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Resumo 

 

BOMBONATO, R.R., O Tempo Geológico Nas Narrativas De Museus De História 

Natural: Uma Análise Comparativa. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo: 

São Paulo, 2016 

 

 Esta pesquisa visa analisar a utilização do tema "Tempo Geológico" nas narrativas 

de museus de História Natural através da análise de exposições em museus em quatro 

países: Alemanha, o Museum für Naturkunde de Berlim; Inglaterra, o Natural History 

Museum, em Londres; França, o Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris; Brasil, o 

Museu de Ciências Naturais e Museu de Ciência e Tecnologia, ambos em Porto Alegre. 

Foram analisadas três exposições no museu em Berlim: “Mundo dos Dinossauros” 

(Saurierwelt), “Cosmos e o Sistema Solar” (Kosmos und Sonnesystem) e “Evolução em 

Ação” (Evoluion in Aktion). No museu de Londres, foi estudada uma exposição na zona 

vermelha, “Desde o Início” (From the beginning). No museu francês, duas galerias foram 

estudadas, a Grande Galerie d'Evolution and a Galerie d'Anatomie comparée et 

Paléontologie. A primeira Galeria, a exposição “Evolução da vida” (L'evolução de la vie) foi 

estudada, enquanto na Galeria de Paleontologia, foram analisadas as exposições “Os 

Vertebrados” (Les Vertèbres) e “Os Invertebrados” (Les Invertébrès). No Museu de 

Ciências Naturais em Porto Alegre, a exposição permanente foi explorada, em que a 

evolução da vida na Terra é o foco. Quanto ao Museu de Ciência e Tecnologia, foram 

analisadas as exposições “Planeta Terra” e “Milhões de Anos”. É proposta uma análise 

qualitativa utilizando os dados da documentação literatura e disponíveis, bem como 

registos das exposições. Museus de História Natural tem um papel importante como 

instituições de extensão, apresentando os processos naturais da Terra. O Tempo 

Geológico é uma ferramenta chave para esse entendimento. O objetivo da presente 

pesquisa é comparar diferentes exposições (sua forma, organização e narrativas) para 

avaliar a abordagem de Tempo Geológico e também o seu potencial de integração 

normalmente tratados como áreas separadas em instituições de História Natural: Ciências 

da Terra e ciências da vida. 

 Palavras-Chave: Narrativas expositivas; Museus de História Natural; Tempo 

geológico; Evolução; Comunicação museal. 



 
 

Abstract 

 

BOMBONATO, R.R., O Tempo Geológico Nas Narrativas De Museus De História 

Natural: Uma Análise Comparativa. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo: 

São Paulo, 2016 

 

This research seeks to examine how the theme "Geological Time" is addressed in 

the narratives of Natural History Museums through the analysis of exhibits in museums in 

four countries: Germany, the Museum für Naturkunde in Berlin; England, the Natural History 

Museum in London; France, the Muséum National d’Histoire naturelle in Paris; Brazil, the 

Museu de Ciências Naturais and the Museu de Ciência e Tecnologia, both in Porto Alegre. 

The authors analysed three exhibits in the museum in Berlin: Saurierwelt (World of 

Dinosaurs), Kosmos und Sonnesystem (Cosmos and the Solar System) and Evolution in 

Aktion (Evolution in Action). In the museum in London, the authors studied one exhibit in 

the red zone, From the beginning. In the French museum, two galleries were studied, the 

Grand Galerie d’Evolution and the Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie. From 

the first Gallery, the exhibit L’evolution de la vie (Evolution of life) was studied, while in the 

Paleontology Gallery the exhibits Les vertébrès (The vertebrates) and Les invertébrès (The 

invertebrates) were analysed. In the Museu de Ciencias Naturais in Porto Alegre, the 

permanent exhibit was explored, in which the evolution of life on Earth is the focus. As for 

the Museu de Ciência e Tecnologia, the Paleontology exhibit was analysed. We propose a 

qualitative analysis using data from the literature and available documentation as well as 

records of the exhibitions. Natural History Museums have an important role as outreach 

institutions presenting the natural processes on Earth. The Geological Time is a key tool for 

this understanding. The goal of the present research is to compare the exhibits (its form, 

organization and narratives) in three of the most traditional European Natural History 

Museums with two Brazilian ones. We aim to evaluate the approach of geological time and 

also its potential for integrating usually treated as separate areas in natural history 

institutions: Earth sciences and life sciences.  

Keywords: Exhibition’s narrative; Natural History Museums; Geological Time; Evolution; 

Museum Communication. 
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I. INTRODUÇÃO  

 

 

Os antigos templos gregos dedicados às musas eram locais reservados para 

contemplação e estudo, literários e artísticos (SCHAER, 1993). Esses espaços foram 

quase esquecidos durante a Idade Média reaparecendo por volta do século XV, fomentado 

pela cultura do colecionismo, na forma de coleções que começaram a ser enriquecidas, 

principalmente por naturalistas (MURRAY, 1996). Membros de classes mais altas 

enriqueceram suas coleções com a abertura da rota para a Índia e a descoberta do Novo 

Mundo. Essas coleções reuniam desde obras de arte até animais e plantas exóticos. 

Entretanto, como a maioria dos colecionadores se tratavam apenas de amadores e 

curiosos, que criavam e mantinham suas coleções pelo seu prazer e glorificação pessoal, 

tais coleções não possuíam caráter cientifico ou de estudo sistemático da natureza 

(EVERMANN, 1918). 

Ao longo da história, muitas destas coleções se transformaram em museus, como 

entendemos hoje, atreladas ou não à universidade incorporando um caráter científico 

(POSSAS, 2005). PIERRE-HENRI MAGNIN (2011) lembra que, desde os gabinetes de 

curiosidades do século XVIII até os grandes museus nacionais, estes espaços têm sido 

testemunhos das descobertas e conquistas do mundo e suas coleções as evidências 

materiais da história. 

Os museus atuais passaram por uma série de mudanças desde as suas origens. 

Desde a sua criação, os museus, no sentido que entendemos atualmente, apresentam 

grande compromisso com a pesquisa. Os pesquisadores nos museus eram responsáveis 

pelas coleções, seus “objetos de pesquisa”, os vendo apenas com o intuito da produção 

cientifica (VALENTE, 2008).  

BENNETT (1995) afirma que o museu público como conhecemos hoje, adquiriu sua 

forma moderna durante o final do século XVIII e início do XIX e que o seu processo de 

formação foi tão complexo como prolongado. Envolveu uma transformação das práticas 

das instituições coletoras anteriores e a adaptação criativa dos aspectos das outras novas 

instituições. Tais mudanças podem ser vistas nos tradicionais museus de História Natural 

da Europa, que tiveram origem nos gabinetes de curiosidades com acesso restrito, e hoje 

atraem milhões de visitantes por ano. A interação entre a pesquisa científica e a educação 
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marcou o mundo dos museus de Ciências Naturais na transição para o século XX (LOPES, 

2005). 

As coleções não são mais apenas “jóias” a serem exibidas (MILES, 1999), como 

eram as coleções particulares, mas sim uma importante evidência da riqueza de nossa 

herança nacional. Considerando tal observação, pode-se afirmar que as coleções 

biológicas são, hoje, ferramentas insubstituíveis para o estudo da evolução e da 

biodiversidade.  

Atualmente, o ICOM (Conselho Internacional de Museus) define um museu como 

“uma instituição permanente, sem fins lucrativos, à serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o 

patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins de estudo, 

educação e deleite” (DESVALLÉES, 2013). Hoje, os museus deixaram de ser sinônimos 

de suas coleções para ganharem um caráter educacional e cultural. Nesse sentido, os 

museus modernos não apenas preservam a herança, mas também informam e entretêm.  

Três países emergiram como grandes centros de museus na Europa entre os 

séculos XVIII e XIX, a Inglaterra, a França e a Alemanha (SCHAER, 1993). Enquanto a 

Inglaterra possuía museus como o British Museum e o seu braço, o Natural History 

Museum de Londres, na Alemanha surgiram o Museum für Naturkunde Berlin e o 

Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg. Já na França, o Musée National d'Histoire 

Naturelle (hoje uma instituição que reune um grupo de museus, como o Musée de 

l´Homme, a Galerie d´Anatomie comparée et de Paléontologie e o Jardin des Plantes) e o 

Musée du Louvre em Paris. Tais museus foram e continuam sendo referências mundiais 

em seus campos. 

O British Museum possuía a maior coleção de História Natural do mundo no século 

XIX. Um dos motivos para tal era a grande quantidade de rotas marítimas (militares e 

comerciais) ao redor do mundo, o que fazia com que os navios mercantes e da Marinha 

Britânica retornassem com um grande número de espécimes científicos.  

A situação alemã, porém, era diferente. Em 1907, o museólogo alemão F.Römer 

comentou que a ideia de exibir uma coleção (Schausammlung) em um museu de História 

Natural era muito recente (HUDSON, 1987). Os dois maiores museus do país, em Berlim 

e em Hamburgo, apenas começaram tais coleções em 1893. Vale lembrar também que a 

maior parte das coleções foram montadas em um período em que a Alemanha era 
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relativamente “pobre” (a unificação dos príncipes alemães em um império só ocorreu em 

1871, logo o Estado ainda era carente em muitos pontos).  

Muitas das coleções dos museus eram montadas pelas sociedades de História 

Natural, e as oportunidades de trocas com países além do oceano eram poucas. As 

viagens para coleta eram realizadas e patrocinadas pelos próprios indivíduos com o 

objetivo de alimentar estas coleções (HUDSON, 1987). Já a França, com sua revolução e 

o “século das luzes” teve seu grande museu de História Natural aberto à visitação em 1793, 

com a exposição de coleções particulares, reais e adquiridas fora das fronteiras 

(BLANCKAERT, 1997). Embora as coleções francesas já estivessem montadas, foi 

somente após a Revolução Francesa que tais coleções passaram a ser vistas como um 

bem da sociedade, ao invés de um privilégio reservado à corte, e se tornaram públicas.  

 

 

1.1  Objetivos 

 

 

MORENO (1996) afirma que: 

“Los museos de historia natural, arqueología y etnografía, por 

ejemplo, pueden significar dos cosas al mismo tiempo sin que 

ninguna de ellas se contraponga a la otra. Por una parte, 

conservan y exhiben especímenes, artefactos y signos de la 

evolución natural humana y, por otra, muestran los 

elementos con que las unidades y relaciones disciplinarias – 

como la botánica, la historia y la antropología – adquieren 

legitimidad, en el marco del museo, para producir un 

determinado conocimiento de la realidad.” (p.60-61) 

 

 Considerando o comentário de MORENO acima, somos levados a refletir a respeito 

do papel dos museus de História Natural (no Brasil e no mundo). Esses museus mantêm 

sua antiga função, de salva-guardar e expor os bens naturais, e ao mesmo tempo 
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produzem conhecimento a respeito da nossa realidade. Assim como o próprio estudo da 

Geologia, em que novas percepções e novas compreensões são alcançadas todos os dias, 

as exposições de História Natural são ferramentas importantes para a comunicação de 

novas compreensões do nosso mundo. 

Tal premissa é o ponto de partida da presente pesquisa, que possui como objetivo 

principal a construção de um diagnóstico a respeito das diferentes abordagens a respeito 

do tema “Tempo Geológico” nos Museum für Naturakunde Berlin, do Natural History 

Museum de Londres, o Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, o Museu de Ciência 

e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e o Museu 

de Ciências Naturais de Porto Alegre.  

O presente estudo busca responder às seguintes perguntas: 1. De que forma os 

museus da pesquisa abordam o tema? 2. Podem ser observados padrões na comunicação 

do tema? 3. A maneira como as exposições são concebidas proporcionam uma melhor 

compreensão do tema por parte dos visitantes a respeito do processo evolutivo, da história 

do nosso planeta e da real escala das ações humanas do ponto de vista da história 

planetária? 

O objetivo maior da presente pesquisa é o de apresentar as diferentes abordagens 

utilizadas no cenário internacional (no caso Alemanha, Inglaterra e França) e analisá-las, 

considerando-as possíveis fontes de inspiração para novas exposições nos museus 

brasileiros. Essa pesquisa é realizada, também, considerando a importância crescente do 

intercâmbio de conhecimentos e saberes entre instituições no cenário mundial. 

 

 

1.2  Justificativa 

 

 

BARBUY (1989) afirma que a museologia não apenas estuda a relação entre o 

homem e a realidade e entre o homem e o objeto, mas procura, atuar também sobre estas 

relações e transformá-las. Logo, os museus, em geral, propõem a discussão das relações 

entre ser humano e a natureza. É nesse sentido que os museus de História Natural se 
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tornam importantes, ao abordarem a interação entre todas as espécies do planeta, 

inclusive o Ser humano, com o meio-ambiente. 

Uma disciplina que está presente nos museus de História Natural desde o seu 

nascimento é a Geologia, antes representada pela Mineralogia e pela Geologia Estrutural 

e hoje, principalmente, pela Paleontologia. Na Europa, a paleontologia se assentou muito 

bem nas estruturas dos grandes museus de História Natural existentes (LOPES, 2001). 

Hoje, em resposta aos interesses da sociedade, a Geologia que é apresentada nos museus 

está relacionada a temas abrangentes e integrada a diferentes disciplinas em uma visão 

mais globalizada, voltando-se à Geologia Planetária (VALENTE, 2008). Para manter viva 

a História Natural, as mudanças nos museus são acompanhadas não só pela concepção 

cientifica, mas pela estratégia de apresentação das exposições. 

 O objetivo das exposições em museus de História Natural é o de informar sobre a 

história da vida na Terra e os processos geológicos e biológicos que são responsáveis pela 

diversidade do mundo natural. A ideia de Tempo Geológico é uma noção de extrema 

importância, pois permite compreender as diferentes transformações sofridas pela 

paisagem terrestre no tempo profundo, além de ajudar a expandir a escala de tempo com 

que estamos habituados a trabalhar (tempo histórico). Entretanto, a ideia do Tempo 

Profundo é tão estranha e difícil que só podemos realmente compreendê-la através de 

metáforas (GOULD, 1991). Para auxiliar na compreensão desse conceito, criamos 

ferramentas como a milha geológica, em que a história humana ocupa apenas as últimas 

polegadas, ou do calendário cósmico, no qual o Homo sapiens surge somente alguns 

instantes antes dos rojões do ano-novo. Desta forma, favorece a compreensão do processo 

evolutivo que forjou ao atual cenário de Biodiversidade no planeta e nos ajuda na 

compreensão do papel que nossa espécie desempenha nele. 
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II. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

2.1  A seleção dos museus 

 

 

Para o presente estudo foram selecionadas exposições de três museus de História 

Natural e dois museus de Ciência em quatro diferentes países e que foram criados em 

diferentes contextos político-econômico-culturais. Embora pertençam a diferentes 

tipologias, todos possuem semelhança na sua temática. GIL (1994) afirma ser possível 

encontrarmos diversos denominadores comuns a ambos os grupos (os Museus de Ciência 

e os Museus de História Natural), denominadores estes presentes em todos os museus 

pesquisados abaixo listados: 

 Mostrar a evolução da Natureza, do Ser humano e suas realizações 

cientificas e técnicas; 

 Fornecer informação inteligível sobre o avanço da Ciência e da Tecnologia; 

 Fazer despertar no indivíduo, sobretudo jovem, uma vocação para a 

atividade cientifica ou técnica; 

 Educar, o sentido da aquisição de um espírito e mentalidade cientificas; 

 Contribuir para que o indivíduo não se sinta marginalizado ou temeroso 

perante a Ciência e a Tecnologia e possa compreender, avaliar e julgar os 

diferentes usos – incluindo os negativos – que delas faz a sociedade 

contemporânea. 

 

Os objetos da presente pesquisa foram, então, selecionados baseado na temática 

de suas exposições. Os critérios utilizados na seleção foram: museus com foco na 

divulgação cientifica; museus que produzam suas próprias exposições baseadas nas 

pesquisas feitas no museu; e museus que abordam o mundo natural e o seu 

desenvolvimento na exposição. É importante considerar também que, cada uma das 

exposições selecionadas, embora apresentem a mesma “linha temática” (o 

desenvolvimento da vida na Terra ao longo do tempo geológico), possuem um histórico e 
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uma linha de pesquisa e divulgação particulares. Dessa forma, todas as exposições 

utilizadas para esta pesquisa são únicas e proporcionam um ponto de vista singular, com 

a possibilidade de inúmeras interpretações e abordagens.  

 

 

2.2  Metodologia para a coleta dos dados 

 

 

De acordo com GODOY (1995a), os estudos que denominados qualitativos têm 

como preocupação fundamental o estudo e análise do mundo empírico em seu ambiente 

natural. Essa abordagem também valoriza o contato direto e prolongado do pesquisador 

com o ambiente estudado. Nesse tipo de trabalho, os dados são coletados utilizando-se 

equipamento de gravação ou fotografia e anotações. 

MANNING (1979) afirma que o desenvolvimento de um estudo de pesquisa 

qualitativa supõe um corte temporal-espacial por parte do pesquisador. Esse corte delimita 

o campo e a dimensão do trabalho que será desenvolvido. O trabalho de descrição é 

fundamental para um estudo qualitativo, já que é por meio deste que os dados serão 

coletados.  

GODOY (1995b) cita três possibilidades de abordagem qualitativa, a pesquisa 

documental o estudo de caso e a etnografia. A pesquisa documental é constituída pelo 

exame de materiais que ainda não receberam analise ou que podem ser reexaminados por 

um novo ponto de vista. Já o objeto de estudo é a análise mais profunda e detalhada de 

um ambiente, sujeito ou situação particular. Por último, a etnografia envolve um conjunto 

de procedimentos metodológicos e envolve um longo período de estudo em que o 

pesquisador fixa residência em uma comunidade e passa a usar a técnica de observação 

(com contato direto e participação em atividades). 

Para a presente pesquisa, são utilizadas duas das possibilidades oferecidas por 

GODOY, a pesquisa documental e o estudo de caso. A respeito da pesquisa documental, 

são utilizadas as referências sobre Museus de História Natural, sobre o Museum für 

Naturkunde Berlin, o Natural History Museum de Londres e o Muséum National d'Histoire 

Naturelle de Paris produzidas pelos próprios museus a respeito de suas histórias e de suas 
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exposições. Quanto aos museus brasileiros, o Museu de Ciência e Tecnologia PUCRS e o 

Museu de Ciências Naturais de Porto Alegre, por causa da pouca produção escrita a 

respeito do histórico dos museus, são utilizados os textos produzidos e publicados nas 

páginas eletrônicas de cada museu. Para os estudos de caso, foram realizadas visitas 

técnicas aos museus selecionados nas seguintes datas: 

 Museu de Ciências Naturais: 31 de outubro de 2014; 

 Museu de Ciência e Tecnologia: 01 de novembro de 2014; 

 Natural History Museum: 22, 23 e 24 de junho de 2015; 

 Museum für Naturkunde: 01, 02, 04 e 05 de julho de 2015; 

 Muséum National d’Histoire Naturelle: foi realizado um estágio na Galerie 

d’Anatomie comparée et Paléontologie entre 28 de setembro e 27 de 

novembro de 2015, sob a supervisão da senhora Cécile Colin-Fromont, 

responsável pela galeria. 

 

Foram realizadas análises qualitativas sobre os museus e suas diferentes salas que 

abordam o tema “Tempo Geológico”. Os museus nacionais e internacionais selecionados 

para a presente investigação são o Museum für Naturkunde Berlin, Natural History Museum 

em Londres, o Museu de Ciências Naturais – Porto Alegre e o Museu de Ciência e 

Tecnologia PUCRS. Na visita ao museu de Berlim foram visitadas as salas Saurierwelt, 

Kosmos und Sonnesystem e Evolution in Aktion. No museu de Londres foi visitada a sala 

From the beginning. No Museu de Ciências Naturais foi analisada a exposição de longa 

duração, enquanto no Museu de Ciência e Tecnologia foram analisadas as salas de 

Milhões de anos e Planeta Terra. No Muséum National d´Histoire Naturelle foram 

analisadas as seguintes galerias: a Grand Galerie de l´Évolution e a Galerie d´Anatomie 

comparée et de Paleontologie. 

 Para a organização dos resultados obtidos através das visitas foi confeccionada 

uma tabela onde são descritos os objetos utilizados na exposição, além de uma planta da 

exposição de cada museu descrevendo a disposição das peças e painéis. 
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2.3  Metodologia para a tabulação dos dados 

 

 

Para a apresentação dos resultados, foram definidas duas etapas de tabulação de 

dados. A primeira etapa consistiu na listagem das exposições com seus objetos, recursos 

digitais, legendas e painéis. Cada exposição abordada na presente pesquisa possui uma 

página de listagem (From The Beginning, Saurierwelt, Kosmos und Sonnesystem, 

Evolution In Aktion, Les Vertebres, Les Invertebres, L’Evolution de la vie, Exposição de 

longa duração do Museu de Ciências Naturais, Planeta Terra, Milhões de anos).  

 A segunda etapa consistiu no preenchimento de uma tabela de organização dos 

dados indicando o número de peças e textos utilizados. A mesma tabela é utilizada como 

base para a identificação dos principais conceitos/temas abordados nas exposições. A 

tabela possui quatro colunas que foram preenchidas cada linha por uma vitrine ou painél 

individual.  

 A primeira coluna da tabela é intitulada “Setor do museu”, onde encontra-se a 

informação a respeito de qual exposição está em questão. Se o museu apresenta uma 

subdivisão temática apresentada na própria exposição, esta informação também será 

inclusa nessa coluna. A segunda coluna é “Localização”, e possui ligação direta com a 

planta de cada sala de exposição desenhada para a pesquisa. Ela diz respeito ao local da 

sala onde o objeto pode ser encontrado. No espaço descrito como “Título”, foi colocado o 

nome do tema ou título do texto expositivo em questão. Em “Composição” foram listados 

todos os diversos elementos expográficos encontrados na “vitrine” (fóssil, réplica, 

reconstrução, multimídia, imagem, painél com texto, placa, legenda com texto, etc).  

 

Setor do museu Localização Título Composição 

    

Figura 01: Modelo da tabela de análise de dados 

Crédito: BOMBONATO, R.R. 
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Após a tabulação de todas as exposições, foram criados gráficos individuais, 

baseados nas tabelas, levando-se em consideração sete critérios. Esses critérios são:  

 Fóssil ou Peça Original: foram considerados os fósseis e objetos 

originais em exposição, como animais inteiros ou em partes (na forma 

de taxidermias), fósseis e rochas (os fósseis e animais-tipo são inclusos 

nessa categoria, sendo apontados no texto da descrição do objeto); 

 Modelo ou Réplica: são cópias de fósseis feitas em diversos materiais; 

 Reconstrução Osteológica: são considerados os esqueletos originais 

dos animais atuais e as reconstruções de esqueletos a partir de fósseis 

de animais extintos, ambos montados em pose, que podem ser totais ou 

parciais (podendo ser compostas por elementos ósseos modelados ou 

que alternam fósseis autênticos e réplicas de alta precisão). São 

consideradas reconstruções todas as peças em montagem osteológica, 

sejam elas réplicas de peças de outros museus ou do próprio;  

 Escultura ou Representação: são semelhantes às reconstruções 

osteológicas, porém representam o animal em vida (embora semelhante 

às reconstruções, as representações em vida ajudam uma melhor 

visualização do animal pelo visitante); 

 Imagem ou Ilustração: podem ser imagens de mapas, tabelas, 

esquemas, ou até mesmo ilustrações feitas pelo próprio museu de cada 

animal ou de grupos (são consideradas apenas as ilustrações que não 

estão presentes em painéis, pois estes são considerados como um 

objeto único para o presente estudo); 

 Painél ou Legenda com texto: variam entre painéis de texto introdutórios, 

placas com texto, painéis e legendas com texto (apenas as legendas 

que possuem algum texto além do nome do objeto foram consideradas), 

sendo contados unidades de textos, e não número de palavras; 

 Multimídia: nessa categoria entram os mais diversos recursos 

interativos, como vídeos, painéis eletrônicos, totens e as legendas 

dinâmicas (no caso do Museum für Naturkunde). 

 

A partir dessa divisão, foi realizada a contagem dos elementos de cada exposição 

e construído um gráfico para a análise quantitativa. A análise qualitativa também levou em 
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consideração os resultados obtidos na tabulação dos dados, porém com maior foco no tipo 

de objeto exposto do que na quantidade de objetos. Foi decidido que os resultados seriam 

apresentados em porcentagem (nos gráficos) para evitar que a diferença de tamanho (e 

quantidade de objetos totais) entre as exposições seja considerada como um fator. 

Para a análise das exposições, foram selecionados quatro grandes temas que 

estão presentes nas exposições. Os temas selecionados são “A origem do Universo”, “A 

origem e desenvolvimento da Vida na Terra” e “Vida atual/Antropoceno”. Foram 

selecionadas, então, as exposições e seus trechos que apresentam um dos temas. 

Algumas exposições foram divididas em trechos, considerando-se os mapas das 

exposições criados para a pesquisa, para proporcionar uma comparação com o menor 

número de divergências. Cada grupo de exposições sobre um tema foi separado e 

analisado. 
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III.  OS MUSEUS DA PESQUISA 

 

 

3.1  Museus de História Natural no Brasil, na Alemanha, no Reino 

Unido e na França 

 

 

A Europa do século XIX até a primeira metade do século XX, onde o orgulho cívico 

e o movimento de livre educação eram as principais causas do desenvolvimento, teve uma 

grande proliferação de museus, tanto em quantidade, como em qualidade museológica 

(GIL, 1994). A Inglaterra abriu cerca de 100 museus entre os anos de 1827 e 1887, 

enquanto a Alemanha abriu mais de 50 museus entre os anos de 1876 e 1880 (LEWIS, 

2014). Esse período foi a primeira explosão dos museus na Europa. 

No próprio século XIX, esses mesmos museus foram utilizados como instrumentos 

de integração cultural, contribuindo para a definição da cultura nacional de cada país 

(CURY, 2014). Em seu processo de democratização, esses museus começaram a orientar 

suas exposições para a educação pública (LOGAN & PUCKERING, 2014). 

 Os museus de História Natural no Brasil começam a surgir com a crise do Antigo 

Sistema Colonial e a transferência da corte portuguesa para o país no século XIX (LOPES, 

1993). O primeiro museu fundado no país foi o Museu Nacional no Rio de Janeiro, então 

Museu Real (BANCO SAFRA, 2007) em 6 de junho de 1818. Na época, a prática científica 

no Brasil consistia na coleta, descrição e classificação de elementos integrantes da 

natureza local. Entretanto, a consolidação dos museus de História Natural no Brasil ocorre 

apenas entre 1870 e 1930, através da criação do Museu Paulista e do Museu Emilio Goeldi, 

que junto com o Museu Nacional, seguiram modelos de organização museológica européia 

(LOUREIRO et al, 2007).  

  A distância entre as datas de criação dos museus brasileiros e europeus possui 

certa influência na quantidade de museus que existem em cada país. O Brasil possui 3.025 

museus espalhados em seus 8.515.767 km2, sendo 397 do Estado do Rio Grande do Sul 

e 63 na cidade de Porto Alegre (IBRAM, 2011). Já na Alemanha existem mais de 6.358 

museus em seus 357.051 km2 (amostragem mais recente de 2013), de acordo com o 
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EUROPEAN GROUP ON MUSEUMS STATISTICS (EGMS, 2015). Semelhante a 

Alemanha, o Reino Unido possui 1.732 museus (amostragem mais recente de 2012) em 

seus 244.820 km².  A França, em 2003 (amostragem mais recente), possui um total de 

1.173 em seus 632.835 km2 (EGMS, 2015). Estes dados apontam uma realidade muito 

diferente da brasileira. 

Os museus de História Natural de hoje continuam a ser formados por suas coleções 

de espécimes autênticos que permitem o estudo sistemático da natureza. Essas coleções 

ganharam grande importância na promoção da educação e da divulgação no domínio das 

Ciências Naturais. Esses museus são instituições dedicadas às Ciências Naturais em que 

a pesquisa e a divulgação cientifica se encontram, completando-se e enriquecendo-se 

mutuamente (GIL, 1994). 

 

 

3.2  Museum für Naturkunde Berlin 

 

 

A história do Museum für Naturkunde Berlin tem início no ano de 1810, durante o 

primeiro boom dos museus na Europa, quando a Fundação da Universidade de Berlim uniu 

três museus, o Museu de Anatomia e Zootomia, o Museu de Mineralogia e o Museu de 

Zoologia. As coleções de cada Museu eram das mais diversas. As coleções zoológicas 

eram constituídas por corais e caranguejos, pela coleção particular de aves brasileiras do 

Conde Johann Centruris von Hoffmannsegg e pela de aves da Sibéria de Peter Simon 

Pallas. As coleções de insetos foram adicionadas apenas em 1818. O Museu de 

Mineralogia era sucessor do Gabinete Real de Minerais e incluía as coleções de Freiherr 

von Schlotheim, Leopold von Buch e Alexander von Humboldt. Já o Museu de Anatomia e 

Zootomia era um local dedicado a pesquisa. 

Até a construção de um novo edifício em 1880, as coleções ficavam expostas na 

Universidade e eram mais visitadas pelos próprios estudantes já que o público geral 

deveria marcar hora para a realização da visita (GLAUBRECHT et al, 2007). Sua 

construção durou nove anos, sendo concluída em 1889 com a inauguração do museu em 

2 de dezembro do mesmo ano. A partir desse ano, o museu recebeu e abrigou inúmeros 

espécimes coletados nas colônias alemãs e em diferentes expedições (MNK, 2015a). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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 A ideia original da concepção do Museu seria de dar acesso aos visitantes a todas 

as coleções do Museu, sem exceções. Entretanto, durante a construção do edifício, tal 

conceito foi alterado (MNK, 2014). A nova concepção do museu foi baseada na teoria de 

Möbius (Professor Karl August Möbius (1825-1908), da Universidade de Kiel, criador e 

primeiro diretor do Museu Zoológico de Kiel e ex-diretor do Museum für Naturkunde Berlin). 

O essencial da teoria museológica de Möbius é a clara separação entre a coleção cientifica 

para fins de pesquisa e, portanto, tão completa quanto possível, e aquela que é exibida ao 

público não especialista. Esta última coleção deveria ser baseada na anterior, mas 

organizada criteriosamente de modo a conter apenas os exemplares mais representativos 

(ou suas reproduções fieis) que ilustrassem para não-especialistas, os temas tratados (GIL, 

1994). Essa divisão do acervo em duas coleções, uma científica e outra para a exposição 

também foi aplicada no Natural History Museum, através de seu diretor Sir William Henry 

Flower (1831-1899), através da chamada “New museum idea” (ver abaixo). 

As coleções, principalmente zoológicas, do Museu cresceram a tal ponto que um 

novo anexo teve que ser construído para abrigar as novas peças. O novo anexo, a ala 

leste, levou três anos para ser concluído, sendo inaugurado em 1917 (MNK, 2014).  

Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, o museu passou por sérias dificuldades 

e a ala leste (na época, a sala de grandes mamíferos, atualmente a seção de espécimes 

em álcool) foi destruída junto com suas peças. Por esse motivo, quase todos os itens do 

museu foram guardados em locais seguros. Isso não impediu a reinauguração do museu 

logo após o final da Guerra, em 16 de setembro de 1945 (MNK, 2015b). A reconstrução da 

ala leste, porém, só ocorreu em 2006. 

