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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro

 As atividades a seguir foram associadas aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que 
têm como algumas de suas metas eliminar a pobreza e a fome, garantir 
educação de qualidade e proteção ao nosso planeta até 2030. Propomos 
que você identifique os objetivos que mais se adequam a cada jogo! Ao 
todo são 17, cada um com sua cor. Tenha esta imagem sempre a mão. Você 
vai precisar.

Links: https://odsbrasil.gov.br | https://crianca.mppr.mp.br/pagina-2171.html

 O meio ambiente vai muito além dos animais (inclusive nós) e plan-
tas que vivem no planeta Terra, nossa casa. Praias, montanhas, rios, lagoas, 
rochas, minerais e paisagens são elementos importantes do meio ambiente 
que também necessitam de nossa proteção. Para conservar essas riquezas é 
preciso conhecer sobre elas.
 A Terra nem sempre foi como hoje a conhecemos. Ela foi formada há 
muito, muito tempo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Uau! Muito tempo mesmo, 
né? Até difícil imaginar tudo que pode ter acontecido desde então!
 O Projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro visa apoiar o 
desenvolvimento de um lugar repleto de diferentes rochas e paisagens que nos 
permitem entender a evolução desde 2 bilhões de anos até os dias de hoje! Isso 
mesmo! As rochas contam muitas histórias e nas próximas páginas vamos nos 
divertir aprendendo com elas!
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Jogo do maPa
ConHEcendo os mUniCÍpios
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ods:

Vamos começar a brincadeira?
O mapa abaixo corresponde ao estado do Rio de Janeiro e em laranja 

estão destacados os municípios abrangidos pelo Geoparque.
Correlacione os números do mapa com os nomes dos municípios

correspondentes:
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Caça-PalaVras

Encontre no caça-palavras as sete palavras que 
completam a frase a seguir:

O Projeto _________  _______ e _______ do RJ, trabalha na 
___________ do meio ambiente do nosso _______ que também inclui 
_____ e ______.
 Utilizamos vários destes materiais na construção de nossas 
casas e escolas, bem como nos diversos objetos que usamos 
diariamente.
 Assim, consumir com cuidado e reciclar é fundamental porque 
eles levam milhões (ou bilhões) de anos para se formar.   

ods:

Felipe Abrahão
Linha
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Os SuperFeras são as mascotes e super-heróis geológicos do 
Projeto Geoparque Costões e Lagunas do RJ. Eles fazem parte de 
uma história que conta a formação do Universo e da Terra, além de 
sua evolução. Eles foram criados pela professora e geógrafa Gisele 
Vasconcelos. 
 A aventura que começa agora conta com a presença 
de PirosFera; LitosFera; HidrosFera; AtmosFera; Hipólito, o 
Estromatólito. Todos eles irão brincar com você ao longo das 
atividades deste caderno.
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Olá, sou PirosFera e represento os vulcões do nosso 
Planeta. Fui o primeiro SuperFera a existir, quando a 

Terra era muito quente. Estou sempre cheio de calor e 
energia. Quando me sinto sozinho ou irritado, fi co 
agitado e entro em erupção, liberando muita lava. 

Dentro da Terra eu recebo o nome de magma. 
Bacana, não é?

    Quando a Terra já não era tão quente, eu, HidrosFera, 
surgi enquanto os vulcões liberavam vapores: uma nuvem 
com gases cheios de gotinhas de água tão pequenas que 

nem poderíamos ver! Apesar de eu ser muito legal, sou 
bastante manhosa e choro muito. Minhas lágrimas, mais 

parecidas com as chuvas, criaram rios, lagos, mares e oce-
anos. 

     Meu nome é LitosFera e constituo as 
rochas da superfície terrestre, onde podemos 

pisar. Posso ser uma rocha ígnea, sedimen-
tar ou metamórfi ca, isso depende de onde 
e como fui formado. Por exemplo, quando 

a lava de Piros se resfria, uma rocha ígnea é 
formada. Sou durão, frio e posso ter cara de 
zangado, mas sou muito feliz de fazer parte 

da família dos SuperFeras. Dizem que eu sou 
um fofo, mas eu acho um exagero. Afi nal, sou 

uma rocha!

