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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
( X )  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
(    )  SAÚDE 
(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 
 

CATALOGAÇÃO DO ACERVO DE GEOCIÊNCIAS DA UEPG 

 
Thayná M. Rodrigues Vaz 1 

Antonio Liccardo 2 
 
Resumo: Este trabalho destaca o acervo de geociências da UEPG como principal ferramenta de uso em 
atividades extensionistas do projeto Geodiversidade na Educação. Catalogar as amostras, explicitando a temática 
na sua contagem favorece uma análise em possíveis mudanças e melhorias no acervo, sintonizando a instalação 
com características museológicas. Os resultados apontam que, do número total de amostras, nem todas 
pertencem necessariamente ao laboratório de geologia da UEPG, sendo boa parte contribuições de 
colecionadores e pesquisadores externos à instituição. A visualização de dados quantitativos em planilhas facilita 
o planejamento museológico em conformidade com as categorias temáticas, podendo, em última instância, 
potencializar as atividades de educação não formal de um futuro museu. 

Palavras-chave: Geodiversidade. Acervo museológico. Educação não formal. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Geodiversidade na Educação 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas que este projeto pratica estão destinadas a um público 

amplo e diverso, como acadêmicos da UEPG e de outras instituições de ensino superior, 

alunos do ensino fundamental e médio ou até mesmo pessoas da comunidade, sem restrição 

de idade ou nível de instrução.  

 

 

                                                
1 Bolsista; UEPG; Licenciatura em Geografia, thaynamvaz@gmail.com. 
2 Coordenador do projeto; UEPG; Geografia, aliccardo@uepg.br. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 

Apesar de ser baseado num acervo fixo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

instituições de ensino de outros municípios próximos à Ponta Grossa e de várias partes do 

Brasil participam na visitação a este acervo de geociências, especialmente os municípios de 

Castro, Carambeí, Ipiranga, Imbituva, Piraí do Sul, Palmeira, Porto Amazonas entre outros. 

Anualmente têm comparecido, também, visitantes de universidades públicas privadas do 

Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A atividade de catalogação do acervo ocorreu em seu local de exposição, no Bloco 

L do Campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi utilizada a 

infraestrutura do Laboratório Didático de Geociências que se encontra também no Bloco L. 

JUSTIFICATIVA 

A exposição do acervo é uma forma de apresentação de objetos e conteúdo 

geocientíficos para leigos e estudantes, situação característica da educação não formal 

(PIMENTEL et al. 2018). A geodiversidade está presente no cotidiano das pessoas e conhecer 

um pouco mais sobre o tema é uma questão de evolução na cultura e educação do indivíduo, 

no sentido de maior sensibilização e percepção da natureza com mais conhecimento. O acervo 

encontra-se em exposição desde 2011 (LICCARDO e GUIMARÃES, 2014; LICCARDO et 

al. 2015) e vem recebendo aportes eventuais de amostras que enriqueceram o conteúdo nestes 

anos. Encontra-se em fase final de planejamento a instalação de um museu de ciências 

naturais na UEPG, sendo que este acervo constitui a base para a sua criação. É necessário, 

portanto, uma quantificação e catalogação das principais peças que hoje se encontram em 

exposição para balizar o planejamento das instalações do futuro museu. 

OBJETIVOS 

O projeto tem como principal objetivo a divulgação do conteúdo geocientífico 

presente normalmente em sala de aula e despertar a curiosidade de leigos, num processo de 

exposição física de amostras e prática de educação não formal. O escopo da catalogação do 
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acervo é o levantamento e controle mais acurado de amostras para cada temática 

desenvolvida, o que possibilitará investimentos mais adequados na obtenção de novas 

amostras e melhor distribuição de conteúdo. 

METODOLOGIA 

O projeto conta com o acervo disposto, atualmente, no Bloco L da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, com as mais variadas amostras da geodiversidade, como fósseis, 

gemas, rochas, meteoritos, minerais e outros. As amostras são expostas em nichos temáticos 

e, ao receber visitantes, há monitoria feita por acadêmicos do curso de geografia, explanando 

o conteúdo das diferentes temáticas. Entre os temas abordados estão mineralogia, gemologia, 

arqueologia, paleontologia, petrologia, recursos energéticos, aplicação prática de minérios, 

meteoritos, além de painéis, maquetes, mapas e a geodiversidade de Ponta Grossa especifica 

como tema. 

A catalogação do acervo foi realizada no local da exposição, com a infraestrutura do 

Laboratório Didático de Geologia (computador, câmera fotográfica etc.). As amostras foram 

quantificadas e descritas em planilhas do software Excel, utilizando as seguintes categorias: 

nicho, nome da amostra, procedência, acervo a que pertence, composição (eventualmente), 

quantidade, tamanho e imagem. 