 Depois da Queda do Muro de Berlim e da Reunificação da Alemanha em 

1989/1990, o museu se reorganizou em três institutos: de Mineralogia, de Paleontologia e 

de Zoologia Sistemática. Em 1992 o museu passou por uma reforma do telhado e da 

fachada. Com a escolha do novo diretor geral do museu em 2006, este foi reorganizado 

em três seções: Pesquisa; Coleções e; Exposições e Educação Pública. Devido a sua 

grande importância que ultrapassa os limites de sua região, o museu se tornou Stiftung 

öffentlichen Rechts (fundação sob lei pública) e membro da Associação Leibniz (MNK, 

2015c). Sendo uma fundação, o museu é regido por um Conselho Administrativo, pelo 

Diretor Geral do museu e por um Conselho Científico. 

 No início dos anos 1930, os ossos de um dinossauro (Giraffatitan brancai) 

encontrados na expedição de Tendaguru, na Tanzânia, chegaram ao museu para a 

montagem no maior átrio, onde continua até hoje. Mais de 250 toneladas de fósseis 
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chegaram ao Museu, fruto dessa expedição. No ano de 2007 foi concluída a construção e 

reforma dos salões de exposições temporárias. Sob o título “Evolução em Ação” (“Evolution 

in Aktion”), inúmeros tópicos de pesquisas sobre o tema “evolução da Terra e da vida nela” 

foram apresentados ao público (MNK, 2015d). 

 Atualmente, o museu alemão abriga em suas coleções: 120 000 sons de animais 

em registro digital; 250 000 minerais e rochas; 3 milhões de fósseis; 276.000 animais 

preservados em álcool e; cerca de 25 milhões de espécimes zoológicos (MNK, 2014). A 

coleção total do museu gira, hoje, em torno de 30 milhões de exemplares. 

 Hoje, o Museu possui onze galerias de exposição dividas por temas (Figura 02), 

com alguns espaços ainda fechados para o público por motivo de reformas (salas 

estampadas na planta abaixo). O hall central apresenta a exposição Saurierwelt (sala 1 na 

planta), que leva o visitante de volta ao período Jurássico. Ela apresenta os achados da 

expedição de Tendaguru, além de fósseis diversos de animais e plantas, reconstruções 

osteológicas e totens eletrônicos.  

 

 

Figura 02: Planta do Museum für Naturkunde, Berlim 

Fonte: MNK, 2014 
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 A segunda galeria é System Erde (sala 2 na planta), onde os visitantes podem 

observar os diferentes processos que ocorrem no planeta, sua evolução e as 

consequências dessas mudanças na vida animal e vegetal. A próxima galeria é Kosmos 

und Sonnesystem (sala 3 na planta), uma exposição focada nas dimensões do espaço e 

tempo no nosso universo. No centro da sala, os visitantes encontram uma projeção sobre 

a origem e o desenvolvimento do universo. Essa exposição também conta com diversos 

minerais e meteoritos expostos. 

 A galeria seguinte é Evolution in Aktion (sala 5 na planta), onde os visitantes se 

deparam com os diferentes mecanismos evolutivos, que nos ajudam a entender a 

aparência, comportamento e diversidade de animais e plantas. Vögel (sala 8 na planta) é 

uma exposição dedicada às mais diversas aves encontradas ao redor do mundo, 

totalizando 300 exemplares. A exposição Einheimische Tiere (sala 7 na planta) é uma 

galeria com três dioramas construídos entre 1918 e 1925, um penhasco rochoso na 

Islândia e duas paisagens dos Alpes, uma da época em que o diorama foi construído e 

outra de como o cenário era 100 anos antes (em 1818, aproximadamente).  

 Uma das galerias mais tradicionais em sua expografia é Mineralien (sala 12 na 

planta), a maior coleção de minerais da Alemanha. Nela, estão expostos minerais e rochas 

de grande valor científico e estético.  

 A exposição Forschungssammlungen (sala 10 na planta) se encontra na ala 

destruída por bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, essa ala 

abriga as coleções de álcoois, com itens de até 200 anos de idade.   

Präparations (sala 11 na planta) é uma exposição que permite aos visitantes 

observarem o que acontece nos bastidores do museu, como a manutenção das peças 

antigas e montagem das novas. Kellers modele (sala 9 na planta) é uma exposição com 

diversos modelos de insetos (aumentados 50 vezes) construídos por Alfred Keller. A galeria 

Fossilien (sala 6 na planta) estará fechada até o final de 2016 devido as reformas do 

Museu. A sala 4 no mapa é utilizada para abrigar, atualmente, as exposições temporárias. 
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3.3  Natural History Museum de Londres 

 

 

Em 1920, o Reino Unido possuía 424 museus, sendo que 215 destes foram 

fundados ou construídos entre os anos de 1890 e 1914 (KAVANAGH, 1998).  Pode-se 

dizer que o Natural History Museum tem origem em 1753, quando naturalista e 

colecionador Sir Hans Sloane (1660- 1753) doou sua coleção de curiosidades para o país. 

Ao longo de sua vida, Sloane reuniu mais de 80.000 objetos e livros a respeito dos mais 

diversos temas (JANSON-SMITH, 2015). 

 Embora a coleção de Sloane tenha sido a origem do Museu Britânico, o crescimento 

do seu braço focado na História Natural ocorreu devido aos esforços de Richard Owen 

(1804-1892). Owen foi um dos anatomistas mais ilustres do seu tempo, conhecido do 

público por suas reconstruções de animais extintos e por cunhar a palavra "dinossauro" 

(THACKRAY & PRESS, 2006). A maior contribuição de Owen se refere a questão da falta 

de espaço do antigo British Museum (onde era superintendente do departamento de 

História Natural) e a luta por um museu separado de História Natural. O principal motivo da 

separação foi o crescimento das coleções e do aumento de pessoal, enquanto que o 

espaço original disponível permaneceu o mesmo.  Owen calculou quanto espaço seria 

necessário para a exibição correta das diferentes classes de objetos de História Natural, e 

elaborou o plano do novo museu de História Natural, com diferentes áreas de exposição 

(THACKRAY & PRESS, 2006). Ele sugeriu a seguinte separação: obras dos seres 

humanos “Man” (livros, manuscritos, antiguidades), que ficariam no British Museum e; as 

obras de Deus “God” (História Natural), que seriam transferidas para o novo museu.  

 O local escolhido era em South Kensington e o arquiteto Alfred Waterhouse (1830-

1905) projetou o novo museu com arquitetura romântica germânica. O museu foi 

inaugurado em 18 de abril de 1881. Quatro ruas elegantes foram construídas, a Exhibition 

Road, Cromwell Road, Queensgate and Kensington Gore. Com o tempo, tais ruas uniram 

um grande complexo de edificios e instituições dedicadas ao estudo das artes e ciência 

(NHM, 2015a). 

 O edifício foi concluído em meados de 1880, e os departamentos de Mineralogia, 

Botânica e Geologia foram a ocupar o novo espaço (THACKRAY e PRESS, 2006). As 

coleções levaram mais de um ano para serem totalmente transferidas para South 

Kensington. A última foi a coleção zoológica, apenas em 1882, com 97 dias de trabalhos. 
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 Na sua inauguração, o Museu recebeu mais de 17 500 visitantes. Por muitos anos, 

o Museu continuou se chamando British Museum (Natural History), ou BMNH, já que era 

apenas um departamento do British Museum. O museu conseguiu sua independência do 

British Museum em 1963, e em 1992 teve seu nome alterado para Natural History Museum 

(PARKER, 2010). 

 Entre os anos de 1884 e 1898, Sir Henry William Flower foi nomeado o novo diretor 

do museu londrino. Durante sua gestão, Flower introduziu uma política de administração 

de coleções que se disseminou pela Europa e pelo mundo, a New Museum Idea, que 

consistiu na divisão da coleção do museu em duas: a coleção cientifica, dedicada aos 

pesquisadores para o estudo no museu, e a coleção para exposição, dedicada a educação 

pública (LATHAM & SIMMONS, 2014). 

 O museu tentou, na década de 1990, transformar sua abordagem da geologia, 

substituindo sua antiga exposição com inúmeras vitrines com a antiga coleção de 

mineralogia, pela exposição Earth. Essa exposição aborda questões atuais sobre 

diferentes fenômenos naturais do planeta Terra e seu impacto social. Faz uso de recursos 

interativos de informática e aparatos manipuláveis e comunicacionais, com painéis 

explicativos eletrônicos de projeção de imagem, e instalações de simulação (CLARKE, 

2002). 

 Hoje o museu abriga em suas coleções quase 80 milhões de exemplares, sendo: 6 

milhões da coleção botânica; 34 milhões da coleção de entomologia; 29 milhões da coleção 

de zoologia; 7 milhões de fósseis; 500 000 minerais e rochas e; 1,5 milhões de livros, 

manuscritos e ilustrações científicas (NHM, 2015b). 

 Semelhante ao museu de Berlim, o Natural History Museum é regido por um 

Conselho que se reúne para escolher o novo diretor do museu, de acordo com o British 

Museum Act de 1963. O Conselho é formado por 12 pessoas, das quais oito são 

selecionados pelo Primeiro Ministro, um é selecionado pela Secretaria de Estado para 

Cultura, Mídia e Esporte, e três são selecionados pelo próprio Conselho (NHM, 2015c). 

 O Museu sofreu algumas mudanças estruturais, entre elas a criação do Darwin 

Centre. Esse “prédio” dentro do Museu é um laboratório “visitável”, com animais e plantas 

diversos. A segunda é uma área que foi parcialmente bombardeada durante a Segunda 

Guerra Mundial, que foi reconstruída. O Museu possui, atualmente, 23 salas de exposição 

(Figura 03). 
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 Figura 03: Planta do Natural History Museum, Londres 

Fonte: NHM, 2015b 

  

 

O Central Hall é a entrada do Museu. Nele o visitante encontra um dos ícones do 

NHM, a reconstrução osteológica de um Diplodocus, ou Dippy, como é conhecido pelos 

visitantes, doado pelo Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, EUA. Esse 

saurópode é um dos dinossauros mais compridos descobertos e ocupa 26 metros do Hall 

central. Ao longo deste também, existem oito alcovas (ou Wonder Bays, como são 

chamadas). Cada uma possui diferentes maravilhas do mundo animal, como o crânio de 

um mamute, a carapaça de um Glyptodon, um ninho de vespas e um quartzo com 

incrustações de ouro (JANSON-SMITH, 2015). 

 Como já citado antes, o Museu construiu um novo complexo, o Darwin Centre, que 

reúne laboratórios funcionais de entomologia, zoologia e botânica, e reserva técnica para 

algumas coleções. Lá os visitantes podem assistir enquanto 200 pesquisadores do Museu 

trabalham. Do lado de fora do Museu, o visitante encontra o Wildlife Garden, um jardim 

inaugurado em 1995 criado para ilustrar os ambientes britânicos, como o prado, lagos, 

bosques e charnecas (JANSON-SMITH, 2015). 
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 Ao subir as escadarias do Hall central, o visitante encontra uma sala dedicada às 

diversas coleções do Museu. Treasures – ou Cadogan Gallery – é uma pequena galeria 

com 22 objetos selecionados da longa lista de peças das Ciências da Terra e da Vida, pelo 

seu valor, fama e raridade. É uma galeria com iluminação discreta, em que os objetos são 

tratados como jóias. Do lado oposto da galeria está uma seção de uma sequoia de cinco 

metros de diâmetro (JANSON-SMITH, 2015). 

 A Minerals Gallery expõe apenas 10% da coleção do Museu de rochas e minerais. 

Esta galeria possui ainda possui 350 espécimes da coleção de Sir Hans Sloane. Grande 

parte da coleção é composta por rochas e minerais da Europa e das colônias britânicas na 

África e do extremo Oriente. Dentro da galeria de minerais encontra-se um cofre, com os 

espécimes mais preciosos da coleção de mineralogia (JANSON-SMITH, 2015). 

 Uma das galerias do Museu apresenta a coleção de fósseis de répteis marinhos, 

como ichthyosaurus, plesiosaurus, pliosaurus e mosasauros e os primeiros crocodilos. 

Nessa galeria se encontra uma reconstrução osteológica de uma preguiça Megatherium 

de quatro metro de altura. 

 A galeria Creepy crawlies possui modelos aumentados de diversos insetos, 

aracnídeos e outros artrópodes. Além dos modelos, a galeria conta com espécimes, vídeos 

e a coleção de Henry Walter Bates (com mais de 14 000 espécimes) (JANSON-SMITH, 

2015). 

 A Ecology Gallery conta com uma exposição sobre as ideias básicas de ecologia e 

as conexões entre os seres vivos, além de apresentar o impacto de nossa espécie no 

mundo natural e atitudes que podem ser tomadas para reduzir os danos causados pelo 

Ser humano (JANSON-SMITH, 2015). A galeria Birds apresenta os mais diversos 

pássaros, avestruzes, beija-flores exóticos, pavões e ovos. São expostos animais 

taxidermizados atuais, um fóssil de Archaeopteryx e diversos ovos (JANSON-SMITH, 

2015).  

 Uma das exposições mais populares do Museu londrino é Dinosaurs, onde 

reconstruções osteológicas de diferentes dinossauros estão suspensas em plataformas. A 

exposição também conta com um Tyrannosaurus rex animatrônico. 

 Outra grande galeria do Museu é a Mammals Gallery. Essa galeria é dividida em 

duas partes, com expografias diferentes. A primeira é uma exposição clássica, com animais 

em vitrines de vidro. A segunda área expositiva possui um aspecto “teatral” (JANSON-
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SMITH, 2015), com grandes mamíferos expostos, mostrando a diversidade da vida, com 

animais atuais e extintos, além de uma grande baleia azul como peça principal.  

 Na galeria Images of nature, o visitante explora diferentes obras desenvolvidas por 

cientistas do Museu, especialistas em imagens e fotógrafos, que retratam de diversas 

maneiras o mundo natural.  

 Uma galeria específica difere das outras por causa dos seus objetos expostos. 

Human Biology é uma exposição com apenas um cérebro e uma medula espinhal como 

espécimes. O resto do espaço expositivo é composto por modelos, vídeos e objetos 

interativos, sobre o funcionamento do corpo humano, suas diferentes camadas e seu 

desenvolvimento.  

 Marine Invertebrates é uma exposição com as mais diversas conchas, corais e 

outros seres vivos dispostos em uma sala, vizinha à Fishes, amphibians and reptiles. Nessa 

segunda sala estão expostos sapos, crocodilos, peixes e outros. 

 A exposição que liga o prédio de Waterhouse com a ala construída em 1930 do 

Museu é Lasting Impressions, com espécimes que podem ser tocados pelos visitantes. 

Cada objeto carrega uma marca de sua história. São conchas com sons do oceano, rochas 

com as marcas de altas e baixas de corrente ou seções de troncos com marcas de 

crescimento.  

 Nessa ala mais recente, são encontradas as exposições a respeito dos processos 

do nosso planeta. O Earth Hall é o primeiro, onde o visitante se depara com uma 

reconstrução osteológica de um Stegosaurus (feito a partir do fóssil mais completo já 

encontrado no mundo). Nesse átrio também são expostos inúmeros minerais e rochas em 

vitrines.  

A primeira exposição que o visitante encontra ao subir as escadas do Earth Hall é 

Volcanoes and Earthquakes, uma exposição que explora a dinâmica interna do nosso 

planeta e como ela molda a superfície da Terra. Restless Surface também aborda as 

mudanças que acontecem na superfície do planeta, causadas dessa vez por agentes 

externos (tempestades, gelo, deslizamentos de terra, etc). 

 O Museu possui mais uma galeria de minerais e rochas, entretanto a galeria Earth´s 

Treasury possui uma expografia diferente das salas de mineralogia tradicionais. Jóias, 

cristais, ouro e outros minerais preciosos estão em exposição, na sua forma natural e 

adaptados para o uso do Ser humano, uma exposição para celebrar a riqueza do nosso 

planeta. Em contra-mão, a galeria Earth Today and Tomorrow é uma exposição que discute 
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a magnitude do impacto que o Ser humano causa no planeta, além de propor a discussão 

de soluções para o futuro. 

 A última galeria do Museu é From the Beginning (sala de exposição realçada em 

vermelho na planta acima). Essa exposição é dividida em 3 momentos (salas interligadas), 

a primeira discute o processo de formação do Universo e o desenvolvimento dos planetas, 

uma segunda aborda a origem da vida unicelular e seu desenvolvimento em seres 

multicelulares, e, por fim a última sala apresenta a evolução da vida na Terra através de 

modelos, fósseis, vídeos e reconstruções. 

 

 

3.4  Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris 

 

 

O Muséum National d´Histoire Naturelle de Paris é o mais antigo de todos os 

museus desta pesquisa. Em 1635, nasce o Jardin des Plantes Médicinales do rei Louis XIII 

(1601-1643), um local de formação de médicos e apotecários, entre eles o médico do rei. 

Durante muitos anos, o Jardim era exclusivamente dedicado à medicina. A partir do retorno 

do botânico Joseph Pitton de Tournefort de uma viagem, a vocação do Jardim começou a 

ser modificada. Da viagem, foram trazidos objetos etnográficos, além das ervas já previstas 

(JAUSSAUD, 2004). 

Em 1729, foi criado o cargo de garde du cabinet, ou guarda do gabinete. Um dos 

principais diretores do gabinete foi Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-1788). 

Buffon assumiu a direção do gabinete em 1739 e transformou o Jardim de Plantas em um 

verdadeiro centro de pesquisa (DAUGERON, 2009). O diretor foi responsável por aumentar 

o número de espécimes do Jardim (botânicos, paleontológicos, geológicos e zoológicos).  

Entretanto, o Museu de História Natural de Paris como conhecemos hoje é fruto 

direto da Revolução Francesa, que modificou os rumos do país (MATHIEU, 1987). Em 

1793, foi assinado o Decreto da Convenção pelos líderes da Revolução, o que impôs uma 

reforma na organização do Jardim. O novo modelo rompeu totalmente com o Antigo 

Regime francês, permitindo uma nova administração e um novo modelo de museu. 
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Ocorreu, então, a união de inúmeras coleções particulares do rei francês, como o 

antigo jardim real das plantas medicinais, o zoológico real e outras coleções espalhadas 

pelo país. Ainda hoje se mantém como um dos mais notáveis museus de seu gênero (GIL, 

1994). O espaço sofreu algumas mudanças físicas, principalmente por causa das suas 

zonas úmidas, que foram aterradas. O Jardim também dobrou de tamanho desde a 

nomeação de Buffon como administrador, em 1739 até as últimas parcelas de aquisições 

em 1785 (BLANCKAERT, 1997). 

O Museu continuou a receber coleções ao longo dos anos após a Revolução, como 

os animais do antigo zoológico real de Versalhes, em 1794. As autoridades revolucionárias 

também ordenaram a transferência da coleção de História Natural de Chantilly. Além desse 

evento, outras produções de Arte e da natureza foram confiscadas, catalogadas e enviadas 

a Paris de outros lugares da França e, eventualmente, de outras partes da Europa 

conquistadas pelo exército revolucionário (como a Bélgica, Holanda e Itália) (SPARY, 

2005). 

A transformação do Jardim em um Museu público não foi apenas uma revolução 

museológica (por causa do acréscimo de coleções), mas também uma revolução 

metodológica (DAUGERON, 2009). Foi desenvolvida uma relação mais forte com os 

objetos expostos. Assim como o Natural History Museum de Londres, o Museu francês 

separou as suas exposições em objetos naturais e artificiais (feitos pelo Ser Humano), 

tirando peças de Antropologia da Galeria de Paleontologia. 

 Em sua grande extensão, a instalação do museu ainda abriga estufas, herbários, 

as coleções de animais, minerais e fósseis. Em suma, essa vocação enciclopédica do novo 

estabelecimento se desdobra, passo a passo, durante todo o Iluminismo (BLANCKAERT, 

1997). O conjunto Muséum National d’Histoire Naturelle possui unidades em diversas 

cidades francesas, entretanto, a sede é em Paris. 

 A importância deste museu não se resume apenas às suas exposições e coleções. 

O Museu foi usado como local de instrução nos primeiros anos da República, quando 

quase todos os aspectos do indivíduo se tornaram questões públicas. O museu era valioso 

para os jacobinos em razão do que ele simbolizava (ao recolher as coleções reais em um 

lugar central e declará-las bem comum da sociedade, a coleção real passou de um 

gabinete particular para um museu público, logo, os jacobinos declararam as coleções 

como bens da nação e não mais de uma pessoa). Tanto os objetos de Arte e da natureza 

como as celebrações revolucionárias eram apenas diferentes aspectos de uma mesma 
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“instituição”, onde o show público foi reformulado para tocar o cidadão de sensibilidade 

(SPARY, 2005). 

 Vale lembrar que a instituição parisiense se afirmou sob a direção de Buffon: o 

reconhecimento internacional de suas obras, a criação de uma rede global de 

correspondentes para alimentar e enriquecer suas coleções e descrições da natureza, a 

expansão do trabalho contínuo e de renovação do edifício e os argumentos do pessoal de 

diferentes departamentos são todos os elementos da marca do Jardim (CORSI, 1997). 

 O museu francês é um museu nacional (desde a Revolução Francesa) e é 

composto pelas seguintes instituições: Jardin des Plantes, Grande Galerie de l´Évolution, 

Galerie des Enfants, Galerie de Minéralogie et de Géologie, Galerie d´Anatomie comparée 

et de Paléontologie, Cabinet d´Histoire du Jardin des Plantes, Galerie de Botanique, 

Grandes Serres du Jardin des Plantes, Ménagerie (le zoo du Jardin des Plantes), Musée 

de l´Homme, Parc Zoologique de Paris, Arboretum de Chèvreloup, Marinarium de 

Concarneau, Réserve de a Huate-Touche, Abri Pataud, Harmas de Fabre,  Jardin alpin La 

Jaysinia e o Jardin botanique exotique de Menton. O museu possui em seu acervo geral 

mais de 68 milhões de exemplares (MHN, 2015). 

 Por causa da grande quantidade de museus que fazem parte do Museum National 

d’Histoire Naturelle, foram selecionadas para a presente pesquisa duas das mais 

tradicionais galerias, a Grande Galerie d’Evolution e a Galerie d’Anatomie comparée et 

Paléontologie. A Grande Galerie d’Evolution reinauguração com um novo projeto 

museográfico em 1994, mas é herdeira da Galerie de Zoologie, de 1889, e, atualmente, 

possui 3 exposições permanentes. Ocupando os dois primeiros andares da galeria 

encontra-se a exposição La diversité du vivant (Figuras 04 e 05). Essa exposição é dividida 

em dois andares, o térreo aborda a diversidade dos animais marinhos, enquanto o primeiro 

andar possui os animais terrestres (VERSINI, 2009). 
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Figura 04: Planta da exposição La diversité du vivant – milieux marins, Grand Galerie d’Évolution, MNHN, 

Paris  

Fonte: MNHN, 2015 

 

 

Figura 05: Planta da exposição La diversité du vivant – milieux terrestres, Grand Galerie d’Évolution, MNHN, 

Paris  

Fonte: MNHN, 2015 
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 A segunda exposição é L’Evolution de la vie (Figura 06), em que a ideia de evolução 

é apresentada. Em seguida, os mecanismos da evolução são expostos, com o auxílio de 

estudos anatômicos, paleontológicos e da biologia molecular. A terceira exposição é 

L’Homme, facteur d’évolution (Figura 07), que leva em consideração uma escala de tempo 

menor. Enquanto os estudos da evolução levam em consideração o tempo geológico, essa 

exposição utiliza o tempo histórico. O impacto do Ser humano no meio ambiente, a extinção 

de espécies, a mudança nas paisagens naturais e a poluição são os principais temas 

abordados nessa exposição.  

 

 

Figura 06: Planta da exposição L’Evolution de la vie, Grand Galerie d’Évolution, MNHN, Paris  

Fonte: MNHN, 2015 
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Figura 07: Planta da exposição L’Homme, facteur d’évolution, Grand Galerie d’Évolution, MNHN, Paris  

Fonte: MNHN, 2015 

 

Já a Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie é uma das mais antigas do 

Museu parisiense, com origens no século XVIII (VIVES & COLIN-FROMONT, 2012). Em 

1806, a galeria foi aberta ao público geral. Desde então, poucas mudanças ocorreram. 

Uma das mudanças mais significativas foi a transferência de objetos de antropologia e pré-

história para um novo prédio (o Musée de l’Homme) após um bombardeio durante a 

Segunda Guerra Mundial. A galeria é dividida em três andares, cada um com uma 

exposição. A primeira que o visitante se depara é com a Galerie d’Anatomie comparée 

(Figura 08), onde estão expostos inúmeros esqueletos, órgãos e fetos para comparar a 

anatomia de diversos seres vivos.  
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Figura 08: Planta da exposição “Anatomia comparada”, Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie, 

MNHN, Paris  

Fonte: MNHN, 2015 

  

O segundo andar, a Galerie de Paléontologie (Figuras 09 e 10), é composto por um 

grande salão, onde fósseis, réplicas, reconstruções, modelos e imagens ilustram a 

diversidade de vertebrados do nosso planeta. O balcão possui a exposição sobre os seres 

invertebrados e, da mesma forma que a exposição sobre os vertebrados, utiliza fósseis, 

modelos, réplicas e imagens. 
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Figura 09: Planta da exposição “Os Vertebrados”, Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie, MNHN, 

Paris 

 Fonte: MNHN, 2015 
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Figura 10: Planta da exposição “Os Invertebrados”, Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie, MNHN, 

Paris 

Fonte: MNHN, 2015 
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3.5  Museu de Ciências Naturais de Porto Alegre 

 

 

O Museu Riograndense de Ciências Naturais foi criado através da Lei 2.728 de 

1955. O cientista Padre Balduino Rambo (1906-1961) foi o primeiro diretor da instituição, 

tendo como primeiros assistentes técnicos os pesquisadores Ludwig Buckup e Thales de 

Lema. O museu passou por uma série de mudanças de sede, até que em 1974, quando 

se concretiza a junção do Museu com o Jardim e do Zoológico sob as diretrizes da 

Fundação Zoobotânica (FZB). O órgão começa então a ser chamado de Museu de 

Ciências Naturais e passa a ocupar a atual sede, junto à Administração Central da FZB 

(MCN, 2014a). No começo, o Museu recebeu peças zoológicas e paleontológicas e 

coleções de periódicos científicos oriundas do Museu Estadual Júlio de Castilhos.  

Atualmente, o Museu de Ciências Naturais possui uma área física de 3 mil m2 que 

inclui laboratórios, gabinetes e salas de exposições – três salas, sendo uma da exposição 

de longa duração, uma de exposições de média duração e outra para exposições de curta 

duração (Figura 11).  

 

 

Figura 11: Planta do Museu de Ciências Naturais, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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O museu realiza a atividade de divulgação cientifica por meio de publicações em 

periódicos, guias e manuais de fauna e flora, além de sua exposição de longa duração a 

respeito da biodiversidade do Estado. Também são realizadas exposições temporárias e 

itinerantes, além de cursos, projetos educativos voltados à comunidade escolar e oficinas 

(MCN, 2014b).  

O espaço expositivo é dividido entre as exposições de longa, média e curta 

durações. A exposição de longa duração possui um total de 48 vitrines e três dioramas que 

contém exemplares da fauna e flora (atual e fóssil) do Estado. A exposição começa com 

organismos mais simples, até os mais complexos, sendo finalizada com as vitrines 

paleontológicas. 

As exposições de média duração e de curta duração são exposições onde são 

apresentados resultados de trabalhos de pesquisadores da própria instituição, de 

pesquisadores colaboradores e, no caso das exposições de curta duração, exposições 

convidadas. O museu também possui uma série de exposições itinerantes. No período 

desta pesquisa, a exposição “Dinossauros: ciência e ficção” itinerava por universidades do 

Estado. 

 

 

3.6  Museu de Ciência e Tecnologia PUCRS de Porto Alegre 

 

 

O Museu de Ciência e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) foi o resultado da união entre o antigo Museu de Ciências (de 

1967), a reunião de acervo espalhado na Universidade, doações de pessoas físicas, de 

outras instituições de ensino e comerciais (MCT, 2014a). Esse museu, além de 

desenvolver pesquisas a respeito da fauna e flora, antiga e atual da região, reuniu, ao longo 

dos anos, objetos de valor histórico.   

Uma das doações mais expressivas foi a coleção particular do museólogo Jeter 

Bertoletti, que formou primeiro o Museu de Zoologia da PUCRS, e depois foi incorporado 

para se tornar o Museu de Ciência e Tecnologia (PIERRO, 2015).  
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Pode-se dizer, então, que o Museu começou como um Museu de História Natural, 

com coleções sobre a natureza e os seres vivos. A partir de uma decisão da direção do 

Museu, as disciplinas de Física, Química e Tecnologia foram incorporadas às exposições.  

Quanto ao acervo de paleontologia do Museu de Ciência e Tecnologia, existem 

atualmente cerca de 4,7 mil fósseis de vertebrados, 1,5 mil fósseis de invertebrados e mil 

fósseis de plantas (MCT, 2014b).  A maior parte do material é proveniente de sedimentos 

do Permiano e do Triássico do Rio Grande do Sul, porém o museu ainda possui fósseis de 

formações brasileiras da Bacia do Paraná e de unidades sedimentares de outros países 

(como África do Sul, Alemanha e Reino Unido). A coleção paleontológica do museu 

também conta com onze holótipos e 40 parátipos. 

A coleção é composta por fósseis de aproximadamente 2 mil répteis, 1,8 mil peixes, 

1,5 mil invertebrados e mil mamíferos. Dentre esses, os exemplares mais representativos 

são os mesossaurídeos (do Permiano), dicinodontes (do Triássico) e a megafauna do 

Plesitoceno (como a preguiça-gigante Eremotherium e o mastodonte Haplomastodon). O 

museu utiliza esses materiais para produção de publicações científicas e para atividades 

de extensão e divulgação do museu junto a população local. A instituição visa, através de 

intercâmbios com outras instituições e da coleta de campo, aumentar a representatividade 

da amostragem de vertebrados do Permiano e do Cretáceo da Bacia do Paraná (MCT, 

2014c).   

A área total do museu é de 20 000 m2, sendo destes 12 500 m2 da área de 

exposição dividida em três pavimentos e um mezanino. O edifício possui um grande e 

amplo átrio central. As exposições se concentram no átrio e ao redor dele (em três 

andares). 

 O espaço expositivo está dividido em 4 pavimentos. No segundo pavimento 

encontram-se as exposições a respeito da dinâmica interna do planeta, Paleontologia, 

Mineralogia, Astronomia, o corpo humano, a evolução da vida na Terra. 

 No primeiro andar (ou pavimento) encontramos um aquário, em outra base ao lado, 

fazendo uma sala “fechada” com aranhas, no centro do pavimento o “Espaço do ciclomotor 

elétrico” (onde o visitante pode pilotar um ciclomotor elétrico) e o “Espaço dos mamíferos 

aquáticos” (com o esqueleto completo da Baleia-de-Bryde de 15 metros de comprimento) 

e um espaço infantil (Figura 12). As seções temáticas desse pavimento são “Mundo da 

Criança”, “Educação Ambiental” e “Interações Vivas”. 
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Figura 12: Planta do Primeiro Pavimento, MCT, Porto Alegre 

Fonte: MCT, 2015 

 

No segundo pavimento encontramos a exposição temporária “Ciência e cuidado”, 

que conta a vida de Florence Nightingale (fundadora da Enfermagem Científica) e o 

“Espaço Wallace” (com desenhos sobre a biodiversidade brasileira feitos pelo cientista 

inglês Alfred Wallace) (Figura 13). As outras exposições desse pavimento são “Universo”, 

“Planeta Terra”, “Dioramas”, “Milhões de Anos”, “Seres Vivos”, “Ser Humano”, “No 

passado” e “Saúde". 

