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RESUMO: O Laboratório de Análise de Bacias e Correlação Geológica (LABCG) da faculdade 
de Geologia (FGEL) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) reúne mais de 300 
amostras das bacias sedimentares brasileiras, dentre elas bacias do Paraná, Parnaíba, Sergipe 
e Itaboraí. Esse acervo constitui um importante patrimônio para a Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro e até mesmo para geologia sedimentar do Brasil. A partir da grande variedade do 
acervo e do seu valor científico, arquitetou-se um projeto cujo objetivo foi a organização e a 
ampla divulgação das rochas do LABCG. Anteriormente, as amostras do acervo eram 
armazenadas sem identificação e catalogação. Essa prática dificultava as aulas práticas de 
geociências na área de rochas sedimentares, e inviabilizava o uso pleno dos exemplares 
presentes no acervo. A partir disso, surgiu a necessidade de se organizar e além disso de 
divulgar o conhecimento ali existente, passando a ser este um dos principais eixos do trabalho. 
A divulgação do acervo teve como método a criação de um canal de interlocução com os 
estudantes e profissionais das geociências, e com o público em geral, promovendo a educação 
continuada, no intuito de contribuir para divulgação das geociências à sociedade. Nesta 
perspectiva, a construção de um site foi a forma mais adequada encontrada como instrumento 
de comunicabilidade. Como os conteúdos geológicos educativos em língua portuguesa são 
demasiadamente escassos, acredita-se que o presente projeto poderá ser de grande valor como 
material de consulta e pesquisa na área sedimentar. Para alcançar o objetivo de modo ordenado 
foi necessário o desenvolvimento de uma metodologia de organização e descrição a qual 
consiste na catalogação das amostras do LABCG de acordo com a classificação genética das 
rochas. Desse modo, dividiu-se em três grandes grupos de rochas sedimentares (rocha 
sedimentar siliciclástica, rocha sedimentar carbonática e rocha sedimentar química) com a 
finalidade de agrupar os espécimes em conjuntos para facilitar a organização das mesmas e sua 
catalogação. Após esse procedimento, as amostras foram descritas detalhadamente em termos 
de fácies sedimentar, o que inclui as características litológicas, texturais, de cor, das estruturas 
sedimentares e do conteúdo de traço fóssil. Essa descrição detalhada foi usada na catalogação 
que se encontra no laboratório. Posteriormente, as descrições foram resumidas para serem 
inseridas no site, sendo postas numa linguagem mais simples para a compreensão do público 
em geral. O processo realizado em paralelo a catalogação do acervo foi a captação de imagens 
fotográficas das amostras e a seleção dos modelos mais representativos e didáticos, os quais 
foram escolhidos para compor o acervo digital. As imagens com suas respectivas descrições 
encontram-se no site do LABCG, que é vinculado ao site da Faculdade de Geologia da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A disponibilização do acervo e seus conteúdos para 
visitação, pesquisa e conhecimento via internet possivelmente fomentará o despertar de 
interesse da comunidade acadêmica e sociedade civil, contribuindo para a divulgação do ensino 
de geociências no Brasil.  
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