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Em novembro de 2014 foi realizada uma visita ao Geopark Araripe dos estudantes 
do Curso Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática. O Geopark Araripe é o 
único representante nacional na Rede Global de Geoparques, o intuito da visita foi 
conhecer o território e a estrutura física do geossítio Riacho do Meio, localizado no 
município de Barbalha-Ceará. Partindo da visita instituiu-se um grupo de estudo para 
aprofundamento na temática. O objetivo do presente trabalho foi identificar a forma 
de utilização das nascentes de água pela comunidade que vivem próximo as suas 
redondezas, sendo que o Riacho do Meio abrange três nascentes de grande 
importância, são elas Nascente do Meio, Olho d’Água Branca e Nascente da Pedra 
do Morcego. Esse geossítio é rico pela flora e pela fauna, além de possuir fontes de 
água natural, porém, a comunidade utiliza a mesma de forma irregular. Através do 
estudo realizado no local, foi possível observar a existência de vários canos que 
realizam o transporte da água das nascentes para as casas da população. Conclui-
se que a forma de utilização das nascentes é inadequada, pois é utilizada de forma 
incorreta sem nenhuma orientação ou supervisão de órgãos como ICMBIO, 
responsável pela proteção da Chapada do Araripe. 
 

Palavra-chave: Utilização da água. Chapada do Araripe. Riacho do Meio. Água 

natural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este artigo aborda os geoparques, que são territórios com limites bem definidos 

e possuem sítios geológicos de importância científica internacional, onde são 

desenvolvidas atividades educacionais e econômicas com vistas a valorizar e 

salvaguardar o patrimônio natural e cultural imaterial neles contidos (UNESCO, 

2009). 

 Segundo Silveira et al. (2012, p. 118): 

 
Localizado no extremo sul do Estado do Ceará, possui uma área de 
3.520,52 km2 que compreende os territórios dos seguintes municípios: 
Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Nova Olinda, Santana do Cariri e 
Missão Velha. Está inserido na Bacia Sedimentar do Araripe, tendo a 
Chapada do Araripe como estrutura morfoestrutural predominante. O 
Geossítio Riacho do Meio: faz parte da Formação Araripina. Localiza-se em 
área de mata úmida que possibilita o conhecimento da fauna e flora da 
região por meio de atividades como excursões guiadas e observação de 
aves. O acesso é feito pelo Parque Municipal Ecológico do Riacho do Meio.  
 

 Para a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura), um geoparque ou geopark trata-se de “uma área delimitada 

que tenha significativas exposições geológicas, paleontológicas ou geomorfológicas 

e que seja grande o suficiente para o desenvolvimento sustentável e que haja uma 

população em seu interior, a qual, necessariamente, deverá ser beneficiada com sua 

criação” (UNESCO apud BOGGIANI, 2010, p. 1). Assim, os geoparques combinam 

os conceitos de conservação, desenvolvimento sustentável e envolvimento da 

comunidade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

  

 A seguir, abordaremos os aspectos históricos e geológicos do Riacho do 

Meio, além da localização dos Geossítios da Chapada do Araripe. 

 

2.1 Riacho do Meio - Aspectos Históricos 

 

 O Geossítio Riacho do Meio, em Barbalha, é uma área de altitude entre 450 e 

900 m, que está a sete quilômetros de distância da sede da cidade. O nome se deve 

a um antigo riacho, que está localizado no trecho onde se encontra, hoje, uma 
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estrada asfaltada. Compõe um parque ecológico na periferia do município, no sopé 

da Chapada do Araripe, com uma bela vista panorâmica para a Bacia do Araripe. É 

um parque criado através de lei municipal e próximo a uma estância hidromineral 

muito popular na região, conhecida como Balneário do Caldas, onde as piscinas 

naturais estão cercadas por um clube (GEOPARK ARARIPE, 2014). 

 

2.2 Aspectos Geológicos 

 

É um lugar onde pedras têm nome, fontes de águas cristalinas, uma 

vegetação bem verdinha e fresca em meio a uma seca devastadora do Sertão. Esse 

Geossítio contém todos esses elementos, várias trilhas que interligam todos os 

pontos importantes do Parque. Um lugar muito fértil e de grande riqueza natural.  

Existem três fontes bem conhecidas: Bica das Pedras, Olho D’Água Branca e 

Nascente do Meio. Estas fontes surgem, precisamente, no contato de dois tipos de 

rochas: os arenitos permeáveis da Formação Exu, do topo da chapada, e os arenitos 

impermeáveis da Formação Arajara. São fontes pequenas, mas sua água escorre 

direto a pequenas bicas ou quedas de água, onde se formam piscinas de águas 

cristalinas e um convidativo banho, refrescando assim o forte calor da região 

(GEOPARK ARARIPE, 2014). 

 

2.3 Geossítios e seus Limites 

 

 Na Tabela 1, são mostrados os Geossítios da Chapada do Araripe e os 

municípios onde se encontram:  

 

Figura 1 - Geossítio Limites (municípios) 

1. Colina do Horto Juazeiro do Norte 

2. Cachoeira de Missão Velha Entre Missão Velha e Aurora 

3. Floresta Petrificada do Cariri Entre Missão Velha e Milagres 

4. Batateira Crato 

5. Pedra Cariri Entre Nova Olinda e Santana do Cariri 

6. Pontal de Santa Cruz Santana do Cariri 
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7. Parque os Pterossauros Santana do Cariri 

8. Ponte de Pedra Entre Crato e Nova Olinda 

9. Riacho do Meio Barbalha 

Fonte: Site Geoparque Araripe 

 

3 METODOLOGIA 

 

 O estudo possui caráter qualitativo, tendo como fonte de dados às visitas 

realizadas ao geossítio Riacho do Meio. Foi observado as problemáticas relacionada 

a utilização da água, bem como se a população que está localizada nas redondezas 

do geossítio estão utilizando as nascentes de forma correta, se possui algum órgão 

que realize o controle da retirada da água, se as visitas sucedidas naquele local esta 

afetando as nascentes. 