 

http://www.pucrs.br/mct/institucional/espacos_eventos/
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Figura 13: Planta do segundo Pavimento, MCT, Porto Alegre 

Fonte: MCT, 2015 

 

No terceiro pavimento encontramos vários instrumentos sobre física, como um 

simulador de gravidade zero, e a exposição “CSI: Ciência contra o crime” (uma exposição 

que usa a ciência forense para desvendar o roubo de um osso de dinossauro de um museu) 

e a “10 anos na rota migratória da Baleia-Franca”, uma exposição fotográfica sobre os 

movimentos migratórios da baleia-franca do litoral argentino até as praias de Santa 

Catarina (Figura 14). Nesse pavimento, o visitante encontra também as exposições “Força 

e Movimento”, “Fluidos”, “Luz”, “Ondas e Som”, “Eletricidade e Magnetismo”, “Calor”, 

“Matéria e Energia” e “Tecnologia”. No último pavimento, o mezanino, encontram-se as 

exposições temporárias. Na ocasião da visita, a exposição era “Ciência no set” que trata 

sobre a ciência e tecnologia usada na produção de filmes. 

 

 

http://www.pucrs.br/mct/institucional/espacos_eventos/
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Figura 14: Planta do Terceiro Pavimento, MCT, Porto Alegre 

Fonte: MCT, 2015 

 

Embora não exista uma ordem lógica entre os temas dispostos no espaço, o 

segundo pavimento concentra os temas ligados às ciências naturais. Foram utilizadas para 

o presente estudo duas alas desse setor, a “Planeta Terra” e a “Milhões de anos”, que 

foram visitadas e analisadas para a pesquisa. O museu possui dioramas, vídeos, réplicas 

e restaurações de dinossauros nas suas exposições.  

 

 

 

 

 

 

http://www.pucrs.br/mct/institucional/espacos_eventos/
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IV. OS MUSEUS DE HISTÓRIA NATURAL E A ESCALA DO 

TEMPO GEOLÓGICO  

 

 

4.1  A evolução dos museus de História Natural 

 

 

Os antigos gabinetes de curiosidades europeus, que remontam aos séculos XVI e 

XVII, revelam, a princípio, um caráter enciclopedista (POSSAS, 2005). Com o tempo, as 

coleções que antes eram apenas sinônimos de poder e de destaque social passam a 

ganhar um caráter científico. 

 LUGLI (1998) lembra que as coleções dos gabinetes eram organizadas em dois 

grandes eixos, “Naturalia” e “Mirabilia”. No eixo “Naturalia” encontravam-se os exemplares 

dos reinos animal, vegetal e mineral. Já no eixo “Mirabilia”, encontravam-se os objetos 

produtos da ação humana.  

 A separação dos objetos em produzidos pelo Ser Humano e pela Natureza foi um 

marco importante para as coleções de História Natural (DAUGERON, 2009), uma ação que 

foi repetida pelos grandes museus europeus anos depois. Esse foi o primeiro passo para 

a especialização de coleções e colecionadores. 

Ao longo do século XVII, o caráter puramente colecionista dos gabinetes já não era 

suficiente para os colecionadores. Novos processos de investigação e ordenação 

começaram a surgir. A partir da classificação, novos passos seguiram, como a 

especialização de estudos e o estabelecimento de novos procedimentos de coleta e de 

conservação.  

 Com os novos procedimentos de coleta e conservação, foi uma questão de tempo 

para que as coleções se tornassem maiores do que seus locais de armazenamento. Novos 

locais, mas apropriados, foram providenciados para a salva-guarda dos objetos. 

Colecionadores se tornaram especialistas e estudiosos em zoologia, botânica e em outras 

disciplinas da história natural.  
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 Nesse cenário, surgem os museus. LOPES (1997) afirma que os museus foram 

espaços para a articulação do olhar dos naturalistas. Eles se transformaram a partir dos 

gabinetes de curiosidades em instituições de produção e disseminação de conhecimento. 

O museu se tornou ao longo do século XIX um local de legitimação de conhecimentos, e 

por consequência, de cientistas, que pesquisavam e divulgavam contribuições para o 

entendimento do mundo. 

 As expedições marítimas do século XVIII foram essenciais para o enriquecimento 

das coleções dos grandes museus europeus. A História Natural e a necessidade de 

abastecimento das coleções se encaixam no modelo de “Comissão” e "sistema colonial". 

Estas duas ações correspondem a duas modalidades de trabalho do poder da Ciência na 

hierarquia das relações (DAUGERON, 2009). A História Natural se insere na história do 

expansionismo europeu, onde as colônias não eram apenas fornecedoras de materiais, 

mas, principalmente, do “exótico”.  

 É importante ressaltar que, embora os museus possuam origem nos gabinetes de 

curiosidades, o Museu moderno, como instituição que conhecemos hoje, nasceu apenas 

durante a Revolução Francesa (BOYLAN, 1992). Durante o período revolucionário, os 

representantes do Terceiro Estado (a burguesia) exigiam uma participação ampla e 

democrática no Governo. Como resultado direto, surgiram os primeiros museus modernos 

da França, o Muséum National d’Histoire Naturelle e o Conservatoire des arts et métiers 

(Conservatório de Artes e Ofícios). O movimento revolucionário foi relevante em muitos 

pontos, entre eles a valorização do conceito de Nação.  

HOBSBAWM e RANGER (1984) utilizam o termo “tradição inventada” como um 

conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas. 

Tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, procuram inculcar certos valores e normas 

de comportamento através da repetição.  

Os países europeus, durante o período de criação de seus Estados, tiveram que 

incluir a chamada “tradição inventada” a fim de criar uma identidade nacional, algo que 

unisse a Nação e, ao mesmo tempo, a diferenciasse das Nações vizinhas. Tal busca 

provocou, posteriormente, um sentimento de orgulho da identidade criada por parte da 

população. Foi durante a Revolução Francesa, e outras, que a ideia de orgulho cívico 

alcançou o seu apogeu na Europa. 

 A Europa do século XIX até a primeira metade do século XX passou por um 

momento generalizado de orgulho cívico.  Cada nação, recém-formada ou não, possuiu 
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um movimento de autoafirmação de sua identidade nacional. Esse mesmo momento de 

orgulho cívico foi acompanhado de um movimento de livre educação da população (GIL, 

1994).  

 Essa mesma Europa observou uma grande proliferação de museus durante o 

mesmo período (GIL, 1994). A Inglaterra abriu cerca de 100 museus entre os anos de 1872 

e 1887, enquanto a Alemanha abriu mais de 50 museus entre os anos de 1876 e 1880 

(HISTORY OF MUSEUMS, 2014). Esse período representou a primeira explosão dos 

museus na Europa.  

 No próprio século XIX, os museus foram utilizados como instrumentos de 

integração cultural e da enculturação do popular para a definição da cultura nacional de 

cada país (CURY, 2014). Por mais de um século, museus de História Natural foram locais 

privilegiados de estudos sobre paleontologia, botânica, anatomia, geologia e áreas afins 

(LEWESTEIN & ALLISON-BUNNELL, 1998). Esses museus começaram a orientar suas 

exposições, inclusive as de paleontologia, para a educação pública (LOGAN & 

PICKERING, 2014).  

 Os museus passaram a ser reconhecidos como instituições didáticas, que mais do 

que nunca, atendiam a uma classe média com mais lazer, riqueza, mobilidade física e 

oportunidades educacionais (REILING & SPONAROVÁ, 2005). BERGER (2015) lembra 

que os museus de História Natural alegavam que suas exposições foram baseadas na 

Ciência produzida na época. No século XIX, a Ciência não apenas transformou o mundo, 

mas também alcançou uma autoridade incomparável. Os cientistas passaram a falar, 

também, em nome de nações, através dos museus, tanto de História Natural como de 

História Humana.   

 Os museus de História Natural de hoje continuam a ser formados por suas coleções 

de espécimes autênticos, que permitem o estudo sistemático da natureza, e de coleções 

para exposição. Esses museus continuam, então, a ser instituições dedicadas às Ciências 

Naturais em que a pesquisa e a divulgação cientifica se encontram, completando-se e 

enriquecendo-se mutuamente (GIL, 1994). 

Nesse cenário, é importante reafirmar que os museus não são apenas locais para 

exibir o conhecimento adquirido pela Humanidade, mas também de criação do 

conhecimento. Os museus de História Natural foram o berço de diversas disciplinas que 

hoje estão separadas, mas que na sua origem estavam unificadas nos estudos de 

naturalistas. A Biologia, a Botânica, a Mineralogia, a Paleontologia e outras eram algumas 
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das muitas disciplinas que compõe a História Natural e por esse motivo, estão até hoje 

presentes nesses museus.  

 

 

4.2  O nascimento da Geologia e da Paleontologia 

 

 

É a Geologia, disciplina que faz parte da chamada História Natural, que busca 

entender os fenômenos que ocorreram há bilhões de anos através do registro das rochas, 

fósseis e outras estruturas geológicas (TEIXEIRA et al, 2000). O estudo de minerais, 

rochas, fósseis e outros materiais geológicos pode revelar muito sobre a sua história e o 

passado geológico (JACKSON, 1999).  

A disciplina da Geologia é dividida em duas áreas principais: a Geologia Física e a 

Geologia Histórica. A primeira é o estudo dos materiais da Terra, como minerais e rochas, 

assim como os processos que operam tanto no interior como na superfície do planeta. A 

Geologia Histórica estuda a origem e a evolução da Terra, seus continentes, oceanos, 

atmosfera e vida (GOHAU, 1990). Dentro de cada uma são encontradas outras disciplinas, 

como Petrologia, Estratigrafia, Geologia Estrutural, Paleontologia, etc. 

A Geologia Histórica é, entretanto, mais do que apenas recontar os acontecimentos 

do passado. É o estudo de um planeta dinâmico, que sofreu diversas mudanças ao longo 

de seus 4.6 bilhões de anos de existência (WICANDER & MONROE, 2013).  

Desde o seu início, a Geologia criou (e mantém) um relacionamento estreito com 

outras as disciplinas das chamadas Ciências da Terra, como a Oceanografia, a 

Meteorologia e a Ecologia. Ela também possui subáreas em que são aplicados métodos, 

físicos, químicos e biológicos.  

O registro geológico é a informação de eventos físicos e biológicos preservada nas 

rochas originadas em vários tempos ao longo da história da Terra e é preservado nas 

rochas é a principal ferramenta para o estudo da vida na Terra. A História da Vida nos 

proporciona respostas para diversas questões complexas (WARD & KIRSCHVINK, 2015).  
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O passado pode nos auxiliar a compreender o lugar do Ser humano entre as outras 

espécies, e a principal disciplina para isso é a Paleontologia. Esta é definida como a Ciência 

que estuda as evidencias da vida pré-histórica preservadas em rochas e se consolidou 

durante o século XIX (FAIRCHILD, 2016). O surgimento das primeiras sociedades 

científicas serviu como suporte para o seu desenvolvimento (CASSAB, 2004).  

 

 

4.3  A escala do Tempo Geológico 

 

 

A noção de tempo geológico é uma noção de extrema importância, pois permite 

compreender as diferentes transformações sofridas pela paisagem terrestre (GUERRA & 

GUERRA, 2005). Além disso, expande a escala de tempo com que estamos habituados a 

trabalhar (o tempo histórico). Dessa forma, favorece a compreensão do processo evolutivo 

que forjou o atual cenário de Biodiversidade no planeta e nos ajuda na compreensão do 

papel que nossa espécie desempenha nele. Para ordenar e comparar os fenômenos e 

eventos que ocorreram na Terra foi criada uma escala de tempo padronizada. 

Entretanto, mesmo sendo uma das ideias culturalmente mais relevantes na história 

do pensamento, não é facilmente compreendida (CERVATO & FRODEMAN, 2013). 

AUBRY (2009) afirma que, dentre as quatro dimensões utilizadas para os geocientistas 

entenderem a história da Terra, o tempo é o mais difícil de ser compreendido. Um dos 

motivos dessa dificuldade de compreensão é o fato de que o conceito “tempo profundo” 

envolve escalas e eventos distantes da experiência humana cotidiana.  

O termo “Tempo Profundo” foi cunhado por Thomas Carlyle (1795-1881) em 1832 

e mais tarde popularizado por McPhee em 1981. Ele enfatiza o trecho vertiginoso do 

passado que vai além da cultura humana, ou seja, fatos mais antigos do que 8.000 anos. 

Em contraste, no estudo do tempo profundo destaca-se a maneira como os geocientistas 

contam o tempo, com uma escala de tempo em que milhões de anos são tratados como 

algo ordinário (CERVATO & FRODEMAN, 2013). Essa dificuldade apareceu nos 

primórdios do estudo da Geologia e persiste até hoje. 
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EICHER (1988) afirma que o tempo só pode ser percebido através dos eventos que 

ocorrem dentro dele. No caso da Geologia, não observamos os eventos antigos, mas sim 

seus efeitos na Terra.  Esses efeitos começaram a ser estudados no final do século XVII e 

início do XIX por geólogos como James Hutton, Charles Lyell e Niels Stensen. Através de 

suas medições e observação, como do tempo de erosão de uma montanha, eles foram 

capazes de mostrar que a Terra poderia ser muito mais antiga do que se pensava 

(McKINNEY, 1993). 

 A primeira metade do século XVIII foi um período de crescimento do campo da 

Geologia junto com o nascimento da escala do Tempo Geológico assim como a 

conhecemos.  Durante esse período, as várias Eras, Épocas e Períodos foram definidos, 

substituindo um sistema mais antigo (WARD & KIRSCHVINK, 2015).  Antes de 1.800, cada 

tipo de rocha era observada e estipulava-se uma idade. As rochas ígneas e metamórficas, 

encontradas em montanhas e vulcões eram entendidas como as rochas mais velhas da 

Terra, enquanto as rochas sedimentares, resultantes de inúmeras inundações, eram 

consideradas as mais novas. Esse era o chamado princípio do Netunismo.  

O francês Georges Louis Leclerc (1707-1788), o Conde de Buffon e encarregado 

pelo antigo Jardin des Plantes a partir 1739, foi um dos primeiros que procurou saber a 

idade da Terra através uma abordagem naturalista, contando o número de camadas 

sedimentares, cuja deposição é diretamente controlada pelas estações do ano, detectado 

nos vales de Borgonha. Intrigado com o resultado, que indicou que a Terra teria bem mais 

de 10.000 anos, Buffon tentou comparar esse número com outro obtido através de um 

método diferente. Ele observou que a temperatura aumenta conforme a profundidade dos 

poços minerais. Ele deduziu que o interior da Terra é mais quente que o exterior, porque a 

Terra esfria. A Terra original, portanto, deve ser uma esfera de material fundido. Ele então 

postulou que se conhecêssemos a velocidade da taxa de resfriamento, seria possível 

descobrir a idade da Terra. Em suas forjas de Montbard Borgonha, ele forjou bolas de ferro 

de tamanhos variados. Os resultados mostraram uma correlação entre o diâmetro da bola 

e o tempo de resfriamento. Buffon extrapolou, então, esse tempo de resfriamento para uma 

esfera do tamanho da Terra. Seus cálculos irão confortá-lo com a ideia de que a terra é 

muito antiga (WEVER & BUONCRISTIANI, 2014). 

No século XVIII, o naturalista e geólogo escocês James Hutton (1726-1797) através 

de suas observações das formações rochosas da Escócia, julgou reconhecer os processos 

que agem hoje no planeta (como a erosão, a deposição e a atividade vulcânica). Ele, então, 
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presumiu que, se fosse concedido tempo o suficiente, as taxas de atividade que atuam 

agora seriam capazes de produzir todas as feições e configurações das rochas. Tal 

pensamento ficou conhecido como o Uniformitarismo, uma teoria que assume que os 

mesmos processos naturais que ocorrem hoje sempre ocorreram e continuarão a ocorrer 

com as mesmas taxas (“o presente é a chave do passado”) (EICHER, 1988; LEDDRA, 

2010).  

 Charles Lyell (1797-1875), um geólogo britânico, foi o responsável pela 

popularização da teoria de Hutton. Em seu livro “Princípios da Geologia”, Lyell ordenou 

suas observações com base no Uniformitarismo e, assim, fundou a Geologia Histórica e 

introduziu o conceito de tempo ilimitado (BOWLER, 2009; EICHER, 1988). Os problemas 

geológicos poderiam ser resolvidos com base nas leis naturais apenas. 

As teorias de Lyell e Hutton serviram como base para diversas teorias sobre o 

mundo no século XIX, inclusive de Charles Darwin (1809-1882). Quando Darwin pensava 

a respeito dos mecanismos necessários para as mudanças evolutivas, um dos problemas 

era a falta de intervalos de tempo que fossem longos o suficiente para encaixar com seu 

trabalho (GEE, 1999). Darwin tomou para si as ideias uniformitaristas de mudanças 

graduais através de causas existentes e as estendeu para o estudo da vida. Com o espaço 

de tempo que Lyell e Hutton descreveram (um primeiro entendimento do tempo profundo), 

a evolução dos seres vivos que Darwin propunha teria tempo o suficiente para ter produzido 

a diversidade que ele observou na natureza. 

A concepção original de Lyell e Hutton era a de uma Machina mundi (máquina 

mundial) que repete seus três ciclos (1. Decomposição da topografia da Terra; 2. Deposito 

de novos sedimentos; 3. Soerguimento de novos continentes) indefinidamente (GOULD, 

1991). Hoje, vemos um planeta em transformação, não pensamos mais em ciclos, mas em 

um sistema estabelecido no princípio que desde então está em desenvolvimento. Por esse 

motivo, também se reconhece que “o presente é a chave do passado” não pode ser 

aplicado literalmente a tudo. O próprio registro da vida pelos fósseis não pode ser 

submetido ao princípio de Hutton, pois reconhecemos, hoje, que as taxas de evolução e 

de extinção variam ao longo do tempo. Entretanto, o princípio ainda pode ser aplicado às 

leis físicas e biológicas que governam as mudanças (EICHER, 1988). 

No estudo da Geologia, atualmente, ainda utilizamos três “leis” (ou princípios) que 

são cruciais para o ordenamento de eventos passados desenvolvidos por Niels Stensen 
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(1638-1686). A primeira é o “Princípio da Superposição de Camadas”, que diz que qualquer 

sedimento que se encontra acima em uma camada é mais recente do que o que se 

encontra abaixo da mesma (os sedimentos mais novos são depositados em cima de 

sedimentos mais antigos). A segunda é o “Princípio da Horizontalidade Original”, que dita 

que os sedimentos são depositados em camadas horizontais, mesmo que depois venham 

a ser modificados através de eventos como o soerguimento de montanhas. A última é o 

“Princípio da Continuidade Lateral”, em que as camadas de sedimentos são contínuas e 

se estendem até a margem da bacia onde se encontram, ou se afinam lateralmente 

(McKINNEY, 1993). 

Outro princípio utilizado ainda hoje no estudo da Paleontologia foi desenvolvido 

entre 1799 e 1815 por William Smith (1769-1839) e Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier 

(1769-1832), conhecido como Georges Cuvier. Eles concluíram ser possível estabelecer 

uma relação de equivalência temporal, ou uma correlação fossilífera-estratigráfica, entre 

faunas e floras fósseis iguais, em diferentes locais. Esse é o Princípio de Sucessão Biótica, 

que estabelece ser possível colocar rochas fossilífera em ordem cronológica pelo caráter 

de seu conteúdo fóssil. Isso é possível pois, cada período do tempo geológico possui um 

conjunto de fósseis representativos dos organismos que viviam naquele tempo (TEIXEIRA 

et al, 2000; EICHER, 1988). 

A partir do Princípio de Sucessão Biótica, a vida começou a ser considerada a 

chave para a compreensão da sucessão das rochas na superfície terrestre. A partir de 

então, a maior divisão é a de rochas mais antigas sem o registro fóssil (WARD & 

KIRSCHVINK, 2015).   

  Com base nesses princípios, geólogos da Europa ordenaram as principais 

sucessões geológicas do continente em uma escala de tempo geológico pela datação 

relativa (ordem pela organização entre os eventos, sem uma data definida) das faunas e 

floras fósseis das rochas estudadas. Essa relação foi refinada cada vez mais até chegar 

na configuração atual da escala do tempo geológico.  

 Foi somente no século XX, com o desenvolvimento da Geocronologia (datação 

absoluta através de métodos radiométricos) que a idade da Terra pode ser determinada. 

Junto com esse novo método, a escala do tempo geológico também foi revista (TEIXEIRA 

et al, 2000).  
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Como citado anteriormente, existem dois métodos para a datação de rochas. O 

primeiro é a datação relativa, em que rochas e fósseis são ordenados em uma sequência 

indicativa (qual é mais antigo e qual é mais recente). Porém, os métodos comparativos 

apenas nos apresentam idades relativas (LEDDRA, 2010; SUBRAMANYAM et al, 2010). 

Entretanto, como o tempo é a dimensão central no estudo da Geologia (e da história da 

Terra), um método absoluto da medida do tempo se faz necessário (KULP, 1961). O 

segundo método é a datação absoluta, em que determinamos a idade de uma rocha, e não 

apenas se ela é mais recente ou mais antiga do que outra. 

 Antes do método atual de datação absoluta, inúmeros foram desenvolvidos para 

estabelecer a idade do planeta. Em 1715 o astrônomo inglês Edmund Halley (1656-1742) 

tentou avaliar a idade da Terra através da salinidade do mar. Seu método consistiu em 

medir o conteúdo salino do oceano com precisão e então, dez anos depois, repetir o 

procedimento. Através do aumento da salinidade, seria possível deduzir o tempo 

necessário para que a água doce se tornasse salgada (partindo-se do princípio de que a 

água do mundo era doce e se transformou em salgada ao longo do tempo). Entretanto, 

essa experiência nunca foi realizada (EICHER,1988). 

Em 1864, o escocês William Thomson – Lord Kelvin – (1824-1907) estimou a idade 

da Terra entre 20 e 400 milhões de anos através de seus estudos de termodinâmica. 

Porém, em 1896, o físico francês Henri Becquerel (1852-1908) descobriu o fenômeno que 

invalidou as estimativas de Lord Kelvin, a radioatividade (EICHER, 1988). Em seus 

experimentos, Becauerel descobriu que o urânio emitia raios que podem ativar placas 

fotográficas no escuro (radioatividade). Em um intervalo de dez anos, descobriu-se a 

radioatividade do tório, rubídio e do potássio. 

A datação radiométrica é um dos principais métodos para datação absoluta hoje e 

é baseado no princípio de decaimento das partículas radioativas por átomos instáveis que 

mudam espontâneamente para uma energia mais baixa (LEDDRA, 2010; PALMER, 2009). 

A datação radiométrica é obtida através do uso de um espectômetro de massa. Os 

principais isótopos radioativos utilizados são Urânio-235, Urânio-138, Rubídio-87 e o 

Potássio-40. Esses fornecem idades radiométricas para rochas antigas. Um outro isótopo 

radioativo pode ser utilizado, o Carbono-14. Entretanto, esse isótopo não é capaz de 

mensurar material orgânico mais antigo do que 40 000 anos (EICHER 1988).  

Através desses métodos radiométricos, os geólogos são hoje capazes de calcular 

idades absolutas para vários eventos da escala do tempo geológico. Pequenos ajustes nas 
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datas continuam sendo feitos (McKINNEY, 1993; WEVER & BUONCRISTIANI, 2014). Hoje 

estimamos que nosso planeta possui 4,5 bilhões de anos. 

A escala do tempo geológico é um esquema que divide a história da Terra em 

unidades (Figura 02). É um sistema hierárquico em que as divisões maiores são chamadas 

Éons, seguido por Eras, Períodos, Épocas e Idades (PALMER, 2009). Baseia-se, além das 

datações absolutas por métodos radiométricos, no mapeamento regional e global, que 

estabelece idades relativas através da superposição, morfologia e outros (OGG et al, 

2010). Também é montada considerando as grandes crises da biodiversidade como as 

extinções em massa e o aparecimento de novas espécies (McKINNEY, 1993; WEVER & 

BUONCRISTIANI, 2014). 

A escala geológica moderna permite que um geólogo em qualquer lugar do mundo 

examine um estrato, identifique os fósseis nele contidos e dê uma idade aproximada com 

base em um esquema global. Ela combina vários esquemas e conhecimentos, como 

litoestratigráfica (baseada nas mudanças nos tipos de rochas sedimentares e suas 

sequencias), bioestratigráficas (baseada na evolução dos fósseis), cronoestratigráficas 

(baseada na datação radiométrica), magnetoestratigráficas (baseada nas mudanças de 

polaridades do campo magnético da Terra) e na história de mudanças globais na química 

do oceano e atmosfera preservada no registro de rochas sedimentares (PALMER, 2009). 

O Éon mais antigo da tabela do Tempo Geológico é o Hadeano e constitui a primeira 

parte do Superéon Pré-Cambriano.  Ele se estende desde a formação da Terra, há 4,57 

bilhões de anos atrás até 4 bilhões de anos, momento em que, de acordo com a Comissão 

Internacional de Estratigrafia, são encontradas as primeiras rochas sedimentares. Esse 

período é considerado sem registro de vida.  

A Escala do Tempo Geológico (Figura 15) é uma estrutura de grande complexidade. 

Por ser dividido diversas unidades hierarquicamente estruturadas, pode ser considerada 

confusa e difícil se ser compreendida por leigos. Entretanto, o maior desafio continua sendo 

o da percepção da dimensão do tempo profundo.  
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Figura 15: Tabela do Tempo Geológico 

Fonte: Stratigraphy, 2015 

 

Através do estudo do tempo geológico, somos capazes de reconstruir ambientes e 

a vida em diferentes períodos no planeta (PALMER, 2009). É nesse ponto que os museus 

de História Natural têm um importante papel: promover a experiência de examinar com 

atenção fósseis e rochas ordenados sequencialmente que remetam a esse longo lapso de 

tempo informando sobre as mudanças no planeta e na diversidade biológica mostrando a 

nossa origem recente em contexto. 

A escala do Tempo Geológico continua a ser, além de uma ferramenta de datação 

de rochas na Terra (categorizadas pela sua idade, e não apenas nas suas características 

litológicas), um meio para datar os diferentes eventos na História da Vida ((WARD & 

KIRSCHVINK, 2015). 

A Escala do Tempo não é algo imutável. Ela passa por mudanças e atualizações 

ao longo dos anos. Uma proposta está ganhando importância no cenário mundial nos 

últimos anos, a criação de uma nova divisão na Escala do Tempo Geológico da Terra. O 
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termo “Antropoceno” (anthropos = humana e cenos = o que é visível ao Ser humano) foi 

citado para a primeira vez em 1992 pelo jornalista americano Andrew Revkin (WEVER & 

BUONCRISTIANI, 2014), que pressupunha que as atividades humanas se tornariam uma 

restrição dominante antes de todas as outras forças geológicas e naturais que tinham 

prevalecido até então. A ação da espécie humana seria uma força real “geofísica” agindo 

no planeta. Alguns cientistas partilham dessa definição, como o vencedor do prémio Nobel 

de química Paul Crutzen.  

De acordo com os cientistas que propõe a inclusão do Antropoceno, este começaria 

em 1784, a data de depósito de patente para o motor a vapor pelo britânico James Watt, 

início da revolução industrial. Outros propõe que o Antropoceno seja reconhecido como 

uma nova Era geológica, sucedendo Holoceno (10 000 anos A.C. até os dias de hoje).  

Entretanto, ela ainda não é oficialmente reconhecida nem foi adicionado à escala 

do Tempo Geológico pela Comissão Estratigráfica Internacional, cujo último Congresso 

geológico ocorreu em 2012. Nas disciplinas de Geologia, na Biologia ou na História, a 

determinação dos limites é uma arte delicada. O maior problema nesse tópico é que a 

influência do Ser humano no planeta não é contestada. Entretanto, existem os que pensam 

que isso não justifica a designação de uma nova Era geológica, o que implicaria em uma 

temporalidade diferente. Além disso, para as subdivisões geológicas exigem critérios que 

ainda estão em discussão, como pontos de referência, registro de sedimentos, locais de 

referência, etc. Outro problema é, caso a inclusão de um novo período seja aceito, onde 

ele deve ser encaixado? Qual a sua duração? Atualmente, essa é uma das discussões 

sobre Geologia que possui mais visibilidade entre os leigos, sendo abordada em 

documentários, filmes, livros e até mesmo exposições. 

 

 

4.4  A comunicação da paleontologia nos museus de História Natural 

 

 

As primeiras coleções geológicas datam do século XVI, quando os colecionadores 

estavam mais preocupados com os seus espécimes minerais (JACKSON, 1999). Essas 

coleções eram enriquecidas através da compra de amostras ou coletadas em viagens.  
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O século XVIII, marcado pelo nascimento do Museu Moderno, também é marcado 

pela Era de Ouro do colecionismo, que continuou até as últimas décadas do século XIX. 

Na Grã-Bretanha, a partir de 1820, a Geologia se tornou uma disciplina importante por 

causa do nascimento da Indústria e da necessidade de materiais e combustíveis. Novos e 

numerosos fósseis eram encontrados e descritos, e a base da estratigrafia geológica teve 

início. A coleta de fósseis começou a se tornar, então, um hobby cada vez mais popular 

entre as pessoas e as instituições (museus de História Natural, jardins zoológicos, etc). A 

Paleontologia surge como uma ferramenta fornecendo os conhecimentos necessários para 

conectar a vida atual com a vida extinta na Terra.  

A Paleontologia permite abordar as questões preservacionistas contemporâneas 

relativas à atual crise da Biodiversidade, ajudando na compreensão dos eventos de 

extinção em massa no passado. Ao compararmos as taxas (números de grupos extintos 

no tempo) podemos avaliar a dimensão da crise atual. 

Um exemplo da comunicação de novas informações é o número crescente de 

exposições temporárias ao redor do mundo a respeito do tema “Antropoceno”. Um papel 

importante que os museus podem desempenhar é o de alertar para os efeitos das ações 

humanas que hoje alcançam proporções planetárias abrindo a discussão para se criar uma 

nova era, o Antropoceno, para caracterizá-la. Essa discussão gira em torno do argumento 

de que o Ser humano tem, desde o final do Pleistoceno (última época do período 

Quaternário) influenciado os processos geológicos (ZALASIEWICZ et al, 2011).  
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V. CARACTERIZAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES 

 

 

5.1  Museum für Naturkunde Berlin 

 

 

A galeria do Museum für Naturkunde em Berlim abriga onze exposições: “Mundo 

dos Dinossauros” (Saurierwelt), “Sistema Terra” (System Erde), “Cosmos e o Sistema 

Solar” (Kosmos und Sonnesystem), “Evolução em Ação” (Evolution in Aktion), “Pássaros” 

(Vögel), “Grandes Dioramas” (Einheimische Tiere), “Minerais” (Mineralien), “Coleção de 

Álcoois” (Nass-Sammlung), “Obras de arte da taxidermia” (Highlights der 

Präparationskunst), “Modelos de Keller/Insetos” (Kellers/Insekten modelle) e “Fósseis” 

(Fossilien).  