Os dados gerados permitirão a transposição em planilhas adequadas para 

disponibilização na internet, possivelmente no site do projeto (geocultura.net), gerando uma 

base para um futuro museu virtual. 

RESULTADOS 

 O trabalho de catalogação do acervo mostrou que muitas das amostras não fazem parte 

necessariamente do laboratório de geologia, pois a maioria das amostras foram contribuições 

pessoais de pesquisadores de outras instituições, leigos, colecionadores, alunos e professores 

do Departamento de Geociências, acumuladas ao longo de décadas. 

 A partir do lançamento das informações nas planilhas, foi possível quantificar 

amostras por temática, mas que podem ser eventualmente estudadas por outros parâmetros 

como por procedência, por doador, etc. Basicamente a catalogação apresentou os seguintes 

resultados até junho de 2019: 
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 O nicho da petrologia, que é o estudo das rochas, conta com 30 amostras de rochas 

metamórficas, 35 amostras de rochas sedimentares e 47 amostras de rochas ígneas, 

totalizando 112 amostras de rochas. Pertencem ao laboratório de geologia 79 destas amostras 

de rochas. Os meteoritos totalizam 41 amostras, destacando-se um deles por ser proveniente 

de Marte (Figura 1) e outro da Lua, bastante raros e que chamam muito a atenção durante 

visitações. Todas estas amostras são da coleção de um pesquisador e já proporcionaram o 

desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso e um mestrado em andamento. 

Figura 1 – Fragmento de um meteorito de Marte 

 
Fragmento de um meteorito de Marte, identificado por estudos laboratoriais que apontaram compatibilidade com 

os dados da sonda Curiosity enviados em Marte e disponibilizados pela NASA. 

 

 No nicho das gemas e pedras preciosas, que se denomina gemologia, encontram-se as 

mais variadas amostras, que totalizam 76 peças, sendo que somente 10 provêm do laboratório 

de geologia. No nicho de paleontologia, apresentam-se 51 amostras de fósseis verdadeiros e 

réplicas de várias origens (não contabilizadas), 34 dessas amostras pertencem ao laboratório 

de geologia. Na arqueologia, que é o estudo de modos de vida e cultura dos seres humanos 

mais primitivos, a exposição dispõe de 97 amostras de artefatos líticos, sendo 28 de afiadores 

em diabásio, 24 de artefatos encontrados em sambaquis e das 97 amostras, somente 8 

pertenciam originalmente ao laboratório de geologia. 

 A mineralogia é o que mais soma em questão de número de amostras, totalizando 353 

amostras de minerais, sendo 25 pertencentes ao laboratório de geologia. Todas as amostras 

são de origens variadas, desde uma escala local, da própria cidade de Ponta Grossa, a uma 

escala global, pois há várias amostras de outros continentes, e também extraterrestres, que é o 

caso de todos os meteoritos. O quadro 1 expõe um panorama da catalogação. 
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Quadro 1 – Resultados da catalogação por categoria temática e por fonte. 

Temática Número de amostras Pertencentes ao Laboratório Doação/empréstimo de outros 

Petrologia 112 amostras 79 amostras 33 amostras 

Meteoritos 40 amostras Nenhuma amostra 40 amostras 

Gemologia 76 amostras 10 amostras 66 amostras 

Paleontologia 51 amostras 34 amostras 17 amostras 

Mineralogia 353 amostras 25 amostras 328 amostras 

Arqueologia 97 amostras 8 amostras 89 amostras 

Outros 38 amostras 23 amostras 15 amostras 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As informações levantadas ao longo do processo de catalogação permitiram uma 

visualização mais ampla do conteúdo do acervo. Percebem-se desequilíbrios na proporção de 

amostras, como 328 para mineralogia e somente 17 amostras na paleontologia, que podem ser 

mais bem equacionados no planejamento museológico. Ficou evidente, também, que a 

coleção da UEPG, exposta desde 2011, recebeu um importante aporte de material externo à 

instituição, mostrando que acervos expostos ao público tendem a ser enriquecidos por doações 

e contribuições variadas ao longo do tempo. Esta catalogação fornece subsídios para o 

planejamento do futuro museu da UEPG, em relação às categorias ligadas à geodiversidade e 

um planejamento em relação aos aspectos didáticos do acervo tende a equilibrar as 

quantidades de amostras por temática. 

Considerando que a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão é fundamental 

na formação acadêmica, o projeto Geodiversidade na Educação exerce importante influência 

em acadêmicos do curso de geografia, principalmente para os participantes do projeto, pois 

permite o desenvolvimento de conhecimentos, assim como, perceber que a docência pode ser 

praticada fora da sala de aula, de forma interativa e com diversidade de materiais didáticos.  
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