Supergrupo 
Roraima. Sendo um relevo acidentado, marcado por vertentes íngremes recobertas por depósitos de encosta. As três áreas estudadas são de fácil 
acesso, pois estão no entorno da sede do município, fazendo com que sejam ambientes bastante freqüentados e conforme o método utilizado os 
valores da geodiversidade local variam de médio a alto devido aos aspectos científicos, turísticos, estéticos, ecológicos e culturais. No entanto, 
ressalta-se a preocupação com os impactos ambientais já presentes nas áreas de estudo.
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