O Museu segue em reforma até o final do ano de 2016 incluindo itens de 

acessibilidade. No ano de 2012 o Museu reformulou também suas exposições 

(GLAUBRECHT et al, 2007). O Museu também exibe diversas exposições temporárias. Em 

virtude das reformas, apenas uma exposição temporária estava em exibição (“Panda”) no 

momento da coleta de dados. Os outros dois andares do prédio são reservados para as 

reservas técnicas (coleções) e laboratórios de cada área. 

Todos os objetos do museu (taxidermias, fósseis, réplicas e representações) são 

acompanhados de legendas e de textos dispostos em mesas. Essas mesas, que funcionam 

como suporte para os textos, ficam abaixo dos objetos e possuem textos bilíngues (alemão 

e inglês), imagens, gráficos e, algumas, uma tela. As mesas que possuem tela são 

interativas e apresentam em seus textos algumas palavras ou frases sublinhadas. Quando 

o visitante pressiona na palavra sublinhada, um vídeo relacionado a ela é acionado e 

reproduzido na tela. A esse recurso o museu chama de “legendas dinâmicas“ (Figura 16). 

Os vídeos tocados possuem legendas em alemão ou em inglês, dependendo do idioma da 

legenda dinâmica que foi selecionado. 
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Figura 16: Exemplo de legenda dinâmica, exposição “Mundo dos dinossauros”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

 

5.1.1 Exposição Mundo dos Dinossauros (Saurierwelt) 

 

A exposição foi concebida com base na expedição paleontológica, realizada por 

Eberhard Fraas (1862-1915) em Tendaguru, Tanzania, entre 1909 e 1913. O objetivo da 

exposição “Mundo dos Dinossauros” (Saurierwelt) é explorar a vida de alguns dinossauros 

através das pesquisas realizadas pelo museu ao longo dos anos. A exposição ocupa a 

primeira sala quando se entra no museu e possui no seu centro quatro reconstruções 

osteológicas de dinossauros (Brachiosaurus brancai, Diplodocus carnegii, Kentosaurus 

aethiopicus e Dicraeosaurus hansemanni) cujos fósseis foram encontrados nas expedições 

realizadas pelo museu (Figura 17).  

 



 

76 
 

 

Figura 17: Mapa da Exposição “Mundo dos Dinossauros”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

Esta exposição apresenta ao visitante uma amostra da biodiversidade do Jurássico. 

Os organismos são mostrados em seus respectivos habitats: terra, água e ar (MNK, 2014). 

A narrativa é estruturada em torno de cinco temas, dispostos em cinco bancadas e uma 

pequena sala (totalizando seis temas). Cada tema é indicado no canto superior das 

legendas os temas desta sala, sendo o primeiro ao lado esquerdo da sala (bancada 3), 
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intitulada “Mar” (Meer). A segunda (bancada 4) é intitulada “Ar” (Luft) e se encontra logo 

após a anterior. A terceira (bancada 6) é “Escavação” (Ausgrabung), seguida da bancada 

7 com o tema “Terra” (Land). A última bancada é a 8, com o tema “Parada dos Titãs” 

(Parade der Titanen), que se encontra ao centro da sala. Uma pequena sala (número 5 no 

mapa da sala) se encontra ao final do espaço expositico, e possui o exemplar do Museu 

do Archaeopteryx lithographica em exposição, junto com duas legendas a respeito da 

história da peça. 

O primeiro dos cinco temas, “Mar” (Meer) possui 229 fósseis de 

invertebrados marinhos e peixes, principalmente do período Jurássico. Neste 

primeiro bloco temático, fósseis originais estão em exposição para apresentar a 

diversidade da vida aquática. A proposta nesse bloco é de mostrar a diversidade 

animal que dominou os oceanos. Para tal, são utilizadas cinco mesas de texto, sendo 

uma com legenda dinâmica com o título “Cidades e vilarejos aquáticos” (Städte und Dörfer: 

unter Wasser). Os fósseis estão distribuídos em três grandes painéis de vidro (Figura 18), 

vitrines e gavetas, levando em consideração o tipo de ambiente (recife de corais, mar 

aberto ou lagoas).  

 

 

Figura 18: Painél de vidro, exposição “Mundo dos dinossauros”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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O segundo tema, “Ar” (Luft) segue a mesma lógica do tema anterior, desta vez 

abordando a conquista dos céus e adaptação física dos seres vivos relacionadas ao voo. 

Dois painéis de vidro e três vitrines (Figura 19) exibem 27 fósseis das primeiras aves e 

dinossauros voadores, além de uma reconstrução osteológica de um Archaeopteryx 

lithographica. Completando o conjunto observamos quatro mesas de texto, uma com 

legenda dinâmica intitulada “Os primeiros voadores” (Die ersten Flieger). 

 

 

Figura 19: Bancada “Ar”, exposição “Mundo dos dinossauros”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

O próximo tema é constituído pela pequena sala fechada ao final da exposição. O 

título da sala é “Archaeopteryx” possui dois painéis de texto e o fóssil do famoso exemplar 

de Berlim do Archaeopteryx lithographica. Este exemplar foi encontrado entre 1874 e 1875 

em Blumenberg, na Alemanha, pelo fazendeiro Jakob Niemeyer. Ele foi decrito em 1884 

por  Wilhelm Dames, e é considerado até hoje o exemplar mais complete já encontrado.  

O quarto tema “Escavação” (Ausgrabung) se refere a expedição a Tendaguru, na 

Tanzania, onde foram encontrados os fósseis do Brachiosaurus brancai e outros em 

exposição no museu. A exposição exibe fotos das escavações e com uma reprodução do 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dames
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sítio (Figura 20) onde foi encontrado um Janenschia robusta (dinossauro membro do grupo 

dos Titanosauros). Existe ainda uma mesa com texto com informações sobre a escavação.  

 

 

Figura 20: Reprodução do sítio paleontológico da expedição a Tendaguru, exposição “Mundo dos 

dinossauros”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

O quinto tema “Terra” (Land) usa reconstruções osteológicas (Figura 21) de um 

Allosaurus fragilis (o maior carnívoro da época), um Dysalotosaurus lettowvorbecki (um 

pequeno dinossauro herbívoro que andava em grupos) e um Elaphrosaurus bambergi (um 

raptor, adaptado a corrida para caçar suas presas) para abordar as relações de caça e 

caçador. O visitante encontra uma vitrine com a tíbia, os dentes e as vértebras de um 

Allosaurus fragilis e uma reconstrução do seu crânio. Quatro mesas com texto, sendo duas 
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com legendas dinâmicas, “Viviam os dinossauros em grupos? ” (Lebten Dinosaurier in 

Gruppen?) e “Caçador ágil” (Flinke Jäger) concluem o conjunto. 

 

 

Figura 21: Bancada “Terra”, exposição “Mundo dos dinossauros”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

O sexto tema “Parada dos Titãs” (Parade der Titanen) apresenta a reconstrução 

osteológica de quatro dinossauros (Figura 22). O primeiro dinossauro é um Brachiosaurus 

brancai, a maior reconstrução osteológica em um museu no mundo (certificado pelo 

Guiness), com 13,27 metros de altura. O crânio deste dinossauro foi encontrado quase 

completo na expedição em Tendaguru. A segunda reconstrução é de um Diplodocus 

carnegii, um dos onze feitos pelo Carnegie Museum, em Pittsburgh, EUA, e doados a 

museus de História Natural na Europa e América do Sul. A terceira reconstrução 

osteológica é de um Kentrosaurus aethiopicus, um herbívoro com espigões nas costas. O 

último é um Dicraeosaurus hansemanni, um saurópode de 13 metros de comprimento. 
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Figura 22: Bancada “Parada dos Titãs”, exposição “Mundo dos dinossauros”, MNK, Berlim 

Fonte: MNK., 2015 

 

Apresenta ainda um crânio do Brachiosaurus brancai separado, exposto na 

bancada (Figura 23); trinta fósseis distribuídos em cinco vitrines e; nove mesas com texto 

sendo quatro com legendas dinâmicas abordando os tópicos: “Design extremamente leve” 

(Extreme Leichtbauweise), “Contemporâneos desagradáveis?” (Unangenehme 

Zeitgenossen?), “Diferentes fontes de alimentos” (Verschiedene Nahrungsquellen) e “Um 

gigante primordial” (Ein Koloss der Urzeit). 

 

 

Figura 23: Crânio na bancada “Parada dos Titãs”, exposição “Mundo dos dinossauros”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO,R.R., 2015 
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Para uma experiência diferenciada na observação dos quatro dinossauros da 

bancada número 8 (Brachiosaurus brancai, Diplodocus carnegii, Kentrosaurus aethiopicus 

e Dicraeosaurus hansemanni) museu criou os “Jurascopes“ (Figura 24), binóculos 

eletrônicos fixados ao piso em que, quando mirando um dos dinossauros, um vídeo com 

uma reconstrução do animal aparece no visor. O vídeo mostra o passo-a-passo na 

reconstrução dos dinossauros feita pelos cientistas, desde modelar os músculos, órgãos 

internos, até, por fim, mostrar o dinossauro no seu ambiente natural se movimentando. 

Cada Jurascope mostra um dinossauro diferente, enquanto uma tela ao lado mostra os 

quatro.  

 

 

Figura 24: Jurascope, Exposição “Mundo dos Dinossauros”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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Ao total, a exposição “Mundo dos Dinossauros” apresenta 288 fósseis, oito 

reconstruções osteológicas, um modelo de crânio de Brachiosaurus brancai,32 painéis (ou 

mesas) com textos e quinze equipamentos de multimídia – mesas com legendas 

dinâmicas, Jurascopes e vídeos – (Tabela 01 e Gráfico 01).  

 

 

Tabela 01: Tabela de recusros expográgicos da exposição “Mundo dos Dinossauros”, MNK, Berlim, 2015 

 

 

Gráfico 01: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na exposição 

“Mundo dos Dinossauros”, MNK, Berlim, 2015 
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5.1.2 Cosmos e o Sistema Solar (Kosmos und Sonnesystem) 

 

O título da segunda sala de exposição do museu de Berlim é “Cosmos e o Sistema 

Solar”. O objetivo da exposição é apresentar a real dimensão do espaço e do tempo no 

Universo, seu desenvolvimento e o aparecimento de astros (Figura 25). Nesta exposição, 

os visitantes descobrem como, onde e quando a Matéria surgiu. Um pré-requisito para a 

evolução da Terra e da Vida (MNK, 2014). 

 

 

Figura 25: Mapa exposição “Cosmos e o Sistema Solar”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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Ao centro da sala (número 11 no mapa) existe um sofá onde os visitantes se deitam 

para assistir a uma projeção no teto (Figura 26).  Um vídeo de sete minutos conta a história 

do desenvolvimento do Universo e do planeta Terra até os dias de hoje. Enquanto o vídeo 

mostra a evolução do Universo, a tela de projeção se aproxima do visitante, para depois 

se afastar quando o vídeo aborda a extensão do Universo. 

 

 

Figura 26: Vídeo projetado na exposição “Cosmos e o Sistema Solar”, MNK, Berlim 

Fonte: MNK., 2015 

 

O Sol e todos os planetas do sistema solar possuem um totem luminoso individual 

(Figura 27), no mapa, os números 2 a 10. No totem estão disponíveis informações sobre o 

tamanho, composição, temperatura, diâmetro e outras informações que variam 

dependendo do astro (no caso do Sol, qual a porcentagem de hidrogênio encontrado no 

núcleo, campos magnéticos e manchas solares).  Cada astro possui um modelo luminoso 

em exposição no topo de seu respectivo totem. 
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Figura 27: Totem “Sol”, exposição “Cosmos e o Sistema Solar”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

Um painel ao canto da sala (número 12 no mapa) aborda o Big Bang e o 

desenvolvimento do Universo. Um segundo painél (número 13 no mapa) aborda temas 

como: a formação de galáxias, definição de anos-luz e a relação da massa atômica de 

elementos com supernovas. Uma amostra de meteoro (número 14 no mapa) é exibida junto 

com outros minerais. O terceiro painél (número 15 no mapa) possui informações sobre o 

nosso sistema solar. Também existem quatro mesas com texto próximas dos painéis. 

O museu possui a maior coleção de meteoritos da Alemanha (MNK, 2014). Um dos 

meteoritos em exposição nesta sala foi encontrado em 1836 na Namíbia. Também estão 

em exposição meteoritos da Lua e de Marte. Ao total, existem onze meteoritos expostos 

nas vitrines dos painéis. Os meteoritos são parte fundamental da pesquisa realizada no 
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Museu e a exposição “Cosmos e o Sistema Solar” mostra os resultados destas pesquisas, 

junto com informações de outras disciplinas, como Astronomia ou Física Teórica. 

A exposição possui um total de 11 meteoritos, 21 painéis de texto e dois 

equipamentos de multimídia, a projeção de vídeo e uma mesa com legenda dinâmica 

(Tabela 02 e Gráfico 02). 

 

 

Tabela 02: Tabela de recursos expográficos da exposição “Cosmos e o Sistema Solar”, MNK, Berlim, 2015 

 

 

Gráfico 02: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na exposição 

“Cosmos e o Sistema Solar”, MNK, Berlim, 2015 
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5.1.3 Evolução em Ação (Evolution in Aktion) 

 

A evolução da vida na Terra é o tema geral da sala “Evolução em Ação”. Diversos 

mecanismos evolutivos foram selecionados para esta sala a fim de abordar o 

aparecimento, comportamento e diversidade de seres vivos do nosso planeta (Figura 28).  

 

 

Figura 28: Mapa exposição “Evolução em ação”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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Ao longo dessa exposição, o visitante se depara com bustos de grandes cientistas 

que estudaram os mecanismos da evolução das espécies, como Charles Darwin e Ernst 

Mayr. Cada busto possui um sistema de som que, quando o visitante se coloca em um 

determinado local em frente ao busto, a narração de citações dos cientistas à respeito de 

suas pesquisas são acionadas. 

A sala possui uma expografia diferente das demais do museu, em que os objetos 

são expostos em quatro estantes de vidro. O espaço expositivo é dividido em quatro 

grandes temas. Cada uma das estantes utilizadas na exposição possui um tema: “Sistema 

e Ordem” (System und Ordnung), “Mecanismos da Evolução” (Mechanismen der 

Evolution), “Origem das espécies” (Entstehung von Arten) e “Comprometendo espécies” 

(Begehen von Arten) (Figura 29). 

 

 

Figura 29: Estantes da exposição “Evolução em ação”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

 

A primeira estante (número 2 no mapa) apresenta o tema “Sistema e ordem”. De 

um lado, um mural da biodiversidade, com cerca de 3 mil exemplares está em exposição 

(Figura 30). Em frente à essa estante existe uma mesa com uma foto dos objetos em 

exposição e com uma lupa. Do outro lado da estante, estão painéis com textos, ilustrações 

e 25 crustáceos e borboletas para detalhar o estudo da biodiversidade. Um busto de Carl 

Linnaeus (1707-1778) é visto no centro da sala. Um fone de ouvido sai da base do busto e 

o visitante escuta uma narração descrevendo os trabalhos de Linnaeus.  
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Figura 30: Mural da biodiversidade, exposição “Evolução em ação”, MNK, Berlim 

Fonte: MNK., 2015 

 

A segunda estante (número 3 no mapa), com o tema “Mecanismos da Evolução” 

aborda temas como o polimorfismo, seleção natural, homologia, seleção sexual e 

recombinação genética. Além de textos, ilustrações e esquemas, também são utilizados 

dezenove animais taxidermizados (além de 149 conchas e quatro crânios) para ilustrar, por 

exemplo, o polimorfismo. Os bustos-falantes de Charles Darwin e de Ernst Mayr (1904-

2005) estão nessa seção, junto com uma mesa interativa baseada no projeto “Tree of life” 

(Figura 31). Esse projeto internacional reúne informações sobre a biodiversidade e o 

estado atual dos estudos sobre evolução. Nessa mesa, o visitante seleciona um ser vivo e 

o segue através de uma árvore da vida, até os seus ancestrais. 
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Figura 31: Mesa interativa, exposição “Evolução em ação”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

 

O terceiro tema (estante número 4 no mapa), “Origem das espécies” é iniciada com 

informações sobre o que seria uma espécie, como surgem novas espécies, mutações, 

clonagem e sobre o código genético. Nesta seção são utilizados 68 animais para ilustrar a 

grande variedade de animais que existem no mundo. 

A última estante (número 5 no mapa) aborda o tema “Comprometendo espécies” 

(Figura 32), em que as extinções e a evolução do Ser humano são abordados. Nesse bloco 

temático está um aquário com uma Lepidosiren paradoxa (Pirambóia). Também estão 

expostas dezoito taxidermias de diversos animais (aves, répteis, mamíferos). 
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Figura 32: Estante “Comprometendo espécies”, exposição “Evolução em ação”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

No outro lado do painél, o visitante encontra uma vitrine de vidro sem nenhuma 

peça, apenas perguntas e comentários projetados em um display multimídia. As frases 

tratam de questões chave que o Ser humano se pergunta há tempos, como: “O que a 

Natureza significa para nós? ”, “Qual é o propósito da vida? ”, “O que é Evolução? ” e “O 

que os cientistas têm a dizer sobre Deus? ”. Ao final da sala estão duas plataformas, uma 

com um esqueleto humano e outra com um esqueleto de primata, cada uma acompanhada 

por dois textos sobre a evolução humana. 

A sala possui no total 15 mesas com textos, sendo destas sete com legendas 

dinâmicas. Também existe uma mesa interativa e 44 painéis de texto. Os painéis variam 

entre dois tipos, placas com textos colocadas por dentro das vitrines, ou pequenos textos 

escritos em branco e colados no vidro da vitrine. Quanto aos espécimes zoológicos da 

exposição, o único exemplar vivo do Museu é um Lepidosiren paradoxa (Pirambóia) em 

um aquário nessa sala, entretanto, a exposição conta com 3.046 animais taxidermizados 

(sendo 3 mil espécimes expostos na vitrine inicial da sala) e cinco preservados em meio 

líquido (Tabela 03 e Gráfico 03). 
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Tabela 03: Tabela de recursos expográficos da exposição “Evolução em ação”, MNK, Berlim, 2015 

 

 

Gráfico 03: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na exposição 

“Evolução em ação”, MNK, Berlim, 2015 

 

 

5.2  Natural History Museum de Londres 

 

 

O Natural History Museum é dividido em quatro zonas, cada uma com uma cor: 

zona laranja, zona azul, zona verde e zona vermelha. A zona laranja possui três 
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exposições: “Jardim da vida selvagem” (Wildlife Garden), “Zoologia em álcool” (Zoology 

spirit) e Centro Darwin (Darwin Centre). A zona azul, por sua vez, possui seis exposições 

“Dinossauros” (Dinosaurs), “Peixes, anfíbios e répteis” (Fishes, amphibians and reptiles), 

“Biologia Humana” (Human Biology), “Imagens da Natureza” (Images of nature), 

“Invertebrados Marinhos” (Marine Invertebrates) e “Galeria dos Mamíferos” (Mammals 

Gallery). 

A terceira zona é a verde, com sete exposições, “Aves” (Birds), “Bichos rastejantes” 

(Creepy crawlies), “Galeria da Ecologia” (Ecology Gallery), “Répteis marinhos fósseis” 

(Fossil Marine Reptiles), “Galeria de Minerais” (Minerals Gallery), ”Tesouros” ou “Galeria 

Cadogan” (Treasures ou Cadogan Gallery), “O Cofre” (The vault). 

A última das quatro zonas é a vermelha e também possui sete exposições, “Hall da 

Terra” (Earth Hall) “A Terra hoje e amanhã” (Earth Today and Tomorrow), “Tesouros da 

Terra” (Earth´s Treasury), “Do Início” (From the Beginning), “Impressões que ficam” 

(Lasting Impressions), “Vulcões e Terremotos” (Volcanoes and Earthquakes). “Superfície 

Inquieta” (Restless Surface). O museu também possui uma série de exposições 

temporárias sobre diversos temas. 

 

 

5.2.1 Desde o Início (From the beginning) 

 

A exposição  “Desde o Início” (From the beginning) possui como tema central o 

desenvolvimento do Universo e da vida no planeta Terra. O espaço expositivo é dividido 

em três salas. A primeira sala possui informações sobre o início do universo, os planetas 

e outros astros do sistema solar (Figura 33).  A segunda sala possui uma projeção de vídeo 

sobre o aparecimento da vida na Terra e um painel sobre os primeiros seres vivos (Figura 

34). A última sala é a maior e possui informações sobre a evolução dos seres vivos até os 

dias de hoje (Figuras 35). 
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Figura 33: Mapa da sala 1 da exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

 

Figura 34: Mapa da sala 2 da exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 



 

96 
 

 

Figura 35: Mapa da sala 3 da exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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Para tal, a exposição começa abordando a formação do Universo, o Big Bang e as 

diferentes galáxias e sistemas. O começo do Universo é o primeiro tema abordado, seguido 

pelo desenvolvimento das galáxias e das estrelas. Antes de abordar a Terra, a exposição 

passa pelos planetas do Sistema Solar. Cada planeta possui um painél (Figura 36) em que 

informações sobre suas estruturas químicas e físicas são comparadas com as da Terra. A 

lua também é abordada da mesma forma que os outros planetas.  

 

 

Figura 36: Painél Urano, Exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

Em um segundo painél, intitulado “Terra primitiva” (Early Earth) (Figura 37) na sala 

apresentam-se três estágios que a Terra passou antes de possuir condições para a vida, 

“A Terra sendo moldada” (Molden Earth), “A Terra resfriando” (Cooling Earth) e “A Terra 

com água” (Wattery Earth). 
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Figura 37: Painél “Terra primitiva”, Exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

O visitante então chega em uma sala redonda, com um relógio desenhado no chão 

(Figura 38), um painél sobre o início da vida na Terra e o desenvolvimento de células 

simples em complexas. A sala também é provida de uma projeção a respeito da formação 

do planeta e do surgimento da vida.  

 

 

Figura 38: Vídeo sobre a formação do planeta, Exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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A continuação da sala anterior é um grande salão alongado, com diversos painéis, 

fósseis e modelos (Figura 39). As vitrines e painéis na sala seguem uma ordem cronológica 

de acontecimentos, dos primórdios da Terra até o presente. A última parte da sala possui 

quatro grupos de painéis. O primeiro grupo está localizado ao lado esquerdo de sala (a 

partir da entrada) e é uma linha do Tempo Geológico (Figura 40), com os períodos e datas. 

O painel segue acima dos outros painéis da sala e possui, além de ilustrações da 

movimentação dos continentes ao longo do tempo, marcos de extinções e outros eventos 

importantes para o planeta (como glaciações), além de duas linhas que marcam o nível 

dos oceanos, uma hoje (linha reta) e outra na época mostrada (sobe e desce). 

 

 

Figura 39: Panorama da Exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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Figura 40: Painél com escala do Tempo Geológico, Exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

O segundo grupo fica logo abaixo do primeiro, também do lado direito do visitante. 

Neste, o visitante encontra vitrines, painéis de texto na parede e painéis inferiores com os 

temas: “A vida enche os oceanos” (Life fills the seas), “A vida vai para a terra” (Life moves 

onto land), “A vida floresce” (Life blooms), “Terra em movimento, animais em movimento” 

(Moving land, moving animals) e “Humanos emergem” (Humans emerge). 

O terceiro grupo é constituído por reconstruções osteológicas que ficam no corredor 

ao centro da sala, cada uma com um animal característico do período. O último grupo é 

composto por painéis e vitrines ao lado direito da sala, seguindo também a ordem 

cronológica do resto da exposição. 

Ao final da sala o visitante se depara com um vídeo que faz perguntas sobre o futuro 

da Terra, sobre as mudanças que que o Ser humano causa no planeta e sobre a 

possibilidade da vida na Terra deixar de existir. No centro da sala, grandes esqueletos e 

fósseis representativos de seus períodos são expostos junto com textos com 

contextualizações.  
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 A exposição “Desde o Início” possui em seu total 48 fósseis, duas réplicas/modelos, 

seis reconstruções osteológicas montadas no centro da sala (cada uma de um bloco 

temático), 11 representações, 54 imagens, três equipamentos de multimídia e 104 painéis 

de texto (Tabela 04 e Gráfico 04). 

 

 

Tabela 04: Tabela de recursos expográficos de exposição “Desde o Início”, NHM, Londres, 2015 

 

 

 

Gráfico 04: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na exposição 

“Desde o Início”, NHM, Londres, 2015 
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5.3 Muséum National d´Histoire Naturelle de Paris 

 

 

Dentre as 19 instituições que compõe o Muséem d´Histoire Naturelle, foram 

selecionadas dois Museus da sede principal, em Paris. São eles a “Grande Galeria da 

Evolução” (Grande Galerie d’Evolution) e “Galeria de Anatomia comparada e 

Paleontologia” (Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie). Ambas as galerias foram 

concebidas no século XIX, entretanto, certas mudanças e adaptações na exposição foram 

realizadas com o passar do tempo. Todas as três exposições selecionadas do Museu 

parisiense possuem o objetivo de mostrar ao visitante a diversidade de seres vivos que 

encontramos no nosso planeta e os mecanismos necessários para formação desta 

diversidade. 

Na “Galeria de Anatomia comparada e Paleontologia” (Galerie d’Anatomie 

comparée et Paléontologie), o visitante encontra três andares, cada um com uma 

exposição. Todas as exposições seguem certa ordem (apenas uma segue ordem 

cronológica), em que o percurso que é iniciado ao lado esquerdo. As três exposições são 

“Anatomia comparada” (Anatomie comparée), “Os Vertebrados” (Les Vertebres) e “Os 

Invertebrados” (Les Invertebres). Essas exposições se mantêm com o menor número de 

mudanças, sendo a maior parte composta apenas por alguns experimentos de novas 

vitrines. 

Já na “Grande Galeria da Evolução” (Grande Galerie d’Evolution), a exposição foi 

reformulada, e o espaço reformado nos anos noventa. A Galeria possui três exposições “A 

Evolução da Vida” (L’Evolution de la vie), “O Homem como fator de Evolução” (L’Homme, 

facteur d’évolution) e “A diversidade dos seres vivos” (La diversité du vivant), sendo a última 

apresentada em dois andares. O primeiro andar da exposição “A diversidade dos seres 

vivos” apresenta a diversidade dos seres vivos que habitam ambientes aquáticos dos mais 

diversos (recifes de corais, litorais, fontes hidrotermais, Antártica e Ártico, zona pelágica e 

planícies abissais). O segundo andar da exposição aborda os seres vivos terrestres, 

também com uma classificação por tipo de ambiente (desertos saarianos, savana africana, 

Antártica e Ártico, florestas tropicais). Neste andar, o museu apresenta ainda a “Galeria 

das crianças” (Galerie des enfants), um espaço educativo. 
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5.3.1. Os Invertebrados (Les Invertebrés) 

 

 A exposição “Os Invertebrados” (Les Invertebrés) possui dezenove temas que são 

abordados na exposição. Os temas são apresentados na seguinte ordem: primeiros fósseis 

(Ediacárico), Equinodermos (Câmbrico), Insetos (Devónico), Crustáceos (Câmbrico), 

Trilobitas (Câmbrico), Xifosura (Siluriano), Aracnídeos (Siluriano), Amonitas 

(Neoproterozoico), Cefalópodes (Câmbrico), Nautilóides (Câmbrico), Gastrópodes 

(Câmbrico), Flora fóssil, Moluscos (Câmbrico), Anelídeos (Ordovícico), Briozoários 

(Ordovícico), Braquiópodes (Câmbrico), Corais (Câmbrico), Foraminíferos (Câmbrico) e 

Fossilização.  

 A exposição está localizada em um balcão no último andar da Galeria. Ela possui 

um vão central que proporciona uma vista superior da exposição “Os Vertebrados” (Les 

Vertebres). Seguindo um padrão de corredor, os fósseis expostos estão em gabinetes de 

vidro e madeira ao longo da parede, com algumas vitrines separadas ao lado oposto. Os 

painéis de textos expostos estão, em sua maioria, fixados na parede. Alguns textos podem 

ser encontrados dentro dos gabinetes, junto aos fósseis (Figura 41). 
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Figura 41: Mapa da exposição “Os Invertebrados”, Galerie d’Anatomie compare et Paléontologie, MNHN, 

Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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O visitante pode dar início à visita seguindo sentido anti-horário na galeria, em que 

o primeiro tema são os primeiros fósseis, a Fauna de Ediacara (Figura 42). O visitante 

segue, então, o percurso passando por Trilobitas, Amonitas e Nautilóides, até alcançar a 

Fauna fóssil. Os vinte e um gabinetes que apresentam o registro da Fauna antiga fazem 

parte de uma exposição que foi temporária de botânica. Essa exposição foi, depois, 

incorporada à “Os Invertebrados”. 

 

 

Figura 42: Vitrine “Fauna de Ediacara” da exposição “Os Invertebrados”, Galerie d’Anatomie compare et 

Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 

 

O percurso continua, então, com Moluscos, Corais, Foraminíferos, até finalizar com 

o tema Fossilização. A última parte da sala aborda o processo de fossilização e seus 

diversos tipos como fossilização em âmbar ou moldes em gipsita.  

A exposição possui no total 230 gabinetes (Figura 43) com 4.104 fósseis, rochas e 

corais atuais, 42 imagens e um total de 345 textos (legendas com texto e painéis). Não são 

utilizados recursos multimídia nessa exposição, entretanto 15 réplicas e modelos são 

utilizados para ilustrar os seres vivos que não são encontrados na coleção (Tabela 05 e 

Gráfico 05). 
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Figura 43: Exemplo de gabinete da exposição “Os Invertebrados”, Galerie d’Anatomie compare et 

Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 

 

 

Tabela 05: Tabela de recursos expográficos de exposição “Os Invertebrados”, MNHN, Paris, 2015 
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Gráfico 05: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na exposição 

“Os Invertebrados”, MNHN, Paris, 2015 

 

 

5.3.2. Os Vertebrados (Les Vertebres) 

 

 A exposição “Os Vertebrados” possui como principal objeto ilustrar para o visitante 

a diversidade destes animais, principalmente após o Período Cambriano, em que houve 

uma grande explosão da Vida. Neste espaço, três Eras geológicas são o foco: a 

Paleozóica, a Mesozóica e a Cenozóica. Para tal, a exposição utiliza 791 fósseis (sendo 

desses, sete Tipos), 62 réplicas, quinze reconstruções osteológicas, 22 esculturas, um 

equipamento de multimídia (um vídeo), 22 ilustrações, 79 painéis de texto e legendas com 

texto (Tabela 06 e Gráfico 06). 
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Tabela 06: Tabela de recursos expográficos de exposição “Os Vertebrados”, MNHN, Paris, 2015 

 

 

 

Gráfico 06: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na exposição 

“Os Vertebrados”, MNHN, Paris, 2015 

 

A exposição não possui um percurso específico. Existe uma ordem cronológica no 

espaço, que segue do início ao fundo da sala, entretanto, os trajetos podem ser no sentido 

horário ou anti-horário (Figura 44). 
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Figura 44: Mapa da exposição “Os Vertebrados”, Galerie d’Anatomie compare et Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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Na primeira metade da galeria (até as escadas laterais), o lado direito possui fósseis 

de seres vivos aquáticos. Depois da escada, fazendo a volta no espaço expositivo, estão 

os seres vivos do meio terrestre. Ao centro da galeria, encontram-se as grandes 

reconstruções osteológicas, inclusive uma das onze réplicas do Diplodocus carnegii 

(Figura 45) feitos pelo Carnegie Museum, em Pittsburgh, EUA.  

