
INTERAGINDO COM O
GEOPARQUE SERIDÓ
Madu e Cauã fazem novos amigos

Livreto de atividades 002



ISBN 978-65-00-25693-2

INTERAGINDO COM O
GEOPARQUE SERIDÓ
Madu e Cauã fazem novos amigos

Livreto de atividades 002



Olá, esse menino e essa menina!�
Eu sou o Cauã, um gavião da 
 caatinga e outros biomas do 
   Brasil. Você sabia que eu 
     canto o nome da minha
          espécie? Acauã, acauã!
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Eu sei de tudo sobre os geossítios do 
   Geoparque Seridó e também da sua
     biodiversidade da caatinga!

Oxente, galera, não acreditem
nesse passarinho não! Ele é o
   fofoqueiro da peste aqui no
     Geoparque Seridó!�

Sou o Madu Mandacaru e
   eu que sou nativo da
     Caatinga, arbóreo e
       guardo água lá no 
         meu caule!

Nessa aventura
  vamos conhe-
     cer novos
       amigos da
         caatinga,
            bora?�



Um passarinho me contou que
pra encontrarmos nossos 
primeiros amigos, no clube da
caatinga do Geoparque Seridó, 
nós temos que decifrar uma 
série de enigmas...

A caatinga é um bioma que ocorre somente no Brasil, e 
quase exclusivamente no Nordeste brasileiro. Oxe! E tu 
sabia disso, esse menino e essa menina? A caatinga é 
muito importante, uma vez que é um ecossistema único
com mais de 300 animais e mais de 900 plantas endêmicas,
ou seja, que só ocorrem no seu próprio ecossistema.1
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Parece que começamos bem, se
você chegou aqui está na hora
de conhecermos nossos primeiros
amigos da caatinga! Para isso,
você vai ter que desvendar a 
identidade secreta deles, bora?��

Esse clube de animais fazem parte dos animais da caatinga
que correm perigo de extinção, assim como essas
espécies, cerca de outras 140 estão ameaçadas, que tal
termos cuidados especiais com esse bioma lindo de bonito?
As extinções acompanham todos os ecossistemas e fazem
parte da evolução da Terra, mas quando são naturais!
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Você sabia que...
Já existiram animais gigantes na caatinga do seridó...

Tatu Gigante
Panochthus greslebini

Preguiça Gigante
Eremotherium laurillardi

1
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Toxodonte
Toxodon platensis

Bem, não era exatamente na caatinga, mas em uma floresta mais úmida, 
uma savana de idade pleistocênica, com cerca de 2,58 milhões à 10 mil anos,
que evoluiu para o ecossistema que hoje conhecemos como: caatinga!

Geossítio Açude boqueirão

Currais Novos

Geossítio Lagoa do Santo

As ocorrências fósseis desses mamíferos extintos 
foram encontradas em tanques naturais do 
geossítio Lagoa do Santo em Currais Novos.

Descobertas

A megafauna
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Aqui estão alguns dos amigos que fizemos
na caatinga do Geoparque Seridó! Você sabe
o que todos eles tem em comum? Pois é, 
esse menino e essa menina, eles são 
mamíferos, ou seja, vertebrados com pelos 
e que produzem leite para seus filhotes. 

Que tal me ajudar a fazer uma
festa para os meus amigos
ASSINALANDO  os seus
alimentos preferidos.

Essas são as
preferências
dos animais:

herbívoros

carnívoros

onívoros
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jaguatirica
Leopardus Pardalis

morcego buldogue
Noctilio albiventris

mão-pelada
Procyon cancrivorus

gato-mourisco
Herpailurus yagouaroundi

veado-catingueiro
Mazama gouazoubira

H C O

veado-catingueiro
Mazama gouazoubira

cachorroôdo mato-
Cerdocyon thous

tatuôgalinha
Euphractus sexcinctus tamanduáômirim

Tamandua tetradactyla

furão
Galictis cuja
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Ei esse menino ou essa menina, me ajude! Já 
faz mais de dois dias que tô voando pelo seridó,
preciso que você DESENHE as plantas abaixo e
INDIQUE quais plantas da caatinga que 
eu posso pousar sem me machucar nos espinhos...
Essa tarefa não é nada fácil, uma vez que a
flora da caatinga é rica em plantas repletas de�
espinhos e galhos secos.

