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Olá, esse menino e essa menina!�
Fala galera, tudo bem com vocês? Caso vocês
            não me conheçam ainda, sou o Zé e
            moro  num município do Geoparque
             Seridó, chamado: parelhas. 
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Apesar de sempre estar com minha
ferramenta de minerar, amo cuidar do
  patrimônio do geoparque!

É isso mesmo Zé! Mesmo eu e tu,
 que somos mineirinhos do Geo-�
    parque Seridó adoramos co-
      nhecer esse belíssimo pa-
        trimônio. Nessa aventura,
          eu, Mariazinha, e o Zé 
             vamos aprender tudo
               e mais um pouco da�
                 herança cultural
                  e tradicional que
                      está nesse
                        território
                         seridoense!    
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Olá pessoal, cá estamos no meio de
Currais Novos, no Museu Histórico,
viemos atrás de Seu Salustino, um 
antigo mineiro da região. Lá em
Parelhas falaram que ele saberia
de tudo e mais um pouco sobre os
costumes e histórias aqui do povo
seridoense! Vamos mergulhar na 
história do território do Geoparque
Seridó?

Esses meninos, para 
eu começar a contar a
história do território
do Geoparque Seridó
v o c ê s  t e m  q u e 
A P O N T A R  t r ê s 
l ivros que falam
sobre o tema, aqui 
na estante do museu!
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Agora que achamos os livros que contam sobre a 
história do território do Geoparque Seridó, vamos 
mergulhar nos primórdios desse do povo seridoense. esse
livro aqui fala sobre as tradições indígenas que viveram
aqui há cerca de 12.000 anos atrás! Esses grupos
indígenas eram generalizados no sertão como tapuias
e produziam artes rupestres com diferentes estilos...

Em uma das páginas do livro achamos uma mandala com
vários registros rupestres do território do Geoparque
Seridó, parte da página estava rasgada e só descobrimos
em qual município está cada arte rupestre. Para nos
ajudar ESCOLHA um grafismo em cada nível da
mandala e PESQUISE os geossítios que os abrigam!

Cerro Corá
Currais Novos

Acari
Carnaúba dos Dantas
Parelhas
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Você sabia que...
Seridó também é uma tradição de arte rupestre?

tradição amazônica

tradição são francisco

tradição planalto

tradição litorânea

tradição geométrica

tradição meridional

tradição agreste

tradição nordeste

o geoparque seridó
está aqui!

Na verdade, Seridó faz parte de 
uma tradição maior chamada de
Tradição Nordeste, que está
presente em todo Nordeste do
Brasil, principalmente nos estados
do Piauí, Pernambuco, e Rio Grande 
do Norte! 

Tradição Nordeste

Subtradição Seridó

A Subtradição Seridó compartilha as
características da Tradição Nordeste: 
os grafismos de ação com a vida
cotidiana � cenas de acasalamento, 
violência, caça e rituais; reproduzidas
em cores avermelhadas. O tipo Seridó
se d iferencia por apresentar nas 
figuras humanas, a boca aberta, cabeça
arredondada e atributos culturais, além da
presença de animais.... 

Geossítio Xiquexique

atributos culturais
figuras animais

Tradição Agreste
Tradição Itacoatiara

Carnaúba dos Dantas

Geossítio Serra Verde

Cerro Corá

Geossítio Poço do Arroz

Acari

desenhos de pessoas 
e animais grotescos

Pinturas em abrigos
em rochas graníticas

Muitos dos nossos
geossítios também
têm reg istros e 
sítios arqueológicos!

gravuras sobre
rochas graníticas

linhas sugerindo
o movimento das
águas

encontradas dispersas
em toda América do Sul

A tela dos
grafismos
rupestres
s ã o  a s
r o c h a s !

boca aberta
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Oxe. . . o que o 
mascotinho Cauã 
tá fazendo aqui 
na nossa história?

O Seu Salustino falou que o
Acauã é um bicho mítico aqui
no Seridó, os indígenas o temiam
porque ele matava as cobras e 
era como um mensageiro do além...

Acauã... Acauã!

Rio 
Acau

ã

gargalo do 
Rio Acauã

Acampamento do
Chefe Tapuia Janduí

atualmente

Geossítio Açude Gargalheiras

Geossítio Poço do Arroz

1640

Acari

DESENHE a rota dos Tapuias
durante o período colonial
no que seria o território do
Geoparque Seridó hoje...

Os Tapuias, vários povos que habitavam o sertão da
Capitania Rio Grande no Século XVII, temiam o grito do acauã o 
mensageiro da morte, ave que deu o nome para o rio acauã.
Os holandeses ao adentrarem na terra dos tapuias fizeram um
pacto amistoso, selando com o chefe dos tapuias Tarairiú uma
espécie de parceria cultural. Os holandeses conheceram 
bem as terras do Acauã e Seridó. Mas em meados de 1670, a coroa
portuguesa reivindicou o território, aniquilando os holandeses 
e aliados nativos em vários massacres na Guerra dos Bárbaros... 