 

 

Figura 45: Reconstrução de Diplodocus na exposição “Os Vertebrados”, Galerie d’Anatomie compare et 

Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 

 

Os primeiros seres vivos abordados na exposição datam da Era Paleozóica, de 

ambos os lados do espaço expositivo. Nesse período, além dos seres vivos aquáticos, são 

abordadas as espécies mais antigas com asas, como o Archaeopteryx lithographica.  

A exposição possui uma série de fósseis notáveis de cada Era geológica que é 

abordada. Da Era Paleozóica, o visitante encontra um crânio de um Dunkleosteus terrelli 

(um peixe com couraça), uma reconstrução osteológica de um Pareiasaurus baini (um 

grande réptil primitivo) e uma reconstrução osteológica de um Lystrosaurus murrayi (um 

réptil precursor dos mamíferos). 

Das peças da Era Mesozóica, podem ser citadas as reconstruções osteológicas de 

um Allosaurus fragilis um grande dinossauro carnívoro), o molde de um crânio de 
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Tyrannosaurus rex, a reconstrução osteológica de um Sarcosuchus imperator (um 

crocodilo gigante), o crânio de um Triceratops horridus e uma reconstrução osteológica 

pendurada no teto de um Pteranodon longiceps (um réptil voador). Por último, dos objetos 

da Era Cenozóica, o visitante pode observar a reconstrução osteológica de um 

Megatherium americanum (a preguiça gigante), a carapaça de um Glyptodon asper, a 

reconstrução osteológica de um Mammuthus meridionalis e o esqueleto de um Smilodon 

populator (o tigre-dentes-de-sabre).  

A exposição ainda possui quatro ilhas temáticas. A primeira que o visitante encontra 

é “Dos dinossauros às aves” (Des dinosaures aux oiseaux) (Figura 46). Nesta, o visitante 

encontra uma réplica do fóssil de Archaeopteryx, um esqueleto e uma reconstrução de um 

Dodo (Raphus cucullatus) e de um Compsognathus longipes (um pequeno dinossauro 

carnívoro) para abordar a evolução dos dinossauros até as primeiras aves. A segunda ilha 

temática é “A Evolução dos equídeos, o cavalo e seus primos” (Évolution des équidés, le 

cheval et ses cousins) e contém as reconstruções osteológicas de um Equus hemionu e 

um Hipparion para mostrar os diferentes membros do grupo dos equídeos.  

 

 

Figura 46: Ilha temática “Dos dinossauros às aves” na exposição “Os Vertebrados”, Galerie d’Anatomie 

compare et Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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A terceira ilha temática é “Proboscídeos, origem e evolução dos elefantes” 

(Proboscidiens, origine et évolution des éléphants). Para mostrar o desenvolvimento dos 

primeiros elefantes, a exposição faz uso de, entre outros, uma reconstrução osteológica de 

Archaeobelodon filholi e de um Mammuthus meridionalis, além da pele de uma pata e da 

cabeça de um Mammuthus primigenius (Figura 47). A última ilha temática trata do 

desenvolvimento dos primatas, “A origem dos primatas e o aparecimento do Homem” (De 

l’origine des primates à l’pemergence de l’Homme). As principais peças desse bloco são a 

reconstituição do busto de um Paranthropus boise, uma reconstituição de Australopithecus 

antiquus – Lucy – e o crânio de um Adapis sp. 

 

 

Figura 47: Vitrine com Mamute na exposição “Os Vertebrados”, Galerie d’Anatomie compare et Paléontologie, 

MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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5.3.3. A Evolução da Vida (L´Évolution de la vie) 

  

A exposição da “Grande Galeria da Evolução” (Grande Galerie d’Evolution) 

selecionada se chama “A Evolução da Vida”. Nela, o visitante se depara com seis blocos 

temáticos que abordam a evolução da vida no nosso planeta, inclusive uma introdução 

histórica sobre o início dos estudos naturalistas (Figura 48). Para tal, a exposição faz uso 

de 448 fósseis e taxidermias, dez réplicas e modelos, uma reconstrução osteológica, uma 

escultura, 24 ilustrações, 98 painéis com texto e 21 equipamentos de multimídia (Tabela 

07 e Gráfico 07). 

 

 

Tabela 07: Tabela de recursos expográficos de exposição “A evolução da vida”, MNHN, Paris, 2015 

 

 

Gráfico 07: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na exposição “A 

evolução da vida”, MNHN, Paris, 2015 
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Figura 48: Mapa da exposição “A evolução da vida”, Grand Galerie d’Évolution, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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O primeiro tema que o visitante é apresentado ao subir para o segundo andar da 

galeria é o “Espaço histórico” (Espace historique), que evoca os grandes naturalistas que 

contribuíram para a compreensão da história da vida na Terra. A primeira peça que o 

visitante encontra é a taxidermia do rinoceronte do rei Louis XV, com um pequeno texto 

sobre o histórico da aquisição. Um totem eletrônico com o título “Um rinoceronte para o rei” 

(Un rhinocéros pour le roi) permite a interação do visitante. A partir disso, um vídeo sobre 

a história dos estudos sobre a evolução é exibido. 

 Nessa seção o visitante entra em contato com as teorias de Georges-Louis Leclerc 

(o conde de Buffon), Jean-Baptiste Lamarck, Georges Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire e 

Charles Darwin, desde as primeiras ideias da transformação, adaptação e evolução das 

espécies. Nessa seção, o visitante encontra um total de 73 animais – aves taxidermizadas 

e insetos – (Figura 49) três fósseis, 36 conchas, uma ilustração e 15 painéis de texto e dois 

equipamentos de multimídia um vídeo e um totem interativo.  

 

 

Figura 49: Vitrine “A diversidade na unidade” exposição “A evolução da vida”, Grand Galerie d’Évolution,, 

MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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 A sessão seguinte no percurso sugerido pelo Museu (de acordo com o mapa da 

exposição) se chama “Reproduzir-se e transmitir” (Se reproduire et transmettre). Esse tema 

possui como objetivo apresentar a contribuição dos estudos da Genética para a teoria da 

evolução. Para tal, são utilizados cinco painéis de texto, quatro painéis de vidro com 

ilustrações, oito vidros (com os diferentes tipos de ervilhas utilizadas por Mendel) e duas 

laminas em um microscópio com moscas Drosophila melanogaster.  

 O terceiro bloco temático dá continuidade ao anterior, dessa vez abordando como 

a seleção natural pode influenciar a estrutura genéticas das espécies. Essa seção possui 

como título “Transmitir e selecionar” (Transmettre et sélectionner) e usa 12 textos, nove 

ilustrações (sendo quatro deles painéis de vidro), 123 animais (30 borboletas, 76 lesmas e 

dezessete salamandras), dois estromatólitos e um vídeo a respeito dos fósseis mais 

antigos (Figura 50). 

 

 

Figura 50: Vídeo “Os mais antigos fósseis”, Grand Galerie d’Évolution,, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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 O próximo bloco temático possui como tema “Reconstruindo a história” 

(Reconstruire l’histoire). Nele, são utilizadas três disciplinas que são fundamentais para 

compreender o desenvolvimento da vida no planeta, a Paleontologia, a Biologia Molecular 

e a Anatomia Comparada. A exposição usa aqui cinco painéis de texto (Figura 51), dois 

moldes de membros de animais extintos, quatro ossos de diferentes animais e quatro 

totens interativos  

 

 

Figura 51: Painél de texto “Reconstruindo a história”, Grand Galerie d’Évolution, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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 “Sobre os vestígios de vida” (Sur les traces du vivant) é o quinto tema da exposição, 

também constitui no maior bloco temático e com o maior número de peças. Essa seção 

usa de dos mais diversos exemplos da história da vida na Terra, como o aparecimento, 

extinção, e até mesmo a conquista do ambiente terrestre. Esse trecho da exposição usa 

nove recursos multimídia - seis vídeos e três totens interativos – um modelo, duas 

esculturas, quatro fósseis e 136 taxidermias (Figura 52). Além disso, são utilizados 48 

painéis de texto. 

 

 

Figura 52: Bancada com taxidermias e totens interativos, Grand Galerie d’Évolution, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 

 

 Finalizando a exposição está a seção “A evolução – o que há de novo? ” 

(L’évolution, du nouveau?), que utiliza os resultados mais recentes de pesquisas sobre 

Genética e Biologia Molecular como ferramentas para a compreensão dos mecanismos da 

evolução. São utilizados neste bloco temático um fóssil, oito taxidermias, cinco modelos, 

três ilustrações e dezesseis painéis de texto. 
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5.4.  O Museu de Ciências Naturais de Porto Alegre 

 

 

O Museu de Ciências Naturais é composto pela exposição de longa duração, 

algumas temporárias (de curta e média duração) e uma exposição itinerante. No período 

da visita, o museu contava com a exposição de longa duração e uma exposição temporária 

(com o tema “Fauna e flora na tradição gaúcha”). A exposição de longa duração foi 

montada na fundação do Museu e teve espécimes acrescentados ao longo dos anos. 

Entretanto, uma reformulação da exposição ou dos temas abordados ainda não foi 

realizada. 

 

5.4.1  Exposição de longa duração 

 

A exposição de longa duração (não intitulada) ocupa a maior parte da área 

disponível para a exposição (Figura 53). O espaço da exposição é uma sala ampla, 

quadrada, com painéis e vitrines nas paredes e no centro, formando uma parede única que 

fecha um circuito de ida e volta. O tema da exposição não é definido em nenhum local, 

porém a exposição usa inúmeros animais e plantas para abordar o tema “desenvolvimento 

da vida na Terra”.  
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Figura 53: Mapa da exposição de longa duração, MCN, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2014 

 

Os espécimes legendados são dispostos na sua ordem de aparecimento no 

planeta. O museu também prioriza a exposição de animais que podem ser encontrados na 

região do museu. As vitrines de exposição são painéis (muitas com pequenos textos, além 

de ilustrações), que possuem objetos. A fim de facilitar a referência, eles serão aqui 

chamados de painéis-vitrines (Figura 54). Alguns dos painéis-vitrine possuem botões em 

suas legendas que, quando acionados, ascende uma luz no seu representante na vitrine 

(no caso abaixo, uma das esponjas). 
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Figura 54: Exemplo de painel-vitrine, exposição de longa duração, MCN, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 

 

A entrada da exposição possui alguns fósseis encontrados na região pelos 

pesquisadores da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e uma reconstrução de um 

Decuriasuchus quartacolonia (Figura 55). Como pano de fundo da reconstrução, encontra-

se um painél com textos a respeito das mudanças dos supercontinentes ao longo do tempo 

e dos fósseis encontrados em camadas datadas do Triássico no Estado. 
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Figura 55: Bancada Decuriasuchus, exposição de longa duração, MCN, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 

 

O hall de entrada concentra objetos e temas que o museu deseja destacar (o “tema 

do mês”). Na ocasião da visita, o tema em questão era a geologia da região de Santa Maria. 

Ao entrar no circuito da exposição, o visitante encontra os primeiros painéis-vitrines, sobre 

o desenvolvimento da flora no planeta. O primeiro painél-vitrine é a respeito das plantas 

medicinais. O segundo painél-vitrine é a respeito de cianobactérias. O painél-vitrine 

seguinte é sobre algas marinhas microscópicas e macroscópicas.  

Após os painéis a respeito de plantas, formações vegetais do Estado, e seus ciclos 

reprodutivos, o próximo tema são esponjas e corais. O terceiro grupo abordado na 

exposição são os moluscos, seguidos por insetos, crustáceos, borboletas, equinodermos, 

peixes, anfíbios, cobras, aves e mamíferos. Fechando o ciclo da exposição estão os 

relacionados à Paleontologia.  

Os painéis-vitrine sobre o tema de Paleontologia são: “Invertebrados Fósseis”, 

“Vegetais Fósseis Brasileiros”, “Deriva Continental”, “Vertebrados Fósseis Brasileiros”, 

“Toxodon platensis”, e “Mastodonte Rio-grandense”. Os painéis apresentam réplicas de 

fósseis e são sempre acompanhados por um texto na legenda abaixo (Figura 56). 
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Figura 56: Painél-vitrine “Deriva continental”, exposição de longa duração, MCN, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 

 

A exposição de longa duração também conta com três dioramas, todos de 

ambientes típicos do Estado do Rio Grande do Sul. O primeiro dos campos do Rio Grande 

do Sul, o segundo dos banhados (corpos d´água permanentes ou temporários típicos da 

região), e por último a Floresta Subtropical do Alto Uruguai. 

O Museu de Ciências Naturais possui, distribuídos em sues 56 painéis-vitrines, 

doze fósseis e 175 taxidermias. Também são utilizados na exposição 22 modelos, duas 

representações, 37 ilustrações e um total de cinquenta painéis de texto (Tabela 08 e 

Gráfico 08). 
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Tabela 08: Tabela de recursos expográficos de exposição de longa duração, MCN, Porto Alegre, 

2014 

 

 

Gráfico 08: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na 

exposição de longa duração, MCN, Porto Alegre, 2014 

 

 

5.5. Museu de Ciência e Tecnologia PUCRS de Porto Alegre 

 

 

O tema do museu são as ciências em geral (física, biologia, astronomia, geologia e 

arqueologia). A exposição de longa duração do Museu de Ciência e Tecnologia não possui 

um título definido. As alas da exposição, porém, recebem nomes como “Ser Humano” ou 
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“Planeta Terra”. O museu também possui diversas exposições temporárias com temas 

variados (como cinema, farmacologia e ilustração científica). 

 A exposição de longa duração é subdividida em 23 seções: “Desafio com Figuras 

e Números”; “Força e Movimento”; “Fluidos”; “Luz”; ‘Ondas e Som”; “Calor”; “Eletricidade e 

Magnetismo”; “Matéria e Energia”; Comunicação; “Tecnologia”; “Universo”; “Planeta Terra; 

“Milhões de Anos”; “Dioramas”; “Educação Ambiental”; “Ser Humano”; “Mundo 

Microscópico”; “Seres Vivos”; “No Passado”; “Interações Vivas”; “Mundo da Criança; 

Saúde”; “Galeria de Gênios”.  

Sendo um museu de Ciências e Tecnologia que, no caso, aborda o tema “Terra e 

seu desenvolvimento”, a maior parte da exposição usa recursos como maquetes, 

ilustrações e mídias. As maquetes se concentram na exposição “Planeta Terra”. Entretanto, 

ambas as exposições fazem uso de recursos midiáticos e de ilustrações. A exposição 

“Milhões de anos” utiliza várias réplicas e fósseis a fim de exemplificar os seres vivos 

citados. 

 

5.5.1 Milhões de anos 

 

A exposição “Milhões de anos” é uma exposição sobre a pesquisa paleontológica, 

principalmente a pesquisa realizada no próprio Estado do Rio Grande do Sul. O espaço 

não possui uma ordem de temas, porém cada tema se concentra em um local (Figura 57). 

Estes são apresentados ao público através de diversos recursos, desde multimídias até 

painéis de textos. Legendas e painéis acompanham os objetos em exposição.  
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Figura 57: Mapa da exposição “Milhões de Anos”, MCT, Porto Alegre  

Crédito: BOMBONATO, R.R. , 2014 

 

O início do percurso se dá com conjunto de mesa e painél (Figura 58). Na mesa 

estão vários botões com nomes de animais de todas as eras geológicas escritos ao lado. 

Na parede, do lado direito do painel, encontra-se um painel luminoso na forma da escala 

do tempo geológico com as épocas do tempo geológico discriminadas. No painel central 

encontram-se as imagens dos animais seguindo sua ordem evolutiva em suas respectivas 

famílias. Ao apertar um botão, o painel das eras geológicas se acende e a era onde o 

animal surgiu fica acesa. 
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Figura 58: Mesa Darwin, exposição “Milhões de Anos”, MCT, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 

 

Seguindo-se no corredor, o visitante se depara com dois temas. Ao lado direito, 

uma grande vitrine com réplicas de fósseis de grandes répteis encontrados na região.  

Cada objeto é acompanhado por uma legenda, existindo ainda um painél introdutório do 

tema (“Antes da era dos dinossauros”).  

 Ao lado esquerdo, são apresentados três temas ao visitante na seguinte ordem: o 

dinossauro de Santa Maria, fósseis de flora, e o trabalho do paleontólogo no campo. A 

primeira e a terceira são dioramas, enquanto a segunda se trata de uma vitrine com 

amostras de flora fossilizada. 

 Um totem se encontra do lado direito, em seguida do espaço com as réplicas. A 

tela do totem apresenta o seu tema, “uma viagem ao passado”. Nesse totem, três eras são 

apresentadas ao visitante. Cada era conta com suas sub-divisões, com mapas, imagens 

de fósseis, reconstituições e linha evolutiva de diversos seres vivos e as formações 

geológicas da região que se formaram no período selecionado. 
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Ao lado do totem, uma paleoarte (réplica em tamanho real) de um Herrerassauro 

(Figura 59). O Herrerrasauro é utilizado como exemplo de um dos mais antigos dinossauros 

já encontrados. Continuando no corredor, do mesmo lado, o visitante encontra uma base 

com três madeiras fossilizadas e, do lado esquerdo, uma nova vitrine sobre megafauna 

(uma preguiça gigante e um tigre-dente-de-sabre).  

 

 

Figura 59: Bancada com Herrerassauro, exposição “Milhões de Anos”, MCT, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 

  

Uma sala ao lado esquerdo (em frente ao Herrerrasauro) apresenta um vídeo a 

respeito das etapas da pesquisa paleontológica. Uma grande vitrine sobre a megafauna 

sul-americana com réplicas de fósseis de três espécies, os cervídeos, as lhamas e os 

mastodontes, que são utilizados para demonstrar a grande diversidade de animais 

existentes. 

A exposição faz uso de 20 fósseis, onze réplicas, quatro representações, uma 

ilustração, onze painéis de texto e três equipamentos de multimídia (um vídeo, um totem 

interativo e a mesa interativa Darwin) (Tabela 09 e Gráfico 09). 
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Tabela 09: Tabela de recursos expográficos de exposição “Milhões de Anos”, MCT, Porto Alegre, 

2014 

 

 

Gráfico 09: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na 

exposição “Milhões de Anos MCT, Porto Alegre, 2014 

 

 

5.5.2 Planeta Terra 

 

A exposição “Planeta Terra” está localizada após a exposição “ Milhões de anos”, 

porém não existe nenhuma divisão física entre ambas. Ao final do corredor, o visitante 
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encontra diferentes experimentos sobre redemoinhos, a composição química da Terra, 

terremotos e o ciclo da água que buscam ilustrar tais fenômenos (Figura 60). 

 

 

Figura 60: Mapa da exposição “Planeta Terra”, MCT, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R. , 2014 

 

No mesmo salão, o visitante se depara com um globo terrestre à direita. O globo 

ilustra a topografia do planeta, tanto continental como oceânica. Na parede ao redor do 

globo existem onze frações de globo, cada uma com um supercontinente e sua data (e 

período geológico). Os modelos dispostos na sala ilustram a movimentação dos 

continentes atuais e dos antigos supercontinentes ao longo do tempo (Figura 61). 
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Figura 61: Globos, exposição “Planeta Terra”, MCT, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 

 

Na parede ao lado, encontra-se um painel a respeito do desenvolvimento da vida 

na Terra. O painél apresenta uma representação da evolução geobiológica do Ser 

Humano. Não existem textos para o painél apresentado, apenas uma legenda que introduz 

o tema da sala, a evolução da vida na Terra. 

Do lado oposto ao globo com topografia, existe um experimento que tenta 

representar a origem da vida na Terra. A seguir encontramos um estande com a pergunta 

“Teria existido vida em Marte? ” e outro sobre os primeiros seres vivos (Figura 62). O tema 

dessa sala é abordar quais foram os fatores que levaram ao desenvolvimento da vida no 

nosso planeta. Em frente ao painel dos primeiros seres vivos existe um grande vulcão que 

entra em erupção dentro de minutos. Para discutir a história física do planeta, a exposição 

faz uso de 13 modelos e dois painéis de texto (Tabela 10 e Gráfico 10).  
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Figura 62: Painél “Os primeiros seres vivos”, exposição “Planeta Terra”, MCT, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 

 

 

Tabela 10: Tabela de recursos expográficos de exposição “Planeta Terra”, MCT, Porto Alegre, 2014 
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Gráfico 10: Gráfico indicando a distribuição da frequência dos recursos expográficos usados na 

exposição “Planeta Terra”, MCT, Porto Alegre, 2014 
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VI.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Como já citado anteriormente, o museu moderno está ligado ao surgimento de um 

espaço público no final do século XVIII, e está estruturado em torno da discussão de um 

interesse comum, modelado por um currículo racional, não se caracteriza apenas pela 

abertura de um lugar para os visitantes. O museu do século XIX, em seguida, participa no 

desenvolvimento de uma representação democrática e patriótica, que mantém ligações 

claras com as exposições universais e as instalações educacionais (POULOT, 2009). Ele 

se torna, então, uma instituição produtora e difusora de conhecimento, além de 

formadora/habilitadora para o exercício dessas atividades. Os próprios museus de História 

Natural representaram a relação mais íntima entre conhecimento e museu. Os museus de 

História Natural de Paris, Nova Iorque e outros, e especialmente o British Museum, em 

Londres, vão funcionar como um tipo especial de instituição cientifica (MENESES, 2002). 

Os museus de História Natural da presente pesquisa são todos criados com cunho 

científico como parte da identidade da Instituição.  

Dessa forma, essas Instituições apresentam uma dupla-identidade. De acordo com 

DOMINIQUE POULOT (2013), as grandes coleções públicas do século XIX tentaram 

manter um equilíbrio entre “Ser Museu”, onde os objetos são expostos juntos para revelar 

uma progressão ou padrão, e uma galeria, onde a “obra de arte individual” deve ser vista 

e admirada por ela mesma. É também nesse século que se consolidaram na Europa e na 

América do Norte os museus de Arte, História, Etnografia e Ciências Naturais que 

estabeleceram as noções de “museu científico” (em um sentido amplo) e “museu de arte” 

(MORENO, 1996). 

 Nas sociedades ocidentais modernas, os museus continuam associados a espaços 

de Cultura, no sentido da cultura letrada, da alta cultura ou da cultura erudita, por oposição 

às culturas populares ou à cultura de massa (GONÇALVES, 2005). Nos próprios países 

mais industrializados, os museus eram considerados o filho pródigo da indústria cultural 

(SANTOS, 2011).  

 Dentre os museus no mundo, MENESES (1993) os divide em três níveis principais 

de amplitude quanto a sua atuação: o universal, o nacional e o local/regional. O primeiro 

modelo, o universal, é um modelo enciclopédico, não muito utilizado hoje em dia, embora 
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ainda tenha repercussões importantes nos museus de arte contemporânea e nos de 

ciência e tecnologia. Dentro desses museus encontramos os grandes museus europeus 

(como o Museum für Naturkunde Berlin ou o Muséum National d’Histoire Naturelle de 

Paris). Os museus de amplitude nacional acabam, comumente, privilegiando o estereótipo, 

pela sua capacidade de expressar o típico. Já o museu local/regional seria aquele em que 

os processos de identidade encontrariam o espaço mais aceitável de expansão. Nessa 

última categoria podem-se incluir o Museu de Ciências Naturais e o Museu de Ciência e 

Tecnologia desta pesquisa. É importante frisar que os museus selecionados para a 

presente pesquisa possuem, além de diferentes origens, diferentes níveis de amplitude de 

participação. 

 Atualmente, de acordo com BRUNO (2006), “os museus têm assumido o desafio 

de trabalhar a partir dos mais diferentes acervos, para distintos segmentos das sociedades, 

em todas as regiões do mundo, procurando explicar as características da nossa condição 

humana”. Cada museu busca, então, com base na sua identidade, cumprir tal desafio, cada 

um em sua própria amplitude de atuação. Nas exposições de História Natural, a busca pela 

“explicação da condição humana” está atrelada ao desenvolvimento do nosso planeta. Na 

busca de explicações sobre a história da Terra, e por consequência da humanidade, as 

exposições de Paleontologia se tornaram uma ferramenta útil nessa busca. 

 Tais exposições ganharam uma nova ferramenta, a tecnologia. BRADBURNE 

(2000) afirma que, junto com o comprometimento dos museus em expor objetos autênticos, 

temos testemunhado um crescimento no interesse em explorar os meios em que as novas 

tecnologias podem comunicar a Ciência. Entretanto, a partir do momento em que a 

tecnologia entra no museu, um novo risco aparece, “quando o museu não sabe o que fazer, 

a tendência é refugiar-se no como fazer, buscando achego na tecnologia. Os recursos 

tecnológicos aparecem assim dotados de autonomia, essência própria, valor imanente, 

vontade definida” (MENESES, 2000). 

 Outro grande risco que esse tipo de museu, e até mesmo as novas exposições de 

museus tradicionais de História Natural, é o da interatividade mal-empregada. MENESES 

(2000) afirma que, a noção de interatividade, quase sempre, ainda que consiga superar o 

padrão hit-and-run fica no patamar do videogame: as respostas já estão previamente 

circunscritas, as opções demarcadas e o jogo se assemelha ao comportamento de cobaias 

em laboratórios de psicologia experimental. Embora a base do movimento dos museus 

interativos de ciência seja a de “aprender fazendo” (VASCONCELLOS, 2010), na maioria 

das vezes esse objetivo não é alcançado. Hoje, os museus perderam a ideia de templo das 



 

136 
 

musas, para se tornar um espaço híbrido, entre a diversão pública e uma loja de 

departamento (HYUSSEN, 1994).  

 Nos museus de Ciência, novas tecnologias sempre foram usadas para criar novas 

formas de exposições. Uma dessas novas formas é a “interatividade” (CAULTON, 1998). 

A maneira como a “interatividade” é estruturada é através da priorização de uma série de 

contribuições particulares dos visitantes, criando uma série de atividades independentes 

ao invés de interdependentes (HEATH & VOM LEHN, 2008). Cabe dizer também que, 

embora os museus de Ciência e Tecnologia elaborem aparatos e atividades que carregam 

em si seus significados, estes acabam sendo apropriados por muitas instituições sem uma 

crítica ou apenas com ênfase no espetáculo (VALENTE, 2008).  

 O desafio dos museus é claro: o de trabalhar com acervos diferentes e para 

diferentes segmentos da sociedade a fim de “explicar” a condição humana. Nesse cenário 

atual, o desafio se torna cada vez maior, principalmente por causa da distância que existe 

entre os museus e a sociedade.  Contudo, uma mudança pode ser vista no cenário atual. 

Os museus, preocupados com essa distância entre eles e seus visitantes, começaram a 

mudar. O uso da tecnologia é uma ferramenta útil nessa busca de aproximação, assim 

como a mudança na abordagem conceitual.  

 

 

 

6.1  A origem do Universo 

 

 

 O primeiro tema selecionado para a análise das exposições foi “A origem do 

Universo”. Para a análise de como esse tema é abordado nas exposições, foram 

selecionadas duas exposições que tratam do tema, “Desde o Início”– exposição do Natural 

History Museum de Londres – e “Cosmos e o Sistema Solar”– exposição do Museum für 

Naturkunde de Berlim –. A exposição “Desde o Início” foi dividida em três momentos (cada 

um que se encaixa em um dos temas criados acima).  
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 A exposição “Cosmos e o Sistema Solar” trata da origem do Universo, desde o Big 

Bang, até o seu desenvolvimento futuro. Da mesma forma, a primeira sala da exposição 

“Desde o Início” trata do Big Bang até o desenvolvimento da Terra em um planeta maciço.  

A exposição alemã possui uma divisão em seis temas. São eles: “O Big Bang e a 

evolução do Universo” (Urknall und Entwicklung des Welttalls) “Estrelas e Galáxias” (Sterne 

und Galaxien), “Nosso Sistema Solar” (Unser Sonnesystem), “Formação dos planetas” 

(Entstehung der Planeten), “Meteoritos” (Meteoriten) e “Classificação de Meteoritos” 

(Meteoritenklassifikation). Cada dupla de painél superior e mesa com texto apresenta um 

tema, além da projeção e dos totens dos planetas (que não possuem escrito uma 

separação temática). 

Quanto à abordagem sobre o Big Bang, deve-se apontar que a expografia das duas 

exposições é similar. São utilizados painéis de texto com ilustrações e imagens para 

explicar o evento que deu origem ao Universo. A formação das galáxias também é um tema 

abordado. No caso da exposição de Berlim, o desenvolvimento da nossa galáxia é 

abordado no vídeo projetado no teto da sala. O vídeo narra a expansão do nosso Universo 

através de uma grande explosão. Nessa expansão, galáxias são formadas, estrelas 

nascem, e planetas e suas luas surgem. Da mesma forma, o vídeo foca no 

desenvolvimento do Planeta Terra, uma grande bola de massa quente, que aos poucos 

resfriou e tomou sua forma. O surgimento da nossa atmosfera segue, junto com a 

concentração da água em estado líquido, e, finalmente, o surgimento da vida na Terra. 

 A segunda parte do vídeo usa como ponto de partida o nosso planeta. O vídeo sai 

da Terra, expandindo em distância, passando pelo cinturão de asteroides, e os outros 

planetas mais distantes do nosso Sistema Solar. As estrelas mais próximas do Sol são as 

próximas a serem citadas, até chegarmos a uma distância de 96 bilhões de anos-luz. 

 Os painéis usam de conhecimentos da astronomia para explicar ao visitante o 

“funcionamento” do Universo. A cor e a intensidade do brilho das estrelas, o nascimento 

de galáxias e os meteoritos que circulam no nosso Sistema Solar possuem textos nos 

painéis (Figura 63). 
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Figura 63: Painéis da exposição “Cosmos e Sistema Solar”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 

  

Já na exposição “Desde o Início” o visitante encontra uma série de painéis de texto 

com ilustrações a respeito de diferentes temas, como o desenvolvimento da matéria a partir 

do Big Bang, cinturões de asteroides e como são realizadas as estimativas de idade da 

Terra e do Universo (Figura 64). 

 

 

Figura 64: Painéis “Como nós sabemos a idade da Terra?”, exposição “Desde o Início”, NHM 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 
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 Um ponto em comum que ambas as exposições abordam é o “Sistema Solar”. 

Ambas utilizam painéis separados, um para cada planeta e um para o Sol. No museu 

alemão, cada planeta possui um totem individual, com um modelo luminoso no topo, com 

imagens, medidas (diâmetro, tempo de duração de um dia, densidade e temperatura da 

superfície). Do outro lado do totem, o visitante encontra um texto com curiosidades sobre 

o astro.  

No caso do museu londrino, o visitante encontra um painél, também individual, com 

uma imagem do astro, um esquema de suas camadas internas e um painél com dados 

comparados aos da Terra (como temperatura e gravidade), além de pequenas curiosidades 

sobre cada planeta.  