Melocactus zehntneri
Coroa-de-Frade

Anadenanthera macrocarpa

Angico

Poincianella pyramidalis
Catingueira

Cereus jamacaru
Mandacaru

Commiphora leptophloeos
Imburana

Piptadenia stipulacea
Jurema Branca
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Você sabia que...
A flora e a fauna que está presente no Geoparque
Seridó também depende da geodiversidade? Ou seja,
a água, o solo, e porque não, também os minerais 
e as rochas oferecem condições para que as
plantas e os animais do Seridó sobrevivam na chuva
e na seca e que ainda sejam muito exuberantes!

Geossítio Açude boqueirão

Acari

Geossítio Serra da Rajada

Macambiras-de-Flecha em lajedos dependem dos
m inera is presentes em rochas como
granitos, quartzitos e gnaisses para se 
desenvolver. Essas plantas são verdadeiros
abrigos para serpentes, lagartos, furões 
e Insetos.

Geossítio Açude boqueirão

Parelhas

Geossítio Açude Boqueirão

Carnaúbas precisam de áreas de planícies 
de inundação de rios e lagoas. Esses 
vales fluvia is são inundados em 
períodos chuvosos e f icam secos
nas outras estações. A carnaúba se 
desenvolve em solos argilosos saturados 
e é resistente à alta salinidade e
também à seca por produzir uma cera.
Essas plantas são conhecidas por
serem indicadoras de mananciais de água.

Descobertas

O calango «Calungu» precisa 
das rochas para controlar 
a temperatura do seu corpo.

Eu construo meu ninho em serras,
lá de cima eu vejo minhas presas

e protejo meus filhotes dentro de
cavidades das rochas cristalinas!



7

Agora sabemos que para a sobrevivência da 
diversidade de plantas e animais da caatinga
é necessário também que a geodiversidade
esteja presente de forma adequada na 
natureza! Já que descobrimos isso, me ajude
a ENCONTRAR mais amigos da caatinga do 
Geoparque Seridó.

Simbiose entre fungos 
e algas que vivem na 
superfície das rochas
cristalinas da caatinga

Ave que se camufla
nas rochas e tem
nome de filme nacional

Aves que vivem em 
serras e que são
carnívoras também são
chamadas de aves de...

Lagarto pequeno da 
caatinga que usa as
rochas no controle
da sua temperatura

Ave de grande porte
que vive próxima a
corpos d’água e áreas
inundadas

Coruja que faz tocas
nos solos rasos da
caatinga

Está em inserbergs,
serras graníticas, e é
conhecida como coroa
de...

Vegetação nativa e 
cactácea que cresce 
em solos pedregosos

Tatu da cor de rochas
que cava suas tocas
no solo pedregoso da
caatinga

Aves ameaçadas de 
extinção que aparecem 
na caatinga arbórea da 
Serra de Santana

Mamíferos roedores
da caatinga que fazem 
tocas em grupo nas
rochas e no solo 

Ave que tem nome de
gente e que vive nos
xique-xiques, planta
de solos rasos...

Ave azul 
que faz 
seu ninho 
no solo

Rã que é encontrada
tanto em açudes, rios
e lagoas, mas também
em marmitas e tanques

=

=

=
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=
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=

=
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Olá, novamente, pessoal!�Aqui é o Madu,
estou aqui com o Cauã no geossítio Cânions
dos Apertados curtindo uma água boa do
rio Picuí e lembrei que vocês estão feras
sobre a relação entre geo e biodiversidade
na caatinga do Geoparque Seridó...

Identifiquem ligando os  
elementos da geodiversidade ao 
seus respectivos desenhos 
presentes neste geossítio, bem
c omo  à s  s u as  f u n ç õ e s
para o ecossistema!

Geossítio Açude boqueirão

Currais Novos

Geossítio Cânions dos Apertados

Serras

Rio

Minerais

Solo

Rochas

Cânion

X

X

X

X

X

X

X

Abrigo ou Habitat

Fonte de Nutrientes

Armazena água

Substrato

Elementos da
Geodiversidade Funções para

o Ecossistema
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Você sabia que...
Seridó e Caatinga têm o mesmo significado?