Legenda
Coloque aqui o significado
dos símbolos usados na rota

Viviam nas margens do rio acauã
Caçavam mocós nos cânions do rio Picuí
Plantavam de milho e mandioca na
Serra de Macaguá (Serra de Santana)

ROTA DOS TAPUIAS NO SERIDÓ

Travaram batalha com portugueses
nas Serras da Rajada, Acauã e do 
Trapuá (Serra do Chapéu)
Fugiram para o abrigo Xiquexique
Caçados novamente, se 
abrigaram na Serra 
de Santana
Se dispersaram 
por todo 
território 
como escravos, 
servos e guias 
dos portugueses   

1

2

3

4

5

6

7

Lagoa de
Macaguá

Serra do
Minador

Serra do
Pai Pedro

Você sabe quais
geossítios fazem
parte dessa rota?

Cerro
CoráLagoa

Nova

Currais
Novos

Acari

Carnaúba
dos Dantas

Parelhas
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Eita pessoal, dizem por aí que
cada um tem sua própria versão
de uma lenda, sabendo disso 
ESCREVA a sua versão de alguma
lenda que se passa dentro
do território do Geoparque Seridó! 

Nos séculos seguintes XVIII e XIX, os portugueses introduziram
os currais de criações de gado e plantações de algodão, os 
indígenas nativos foram incorporados em trabalhos servis e 
escravistas, juntamente com os negros trazidos de partes 
diversas da África. Com o sistema de freguesias católicas, a 
religiosidade e as crenças como a das botijas encantadas 
enterradas pelo Seridó eram comuns no imaginário seridoense. As 
principais lendas do território estão ligadas ao catolicismo e 
também aos geossítios do Geoparque Seridó!

Geossítio Pico do Totoró

Currais Novos

Lenda da botija no Totoró
Tesouro de Coronel Cipriano Lopes escondido por
Félix Galvão e seus escravos em 1755, dizem
que a botija está dentro da Pedra
do Sino... 

Lenda do galo do Serrote Grande
Por volta de 1800, tropeiros que iam para paraíba e vaqueiros 
da região ouvem misteriosos cacarejos de um galo, que vinha
de cima do serrote, seria uma anunciação dos milagres de cura
de Nossa Senhora das Vitórias.

Geossítio Pico do Totoró

Geossítio Pico do TotoróGeossítio Monte do Galo

Carnaúba dos Dantas

Título:



Você sabia que...
Os seridoenses também expressam sua herança 

cultural e histórica em forma de arte?

6

Assis Costa, óleo sobre tela, 130x160 cm, 2006 

Geossítio Pico do Totoró

Currais Novos

Geossítio Pico do Totoró

A índia Luiza e as origens do Seridó 

A pintura do curraisnovense Assis
Costa retrata o modo de ver
dos seridoenses sobre o seu
próprio território em suas 
or igens . . .  Como é possível 
notar o Geossít io P ico do 
Totoró é um marco identitário
p a r a  a s  n a r r a t i v a s  d o s
primórdios do Seridó, local
onde os nativos receberam os
portugueses. Esses tapuias
r e pr esentados  p e l a  Lu i z a
mostram a força dos índigenas
a o  n ã o  s e  c u r v a r e m  a o
processo colonizador lusitano.
Ilustrando o que se ouve nos 
dias de hoje sobre nossas avós
do Seridó com raízes indígenas
que foram «domesticadas» a 
casco de cavalo pelos vaqueiros
e fazendeiros... Elas estando
junto às fontes de água e serras,
e sempre com resistência de
serem levadas da sua natureza!

Pelo século dezessete
Os tropeiros viajavam
Do sertão até o brejo
Com quinze dias voltavam
O caminho era diserto
Mais havia os cantos certos
Onde eles se arranchavam (...)

Um dia de madrugada
Começaram a escutar
Em cima daquele monte
Um triste galo cantar
Sem ter morada por perto
Naquele lugar deserto
Era de admirar

Muitos matutos pensavam
Que o monte era sagrado
Outros diziam que não
Que era um reino encantado
Sem sentir pequeno abalo
E pelo Monte do Galo
Começou a ser chamado

Geossítio Pico do TotoróGeossítio Monte do Galo

Carnaúba dos Dantas

Cordel do carnaubense Francisco Dantas, 2008 

A verdadeira história 
do Monte do Galo 

A literatura de cordel
foi muito bem apropriada
pelo seridoense para
retratar a realidade do
sertão, lendas, costumes
e sua vida cotidiana... 
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Caramba... falar dessa história tão rica me
deu foi é fome, e sobre comida aqui no Seridó
acho que não posso reclamar mesmo! Já
pensei aqui numa carne de sol com um
queijinho de manteiga derretido, vixe
maria, bom demais, né não pessoal? Mas
fiquei pensando de onde vem tanta
destreza  pra  fazer  com i da  boa . . .