Ambos os modelos de exposição dos planetas são semelhantes, tanto em forma, 

como é possível de ser visto na (Figura 65), como também em conteúdo abordado. A figura 

abaixo apresenta os painéis sobre um mesmo tema (Júpiter) de ambas as exposições. À 

direita está o painél utilizado na exposição “Cosmos e o Sistema Solar” e, à esquerda, o 

painél da exposição “Do Início”. Os painéis seguem de maneira semelhante com todos os 

planetas e o Sol. A exposição de Londres, entretanto, também aborda a Lua e suas 

características no grupo de painéis, enquanto Berlim, não.  
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Figura 65: Painéis “Jupiter”. À direita: exposição “Cosmos e o Sistema Solar”, MNK; à esquerda exposição 

“Desde o Início”, NHM 

Crédito: BOMBONATO, R.R, 2015 

  

Tanto a exposição “Do Início” quanto a “Cosmos e o Sistema Solar” utilizam um 

total de 21 painéis de texto. Os painéis são compostos por textos e imagens. Entretanto, a 

exposição de Berlim também utiliza recursos multimídia e amostras de meteoritos.  

Ambas as exposições abordam o desenvolvimento da Terra de uma bola de massa 

quente até se tornar o único planeta até hoje encontrado capaz de manter vida. Os temas 

abordados nos painéis de Londres são exibidos aos visitantes de Berlim através do vídeo 

projetado no teto.  
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6.2.  A origem e desenvolvimento da vida na Terra  

 

 

 O segundo tema selecionado como denominador comum entre as exposições dos 

museus da pesquisa está relacionado à origem e ao desenvolvimento da vida na Terra. 

Todas as exposições abordam esse tema, cada uma com um foco em especial. Do Natural 

History Museum, foram utilizadas a segunda sala (sobre a origem da vida) e parte da 

terceira sala da exposição “Desde o Início”. A terceira sala, na planta (Figura 34), 

desenhada para essa pesquisa vai dos blocos temáticos 4 a 7. 

 Do Museum für Naturkunde, foi utilizada a exposição “Mundo dos Dinossauros”. Do 

Muséem d´Histoire Naturelle, foram utilizadas duas exposições da Galerie d’Anatomie 

comparée et Paleontologie, “Os Vertebrados” e “Os Invertebrados”. Do Museu de Ciências 

Naturais, foram utilizados os últimos seis painéis-vitrines (números 51 a 56 na Figura 53) 

da exposição de longa duração, cujo tema é Paleontologia. Também foram utilizadas 

ambas as exposições do Museu de Ciência e Tecnologia, “Milhões de anos” e “Planeta 

Terra”.  

 A segunda sala (Figura 66) do museu londrino possui três painéis de texto, cada 

um com uma data. O primeiro painél se chama “A vida evolui” (Life evolves) e possui textos 

como “O que é vida? ” (What Is Life?), "A vida em evidência” (Life In Evidence) e “Onde a 

vida começou?” (Where Did Life Begin?). 
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Figura 66: Painéis sobre a evolução da vida, Exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

O segundo painél, “A vida molda a atmosfera” (Life shapes Atmosphere) possui um 

painél com texto sobre as mudanças que ocorreram na nossa atmosfera, um gráfico do 

nível de oxigênio na atmosfera ao longo de certo período, com a pergunta “Como o nível 

de oxigênio na atmosfera permanece constante? ” (How Does The Oxygen Level In The 

Atmosphere Remain Constant?). Uma vitrine abaixo possui duas amostras de rochas, uma 

formação de ferro bandada (Banded Iron Formation – BIF) e um estromatólito. 

 O terceiro painél desta sala possui como tema “Células vivas” (Living cells) e 

apresenta ao visitante painél com textos intitulados “Células simples” (Simple Cells), 

“Células complexas” (Complex Cells) e “Muitas células” (Many Cells).  O painél também é 

acompanhado por uma vitrine com o fóssil de um ser multicelular. Da mesma forma, a 

exposição “Planeta Terra” do Museu de Ciencia e Tecnologia utiliza um painél para explicar 

o desenvolvimento das primeiras formas de vida (“Os primeiros seres vivos do Planeta”). 

 Na mesma sala do museu de Londres, o visitante encontra um vídeo projetado na 

parede. O vídeo utiliza a comparação da escala do Tempo com um relógio. O relógio 

começa a rodar, e o nosso planeta ainda em formação aparece, com rios de lava e altas 

temperaturas. Conforme a Terra resfriava, a crosta começou a se formar e a água em seu 

estado líquido aparece. 
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No vídeo, a segunda marcação é de 3 horas, que, de acordo com a fala do narrador 

é há 3 bilhões de anos.  A vida começa a surgir nos oceanos, entretanto os continentes 

são moldados apenas pela água e vento. A terceira marcação é 6 horas, ou 2 bilhões de 

anos atrás. Os organismos multicelulares começam a surgir nos oceanos e a Terra começa 

a mostrar sinais de oxidação. 

A próxima marcação é 9 horas, ou 1 bilhão de anos atrás, e a vida começa a se 

diversificar, colonizando a terra e os céus. O Ser Humano surge na quinta marcação do 

relógio, as 11 horas, cinquenta e nove minutos e quarenta segundos (apenas vinte 

segundos antes das 12h). Ao final desta sala, próximo ao teto, o visitante encontra uma 

linha do Tempo Geológico na parede, com marcações de Períodos e Eras, acompanhados 

por amostras de rochas correspondentes, que segue ao longo da terceira sala (Figura 67).  

 

 

Figura 67: Visão geral da Exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

A exposição “Planeta Terra” do Museu de Ciência e Tecnologia aborda em painéis 

temas como a dança dos continentes (ou o movimento de abertura e fechamento dos 

oceanos) ao longo do Tempo Profundo, os primeiros invertebrados fósseis, vegetais 
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fósseis brasileiros, e dois vertebrados encontrados no Estado do Rio Grande do Sul (o 

Toxodon platensis e um mastodonte).  

A terceira sala da exposição “Desde o Início” possui quatro temas. O primeiro tema 

(vitrines e bancadas número 4 na Figura 34) que o visitante se depara na sala é “A vida 

enche os oceanos” (Life fills the seas). Essa seção utiliza uma mesa metálica com um 

gráfico que marca um período definido pela exposição (no caso, de 545 milhões de anos 

atrás até 420 milhões de anos), com marcação dos períodos de glaciação e aquecimento 

(efeitos icehouse e greenhouse), de extinções em massa, temperatura e nível dos oceanos. 

Também existe um mapa mundi da organização dos continentes durante esse período com 

o título “Relatório da condição da Terra” (Earth status record). Nessa seção ainda são 

acompanhados painéis de textos em diferentes alturas sobre a explosão da vida.  

Um painél inferior possui seis divisões por datas (Figura 68). A primeira marca é 

545 milhões de anos, com a explosão da vida. A segunda marca é em 520 milhões de anos 

com a vida enchendo os oceanos. A terceira marca é em 495 milhões de anos com os 

primeiros peixes, em seguida, a marca de 470 milhões de anos e possui um fóssil de 

crinoide. A marca de 445 milhões de anos atrás mostra o aparecimento dos trilobitas (um 

artrópode do Paléozoico), e a última marca, em 420 milhões de anos atrás, é marcada pelo 

fechamento do oceano Iapetus. 

 

 

Figura 68: Painéis número 4, Exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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A exposição parisiense “Os Invertebrados” da mesma forma apresenta os primeiros 

seres vivos do nosso planeta. Os crustáceos, trilobitas, insetos e a fauna de Ediacara são 

também focos na exposição francesa, assim como as primeiras vitrines e painéis da 

exposição londrina. Entretanto, as vitrines e os seres vivos expostos nelas não estão 

organizados por inteiro em uma ordem cronológica de aparecimento. 

O segundo tema (número 5 no mapa da sala) apresentado nessa sala “Desde o 

Início” é “A vida vai para a terra” (Life moves onto land). Para abordar esse tema, a 

exposição mantém o uso de uma mesa metálica no início, com os mesmos dados 

(glaciações, aquecimentos, extinções, temperatura e nível dos oceanos), desta vez entre 

417 milhões de anos atrás até 267 milhões de anos atrás. O painél inferior correspondente 

a esse tema possui sete divisões. A primeira é 417 milhões de anos e fala sobre as 

primeiras plantas e animais quadrúpedes que começam a andar na terra. A segunda 

marcação é em 392 milhões de anos, com as primeiras árvores, a terceira marcação é em 

367 milhões de anos, uma das grandes extinções em massa que ocorreram no planeta. A 

terceira marcação é em 342 milhões de anos, a colisão dos continentes que formou a as 

grandes montanhas na América e Europa. Há 317 milhões de anos, surgiram as florestas 

que se tornaram carvão fóssil. Em seguida, em 292 milhões de anos, uma rocha é exibida, 

demonstrando que a Inglaterra já foi um deserto. A última marcação é em 267 milhões de 

anos, com outra extinção em massa.  

Esse bloco temático ainda possui uma reconstrução osteológica de um 

Bradysaurus, com uma imagem e um pequeno texto sobre o réptil. Além dessa peça, um 

último painél de texto chama a atenção do visitante, "Como esse peixe fossilizado foi 

preservado? ” (How was this fóssil fish preserved?). Nesse painel, encontra-se um fóssil 

de Xiphactinus sp. acompanhado por um pequeno texto sobre como ocorre o processo de 

fossilização. 

A exposição francesa sobre “Os Invertebrados” apresenta também os primeiros 

seres vivos a conquistarem o ambiente terrestre, como os primeiros aracnídeos. Da mesma 

forma, a exposição parisiense também aborda os processos de fossilização, entretanto, 

outras maneiras são mostradas, como a fossilização na forma de rochas, em âmbar, etc. 

Já o Museu de Ciências Naturais utiliza uma vitrine para ilustrar os primeiros seres 

invertebrados do planeta, bivalves, corais, trilobitas, cefalópodes e equinodermos (Figura 

69). Mesmo em menor quantidade do que as outras exposições que abordam a vida 
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invertebrada, a exposição de Ciências Naturais usa os principais invertebrados fósseis 

encontrados na região para ilustrar a diversidade da vida naquele período. 

 

 

Figura 69: Painél-vitrine “Invertebrados fósseis”, Exposição de longa duração, MCN, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

O terceiro bloco temático (número 6, Figura 34) na exposição “Desde o Início” 

apresenta o tema “A vida floresce” (Life blooms). Nessas vitrines, o sucesso evolutivo dos 

répteis é o foco, junto com todos os ambientes que eles habitaram. Da mesma forma que 

os anteriores, uma mesa metálica está presente no grupo, com as mesmas informações 

que os anteriores (temperatura, glaciações, etc), dessa vez entre 248 e 98 milhões de anos. 

Ao centro da sala, o visitante pode observar uma reconstrução osteológica de um 

Plesiosauro. As vitrines laterais ainda expõe os crânios de um crocodilo e um 

Tyrannosaurus rex (Figura 70). 
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Figura 70: Crânios do setor 6, Exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Fonte: NHM, 2015b 

 

Os painéis inferiores dessa seção também variam em sete marcos. O primeiro é 

248 milhões de anos, o aparecimento dos dinossauros. A segunda data é 223 milhões de 

anos, em que a diversificação dos répteis na terra e ar marca o início de nova vida após 

uma extinção. O terceiro marco é em 198 milhões de anos, o aparecimento dos primeiros 

mamíferos. A data seguinte é 173 milhões de anos, a divisão do seupercontinente Pangea, 

enquanto em 148 milhões de anos, o marco é o aparecimento das primeiras aves. Em 123 

milhões de anos surgem os primeiros mamíferos placentários. Finalmente, em 98 milhões 

de anos atrás, os primeiros sedimentos de gipso são formados. 

A exposição “Mundo dos Dinossauros” foca no Período Jurássico (entre 201 e 152 

milhões de anos atrás). Os dinossauros já estavam presentes em todos os ambientes. A 

exposição mostra em seis seções a vida durante esse período. A primeira seção é “Mar”, 

onde são apresentados diversos fósseis de peixes aos visitantes. A segunda seção se 

chama “Ar”, e explora os primeiros dinossauros voadores. O mais conhecido possui uma 

sala de exposição separada, o exemplar de Berlim de Archaeopteryx lithographica. A 

quarta seção, “Escavação”, fala sobre a expedição que descobriu os fósseis na exposição 

do museu. A quinta seção se chama “Terra” e mostra um dos maiores predadores do 

Período, o Allosaurus fragilis. Enquanto a última seção dessa exposição é chamada 

“Parada dos Titãs”) e foca nos grandes dinossauros herbívoros que viveram durante esse 
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Período, como o Brachiosaurus brancai e o Diplodocus carnegii. Os dinossauros da última 

seção são o foco do dos Jurascopes (vídeos da reconstrução dos dinossauros, dos ossos 

até a pele) (Figura 71). 

 

 

Figura 71: Exemplo de imagem da reconstrução em um Jurascope, Exposição “Mundo dos 

Dinossauros”, MNK, Berlim 

Fonte: BOMOBONATO, R.R., 2015 

 

Seguindo a ordem de exposição no museu francês, a exposição “Os Vertebrados” 

parte dos primeiros vertebrados que andaram na terra. A exposição começa com os 

primeiros répteis, com os dinossauros como peças focais no centro da sala. O foco 

cronológico desta sala está em três Eras, a Paleozóica (entre 358 e 252 milhões de anos), 

a Mesozóica (entre 252 a 66 milhões de anos atrás) e a Cenozóica (a partir de 66 milhões 

de anos). O período que essa exposição aborda, embora amplo, foca nos principais grupos 

de animais (dinossauros, mamutes, equídeos, peixes, etc). 

Assim como a exposição “Mundo dos Dinossauros”, “Os Vertebrados” utiliza o fóssil 

do famoso dinossauro-ave Archaeopteryx lithographica quando discute sobre a evolução 

dos répteis. Essa exposição também usa reconstruções osteológicas de dinossauros. 

Assim como a exposição de Londres, um crânio de Tyrannosaurus rex está exposto, e 
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assim como a exposição de Berlim, as reconstruções osteológicas de Diplodocus carnegii 

e Allosaurus fragilis fazem parte da exposição.  

Uma reconstrução de Megatherium americanum, a carapaça de um Glyptodon 

asper, e o esqueleto de um Smilodon populator também estão em exposição francesa. Da 

mesma forma, a exposição brasileira do Museu de Ciência e Tecnologia “Milhões de anos”, 

expõe em uma vitrine fósseis de Megatherium americanum e Smilodon populator, além de 

usar uma ilustração de Glyptodon asper (Figura 72). 

 

 

Figura 72: Vitrines com Megatherium, à esquerda: exposição “Milhões de Anos”, MCT, Porto Alegre; 

à direita: exposição “Os Vertebrados”, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

Essa exposição também utiliza um recurso diferente dos outros, a Mesa Darwin. 

Nela, o visitante seleciona um animal atual no painel, e o painel acende mostrando os 

antepassados do animal selecionado ao longo do tempo.  

O Museu de Ciências Naturais, em sua exposição de longa duração, dedica seis de 

suas vitrines para a exposição à respeito da vida dos dinossauros e da megafauna 

encontrada no Estado do Rio Grande do Sul.  

O último tema na sala “Desde o Início” possui o tema “Terra em movimento, animais 

em movimento” (Moving land, moving animals) é o último da exposição de Londres sobre 

o desenvolvimento da vida. Mais uma vez, uma mesa metálica faz parte da seção, e foca 
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no desenvolvimento dos mamíferos. Os painéis inferiores possuem apenas três divisões, 

sendo a primeira 65 milhões de anos, a grande extinção K-T (Cretáceo-Triássico). A 

segunda divisão é 40 milhões de anos, com o continente australiano se chocando com o 

africano. Por último, há 15 milhes de anos atrás se desenvolvem os grandes primatas e, 

eventualmente, os Australopithecus. 

A sala do museu londrino apresenta na parede oposta uma coleção com oito malas, 

cada uma com seções de rochas e fósseis de um período geológico, além de um painél 

com um mapa geológico da Grã-Bretanha. A primeira mala possui a legenda “Pré-

cambriano”, seguida pela “Cambriano”, “Siluriano e Ordoviciano”, “Devoniano”, 

“Carbonífero”, “Triássico e Permiano”, “Cretácio e Jurássico” e, finalmente, “Quaternário e 

Terciário”. 

 

 

6.3  A vida atual e os mecanismos de evolução  

 

 

Quanto ao último tema, foram selecionadas quatros exposições. Elas são: a última 

parte da terceira sala da exposição do Natural History Museum “Desde o Início” (From the 

Beginning); a exposição do Museum für Naturkunde “Evolução em Ação” (Evolution in 

Aktion); a exposição da “Grande Galeria da Evolução” (Grande Galerie d’Evolution) do 

Muséum National d’Histoire Naturelle “A Evolução da Vida” (L’Evolution de la vie); e as 

cinquenta primeiras vitrines do Museu de Ciências Naturais (todas relacionadas a 

diversidade animal atual).  

 A última parte da terceira sala da exposição do Natural History Museum “Desde o 

Início” é composta pelo último bloco temático número 8. Nele, o visitante encontra um grupo 

de vitrines que discute o aparecimento dos seres humanos. O grupo de vitrines é 

novamente iniciado com uma mesa metálica com as mesmas informações que os 

anteriores (temperatura, glaciações, etc) 2,5 milhões de anos atrás até hoje (Figura 73).  

 



 

151 
 

 

Figura 73: Mesa metálica de 2,5 milhões de anos atrás, exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

 Em seguida, o visitante encontra um sítio paleontológico, acompanhado de dois 

painéis de texto “Congelando e derretendo” (Freezing and melting) e "Barômetro Fóssil” 

(Fossil barometer). Um painél inferior apresenta quatro divisões, a primeira começa em 2 

500 000 anos atrás, cujo tema são as glaciações. A segunda divisão é em 2 000 000 de 

anos atrás, e marca o surgimento do Homo erectus, A terceira é em 1 500 000 anos atrás 

e é marcado pelo aparecimento do Homo heidelbergensis, enquanto a última data é 500 

000 de anos atrás, o aparecimento do Homo sapiens.  

 Um próximo painél aborda os efeitos das glaciações nos animais e plantas (nas 

suas adaptações). O Ser humano também é mostrado como um dos animais que 

conseguiu se adaptar às mudanças climáticas no planeta. A última vitrine da exposição 
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possui uma reconstrução osteológica de uma Pachyornis elephantopus e um crânio de 

Smilodon populator.  

 Um vídeo fecha a exposição, intitulado “O que será o futuro da Terra? ” (What is 

Earth´s future?). Nesse vídeo, são mostradas diferentes possibilidades no futuro do 

planeta: “Colisão com um cometa? ” (Collision with a commet?); “Consumida por chamas?” 

(Consumed by flames?); e “Destruição de toda a vida pelos humanos? (Human destruction 

of all life?). Na última possibilidade, são apresentadas cinco possibilidades: “Poluição” 

(Pollution); “Guerra Mundial” (Global war); “Doenças” (Disease); “Aquecimento global” 

(Global warming); e “Destruição de habitats” (Habitat destruction).  

 A exposição do Museum für Naturkunde, “Evolução em Ação” aborda os diferentes 

mecanismos da evolução, a ordenação e classificação dos seres vivos, como surgem 

novas espécies e mutações, além das extinções e da participação humana no 

desaparecimento de diversas espécies, tudo partindo de diversos naturalistas consagrados 

(Figura 74).  

 

 

Figura 74: Busto de Ernst Mayr, exposição “Evolução em ação”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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 Da mesma forma, a exposição da Grande Galerie d’Evolution do Muséum National 

d’Histoire Naturelle “A Evolução da Vida” aborda os mecanismos da evolução da vida, e 

inclui em sua exposição a importância dos recentes estudos de Genética e Biologia 

Molecular. 

 A exposição parisiense começa lembrando os grandes naturalistas, principalmente 

os franceses, em seu espaço histórico, enquanto a exposição de Berlim possui, ao longo 

do seu espaço, uma série de descobertas dos principais naturalistas europeus. O museu 

francês continua lembrando as grandes descobertas de cientistas relacionadas à evolução 

das espécies, por vezes, citando os mesmos pesquisadores que a exposição alemã (como 

Charles Darwin e Gregor Mendel). As novas descobertas da Ciência também são 

abordadas no último bloco temático do museu francês. 

 As evidencias da vida antiga na Terra também são abordadas, tanto na exposição 

“Evolução em Ação” como na “A Evolução da Vida”. Na primeira exposição, o visitante 

pode observar um animal pré-histórico (Lepidosiren paradoxa), já na segunda exposição, 

estão expostos dois estromatólitos, além de um vídeo sobre esse tipo de deposito 

biológico.  

 A exposição de Paris continua seu percurso com vitrines que discutem anatomia 

comparada de animais extintos com os atuais (Figura 75) chegando assim, a uma linha 

evolutiva – ou como a exposição chama “reconstrução da história” –. Uma das vitrines, 

intitulada “A memória paleontológica” (La memoire paléontologique), apresenta três 

membros posteriores de três animais, uma baleia atual e molde de dois répteis extintos. 

Nesse tópico, a exposição “A Evolução da Vida” se aproxima mais da exposição “Desde o 

Início”, já que ambas utilizam antigos seres vivos e os relacionam com atuais. Isso é feito 

da mesma maneira, fósseis e reconstruções são utilizadas com painéis de textos para 

demonstrar a linha evolutiva. 
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Figura 75: Vitrine “A memória paleontológica”, exposição “Evolução da vida”, Grand Galerie 

d’Évolution, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

 Mais um ponto em comum entre as exposições “Evolução em Ação” e “A Evolução 

da Vida” é o uso de taxidermias atuais para demonstrar a diversidade de espécies e de 

indivíduos semelhantes. A galeria francesa utiliza 136 taxidermias, enquanto a exposição 

alemã expõe mais de 264 animais taxidermizados (e outros 3 000 na sua vitrine inicial).  

Pode-se incluir nesse tema é a exposição de longa duração do Museu de Ciências 

Naturais, que foca na diversidade animal do Estado do Rio Grande do Sul. Essa galeria, 

por sua vez, possui 153 taxidermias. Nela, os diferentes seres vivos estão ordenados de 

acordo com uma classificação de indivíduos mais simples para os mais complexos. Alguns 

animais possuem uma linha evolutiva, assim como as vitrines de anatomia comparada da 

exposição “A Evolução da Vida”. 
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6.4  O Tempo Geológico nas exposições 

 

 

Para iniciar os visitantes nos fundamentos das disciplinas, familiarizá-los com 

técnicas, sensibilizá-los para a pesquisa, e promover a consciência de que a Ciência 

acelera o ritmo das mudanças em nosso ambiente social e afeta profundamente nosso 

futuro coletivo, os museus estão constantemente à procura de novas ideias (SCHIELE & 

KOSTER, 1998). Temas como o desenvolvimento do Universo, o aparecimento e 

desenvolvimento da vida na Terra, e até mesmo o aparecimento do Ser Humano coloca 

em perspectiva o futuro do nosso planeta, e o Tempo Geológico é uma das ferramentas 

mais eficazes para demonstrar o impacto humano.  

 FERRIOT e JACOMY (1998) afirmam que, em museus científicos ou técnicos, a 

trama cronológica é, geralmente, negligenciada. Os autores lembram que, no que compete 

aos museus de História Natural, são as disciplinas – mineralogia, botânica, paleontologia, 

etc – e não o Tempo que possuem maior enfoque nas exposições. A História Natural 

também nos lembra que a civilização deve se esforçar para manter um equilíbrio ecológico 

com o mundo que habita (LIVINGSTON, 1994). As exposições selecionadas para a 

presente pesquisa tratam do Tempo Geológico não apenas como pano de fundo, mas 

também como uma linha que guia os discursos expositivos.  

VALDECASAS et al (2006) lembram que o foco de uma exposição deve estar 

fundamentado em uma ideia geral que deve ser poderosa o suficiente para carregar 

diversas ideias derivadas. A ideia geral deve apresentar algo novo e/ou algo já conhecido 

com uma nova perspectiva, para promover curiosidade e fascínio. Ao apresentar 

exposições cuja ideia geral é a biodiversidade do nosso planeta (um tema já conhecido 

pelos visitantes), faz-se necessária uma nova abordagem, que cause a curiosidade e o 

fascínio necessários. O Tempo Geológico pode ser visto como uma ferramenta que 

proporciona uma nova perspectiva para um tema de crescente importância. Sendo, então, 

um tema que carrega certa dificuldade de compreensão, cabe ao museu de torna-la 

acessível ao visitante (MARANDINO, 2013), já que eles são espaços educacionais e que 

realizam a seleção de parte da cultura produzida. 
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Após a análise das exposições individual e comparativa dos museus desta 

pesquisa, é possível traçar algumas conclusões. Em primeiro lugar, embora as exposições 

já tenham passado por reestruturações e renovações (com a inclusão de vídeos e peças 

eletrônicas), mais da metade dos objetos apresentados constituem em peças originais e 

painéis de texto. Apenas uma exposição foge desse padrão é “Planeta Terra”, que utiliza 

apenas modelos e poucos painéis de texto. Quanto às outras nove exposições da 

pesquisa, grande parte dos objetos são fósseis e taxidermias originais e textos que os 

acompanham. A exposição que apresenta a maior porcentagem de fósseis ou peça 

taxidermizadas é “Os Invertebrados” (Figura 76), do museu francês, com 91% da exposição 

(Gráfico 05), enquanto a exposição “Planeta Terra” não faz uso algum de fósseis ou 

texidermias. 

 

 

Figura 76: Tabela de desenvolvimento ontogenético de Aulacopleura konincki (20 fases, com 29 

fósseis e 9 ilustrações), exposição “Os Invertebrados”, Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie, 

MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

 Pode-se dizer, então, que as exposições desses museus possuem grande enfoque 

nos objetos que são expostos, apresentam uma museologia do objeto (PINNA, 2009). 

FRANCISCA HERNANDEZ (1998) apresenta três modelos de museologia, discriminados 
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em relação à comunicação realizada nos museus: a museologia do objeto, a museologia 

da ideia e a museologia do enfoque ou ponto de vista. A museologia do objeto está baseada 

na ideia de museu como templo, em que o centro das exposições é o objeto, sendo 

característicos desse tipo de comunicação os museus de arte. A museologia da ideia visa 

uma comunicação museal centrada na divulgação do conhecimento/conceitos, sendo 

assim, característica dos museus de Ciências. Na última, museologia do enfoque, o 

visitante é convertido em ator, sendo ele o agente, expressando seu próprio ponto de vista, 

havendo uma sensibilização ecológica, com preocupações voltadas para as questões 

relacionadas ao meio ambiente, sendo esta a comunicação característica dos ecomuseus. 

Contudo, a autora afirma que tais características comunicacionais não são estanques de 

tipologias museais especificas, podendo existir em um mesmo museu. 

 Com base nos critérios acima, pode-se afirmar que os museus da pesquisa 

apresentam como modelo de comunicação a museologia do objeto, já que os seus objetos 

expostos são o grande foco do espaço. Entretanto, cada museu pode trabalhar com o 

objeto de forma diferente, atrelar um significado, em relação à relevância do original e aos 

valores dos objetos, e também em relação à forma de discutir a utilização de substitutos 

em suas atividades. Logo, existe também uma importância que é dada aos conceitos que 

são passados, as ideias expostas. A museologia que a autora define como característica 

dos museus de Ciências – museologia da ideia – também é encontrada nas exposições da 

pesquisa. Nela, existe um tratamento dos objetos, com o objetivo de comunicar ao visitante 

um conhecimento. 

 Antes vistos como os grandes centros produtores e difusores do conhecimento 

humano, os museus de História Natural, atualmente, se dividiram em duas vertentes. A 

primeira é a dos museus que continuam como eram, com pouca ou nenhuma inclusão 

tecnológica, com suas exposições com poucas mudanças e sua abordagem rebuscada 

dos assuntos expostos. Nessa vertente, os objetos continuam tendo extrema importância 

na exposição. Não apenas pelo o que eles são, mas também pela sua história dentro da 

instituição. A abordagem nesses museus seria, então uma museologia do objeto.  

ALBERTI (2005) também afirma que a pré-história de um objeto, o seu contexto 

original, muda radicalmente quando este é coletado. Este se torna um objeto com um novo 

sentido, estável, que vai perdurar durante sua vida no museu. SUSAN STAR e JAMES 

GRIESEMER (1989) usam o termo “objetos fronteiriços” (ou “boundary objects”) para 

definir objetos que são plásticos o suficiente para se adaptar às necessidades locais, porém 
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ainda robustos o suficiente para manter certa identidade em diferentes locais. São objetos 

que, mesmo passando por mudanças de localidade e até mesmo de interpretação, 

continuam com uma identidade única. Seus significados diversos revelam os contextos e 

coerências possíveis (MATHIEU et al, 1987). 

 A segunda vertente dos museus de História Natural inclui os museus que, mesmo 

sendo tradicionais, buscam atrair público com o uso de tecnologia e peças interativas na 

sua exposição. Entretanto, corre-se o risco de colocar o conteúdo da exposição em 

segundo (ou terceiro) plano, perdendo espaço para as peças interativas individuais. 

Obviamente, nem todos os museus são dessa maneira. Existem as exposições em que o 

uso da tecnologia é pensado e utilizado de maneira a proporcionar um novo nível de 

comunicação, um que as exposições (e recursos) tradicionais não são capazes de 

alcançar.  

 Dentro dos museus de História Natural, seus objetos inspiram fascínio e 

proporcionam à humanidade um senso de pertencimento ao nosso mundo (CHICONE & 

KISSEL, 2014). Da mesma forma, a Paleontologia ganhou muito espaço em exposições e 

museus mundo afora, por ser um tema que fascina o público, que cria curiosidade, e que 

pode ser abordado das mais diversas formas. Em uma exposição de Paleontologia, ambas 

as vertentes citadas acima podem ser utilizadas, tanto uma abordagem mais tradicional, 

sem o uso de recursos tecnológicos e interativos, como também uma com o uso de 

realidade virtual, atividades (realmente interativas) e vídeos.  

G.E.BURCAW (1997) lembra que o termo “exibição” traz a ideia de que algo foi 

acrescentado ao objeto, uma interpretação, para alcançar algo importante, educação em 

geral. Se uma exibição não possui uma profundidade, uma “interpretação” (como BURCAW 

refere), ela não alcança o seu objetivo principal. Quanto ao uso dos objetos museológicos, 

conceito definido por PETER VAN MENSCH (1990) como um objeto que foi selecionado e 

isolado do seu ambiente original, e preservado, pode-se dizer que o museu consegue 

utilizar grande parte dos seus objetos de maneira a contribuir para a narrativa proposta em 

cada uma das alas. CURY (2006) também lembra que “musealizar um objeto é inseri-lo no 

universo dos museus, atribuindo-lhe significado (s) diverso (s). Musealizar é, também, 

expor esse objeto, sem esvaziá-lo de sentido, ao contrário, discutir esse sentido com o 

público”.  

Assim como os objetos possuem uma importância especial nas exposições 

selecionadas, os textos presentes em painéis e em legendas também são parte 

fundamental na comunicação de conhecimentos. JACOBI (1998) afirma que a cultura 



 

159 
 

científica, como qualquer outra cultura, é uma cultura escrita. Os escritos revelam uma 

tensão entre os requisitos da novidade e complexidade, gerada por novos conhecimentos, 

e a necessidade de clareza e brevidade de ser entendido pelo maior número de visitantes 

possível. No caso dos museus de História Natural, os textos são parte intrínseca da 

exposição, já que sozinhos, os objetos não são capazes de carregar os significados 

desejados nas exposições.  