ConHEçendo os sUpeRfERas

ods:



  Jogo do labirinto

 Em Armação dos Búzios existe uma praia chamada de Geribá. 
No costão sul ocorre uma estrutura rochosa que tem um nome curioso: 
Dique de Diabásio.
 Dique é uma espécie de fenda na rocha preenchida por 
magma (como o de Piros).
 Diabásio é um tipo de rocha ígnea formado pelo resfriamento 
e cristalização do magma, Se ele chega à superfície, saindo de um 
vulcão, recebe o nome de basalto, que é uma lava vulcânica.
 No passado da Terra, durante momentos de intenso 
vulcanismo, houve alteração climática porque os gases e cinzas 
emitidos para a atmosfera modificaram a quantidade de luz solar que 
aqui chegava. 
 
 Ah não! Parece que o PirosFera se deparou com um 
labirinto para chegar ao dique... Ajude nosso amigo a encontrar o 

caminho certo:
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ods:



 Litosfera é o nome que os 
geólogos dão para a camada sólida 
mais externa da Terra. Já LitosFera é 
o nome do nosso amiguinho rochoso. 
Aquele que é fofo, mas que não gosta 
de ser chamado assim...
 Existem na natureza três 
tipos de rochas. Piros, que é muito 
apressadinho, já nos contou o que 
são rochas ÍGNEAS.
 Já as rochas SEDIMENTARES
são formadas por fragmentos (ou 
sedimentos) de tamanhos variados, 
liberados de outras rochas pelo 
vento e chuva, por exemplo. Com 
o passar de milhares a milhões de 
anos, os sedimentos acumulados 
são endurecidos, formando a rocha 
sedimentar.
 As METAMÓRIFCAS formam-se  
quando outra rocha, de qualquer dos 
três tipos, é submetida a condições de 
pressão e temperatura muito altas no 
interior da Terra, modifi cando a original.
 Ao lado, há um exemplo de 
cada uma dessas rochas presentes 
em nosso Geoparque.
 A energia que forma as rochas 
pode vir no interior da Terra (como 
nas ígneas e metamórfi cas) ou da 
superfície, como nas sedimentares. 
O ser humano aproveita essa energia 
para seu uso, como no caso da energia 
geotérmica (calor que vem de dentro 
da Terra), onde existe vulcanismo 
ativo, e da energia eólica (onde vive o 
AtmosFera).
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Diabásio na Praia do Norte, Rio das Ostras 
 Rocha Ígnea

Arenito nas falésias da Praia da Lagoa Doce,
São Francisco de Itabapoana 

Rocha Sedimentar

Gnaisse na Praia da Baleia,
São Pedro da Aldeia
Rocha Metamórfi ca.

tipos de RocHas

ods:



Agora vamos brincar! Ache os 7 erros nas imagens abaixo da Praia
do Mar do Norte em Rio das Ostras:
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Jogo dos 7 erRos



 Os solos são formados pelas mudanças que ocorrem nas 
rochas da superfície terrestre. Quando Litos fi ca exposto à ação das 
águas da chuva, por exemplo, ele é alterado, resultando nos solos que 
são tão importantes para o plantio dos nossos alimentos.
 O solo de Iguaba Grande é um solo muito especial do nosso 
Geoparque, pois foi objeto de importantes estudos no Brasil.

 Ligue os pontos e ajude a minhoca a voltar para o solo, onde 
vive ao lado do LitosFera:
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ligUe os Pontos

ods:



 Mares, rios, lagos e lagunas são importantes habitats de 
espécies. Nos oceanos, a grande quantidade de plástico despejada 
preocupa a humanidade porque é uma ameaça aos seres que nele 
habitam.
Em que locais das imagens abaixo a HidrosFera derramou suas lágrimas?

Escolha a letra que representa melhor a sua resposta.
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Praias são ambientes formados em geral 
por areia ou cascalho, onde há encontro 
das águas de um oceano ou lagoa com o 

continente, por exemplo. Na Praia de
Jaconé, em Maricá, podem ser vistas algu-
mas rochas descritas pelo grande cientista 

Charles Darwin. Sabia?

Cachoeiras são quedas 
d’água que podem ocorrer 

no  curso de um rio. Esta 
linda cachoeira se localiza no 

município de Campos dos 
Goytacazes.  

