
INTRODUÇÃO

O desafio de Divulgar Geociências ao público geral passa pela produção de

conteúdos didáticos de livre acesso, com rigor técnico científico e

compreensível ao público amplo e/ou não especializado.

• As TICs (Tecnologias de informação) representam oportunidade a

geológos e educadores em geociências a produzirem conteúdos

geocientíficos educativos de ampla divulgação e acessível

• Visando atenuar este problema, o presente artigo apresenta a elaboração

de um Atlas digital onde constam informações sistematizadas sobre

ocorrências de concreções sedimentares em diferentes localidades.

• A importância no estudo das concreções se estende por diversos campos

das geociências como: estratigrafia, geoquímica, metalogenia, geoturismo

até cosmogeologia a partir de descoberta de campos de concreções na

superfície de Marte.

• Uma peculiaridade associada às ocorrências de concreções no mundo é

que em alguns países como: México, Romênia, Espanha, Nova Zelândia e

Estados Unidos representam geosítios importantes e aproveitados como

roteiro turístico principal, por vezes associados a turismo arqueológico ou

místico

• Devido ao baixo nível de informação geológica associada

METODOLOGIA

RESULTADOS

Identificadas 30 ocorrências distribuídas em 19 países sendo:

27 ocorrências levantadas na internet;

2 ocorrências compradas (Japão, Brasil);

1 ocorrência coletada (Bc Paraná/SP)

A análise do conjunto identificou tipologias em formas e composição

(esféricas isoladas a aglomeradas), dimensões (desde milimétricas à

métricas) e ampla distribuição cronoestratigráfica com ocorrências

Paleozóicas até Quaternárias.

CONCLUSÕES 

• Ainda que o tema seja de interesse específico, há na rede web procura

espontânea por informações gerais, geológicas específicas inclusive;

• A maior efetividade pode se dar com conteúdos específicos em inglês;

• Concreções permite diversas abordagens de pesquisa e divulgação

(turismo inclusive);

• Escassos estudos sistemáticos (sedimento, geoquímica, paleoclima);

• Perspectivas de obtenção de material para estudos e exposições;
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• Etapa: (1) Prospecção e fontes documentais (livros, artigos)

• feiras, lojas especializadas, colecionadores, museus

• Etapa (2) : a) Identificação de ocorrências (1);

• b) Obtenção de exemplares (feiras, trocas);

• c) Coleta de material in situ identificado na Etapa (1);

• d) Catalogação

• e) Postagem blog

• f) Caracterização morfológica/fisicoquimica

• g) Estudo geológico/geoquimico

• h) publicação

https://concrecoesgeologicas.blogspot.com/

Figura2 . Análise Blogger Statistics (2018)

Figura 1 . Postagens Capa e postagens mais antigas

Figura 3 . Exemplos de fontes identificadas

https://en.wikipedia.org/wiki/Martian_spherules

https://www.facebook.com/GeoFeatures/https://www.facebook.com/GeoFeatures

/photos/a.145674989197597.1073741827.143014666130296/486607718437654

/?type=3&theater
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