Muitas das guloseimas que conhecemos 
do Seridó têm um pezinho seja
na tradição indígena ou negra...
DESCUBRA o nome, os ingredientes
ou a origem de algumas comidas típicas
a q u i  d o  G e o p a r q u e  S e r i d ó !

A história do Seridó negro ainda pode ser contada pelas suas gerações que 
conseguiram resistir em comunidades por todo o território do Geoparque 
Seridó. Os remanescentes quilombolas são espaços territoriais garantidos 
pela Constituição Brasileira, e aqui no geoparque temos ao menos
       cinco comunidades conhecidas: Negros do Boinho em Cerro Corá, 
       Macambira em Lagoa Nova, Negros do Riacho em Currais Novos, 
            Negros do Saco em Acari e Boa Vista dos Negros em Parelhas.

Queijo de Manteiga
Ingredientes:

Origem: Fazendas no Seridó Colonial

Forrumbá
Ingredientes:

Origem: Tradição afro-seridoense 

da família Pedros de Acari

Ingredientes:

Origem:

Buchada
Ingredientes:

Origem: Tradições afro-seridoenses

e de tropeiros sertanejos

Farinha de milho com

leite ou com manteiga ou ainda

queijo de coalho, de manteiga ou

acompanhado de carne de sol
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É meninada... no nosso Geoparque
Seridó tem muita história para a
gente contar mesmo. Com o passar
do tempo, já nos séculos XIX e XX
a mineração vinha a se tornar o
motor da economia da região. Alguns
minérios como as gemas, a tantalita,
a argila, mas principalmente a 
scheelita eram a marca do Seridó...

Currais Novos

Geossítio Mina Brejuí

Que tal vocês ajudarem 
ao Seu Salustino aqui a
refrescar a memória,
L IGANDO os m inér ios
a seus minerais ou rochas 
e aos locais de extração?

Au

W

Ta

Li

Caulim

Mo

Turmalina

Rochas
Ornamentais

Nb

MinériosRochas
Hospedeiras

Minas, Garimpos
e seus municípios

Veios em rochas 
metamórficas
como Xistos e 

Calciossilicáticas

Pegmatitos

Calciossilicáticas

Metaconglomerados,
Quartzitos, Xistos,
Granitos e Mármores

Mina São Francisco,
Currais Novos

Minas Brejuí e Barra Verde,
Currais Novos

Garimpos Capoeira,
Parelhas

Pedreira do Boqueirão,
São Sebastião, Parelhas

Minas Alto da Barra
e Alto da Cruz, Parelhas

Garimpos do DNOCS e
Cabeça de Cima, Cerro Corá

Minas do Cabeço Vemelho,
Bico e Machado, Acari
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Você sabia que...
Os holandeses no século XVII chamavam a Serra da Santana de 
Montagne des Mines? Eles acreditavam que os arredores do curso 
superior do Rio Potengi era repleto de depósitos de metais preciosos
como o ouro, por exemplo...

Cerca de 300 anos depois, no século XX, a Mina brejuí 
distando pouco mais de 20 Km da Serra de Santana, se 
torna peça fundamental para os Aliados comandados 
pelos Estados Unidos da América terem insumos de 
fabricação de armas para vencerem a II Guerra Mundial.

Tomaz Salustino
Desembargador

Início da exploração em meados dos anos
dos anos de 1930, com posterior construção
de vila mineira, escolas, igreja, praça,
aeroporto e estradas em Currais Novos.

Currais Novos

Geossítio Mina Brejuí

Segue tradição de coronelismo, sendo responsável
pelo progresso de Currais Novos como político, 
fazendeiro e empreendedor da Mineração Tomaz
Salustino e da Mina Brejuí...

(1880-1967)MINA
BREJUÍ,

A maior
mina de
Scheelita
da América
do Sul

Cerro Corá

Geossítio Nascente do Rio Potengi

As imediações da Serra de Santana não 
eram só fontes de minérios, mas também
abrigam nas suas rochas areníticas a
nascente do Rio Potengi, rio que dá o 
      nome para o estado do Rio Grande
do Norte e que deságua na capital Natal.