Rios são cursos d’água naturais, que
correm de uma parte mais elevada para 
uma mais baixa, desaguando em outro 

rio, no mar ou num lago. O rio Aldeia Velha 
passa por uma reserva ambiental (Reserva
Particular do Patrimônio Natural Fazenda 

Bom Retiro), em Casimiro de Abreu.

ods:

ÁGua, FontE da Vida
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Os gases que formaram a HidrosFera também 
são responsáveis pela minha criação. Meu nome 

é AtmosFera e represento todos os gases que 
compõem a atmosfera terrestre. Eu sopro,
assobio e solto muito pum, liberando gás

carbônico, metano e oxigênio no ar.

Eu sou Hipólito, o estromatólito, e além de
ser uma rocha, eu represento a 

biodiversidade da Terra. Quando os 
micróbios apareceram por aqui, eles 

queriam brincar com os SuperFeras. Então, 
eles se uniram e deram origem a mim, as 
primeiras evidências de vida possíveis de 

serem vistas na Terra. Já fui muito comum 
no passado e hoje minha formação é rara 

no mundo. Moro em águas mornas e 
salgadas e vou crescendo a  partir da

fotossíntese dos micróbios, consumindo 
gás carbônico e liberando oxigênio.

ConHEçendo os sUpeRfERas



 Você já viu um monte de areia e pensou: “Caramba! Como será 
que toda essa areia foi parar ali?” 
 Quando vários grãozinhos de areia são  carregados pelo vento e 
se acumulam em montes, formam-se as Dunas. No nosso Geoparque, 
temos vários lugares assim, como as Dunas do Peró, em Cabo Frio, e Dunas do Peró, em Cabo Frio, e 
as Dunas na Ilha do Cabo Frio, em Arraial do Cabo.as Dunas na Ilha do Cabo Frio, em Arraial do Cabo.

No Peró, os grãozinhos de areia (sedimentos) foram arrancados 
das rochas, levados para o mar e as correntes marinhas carregaram 
até a praia, onde Atmos faz, até hoje, seu trabalho de espalhar estes 
grãos formando o campo de dunas.

 Parece que não tem vida crescendo nas areias... Engano seu! 
Muitas plantas e animais vivem lá, além disso guardam muita água no 
subsolo. Hidros adora Atmos!
 Que tal ajudarmos o Atmosfera a soprar essas partículas para 

continuar construindo as Dunas do Peró?

A B C D E
F

ods:
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Jogo do labirinto

Felipe Abrahão
Retângulo



 Em águas rasas, mornas e salgadas vivem pequenos 
microrganismos que realizam fotossíntese e precipitam minerais que 
formam os estromatólitos. Quando essas vidinhas morrem, elas se 
depositam no fundo da laguna e outras continuam o processo. Ao 
longo do tempo, essas diversas camadas se transformam em rochas. 
 No Brasil, Hipólito escolheu viver na Lagoa Salgada e em 
lagunas na região de Araruama. Que fofo!

 Nas imagens abaixo, uma das rochas não é um estromatólito, e 
sim um conglomerado (rocha sedimentar formada por sedimentos

grossos e arredondados). Qual delas? Faça um X:

ods:
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Lagoa Salgada, nos municípios de 
Campos dos Goytacazes e São João 

da Barra 

 Lagoa Vermelha, nos municípios de 
Saquarema e Araruama.

Estromatólitos... o quE são?



 Como vimos, durante o 
processo de formação de Hipólito, 
ocorre a liberação de oxigênio que 
vai se juntar ao querido AtmosFera.
 Porém, há bilhões de 
anos não havia oxigênio livre 
na atmosfera que, desta forma, 
permitiu o aparecimento de outras 
formas de vida, que precisam do 
oxigênio para viver: como nós!
 O Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba (PARNA 
Jurubatiba) ocupa parte de três 
municípios: Macaé, Carapebus e 
Quissamã.

Na imagem abaixo, dentre os elementos em destaque, circule o
elemento biótico (ou seja, com vida) que também faz fotossíntese, assim 

como Hipólito:

ods:

OXIGÊNIO, O MELHOR AMIGO DE HIPÓLITOOXIGÊNIO, O MELHOR AMIGO DE HIPÓLITO
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ÁguaÁgua

VegetaçãoVegetação

céucéu

AreiaAreia



Gabarito
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P. 4
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ResoluçÃo:
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ResoluçÃo:

Felipe Abrahão
Linha



Gabarito
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Jogo da Memória
(para recortar)
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Jogo da Memória
(para recortar)





Colorindo os Superferas