Todas as exposições da presente pesquisa apresentam um número considerável 

de textos (presentes tanto em painéis, como em legendas e totens interativos). No museu 

alemão, todos os textos encontrados nas exposições são bilíngues (Figura 77), sendo 

escritos em alemão e acompanhados por uma tradução direta para o inglês. No museu 

londrino, toda a exposição e seus textos estão em língua inglesa apenas. Da mesma forma, 

as exposições das galerias parisienses, que estão todas em francês apenas, e dos museus 

brasileiros, apenas em português. Vale lembrar que a utilização de painéis de texto 

contribui para a estrutura das narrativas estudadas. Assim como textos bilíngues, é 

importante notar o tipo de linguagem que os museus utilizam nos seus textos. Três tipos 

são encontrados entre os museus estudados, os museus que mantém uma linguagem 

estritamente cientifica (como as exposições da galeria de Paleontologia de Paris), 

exposições que simplificam ao máximo o seu discurso, a fim de facilitar a compreensão 

(como o Museu de Ciencias Naturais), e os que transitam no meio (como o museu de 

Berlim). 
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Figura 77: Mesa com texto “Carl Linnaeus – o homem que organizou a vida”, exposição “Evolução 

da vida”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

Dentre as exposições pesquisadas, a que apresenta a maior porcentagem de 

painéis de texto ou similares é “Cosmos e o Sistema Solar”, com 62% (Gráfico 02). Já a 

exposição que utiliza, em porcentagem, menos painéis de texto é “Evolução em ação”, com 

2% (Gráfico 03). É importante lembrar que a exposição “Evolução em ação” apresenta uma 

vitrine inicial com 3 mil taxidermias, do total de 3 344 objetos na sala (sendo 64 painéis de 

textos). Essa exposição é seguida, em menor porcentagem de painéis, pela “Os 

Vertebrados”, com 8% ou 79 painéis. Embora a exposição “Os Invertebrados” também 

apresente 8% de painéis em seu espaço expositivo, esse número representa um total de 

345 painéis (Figura 78). 
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Figura 78: Exemplos de painéis de texto, acima: mesa com texto “Lemures -  fringilídeos de Darwin”, 

exposição “Evolução da vida”, MNK, Berlim; abaixo: painél de texto “Dipnoicos e Coelacanthiformes”, 

exposição “Os Vertebrados”, Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

Os museus também fazem grande uso de reconstruções, sejam elas esculturas, 

em vida, osteológicas ou imagens, principalmente quando o tema exposto são os 

dinossauros. Quando as reconstruções osteológicas são manifestadas 

tridimensionalmente – como é o caso das exposições selecionadas – (podendo ser 

compostas por elementos ósseos modelados ou que alternam fósseis autênticos e réplicas 

de alta precisão), o seu tratamento expográfico deixa de ser apenas um apoio discursivo 

para se tornar um objeto museal (ELIAS, 2015). Ainda conforme o autor, as restaurações 

em vida, por sua vez, contribuem às arquiteturas narrativas em proporção ligeiramente 
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menor do que as reconstruções, ainda que sua lógica de hierarquização comunicacional 

siga as mesmas diretrizes fundamentais.  

Das reconstruções osteológicas (Figura 79), a exposição que apresenta uma maior 

porcentagem de peças expostas ao público é “Desde o Início”, com 3% (o equivalente a 6 

peças) do seu total de peças. Entretanto, em quantidade, a exposição que apresenta o 

maior número de peças é a “Os Vertebrados”, com quinze reconstruções que ocupam o 

centro da sala. Já as exposições que não possuem reconstruções osteológicas são 

“Cosmos e o Sistema Solar” (Gráfico 02), “Evolução em ação” (Gráfico 03), “Os 

invertebrados” (Gráfico 05), “Evolução da vida” (Gráfico 07), a exposição de longa duração 

do Museu de Ciências Naturais (Gráfico 08), “Milhões de anos” (Gráfico 09) e “Planeta 

Terra” (Gráficos 10). 

 

 

Figura 79: Exemplos de reconstruções osteológicas de Cryptoclidus eurymerus, à esquerda: 

exposição “Os Vertebrados”, Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie, MNHN, Paris; à direita: 

exposição “Desde o Início”, NHM, Londres  

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

Após a análise das exposições, foi necessário incluir uma categoria para as réplicas 

e modelos que são feitos e expostos. Tais réplicas e modelos são feitos pelos museus para 

exibir exemplares raros, como é o caso do Archaeopteryx lithographica (Figura 80) no 

museu francês e alemão. A exposição que apresenta a maior porcentagem de modelos ou 

réplicas é “Milhões de Anos” (Gráfico 09) com 22%. Existem cinco exposições que não 

fazem uso de modelos ou réplicas, “Planeta Terra” (Gráfico 10), “Mundo dos Dinossauros” 
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(Gráfico 01), “Os Invertebrados” (Gráfico 05), “Cosmos e o Sistema Solar” (Gráfico 02), e 

“Evolução em ação” (Gráfico 03), 

 

 

Figura 80: à esquerda: fóssil original de Archaeopteryx lithographica, exposição “Mundo dos Dinossauros”, 

MNK, Berim; à direita: réplica de Archaeopteryx lithographica, exposição “Os Vertebrados”, Galerie 

d’Anatomie comparée et Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

As esculturas e representações são utilizadas por diversas exposições como 

ferramentas que ilustram diferentes aspectos dos seres vivos já extintos. Na categoria de 

“representações”, também são inclusos modelos e maquetes utilizados nas exposições 

para ilustrar processos geológicos. Das exposições da presente pesquisa, a que faz o 

maior uso desse recurso é “Planeta Terra” (Gráfico 10), com 13%. Já as exposições que 

não fazem uso desse recurso são “Cosmos e o Sistema Solar” (Gráfico 02), “Evolução em 

ação” (Gráfico 03), “Os invertebrados” (Gráfico 05), “Evolução da vida” (Gráfico 07). 

As imagens utilizadas nas exposições também contribuem para a ilustração da vida 

antiga no planeta (Figura 81). A exposição que faz o maior uso dessa ferramenta é a de 

longa duração do Museu de Ciências Naturais (Gráfico 08), com 13%. As exposições 

“Mundo dos Dinossauros” (Gráfico 01), “Planeta Terra” (Gráfico 10), “Cosmos e o Sistema 
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Solar” (Gráfico 02), “Evolução em ação” (Gráfico 03) não fazem uso de imagens separadas 

de painéis de textos.  

 

 

Figura 81: Ilustração de Sarcosuchus imperator, exposição “Os Vertebrados”, Galerie d’Anatomie comparée 

et Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

O último tipo de recurso que as exposições utilizam são os recursos multimídias. 

Os principais tipos que são utilizados pelos museus são totens interativos e vídeos. Todos 

os recursos multimídia das exposições da pesquisa somam cinquenta, sendo que o Museu 

que faz maior uso (em porcentagem) desse recurso é o Museum für Naturkunde Berlin. No 

Museu alemão, o maior representante dos equipamentos multimídia são as legendas 

dinâmicas (que podem ser consideradas vídeos). Na exposição “Cosmos e o Sistema 

Solar” (Gráfico 02), cerca de 6% dos objetos da exposição são recursos multimídias, 

enquanto na exposição “Mundo dos Dinossauros” (Gráfico 01) estes somam 5%. Já a 

exposição com o maior número de equipamentos é “Evolução da vida”, com 21 

equipamentos (Figura 82). Três exposições não fazem uso de nenhum recurso multimídia 

(inclusive vídeos), “Planeta Terra” (Gráfico 10), a exposição de longa duração do Museu 

de Ciências Naturais (Gráfico 08) e “Os invertebrados” (Gráfico 05). 
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Figura 82: Totem interativo “Rastreando a história da Vida”, exposição “Evolução da vida”, Grand Galerie 

d’Evolution, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

Em ambos os museus brasileiros, encontramos o problema citado anteriormente 

por ULPIANO MENESES (2000) quanto à utilização de aparatos interativos. No primeiro 

museu, existem na parte inferior dos painéis, botões que devem ser apertados pelos 

visitantes. Ao apertar certo botão, um spot acende e ilumina um animal especifico animal 

relacionado ao botão. No segundo museu, a “interatividade” vai além. Existem vídeos, 

pequenos simuladores, mesas para escavar fósseis, um totem eletrônico com informações 

sobre as eras geológicas e os animais encontrados na região de acordo com o seu período, 

e um painel que segue a mesma lógica do Museu de Ciências Naturais, porém em maior 

escala (desde os primeiros seres vivos, passando pelos dinossauros, até os animais de 

hoje). Durante as coletas de dados para o presente estudo, nenhum visitante esperou para 

ver o que acontece quando o botão é apertado. Voltamos, então, para a ideia de HYUSSEN 

(1994) do museu atual como apenas um espaço de diversão. 

 Os museus de História Natural possuem como foco de suas exposições a vida na 

Terra. O tema Tempo Geológico, por mais relevante que seja para abordar a evolução da 

vida na Terra, é de difícil compreensão e não é o foco principal desses museus. Os museus 

de Geologia abordam esse tema de forma direta, sem comparações ou ligações com outras 

Ciências. Nesse ponto está a maior vantagem dos museus de História Natural, ao se 

munirem de diversas áreas de conhecimento, as exposições podem ser mais completas e 

com comparações que auxiliam sua melhor compreensão por parte do visitante.  
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Existe ainda uma tendência de abordar o tema Tempo Geológico como fio condutor 

de exposições sobre o desenvolvimento da vida na Terra. Para compreender a magnitude 

do Tempo Profundo, são utilizadas, sobretudo, comparações e analogias. Nos museus não 

é diferente. Nas exposições analisadas, percebe-se que, quando abordado diretamente, o 

Tempo Geológico aparece na sua forma tradicional ou com a analogia do relógio (Figura 

83). Infelizmente, as analogias proporcionam uma comparação apenas, não 

necessariamente a compreensão dos processos que ocorrem no planeta.  

 

 

Figura 83: Vídeo com relógio do Tempo, exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

Quando a escala do Tempo Geológico aparece nas exposições, ela não aparece 

na sua forma tradicional e completa (como na Figura 14), mas em uma forma simplificada, 

com datas e os nomes dos principais períodos. Abaixo, são apresentados exemplos de 

textos em todas as exposições. Foram separados em dois grupos, os que incluem 

diretamente a tabela do Tempo Geológico no painél (Figuras de 84 a 89), e os que apenas 

citam os eventos relacionados aos seres vivos (Figuras de 90 a 92).  
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Figura 84: Tabela do Tempo Geológico no totem interativo, exposição “Milhões de Anos”, MCT, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 

 

 

Figura 85: Painél da evolução geobiológica do Ser Humano, exposição “Planeta Terra”, MCT, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 
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Figura 86: Painél da escala geológica do tempo na vitrine “A deriva continental”, exposição de longa duração, 

MCN, Porto Alegre 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2014 

 

 

Figura 87: Painél de texto “Evolução e relações filogenéticas prováveis dos Briozoários”, exposição “Os 

Invertebrados”, Galerie d’Anatomie comparée et Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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Figura 88: Painél de texto sem título sobre a evolução dos seres vivos, exposição “Os Vertebrados”, Galerie 

d’Anatomie comparée et Paléontologie, MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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Figura 89: Painél da tabela do tempo geológico, exposição “Evolução da vida”, Grand Galerie d’Evolution, 

MNHN, Paris 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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Figura 90: Painél do Tempo Geológico, exposição “Desde o Início”, NHM, Londres 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

 

 

Figura 91: Mesa com texto “Da nadadeira para a perna e de volta”, exposição “Evolução em ação”, MNK, 

Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 
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Figura 92: Painél de texto “O começo de tudo”, exposição “Cosmos e o Sistema Solar”, MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

 

Figura 93: Painél de texto “A biodiversidade junto com os dinossauros”, exposição “Mundo dos Dinossauros”, 

MNK, Berlim 

Crédito: BOMBONATO, R.R., 2015 

 

O mais comum nos museus estudados, entretanto, é que ao citar um ser vivo 

(antigo ou atual), seja mostrada a sua história evolutiva (podendo ser citado ou não o 

período geológico do seu aparecimento), geralmente em um painél. Ao ilustrar a árvore 
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evolutiva dos seres vivos, uma escala do Tempo simplificada (com nomes dos principais 

períodos) é utilizada para mostrar a árvore ao longo do tempo (Figura 87). 

Em relação a como o Tempo aparece nos textos das exposições, existem duas 

maneiras que as exposições o abordam. A primeira forma é que os textos utilizam uma 

datação, por exemplo “há 250 milhões de anos atrás”. A segunda forma é utilizando os 

nomes dos períodos geológicos, como Triássico ou Jurássico. Alguns painéis nas 

exposições apresentam ambas as informações. Contudo, existem problemas ao utilizar 

apenas uma dessas formas. Quando uma exposição utiliza apenas a data, que não é algo 

palpável, existe o problema da compreensão verdadeira do Tempo Profundo. Ao utilizar 

apenas o nome do período, sem qualquer data, existe a questão “será que o visitante 

compreende a que tempo esse nome se refere?”. Se o museu apresenta uma escala 

simplificada, os visitantes recebem uma ferramenta para traduzir essas informações para 

algo mais tangível.  

Uma outra alternativa para auxiliar a narrativa das exposições incluindo o Tempo 

Geológico é a disposição da exposição de forma cronológica. Quando os museus 

apresentam uma narrativa com certa ordem cronológica, a compreensão da linha do 

Tempo pelo visitante se torna menos complicada (com um início, meio e fim). Isso porque 

o visitante é apresentado à história do planeta através de uma sucessão de eventos. A 

sucessão de eventos é uma das ferramentas mais eficazes no ensino da geologia, logo, 

uma facilitadora da compreensão do Tempo Geológico. 

Dos textos das exposições selecionados (e apresentados nos Apêndices desta 

pesquisa), pode-se afirmar que o Tempo Geológico é apresentado aos visitantes aliado a 

outros temas. O verdadeiro foco das exposições são seres vivos, eventos geológicos e 

biológicos e outras transformações que o nosso planeta passou. A evolução dos seres 

vivos é um tema presente em todas as exposições estudadas. O estudo da evolução e o 

desenvolvimento da tabela do Tempo Geológico continuam caminhando juntos nas 

exposições de História Natural.  

Como já citado anteriormente, trata-se de um tema carregado de dificuldades 

devido a sua abstração, portanto, faz-se necessário que ele seja apresentado ao visitante 

de maneira a facilitar o entendimento. Ao utilizar o desenvolvimento do Universo e da Vida 

em ordem cronológica, as exposições conseguem incluir o Tempo Geológico na discussão 

sobre o futuro do planeta. Ao demonstrar para o visitante o tamanho do espaço de tempo 
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do Universo e há quanto tempo o Ser Humano está presente na Terra, pode-se discutir os 

impactos da nossa espécie no planeta. O aumento no número de exposições sobre o 

Antropoceno serve como prova de que as ações humanas estão se tornando um tópico 

cada vez mais recorrente no cenário mundial.  

 Para tanto, os museus devem utilizar novas ferramentas em suas exposições, 

abordando um tema já conhecido e consagrado pelos visitantes (a evolução no planeta 

Terra) com uma nova perspectiva, promovendo a curiosidade e fascínio. Os museus 

selecionados para essa pesquisa se munem de suas ferramentas mais tradicionais (como 

fósseis, taxidermias e painéis de textos), os combinam com novos recursos (como 

legendas dinâmicas ou totens interativos), com uma proposta narrativa diferenciada, 

oferecendo, assim, um novo olhar para o visitante sobre o nosso planeta. 
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VII.  Considerações finais 

 

 

A sociedade atual está em constante estado de mudança. A chamada “era da 

informação” carrega consigo uma grande dificuldade para os museus, como abordar temas 

através de uma exposição para um visitante que já os conhece? A resposta para essa 

pergunta é o real desafio dos museus ao redor do mundo. Novas abordagens para temas 

já consagrados são necessárias para instigar e fascinar o público. Para tal, os museus 

estão em uma busca constante de novas ferramentas para melhor se comunicar com seus 

visitantes. Entretanto, existem certos temas que são naturalmente menos tangíveis. 

Os temas relacionados à Geologia são, geralmente, menos tangíveis por não 

fazerem, aparentemente, parte do nosso cotidiano. Contudo, a origem do Universo e o 

desenvolvimento da vida no nosso planeta são temas que continuam a causar curiosidade 

nas pessoas e que ainda são relevantes para a compreensão de fenômenos mais 

mundanos.  

Os museus de História Natural são espaços ideais para a abordagem temas 

complexos e interdisciplinares, o que os faz locais ideais para abordar o Tempo Geológico. 

Cabe aos museus que aceitarem o desafio de expor a evolução da Terra ao longo do 

inapreensível Tempo Profundo e criarem novas formas para facilitar a sua comunicação. 

Ao compararmos os grandes e tradicionais museus europeus, com pequenos 

museus brasileiros com menos de um século de existência não podemos perder de vista a 

grande diferença na disponibilidade de recursos financeiros e humanos, e o papel que os 

museus representam para as diversas culturas. Todavia, é interessante analisar as 

diferentes abordagens de um mesmo tema levando em conta a influência que grandes 

museus exercem sobre museus menores ao redor do mundo. As diferenças e semelhanças 

que foram encontradas nas exposições selecionadas para esta pesquisa servem como 

uma amostragem das possibilidades de utilização de recursos e discursos para o tema 

Tempo Geológico.  

Após a analise das exposições, pode-se dizer que os museus brasileiros 

selecionados apresentam exposições que se aproximam das mais tradicionais, com 

poucas mudanças no formato das exposições e da exibição dos objetos.  Entretanto, isso 
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não é exclusivo dos museus brasileiros – a galeria de Paleontologia do museu francês 

utiliza poucos recursos para modernizar seu espaço expositivo – logo, não se pode afirmar 

que eles são os únicos a apresentarem uma exposição tradicional.  

Quanto as narrativas, alguns museus tentam simplificar os seus textos, não 

utilizando uma linguagem totalmente cientifica. Essa tentativa de aproximação não ocorre 

em todos os museus, novamente, a galeria de Paleontologia de Paris faz grande uso da 

linguagem cientifica. Outros museus tentam simplificar os discursos nas suas exposições, 

como o Museu de Ciências Naturais. Existem ainda os museus que tentam facilitar o 

acesso e compreensão do público através de textos bilíngues (como as exposições do 

museu de Berlim). 

Por sua dificuldade em ser compreendido, o longo período de tempo do nosso 

Universo é geralmente abordado através de comparações e metáforas. Ou museus de 

História Natural podem fazer de maneira diferente, com ilustrações, reconstruções (físicas 

ou digitais), fósseis e até mesmo vídeos.  

Para tal, é necessário que os museus criem narrativas, em que o pano de fundo – 

o fio condutor – é o Tempo Geológico. Alguns o fazem mostrando a grande diversidade de 

seres que podem ser encontrados no planeta (abordando uma parcela do Tempo 

Geológico), outros focando nas teorias de desenvolvimento e origem do Universo e da vida 

nele. Todos esses foram observados nas exposições selecionadas nos cinco museus.  

 Foram identificadas na presente pesquisa três linhas narrativas principais que os 

museus utilizam para ilustrar o tema, elas são “A origem do Universo”, “A origem e 

desenvolvimento da Vida na Terra” e “Vida atual/Antropoceno”. As exposições podem 

utilizar apenas uma dessas narrativas, ou uma composição (como é o caso do Natural 

History Museum de Londres).  

 Para apresentar essas narrativas, é necessário utilizar diferentes ferramentas. Com 

base nos dados obtidos após a análise de dez exposições (sendo três no Brasil, uma na 

Inglaterra, três na França e três na Alemanha), pode-se dizer que esses museus praticam 

uma museologia do objeto. Mais da metade dos objetos (peças e painéis) encontrados nas 

exposições da pesquisa são fósseis e taxidermias. Existe também, uma mistura de peças 

originais com modelos e réplicas nas exposições, que são utilizadas da mesma forma que 

os originais, para ilustrar a vida.  
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No entanto, vale lembrar que os museus de História Natural são locais de 

divulgação de conhecimentos, onde a cultura escrita está (e provavelmente sempre estará) 

presente. Se uma exposição apresenta apenas objetos, sem nenhum texto, esta é uma 

exposição de peças, em que a linha narrativa proposta pela equipe de museologia pode 

ou não ser compreendida pelo visitante. Além de exibir peças originais, a segunda 

ferramenta mais utilizada são os textos (sejam eles em legendas com textos mais 

elaborados sobre a peça referida ou em painéis temáticos). Após a análise dos dados 

dessa pesquisa, foi possível concluir-se que quando as exposições possuem um menor 

número de peças originais, também são as que possuem uma maior porcentagem de 

textos. 

Um terceiro tipo de ferramenta que é utilizado nas exposições são os equipamentos 

multimídia. A maior parte desses equipamentos encontrados nos museus da pesquisa são 

compostos por vídeos (no caso do museu de Berlim, as legendas dinâmicas possuem 

vídeos bilíngues). Totens eletrônicos e mesas interativas também são utilizadas 

pontualmente, não sendo encontradas em todos os museus da pesquisa. São ferramentas 

menos “formais”, com as quais os visitantes podem interagir conforme o seu interesse, 

reunindo para si mesmo uma série de saberes. 

As exposições utilizam as mais diversas ferramentas, sejam elas fósseis, textos, 

mesas interativas ou reconstruções osteológicas, com diversas linhas narrativas, para 

tentar proporcionar uma melhor compreensão do processo evolutivo, da história do nosso 

planeta e da real escala das ações humanas do ponto de vista da história planetária. 

Podemos concluir, então, que o uso de narrativas como o desenvolvimento da Terra e o 

lugar do Ser Humano no planeta são ferramentas eficazes para abordar temas de alta 

complexidade, como Tempo Geológico.  
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APÊNDICE 01 

 

 

Tabela da exposição “Mundo dos Dinossauros” do Museum für Naturkunde de Berlim 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Saurierwelt - Apresentação 1A 
Die Welt im oberen Jura (“O 

mundo no Jurássico superior”) 
Painél com texto introdutório 

Saurierwelt - Apresentação 1B 
Die Welt der Dinosaurier (“O 

mundo dos dinossauros”) 
Painél com texto introdutório 

Saurierwelt - Jurascopes 2A Jurascope 1 
Binóculos focados nos dinossauros no 

centro da sala 

Saurierwelt - Jurascopes 2B Jurascope 2 
Binóculos focados nos dinossauros no 

centro da sala 

Saurierwelt - Jurascopes 2C Jurascope 3 
Binóculos focados nos dinossauros no 

centro da sala 

Saurierwelt - Jurascopes 2D Vídeo do Juracope 
Vídeo sobre os dinossauros do centro 

da sala 

Saurierwelt - Jurascopes 2E Jurascope 4 
Binóculos focados nos dinossauros no 

centro da sala 

Saurierwelt - Jurascopes 2F Jurascope 5 
Binóculos focados nos dinossauros no 

centro da sala 

Saurierwelt - Jurascopes 2G Vídeo do Juracope 
Vídeo sobre os dinossauros do centro 

da sala 

Saurierwelt – Meer 3A 
Das jura-meer: Tropische Vielfalt 
(“Oceano jurássico: diversidade 

tropical”) 
Mesa com texto 



 

192 
 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Saurierwelt – Meer 3B 
Wer hat hier wenn gefressen? 

(“Quem comeu quem?”) 
Mesa com texto 

Saurierwelt – Meer 3C Painél com 29 fósseis marinhos 

Painél de vidro com fósseis de 
Pholidophorus macrocephalus + 
Trissops formosus + Aspidoceras 
hirsutum + Paracenocera sattleri + 

Paraorhtacodus sp. + Perisphinctes + 
Allethrissops sp. + Ascalobos sp. + 

Pachythrissops gropterus + 
Perisphincyus maximus + Mecochirus 

sp. + Perisphinctes giganteus + 
Allothrissops sp. + Perisphinctes + 

Pholidophorus sp. + Perisphinctes + 
Perisphinctes + Amiopsis lepidota + 
Allothrissops sp.  + Belenostomus 
muensten + Comaturella pinnata + 

Trachyteuthis hastiformis + Ascalobos 
voithii + Mecochirus sp. + Thrissops 

salmoneus + Tharsis dubius + 3 fósseis 
sem identificação 

Saurierwelt – Meer 3D Vitrine com fósseis 
Vitrine com fósseis de Leptplepis knorri 

+ Heterodontus portusjacksoni + 
Echinacorys orata 

Saurierwelt - Meer 3E 
Städte und Dörfer: unter wasser 
(“Cidades e vilarejos aquáticos”) 

Mesa com texto + legenda dinâmica 



 

193 
 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Saurierwelt - Meer 3F Painél com 32 fósseis marinhos 

Painél de vidro com fósseis de 
Paracestracion falcifer + Gyradus 
nexagonus + Mecochirus sp. + 2 

fósseis de Astmocoenia bemensis + 
Actinostreon hennigi + Meandrophyllia 
oolitotithonica + Actinostreon hennigi + 
Astrocoenia bemensis + Plegiocidaris 

coronata + Ophiopsis procera + 
Propterus sp. + Paraothacodus sp. + 
Leptolepides spattiformis + Lepidotes 
notopterus + Leptolepides spartiformis 

+ 2 fósseis não identificados + 
Phorcynis catulina + Leptolepides 

spartiformis + Mecochirus longimanatus 
+ 5 fósseis de Leptolepides spartiformis 
+ Mecochirus sp. + Pseudomina alifera 
+ fóssil sem identificação + 3 fósseis 

sem identificação 

Saurierwelt - Meer 3G Vitrine com fósseis 

Fósseis de Lepidotes tendagurensis + 
Pleigiocidaris coronata + Apiocrinus 

parkinsoni + Antedon pinnatus + 
Geocoma sp. + Mecochirus sp. + 

Thamnoseris sp. + Actinostreon hennigi 
+ Lithophoga suboblonga + 

Meandrophyllia oolitotithonica + 
Ovalastrea proeminens + Coenastraea 
arabica + Koilomorpha hanifaensis + 

Synastrea delemontana 

Saurierwelt - Meer 3H Painél com 18 fósseis marinhos 

Painél de vidro com fósseis de 
Mecochirus  longimanatus + 

Mecochirus sp. + 3 fósseis de 
Leptolepides sprattiformis + 

Indotrigonia smeei + Nerinella cutieri + 
Indogrammatodon irritans + Herzogina 
subobovata + 2 fósseis de Indotrigonia 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

smeei +  fóssil sem identificação + 6 
fósseis com legenda ilegível 

Saurierwelt - Meer 3I Vitrine com fósseis 

Fósseis de Caturus furcatus + 
Pleuropholis sp. + Leptolepis knorri + 
Mecochirus longimanatus + Antrimpos 
sp. + Bylgia hexadon + Acantochirana 
sp. + Etallonia sp. + Antrimpos sp. + 

Pseudostachus postulosus + Garnele + 
Palinurina sp.+ Falcimytilus dietrichi 

Saurierwelt - Meer 3J 
Wo Schneckengehäuse zu 
Hause sind (“A casa das 

conchas marítimas”) 
Mesa com texto 

Saurierwelt - Meer 3K Painél com 17 fósseis 

Painél de vidro com fósseis de 
Decapoda + Aeger tripularius + 

Cyclerion propinquus + Leptolepides 
spratiformis + Heterodontus zitteli + 

Leptolepides sprattiformis + 
Leptolepides sprattiformis + 

Macrourogaieus hasser + Mesolimulus 
walchi + 2 fósseis de Indotrigonia smeei 

+ Herzogina subobovata + Nerinea 
bononiensis + Herzogina subobovata +  
Indotrigonia smeei + Plagiostoma sp. +  

Indotrigonia smeei 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Saurierwelt - Meer 3L Vitrine com fósseis 

Fósseis de Leptolepides sprattiformis + 
Leptolepis knorri + Orthogonikleithrus + 

Hybodys sp. + Lonchidion sp. + 
Engaibatis schultzei + Lepitodes 

tendagurensis + Sphenodus sp. + Haie 
+ Aeger tipularius + Zehnfuβkrebs + 

Pseudastacus postulosus + 
Pseudastacus fuciformis + Garnele + 

Mecochirus sp. + Palinurina sp. + 
Plagiostoma sp. + Limea (pseudolimea) 

duplicate + Entolium corneolum + 
Chlamys curvivarians + 

Indogrammatodon irritans + Inoperna 
perplicata + Meleagrinella radiata + 

Nerinella cutleri + Cossmanea hennigi 

Saurierwelt - Meer 3M 
Muschelsuche im Boden der 

Lagune (“A busca pelo Mussel 
no fundo da lagoa”) 

Gaveta com fósseis de Eomiodon 
dinosaurianum + Eomiodon cutleri + 

Pseudomelania dietrichi + Protocardia 
schencki + Indotrigonia smeei + 

Trigonia sp. + Herzogina weissermeli + 
Nicaniella sp. + Herzogina subobovata 
+ Seebachia sowerbyana + Seebachia 
janenschi + Sphaera subcorrugata + 
Integricardium propebanneianom + 
Arcomya robustissima + Pleuromya 

uniformis 

Saurierwelt - Meer 3N Painél com 21 fósseis marinhos 
Painél de vidro com 21 fósseis 

marinhos com legendas ilegíveis 

Saurierwelt - Meer 3O 
Groβe Haie, kleine Fische 

(“Grandes tubarões, peixes 
pequenos”) 

Mesa com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Saurierwelt - Meer 3P Painél com 26 fósseis marinhos 

Painél de vidro com fóssil de Thrissops 
formosus + Thrissops subovatus + 
Paraorthacodus sp. + Plesioteuthis 

prisca + Mecochirus sp. + Cycleryon 
propinquus + Radulopecten 

scarburgensis + Perisphinctes + 
Paracenoceras sattleri + Anaethalion 

tenuis + Anaethalion tenuis + 
Anaethalion tenuis + Tharsis dubius + 

Anaethalion angustus + Anaethalion sp. 
+ fóssil sem identificação + 

Perisphinctes wartae + Catunus sp. + 
Leopidotes maximus + Allothrissops sp. 

+ Aspidortymchus acutirostris + Furo 
microlepidotus + Mecochirus sp. + 
Gravesia gigas + Perisphinctes + 

Paracenoceras giganteum 

Saurierwelt - Meer 3Q Vitrine com fósseis 

Fósseis de Tharsis dubius + 
Belenostomus muensteri + Ophiopsis 
procera + Leptolepides sprattiformis + 

Caturus sp. + Thrissopos salmoneous + 
Knebelia schuberti + Mecochirus sp. + 

Palinurina sp. + Palaeopentacheles 
roettenbacheri + Aeger spinipes + 

Eryma sp. + Aeger spinipes + 
Pseudastacus postulosus + Bylgia 

spinosa + Pinna cf. Constantini 

Saurierwelt - Luft 4A 
Die ersten Flieger (“Os primeiros 

voadores”) 
Mesa com texto + legenda dinâmica 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Saurierwelt - Luft 4B Vitrine com fósseis 

Fósseis de Myrmicium sp. + 
Chrysobothris veterana + Lithoblatta 

lithophilia + Musca litographica + 
Aeschnidium densum + Protolindenia 

wittei + Mesuropetala koehleri + 
Urogomphus eximius + Stenophlebia 

amphitrite 

Saurierwelt - Luft 4C Painél com 3 fósseis 

Painél com fóssieis de 
Rhamphorhynchus muensteri + 

Rhamphorhynchus longicaudus + fóssil 
com legenda ilegível 

Saurierwelt - Luft 4D Vitrine com fósseis 

Fósseis de ulna direita de dinossauro 
voador + 1o e 5o dedos de dinossauro 
voador + rádio e ulna de dinossauro 

voador + tíbia de dinossauro voador + 
braço direito e vértebras cervicais de 

dinossauro voador + 5 dentes 

Saurierwelt - Luft 4E 
Herrscher der Lüfte (“Senhor dos 

céus”) 
Mesa com texto 

Saurierwelt - Luft 4F Painél com 4 fósseis 

Painél com fósseis de 
Rhamphorhynchus longicaudus + 

Pterodactylus kochi + 
Rhamphorhynchus longicaudus + 

Rhamphorhynchus sp. 