SERRA DE SANTANA



10

Eles são desde o princípio
Amantes por natureza
Repletos de muita história
Dos sertões à realeza
No Geoparque Seridó
Os mascotes são o xodó
Recheados de beleza�

Sabe aquele pessoal
Que tem o pé na estrada�
Sabe tudo das cidades
Lendas, contos e toadas�
Pois ative o modo trilha
Que esse país maravilha
Da inicio sua jornada��

Alavantu para Zé
Eita menino curioso�
Parelhense arretado
Que tem um dom precioso
Mesmo sendo pequenino
É um minerador fino
Cabreiro e estudioso

Junto com Mariazinha
Adoram estar pesquisando
Quais os minérios locais
Unidos vão desbravando
Pois pela mineração
Da Brejuí ao Boqueirão
Eles tão cascaviando�

Cauã vive pelos ares
Viajando o tempo inteiro
Com seu toque de rapina
Sai captando certeiro
Boatos e novidades
Pelas serras e cidades
Ô danado fofoqueiro (...)

Leituras

Os Mascotes do

Aninha do Totoró
Geoparque Seridó

Geossítio Pico do Totoró

Carnaúba dos Dantas

Geossítio Serra da Rajada

Geossítio 
Cachoeira dos 
Fundões
Carnaúba dos Dantas

Geossítio Pico do Totoró

Parelhas

Geossítio Açude Boqueirão

Geossítio Açude boqueirão

Acari

Geossítio Açude Gargalheiras
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Nerd e todo pomposo
Calungu é o destemido
Calango mister em rocha
Um Geólogo metido
Com seu óculos parrudo
De rochas entende tudo
Da família é o mais sabido�

Cactáceo companheiro
Quem o conhece já diz
Madu, acolhe sorrindo
Um Mandacaru feliz
Amigo e sempre ativo
É o mais receptivo
Seridoense raiz�

Pepeto é cabra de fé
Católico religioso
Muito agradecido a Deus
Carismático e formoso
Anda o Seridó inteiro
Conhecendo os cruzeiros
Com seu Rosário estiloso

Já Juju bem disjuntiva
É rocha�recém chegada�
Vaidosa e bem vestida
No calor originada
É meio que frescurenta
Fala, fala e não se aguenta
Ô que muié debochada�

Viu como a turma é boa�
De tudo tem um pouquinho
Nas serras, matas e açudes
Abrilhantam o caminho
E assim, numa alegria só 
Do Geoparque Seridó
Me diz, qual é o seu mascotinho?

Geossítio Morro
�do Cruzeiro

Currais Novos

Geossítio Açude boqueirão

Lagoa Nova

Geossítio Tanque dos Poscianos

Cerro Corá

Geossítio Serra Verde
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Fala Zezinho, você gostou da nossa viagem
pelo patrimônio cultural do Geoparque 
Seridó? A minha sensação é que a gente 
conheceu um bucado de coisa visse...

Mariazinha, pra ser sincero eu
amei nossa viagem, mas o seu 
Salustino nos deixou uma última
missão... Ele pediu pra que a gente
CRIASSE um geoproduto!

Oxe mas o que é um
geoproduto mesmo,
hein?!

Ah.. Me contaram por aí que
é uma forma de reinventar
os produtos tradicionais do
geoparque de uma maneira que
seja sustentável e que
remeta a geodiversidade local!
Pode ser comida, artesanato,
souvenirs, itens e muito mais...

Então, o que estamos
esperando? Simbora FAZER
um geoproduto bem massa...
lembre-se de ser inovador
e de pensar em empreender!�

Nome do Produto

Materiais Necessários

O que tem de geodiversidade no seu produto?

Desenhe e descreva seu geoproduto



Chaves e respostas

1 2 Geossítio
Serra Verde

Geossítio
Mirador

Geossítio
Xiquexique

4
Queijo de Manteiga
Manteiga, leite, amido de milho e sal

Forrumbá
Mel de rapadura preta com bagaço de coco

Buchada
Vísceras de bode ou boi, cebola, pimentão, tomate, 
pimenta, azeite, sal, alho, agulha e linha

7

Au

W

Ta

Li

Caulim

Mo

Turmalina

Rochas
Ornamentais

Nb

MinériosRochas
Hospedeiras

Minas, Garimpos
e seus municípios

Veios em rochas 
metamórficas
como Xistos e 

Calciossilicáticas

Pegmatitos

Calciossilicáticas

Metaconglomerados,
Quartzitos, Xistos,
Granitos e Mármores

Mina São Francisco,
Currais Novos

Minas Brejuí e Barra Verde,
Currais Novos

Garimpos Capoeira,
Parelhas

Pedreira do Boqueirão,
São Sebastião, Parelhas

Minas Alto da Barra
e Alto da Cruz, Parelhas

Garimpos do DNOCS e
Cabeça de Cima, Cerro Corá

Minas do Cabeço Vemelho,
Bico e Machado, Acari

+

+
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Cuscuz
Tradições afro-seridoenses



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 materia is 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 
médio e sistematiza conteúdos e atividades lúdicas sobre alguns
conceitos básicos sobre o patrimônio cultural do território do Geoparque Seridó.
     