Seridó
Caatingaceri toh

Kaa tinga
Palavra da tradição tapuia
que significa pouca folhagem
ou sem folhagem alguma. Palavra da tradição tupi

que significa mata rala ou
ainda mata branca. As palavras Seridó e 

Caatinga expressam o
que o semiárido do
Nordeste tem de rico
no seu ecossistema, 
que se adaptou às
condições ambientais.
Plantas e an ima is
resilientes à escassez
de água e nutrientes,
mas que precisam dos
seus recursos, mesmo
que escassos, para 
manter à diversidade da
desse bioma tão lindo
e tão único...�

Se a Caatinga já é rica, 
imagine a Caatinga do 
Geoparque Seridó!
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Ei essa menina ou esse menino,
estamos quase no fim da nossa
jornada por novos amigos na 
Caatinga do Geoparque Seridó!
Eu tava lendo umas literaturas
de cordel e me deparei com 
vários ícones do nosso sertão...
Será que você poderia CIRCULAR
todos os animais e plantas
que fazem parte da Caatinga?
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Há muito tempo atrás
Em um tempo chamado Pleistoceno
Existiam grandes bichos e plantas com paz
Mas agora, com o clima nada ameno
Pouca água, vento quente e solo pequeno
A caatinga espinhenta e seca se faz

Os tupis já chamavam de mata rala
Onde os pebas e mocós fazem a festa
A acauã não se cala
E as onças na calada da floresta
Fazem como predadoras a fala
Dos bichos correndo dessa besta

Tem bicho que sobe no mandacaru
Cheio de espinhos e de pouca folha
Tem bicho que prefere dar uma de tatu
Se esconde na rocha, no solo, em sua bolha

Já tem bicho que é esperto que só
Se adapta ao que der e vier
E sobrevive a essa Caatinga do Seridó
Custe o que custar, custe o que fizer
Cuide da caatinga e o que ela tem de mió
Cuide bem muito do nosso Geoparque Seridó!

Caatinga do Seridó
Silas Samuel

Leituras
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O l á  p essoa l !  C h egamos  ao  f i m  d e  uma 
jornada interagindo com o Geoparque Seridó,
dessa vez fizemos muitos amigos no nosso
bioma Caatinga. Nessa jornada, aprendemos que
devemos cuidar da nossa flora e fauna,
mas que também devemos conservar a geodiversidade,
pois ela é a base que sustenta a vida na Terra...

Que tal CRIAR abaixo um cordelzinho ilustrado, 
falando sobre os amigos que fizemos na 
Caatinga do Geoparque Seridó. Não se esqueça de
mencionar pelo menos duas espécies de plantas e 
animais, bem como falar da importância do geoparque!

Título
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Acompanhe nossas Redes Sociais

Geoparque_Serido

Geoparque Seridó

GeoparqueSerido

geoparqueserido.com.br

GeoparqueSerido

Geoparque Seridó

+55 84 99665-7483

geoparqueserido@gmail.com
janaina_geoparqueserido@hotmail.com

Janaína Luciana de Medeiros
Diretora Executiva do Consórcio Público 
Intermuncipal Geoparque Seridó

Fale Conosco

Conheça o Geoparque Seridó!

Sede Administrativa do Geoparque Seridó
Avenida Coronel José Bezerra, nº 10, Sala Geoparque Seridó,
CEP 59380-000, Currais Novos, Rio Grande do Norte, Brasil



SERIDÓ
GEOPARQUE

geoeducação
no

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 podem 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. «Interagindo com o Geoparque Seridó» é uma 
série de livretos de atividades, em que são desenvolvidos os temas 
Geodiversidade, Biodiversidade e Cultura com diferentes mascotes do Geoparque 
Seridó, apresentando diferentes formas de aprender sobre as cores, valores 
e sabores do território. Esta unidade foi adaptada para os alunos do ensino 
fundamental e sistematiza conteúdos e atividades lúdicas sobre alguns
conceitos básicos sobre a biodiversidade da caatinga no Geoparque Seridó.
     