A escolha da abordagem é qualitativa, pois possui um caráter exploratório, ou 

seja, por se tratar de uma investigação que terá como lócus o ambiente natural, e a 

extração dos seus recursos pela população. 

 

4 RESULTADO 

 

 Essa visita ao geossítio Riacho do Meio em Barbalha-Ceará, foi possível 

identificar a utilização do manejo irregular da água, esperávamos uma maior 

preservação e conservação do geossítio, entretanto, não foi o que podemos 

visualizar nas trilhas, a presença de canos e mangueiras eram constantes por toda   

à parte que percorremos, o desperdício de água era constante como também lixos 

espalhados em torno de todo o mesmo, como podemos ver nas imagens a seguir 

(Figuras 01 e 02): 
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Figura 01 – Canos no Riacho do Meio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           Fonte: Chapada do Araripe – Serviço de Pesquisa 

 

Figura 02 -  Bicas secas e presença de canos nas trilhas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Chapada do Araripe – Serviço de Pesquisa 
  

 Já na entrada do geossítio não tinha a presença de um guarda para fazer o 

monitoramento de entrada e saída de visitantes (Figura 03): 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Entrada das trilhas 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Viaje na Chapada 
 

 Depois de uma pequena caminhada encontremos uma construção de 

banheiros e um restaurante e homens trabalhado, essa construção em si já era 

prejudicial ao geossítio, pois a poluição sonora, atmosférica, visual e também do 

solo era possível de se ver. O clima é bem agradável pois as árvores de grande e 

médio porte faz a proteção dos visitantes, as bicas de água correndo no meio da 

mata é uma beleza à parte (Figura 04). No meio das trilhas começamos a encontrar 

canos e mais canos realizando o transporte da água das nascentes para a 

população que vive próximo ao geossítio. Ficamos nós perguntado  “e ninguém toma 

nem uma providência com o desperdício e consumo ilegal dessa água?”.  

 

Figura 04 - Pequena Queda D’Água no Riacho do Meio 

 
Fonte: Do autor 
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 Com a retirada da água poderão futuramente afetar a fauna e a flora com 

também ocorrer o esgotamento das nascentes que é de grande importância para a 

vida dos animais e plantas que vivem no Geossítio Riacho do Meio. Tudo isso que 

pode acontece ira afetar na sociedade, pois com a secagem das nascentes ela 

posteriormente iram fica com falta de água potável em casa. Então, precisa logo, 

urgente a preservação dessas nascentes tão importantes para os seres vivos que ali 

pertencem.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Apesar de suas debilidades e algumas deficiências administrativas do 

Geossítio Riacho do Meio, o Parque apresenta uma boa preservação de sua 

biodiversidade, atraindo assim, muitos visitantes e estudiosos para a pesquisa em 

seu campo. Mas nota-se que mudanças precisam ser feitas tendo em vista a 

conservação e preservação futura da sua fauna e flora como também das nascentes 

que se encontra no geossítio. Foi possível observar a retirada da água das 

nascentes do geossítio para a população da redondeza do Parque, levando a se 

encontra vários canos nas trilhas, podendo até ocorrer o esgotamento destas 

nascentes. Precisa-se urgentemente ser recolhido o lixo que está em sua floresta, 

nos igarapés, nas fontes, nas nascentes e em vales raramente desbravados pelo 

homem, antes que esses resíduos sejam imbuídos em seu solo comprometendo sua 

fertilidade e consequentemente, sua extinção. 

 Então vimos que a preservação e conservação desses lugares que são tão 

importantes para o ser humano tem que começar a melhorar, já que eles mesmos 

usam essa água de forma irregular das nascentes, portanto poderiam ter agentes 

que informassem a população que aquela prática era irregular ou tentar um novo 

jeito de conscientização de como poderia ou deveria utilizar essa água que é um 

bem de todos. Além disso, tem animais e plantas como o Soldadinho-do-Araripe e 

as samambaias-açus endêmicas da região, de grande importância para a fauna e 

flora local que estão ameaçados de extinção, pois a retirada da água também 

prejudica a reprodução do Soldadinho-do-Araripe e a sobrevivência das 

samambaias-açus. 
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ANEXO 

 

Poema ao Geossítio Riacho do Meio 

 

“’O DO RIACHO DO MEIO’” 

EM BARBALHA É TRADIÇÃO 

FOI LÁ QUE OS CANGACEIROS 

DO BANDO DE LAMPIÃO 

FAZIAM ESCONDERIJO 

INVADINDO A REGIÃO 

O SOLDADINHO DO ARARIPE 

POR LÁ ESTÁ PRESERVADO 

E A SAMAMBAIA-AÇÚ 

PRÓPRIA DAQUELE SERRADO 

COM A PEDRA DO MORCEGO 

ESTÁ TUDO BEM GUARDADO.” 

                    (Autor Desconhecido) 

 

 

 

 