Saurierwelt - Luft 4G 
Die Eroberung des Himmels (“A 

conquista dos céus”) 
Mesa com texto 

Saurierwelt - Luft 4H 
Reconstrução osteológica de 
Archaeopteryx lithographica 

Reconstrução osteológica em uma 
caixa de vidro de Archaeopteryx 

lithographica 

Saurierwelt - Luft 4I 
Eine Ikone der 

Evolutionsforschung (“Um ícone 
da biologia evolutiva”) 

Mesa com texto 

Saurierwelt - Archaeopteryx 5A 
Das Berliner Exemplar des 

Archaeopteryx (“O exemplar de 
Berlim do Archaeopteryx”) 

Painél com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Saurierwelt - Archaeopteryx 5B Vitrine com fóssil Vitrine com fóssil de Archaeopteryx 

Saurierwelt - Archaeopteryx 5C Übrigens... (“Aliás...”) Painél com texto 

Saurierwelt - Ausgrabung 6A 
Expedition zum Tendaguru 1909-

1913 (“Expedição para 
Tendaguru 1909-1913”) 

Placa com título 

Saurierwelt - Ausgrabung 6B Painél com fotos da expedição Painél de vidro com fotos da expedição 

Saurierwelt - Ausgrabung 6C Representação do campo 
Reprodução do sítio paleontológico da 

expedição em Tendaguru 

Saurierwelt - Ausgrabung 6D 
Dinosaurierjagd am Tendaguru 

(“Caça à dinossauros em 
Tendaguru") 

Mesa com texto 

Saurierwelt - Land 7A 
Reconstrução osteológica 

Allosaurus fragilis 
Reconstrução osteológica de 

Allosaurus fragilis 

Saurierwelt - Land 7B Crânio Allosaurus fragilis 
Reconstituição de crânio de Allosaurus 

fragilis 

Saurierwelt - Land 7C 
Schädel mit Luftsäcken (“Crânio 

com sacos aéreos”) 
Placa com texto 

Saurierwelt - Land 7D 
Esqueleto de Dysalotosaurus 

lettowvorbecki 
Reconstituição osteológica de 
Dysalotosaurus lettowvorbecki 

Saurierwelt - Land 7E 
Der Biss des Todes (“Mandibulas 

da morte”) 
Mesa com texto 

Saurierwelt - Land 7F 
Lebten Dinosaurier in Gruppen? 

(“Viviam os dinossauros em 
grupos?”) 

Mesa com texto + legenda dinâmica 

Saurierwelt - Land 7G Flinke Jäger (“Caçador ágil”) Mesa com texto + legenda dinâmica 

Saurierwelt - Land 7H 
Esqueleto Elaphrosaurus 

bambergi 
Reconstrução osteológica de 

Elaphrosaurus bambergi 

Saurierwelt - Land 7I 
Fressen und gefressen werden 

(“Comer e ser comido”) 
Mesa com texto 

Saurierwelt - Land 7J Vitrine com fósseis 
Fósseis de Allosaurus fragilis (Tibia, 

dente e vértebras caudais) 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Saurierwelt - Land 7K 
Räuberischer Riese (“Um 

gigante predador”) 
Legenda com texto 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8A 
Schädel eines Giganten (“O 

crânio de um gigante”) 

Crânio Brachiosaurus + legenda 
“Schädel eines Giganten” (“O crânio de 

um gigante”) 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8B 
Parade der Titanen (“Parada dos 

titãs”) 
Mesa com texto 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8C 
Zähne, die Jahrmillionen 

überstehen (“O dente que durou 
milhões de anos”) 

Mesa com texto 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8D Vitrine com fósseis 

Fósseis de Brachiosaurus brancai + 
Dicraeosaurus hansemanni + 

Dysaltosaurus lettowvorbecki + 
predadores + crocodilo 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8E 
Extreme Leichtbauweise 

(“Design extremamente leve”) 
Mesa com texto + legenda dinâmica 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8F 
Die Pflanzenwelt am Tendaguru 

(“O mundo das plantas em 
Tendaguru”) 

Mesa com texto 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8G Vitrine com fósseis 

Fósseis de Eomiodon cutleri + 
Primopodocarpoxylon circoporoides + 

Zamiter feneonis + Brachyphyllum sp. + 
Taredo sp. + Cycadoxyion sp. 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8H 
Unangenehme Zeitgenossen? 

(“Contemporâneos 
desagradáveis?”) 

Mesa com texto + legenda dinâmica 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8I 
Was ist ein Dinosaurier? (“O que 

é um dinossauro?”) 
Mesa com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8J Vitrine com fósseis 

Fósseis de Cresmoda obscura + 
Propygolampis gigantea + Coleoptera 

indet + Tettigonia sp. + Pseudosirex sp. 
+ Lithoblatta lithophila + Pycnophlebia 
speciosa + Scarabaeides deperditus + 
Palaeoheteroptera lapidaria + Eocicada 

sp. + Pseudogryllacris propinqua + 
Elcana sp. + Mesonepa primordialis + 

Naucoris sp. 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8K 
Verschiedene Nahrungsquellen 

(“Diferentes fontes de 
alimentos”) 

Mesa com texto + legenda dinâmica 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8L Vitrine com fósseis 
Fósseis de Paleomedusa testa + 
Krokodil (crocodilo) + Eurysternun 

wagneri 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8M Vitrine com fósseis 
Fósseis de Pleurosaurus goldfuβi + 

Homoeosaurus maximilliani 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8N 
Die Vielfalt neben den 

Dinosauriern (“A biodiversidade 
junto com os dinossauros”) 

Mesa com texto 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8O 
Ein Koloss der Urzeit (“Um 

gigante primordial”) 
Mesa com texto + legenda dinâmica 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8P 
Esqueleto de Brachiosaurus 

brancai 
Reconstrução osteológica de 

Brachiosaurus brancai 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8Q 
Esqueleto de Diplodocus 

carnegii 
Reconstrução osteológica de 

Diplodocus carnegii 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8R 
Esqueleto de Kentrosaurus 

aethiopicus 
Reconstrução osteológica de 

Kentrosaurus aethiopicus 

Saurierwelt - Parade der Titanen 8Q 
Esqueleto de Dicraeosaurus 

hansemanni 
Reconstrução osteológica de 
Dicraeosaurus hansemanni 
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APÊNDICE 02 

 

 

Museum für Naturkunde Berlin 

Exposição: Mundo dos Dinossauros (Saurierwelt) 

Número no mapa: 1B 

Painél: “O mundo dos dinossauros” (Die Welt der Dinosaurier) 

Texto original: Die Dinosaurier beherrschten die Erde fast 150 Millionen Jahre lang. Damit 

waren sie eine der erfolgreichsten Wirbeltiergruppen, die je auf unserem Planeten gelebt hat. 

Zum vergleich: den Menschen gibt es seit etwa zwei Millionen Jahren. Die Zeit der Dinosaurier 

begann vor 220 Millionen Jahren im frühen Erdmittelalter, in der so genannten Trias. 

Beeindruckend war ihre Vielfalt: die kleinsten kaum so groβ wie ein Huhn, die gröβten über 40 

Meter lang und fast 100 Tonnen schwer. Die Dinosaurier lebten in einer reichhaltigen Pflanzen 

– und Tierwelt. Die hier ausgestellten Fossilien stehen für die Vielfalt des Lebens am 

Tendaguru vor etwa 150 Millionen Jahren. Vor 65 Millionen Jahren kam es zy einem groβen 

Massenaussterber, dem auch fast alle Dinosaurier zum Opfer fielen. Mit ihnen starben 

zahlreiche andere Lebewesen aus. Eine einzige Gruppe der Dinosaurier überlebte und hat 

sich bis heute weiter entwickelt: die Vögel sind ihre direkten Nachfahren. 
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Tradução: Dinossauros dominaram o mundo por quase 150 milhões de anos. Isso os torna um dos grupos de vertebrados mais bem-

sucedidos que já habitaram a Terra. Para comparar: os seres humanos estão aqui há cerca de 2 milhões de anos. A era dos 

dinossauros começou há 220 milhões de anos atrás, no começo da era Mesozóica, no chamado período Triássico. A variedade foi 

impressionante. Os menores eram maiores do que uma galinha, os maiores tinham mais de 40 metros de comprimento e pesavam 

quase 100 toneladas. Os dinossauros viveram em um mundo rico em plantas e animais. Os fósseis mostrados aqui representam a 

grande biodiversidade na região do Tendaguru de cerca de 150 milhões de anos atrás. Cerca de 65 milhões de anos atrás uma 

extinção em massa matou quase todos os dinossauros e outras criaturas. Apenas um grupo de dinossauros sobreviveram e continuou 

a evoluir até hoje: as aves são seus descendentes diretos. 
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APÊNDICE 03 

 

 

Museum für Naturkunde Berlin  

Exposição: Mundo dos Dinossauros (Saurierwelt) 

Número no mapa: 4A 

Painél: “Os primeiros voadores” (Die ersten Flieger) 

Texto original: Lange vor den Wirbeltieren eroberten die 

Insekten den Lufttraum. Dir Ursprünge des Insektenfluges 

liegen weit vor der Jura-Zeit, vor etwa 300 Millionen Jahren im 

Erdaltertum. Gut erhaltene Funde sind allergings selten. Man 

findet sie nur in feinkörnigen Ablagerungen, in denen sie 

schnell konserviert wurden. Manche Insekten sind in Bernstein 

eingebettet, dem fossilen Harz von Nadelbäumen. So blieben 

sie über viele Millionen Jahre erhalten.  

Libellen und Eintagsfliegen gehören zu den ursprünglichsten, heute noch lebenden Fluginsekten. Es wird angenommen, dass in der 

Jura-Zeit die meinsten der heute vorkommenden Gruppen von Insekten bereits existierten. Alle anderen Tiere, die aktiv fliegen können, 

gehören zu den Wirbeltieren wie Flugsaurier, Vögel odes Fledermäuse. 

Viele Insekten aus dem Jura waren bereits sehr ähnlich zu den heutigen fliegenden Insekten. Dies betraf nichr nur ihre Flügelform, 

sondern auch den generellen Habitus. 
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Tradução: Insetos conquistaram os céus muito antes dos vertebrados. O desenvolvimento de voo dos insetos se origina muito antes 

do período Jurássico, há cerca de 300 milhões de anos atrás na era Paleozóica. Achados bem preservados são raros. Nós só podemos 

encontrá-los em depósitos de sedimentos finos, onde o inseto pode ser fossilizado rapidamente. Alguns insetos foram encontrados 

em âmbar, resina fossilizada de árvores coníferas. Isto os preservou por milhões de anos. 

Libélulas e efeméridas são os insetos alados mais primitivas ainda vivos hoje. Acredita-se que a maioria dos grupos de insetos 

encontrados hoje já existia no período Jurássico. Todos os outros animais que voam batendo ativamente as suas asas - como 

pterossauros, aves e morcegos - são os animais vertebrados. 

Muitos insetos do período Jurássico eram muito semelhantes aos insetos voadores de hoje - não pelas formas de suas asas, mas 

também em sua aparência em geral. 
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APÊNDICE 04 

 

 

Museum für Naturkunde Berlin 

Exposição: Mundo dos Dinossauros (Saurierwelt) 

Número no mapa: 8B 

Painél: “Parada dos titãs” (Parade der Titanen) 

Texto original: Die Lebensgemeinschaft am 

Tendaguru war beherrscht von Dinosauriern. Die 

meisten waren Pflanzenfrsser und ernährten sich 

vonr Nadelgehölzen, Farnen und anderen 

Pflanzen. Räuberisch lebende Dinosaurier 

machten Jagd auf ihre Pflanzen fressenden 

Verwandten. Die Welt vor 150 Millionen Jahren war 

eine vollkommen andere als heute: es gab nur zwei 

groβe zusammenhängende Landmassen, Laurasia um Norden und Gondwana im Süden. Das Klima war vorwiegend feucht und war, 

und groβe Ozeane hatten weite Landteile überflutet.  
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Tradução: Os dinossauros dominaram o ecossistema Tendaguru. A maioria deles eram herbívoros e comiam árvores coníferas, 

samambaias e outras plantas. Os predadores de dinossauros caçavam seus parentes herbívoros. Há 150 milhões de anos atrás, o 

mundo era completamente diferente. Havia apenas duas grandes massas terrestres: Laurásia, no norte e Gondwana, no sul. O clima 

era quente e húmido e oceanos massivos inundaram grandes partes da terra. 
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APÊNDICE 05 

 

 

 

Museum für Naturkunde 

Exposição: Mundo dos Dinossauros (Saurierwelt) 

Número no mapa: 8I 

Painél: “O que é um dinossauro?” (Was ist ein Dinosaur?) 

Texto original: Dinosaurier ist die Bezeichnung für eine 

Gruppe der Reptilien, die in Erdmittelalter vorkam. Sie lebten 

alle an Land und legten Eier. Die Dinosaurier gehören zur 

selben Tiergruppe wie die Krokodile, unterscheiden sich aber 

auch in einer Reihe wichtiger Punkte von ihnen: so saβen die 

Beine der Dinosaurier anders als bei den meisten Reptilien 

direkt unterhalb des Körpers. Das war eine wichtife Voraussetzung, um effektiv und Energie sparend zu laufen. Beeindruckend ist ihre 

Vielfalt: es gab vierbeining laufende Arten und solche, die nur auf den Hinterbeinen liefe, winzige Fleischfresser und riesige 

Pflanzenfresser. Neben den Dinosauriern gab es noch weitere ungewöhnliche Reptilgruppen wie die Flugsaurier und Fischsaurier. 

Insgesamt haben Forscher bisher über 600 verschiedene Arten von Dinosauriern entdeckt. Der Begriff Dinosaurier wurde übringens 

zum ersten Mal 1841 von Richard Owen verwendet. Auf einer Tagung stellte der Anatom die Gruppe der Dinosaurier vor. Ihr Name 

leitet sich von den beiden griechischen Wörter deinos (schrecklich) und sauros (Echse) ab. 
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Tradução: Dinosauria é o nome de um grupo de répteis que existia na era Mesozóica. Todos eles viviam em terra e botavam ovos. 

Dinossauros pertenciam à mesma classe de animais como crocodilos, mas diferem em vários pontos importantes. Por exemplo, ao 

contrário de a maioria dos répteis, as pernas dos dinossauros estavam diretamente sob seu corpo. Esta foi uma condição importante 

para eles caminharem de forma eficaz, sem desperdício de energia. 

Sua variedade era impressionante. Alguns andava sobre quatro patas, alguns apenas sobre as patas traseiras; alguns eram pequenos 

comedores de carne e outros enormes herbívoros. Outros répteis notáveis - como os pterossauros (répteis voadores) e ictiossauros 

(répteis aquáticos) - viveram junto com os dinossauros. Os pesquisadores descobriram mais de 600 espécies diferentes de 

dinossauros. O nome "dinossauro" foi usado pela primeira vez por Richard Owen em 1841. Este famoso paleontólogo apresentou o 

mundo dos dinossauros em uma conferência naquele ano. Ele criou o nome a partir de  duas antigas palavras gregos deinos (ou seja, 

terrível ou temível) e sauros (lagarto ou réptil). 
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APÊNDICE 06 

 

 

Tabela da exposição “Cosmos e o Sistema Solar” do Museum für Naturkunde de Berlim 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Kosmos und Sonnesystem 1 
Kosmos und Sonnesystem 

(“Cosmos e o sistema solar”) 
Painél com texto introdutório 

Kosmos und Sonnesystem 2 Sonne (“Sol”) 
Totem com informações físicas e 

químicas do astro 

Kosmos und Sonnesystem 3 Merkur (“Mercúrio”) 
Totem com informações físicas e 

químicas do astro 

Kosmos und Sonnesystem 4 Venus (“Vênus”) 
Totem com informações físicas e 

químicas do astro 

Kosmos und Sonnesystem 5 Erde (“Terra”) 
Totem com informações físicas e 

químicas do astro 

Kosmos und Sonnesystem 6 Mars (“Marte”) 
Totem com informações físicas e 

químicas do astro 

Kosmos und Sonnesystem 7 Jupiter (“Júpiter”) 
Totem com informações físicas e 

químicas do astro 

Kosmos und Sonnesystem 8 Saturn (“Saturno”) 
Totem com informações físicas e 

químicas do astro 

Kosmos und Sonnesystem 9 Uranus (“Urano”) 
Totem com informações físicas e 

químicas do astro 

Kosmos und Sonnesystem 10 Neptun (“Netuno”) 
Totem com informações físicas e 

químicas do astro 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Kosmos und Sonnesystem 11 Vídeo projetado no teto 
Vídeo projetado no teto narrando o 

desenvolvimento do Universo, desde o 
Big Bang 

Kosmos und Sonnesystem 12A 
Der Anfang vom allem (“O começo 

de tudo”) 
Painél superior com texto 

Kosmos und Sonnesystem 12B 
Beweise für den Big Bang 
(“Evidências do Big Bang”) 

Mesa com texto 

Kosmos und Sonnesystem 13A Galaxien (“Galáxias”) Painél superior com texto 

Kosmos und Sonnesystem 13B 
Was ist ein Lichtjahr ? (“O que é 

um ano-luz?”) 
Mesa com texto 

Kosmos und Sonnesystem 13C 
Werden und vergehen der Sterne 

(“O nascimento e a morte das 
estrelas”) 

Painél superior com texto 

Kosmos und Sonnesystem 13D 
Die Lebensgeschishte eines 

Sterns (“A vida de uma estrela”) 
Mesa com texto + legenda dinâmica 

Kosmos und Sonnesystem 13E 

Elemente geordnet nach ihrer 
Atommasse (“Elementos 

ordenados de acordo com a sua 
massa atômica”) 

Painél superior com texto + vitrine com 5 
amostras de rochas 

Kosmos und Sonnesystem 13F 

Wie sterbende Sterne zu Gold 
werden (“Como estrelas 

moribundas se transformam em 
ouro?”) 

Mesa com texto 

Kosmos und Sonnesystem 14 Eisenmeteorit Amostra de meteorito em pedestal 

Kosmos und Sonnesystem 15A 
Unser Planeten system (“Nosso 

Sistema solar”) 
Mesa com texto 

Kosmos und Sonnesystem 15B 
Botschafter von Mars und Mond 

(“Mensageiros de Marte e da 
Lua”) 

Painél de vidro inferior com texto 

Kosmos und Sonnesystem 15C Vitrine com amostras de rochas 
Amostra de Homestead + Sayh al 

Uhaymir 005 +Zagani 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Kosmos und Sonnesystem 15D Vitrine com amostras de rochas 
Amostras de Dhofar 081 + Mondprobe 

Luna 16 

Kosmos und Sonnesystem 15E 
Steinalte Boten des 

Sonnesystems (“Mensageiros do 
Sistema solar primordial”) 

Mesa com texto 
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APÊNDICE 07 

 

Museum für Naturkunde 

Exposição: Cosmos e o Sistema Solar (Kosmos und Sonnesystem) 

Número no mapa: 1 

Painél: “Cosmos e o Sistema Solar” (Kosmos und Sonnesystem)  

Texto original: Das Universum entstand vor 13,7 Milliarden Jahren in einer gigantischen Explosion 

– dem Urknall. Seither dehnt es sich stetig aus. Seine Gröβe ist unfassbar: Unsere Sonne ist einer 

100 Milliarden Sternen in der Milchstraβe und die Milschstraβe ist nur eine unter 100 Milliarden 

Galaxien im niversum. 

Mit Hilfe von Teleskopen blicken Astronomen bis in die entferntesten Winkel des Kosmos und 

entschlüsseln die Prozesse, die in Sternen und Galaxien ablaufen. Dennoch bleiben Fragen: Dehnt 

sich das Unversum ewig aus? Und gibt es Leben auf anderen Planeten?  

Meteorite sind faszinierende Naturschauspiele, wenn sie auf die Erde stürzen. Doch als Botschafter 

aus dem All erzählen sie uns auch die Geschichte von der Entstehung unseres Sonnesystems und 

der Planeten aus einer interstellaren Gas- und Staubwolke vir etwa 4,6 Milliarden Jahren. Zugleich 

liefern sie der Wisseschaft Untersuchungsmaterial aus fernen Bereischen des Sonnesystems. 
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Tradução: O universo nasceu há 13,7 bilhões de anos atrás, em uma gigantesca explosão - o Big Bang. Desde então ele está em 

constante expansão. Seu tamanho é inimaginável: o nosso sol é apenas uma das 100 bilhões de estrelas na Via Láctea e a Via Láctea 

é apenas uma das 100 bilhões de galáxias no universo. 

Com telescópios, os astrônomos podem ver nos cantos mais distantes do cosmos e desvendar os processos que ocorrem nas estrelas 

e galáxias. No entanto, algumas questões permanecem: Será que o universo se expandir para sempre? E existe vida em outros 

planetas? 

Chuvas de meteoritos na Terra são algumas das fascinantes demonstrações da natureza. Como "cápsulas do tempo" do espaço que 

nos contam a história de como nosso sistema solar e seus planetas evoluíram a partir da nuvem interestelar de gás e poeira em torno 

de 4,6 bilhões de anos atrás. Ao mesmo tempo, eles trazem para os cientistas espécimes importantes de regiões distantes do sistema 

solar. 
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APÊNDICE 08 

 

 

Museum für Naturkunde 

Exposição: Cosmos e o Sistema Solar (Kosmos und 

Sonnesystem 

Número no mapa: 12A 

Painél: “O começo de tudo” (Der Anfang von allem)  

Texto original: Mit dem Urknall beginnen Zeit und Raum 

und ein Prozess, der bis heute andauert: das Universum 

expandiert und kühlt dabei ab. Von den ersten 

Sekundenbruchteilen der Entwicklung des Universums 

gibt ed keine direkten Beobachstungen oder 

Messergebnisse. Doch aufgrund der heutigen 

Eigeschaften des Universums können Forscher auch seinen Anfang rekonstruiren. Seit dem Urknall entstanden unzählige Welten und 

sind wieder vergangen und ein Ende der erstaunlichen Vorgänge im Kosmos ist nicht abzusehen.  

 

Tradução: O tempo e espaço começaram com o Big Bang, desencadeando um processo que continua ainda hoje: o universo está 

em expansão e resfriamento. Não há observações diretas ou medições dos primeiros milésimos de segundo do desenvolvimento do 

Universo. No entanto, os cientistas podem reconstruir sua primeira começo baseado em qhat que vemos hoje. Desde o Big Bang, 

incontáveis mundos vêm e vão e não há fim à vista para esses eventos surpreendentes. 
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APÊNDICE 09 

 

 

Tabela da exposição “Evolução em ação” do Museum für Naturkunde de Berlim 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Evolution in Aktion - Apresentação 1 
Evolution in Aktion 

(“Evolução em ação”) 
Painél com texto 

introdutório 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2A 
Mesa com lupas e 

imagens da vitrine inicial 
Mesa com lupas e imagens 

da vitrine inicial 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2B 
Vitrine com animais 

taxidermizados 

Vitrine inicial com 3000 
animais taxidermizados 

divididos em grupos 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2C 

Die Entdeckung der 
biologischen Vielfalt (“A 

descoberta da 
biodiversidade”) 

Painél com texto 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2D 

Ist die Vielfalt 
unermesslich? (“Seria a 

diversidade 
imensuravél?”) 

Mesa com texto + legenda 
dinâmica 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2E 
Schöpfung mit System? 

(“Criação de um 
sistema?”) 

Painél com texto 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2F 

Carl Linnaeus – der 
Mann, der das Leben 

ordnete (“Carl Linnaeus – 
O homem que ordenou a 

vida”) 

Mesa com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2G Carl Linnaeus 
Busto com fala de Carl 

Linnaeus 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2H 
Wie man Arten findet 
(“Como descobrimos 

espécies?”) 

Painél com texto + 1 
crustáceo + 18 animais em 

vidro com etanol 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2I 
Entdeckung neuer Arten 
(“A descoberta de novas 

espécies”) 

Mesa com texto + legenda 
dinâmica 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2J Hotspots 
Painél com texto + 6 

borboletas 

Evolution in Aktion - System und Ordnung 2K 
Brennpunkte der 

Biodiversität (“Focos de 
biodiversidade”) 

Mesa com texto 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3A 

Vielgestaltigkeit 
Variationen eines 
Themas (“Muitas 

variações de um tema”) 

Texto no painél de vidro + 2 
taxidermias 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3B 

Weniger Punkte machen 
noch andere Art (“Alguns 
pontos não fazem outra 

espécie”) 

Mesa com texto 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3C 

Bunte vielfalt bei 
Bänderschnecken 

(“Grande diversidade de 
caracóis com bandas”) 

Painél superior com texto + 
149 conchas 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3D 

Das Gesetz der Erbsen-
Mendels 

Kreuzungsversuche (“A 
lei das ervilhas: os 
experimentos de 

reprodução cruzada de 
Mendel”) 

Painél superior com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3E 

Johann Gregor Mendel – 
der Stammvater der 

Genetik (“Johann Gregor 
Mendel -  o progenitor da 

genética”) 

Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3F 

Rekombination – das 
Geheimnis der 

vielfältigkeit 
(“Recombinação – o 

segredo da diversidade”) 

Painél superior com texto + 
8 modelos de divisão 

celular 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3G 

Natürliche selektion – 
angepasste sind Vorteil 
(“Seleção Natural – os 
adaptados possuem a 

vantagem”) 

Texto no painél de vidro + 2 
taxidermias + mosca sob 

lupa 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3H 
Warum hat das Zebra 
Streifen? (“Por quê a 
zebra tem listras?”) 

Mesa com texto + legenda 
dinâmica 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3I Charles Darwin 
Busto com fala de Charles 

Darwin 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3J 
Der Baum des Lebens 

(“A árvore da vida”) 
Mesa interativa 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3K 
Die DNA – Der Code des 

Lebens (“O DNA – o 
código da vida”) 

Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3L Die Zelle (“A célula”) Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3M 

Aus eins mach zwei – wie 
vervielfältig sich die 

DNA? (“De um se fazem 
dois – como o DNA é 

copiado?”) 

Painél superior com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3N 

Sexuelle selektion – 
Damen wahl und 

Männerkampfe (“Seleção 
sexual – a escolha das 

fêmeas e a rivalidade dos 
machos”) 

Texto no painél de vidro + 3 
taxidermias 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3O Vitrine com chifres 
Vitrine com quatro chifres 

sem texto 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3P 
Die macht der schönen 

Augen (“O poder de 
belos olhos”) 

Mesa com texto + legenda 
dinâmica 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3Q 
Die Balz-Arena der 

Kampfläufer (“A arena de 
namoro”) 

Painél superior com texto + 
6 aves taxidermizadas 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3R 

Homologie – 
Gemeinsames Erbe 

verbindet (“Homologia – 
genes comuns unidos”) 

Texto no painél de vidro + 3 
taxidermias 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3S 

Von der Flosse zum Bein 
und zurück (“Da 

nadadeira para a perna e 
de volta”) 

Mesa com texto 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3T Ernst Mayr 
Busto com fala de Ernst 

Mayr 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3U 

Konvergenz – Gleiches 
Aussehen, andere 

Herkunft (“Convegência – 
aparência siliar, origens 

diferentes”) 

Texto no painél de vidro + 2 
taxidermias 

Evolution in Aktion - Mechanismen der Evolution 3V 
Flosse ist nicht gleich 
Flosse (“Nem todas as 
nadadeiras são iguais”) 

Mesa com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4A 
Was sind eigentlich 

Arten? (“O que é uma 
espécie?”) 

Texto no painél de vidro + 
11 taxidermias 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4B 
Wie viele Arten siehst 

du? (“Quantas espécies 
você vê?”) 

Mesa com texto 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4C 
Haustiere und Evolution 
(“Animais domésticos e 

evolução”) 

Painél superior com texto + 
4 aves taxidermizadas + 3 

taxidermias 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4D 

Sexuelle Fort pflanzung – 
Das Fundament der 

Evolution (“Reprodução 
sexuada – o fundamento 

da evolução”) 

Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4E 

Klonen – ein Sonderfall 
der Fortpflanzung 

(“Clonagem – um caso 
especial de reprodução”) 

Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4F 

Parthenogenese – 
Fortpflanzung ohne 

Männer (“Patenorgenese 
– reprodução sem 

homens”) 

Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4G 
Westigel und Ostigel 
(“Ouriços do leste e 
ouriços do oeste”) 

Painél superior com texto + 
5 aves taxidermizadas 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4H 
Ringarten (“Tipos de 

sons”) 
Painél superior com texto + 

6 borboletas 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4I 
Artbildung einmal anders 

(“Especiação de uma 
maneira diferente”) 

Painél superior com texto + 
5 aves taxidermizadas 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4J 
Wie entstehen neue 

Arten? (“Como novas 
espécies surgem?”) 

Texto no painél de vidro 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4K 

Wenn Tiere sich 
auseinander leben 

(“Quando os animais 
vivem separados”) 

Mesa com texto + legenda 
dinâmica 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4L 
Radiationen – Artbildung 
im Galopp (“Radiação – 
adaptação a galope”) 

Texto no painél de vidro + 2 
macacos taxidermizados 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4M 

Eine ‘zweite Schöpfung’ – 
die Auffächerung der 
Tierwelt Australiens 

(“Uma ‘segunda criação’ 
– a diversificação da vida 

selvagem autraliana”) 

Painél superior com texto + 
canguru taxidermizado + 5 

mamíferos 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4N 

Lemuren – die 
‘Darwinfinken’ 

Madagaskars (“Lemures 
– os tentilhões de 

Madagascar de Darwin”) 

Mesa com texto + legenda 
dinâmica 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4O 

Ordovizische Radiation – 
Cephalopoden 
(“Radiação do 
Ordoviciano – 
cefalópodes”) 

Painél superior com texto + 
13 fósseis 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4P 

Mutation – Triebfeder des 
Wandels (“Mutação – a 
força direcionadora da 

mudança”) 

Painél superior com texto +  
5 animais em vidros com 

etanol 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4Q 
Der Code des Lebens – 

DNA (“O código da vida – 
DNA”) 

Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4R 

Das menschliche Erbgut 
– ein noch ungelöstes 

Rätsel (“O genoma 
humano – um mistério 
ainda não resolvido”) 

Painél superior com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4S 
Frases de pesquisadores 

famosos 

Painél superior com 5 
frases de pesquisadores 

famosos 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4T 

Alles was sich schart und 
paart, gehört zu einer Art 
(“Tudo o que se junta ou 
pareia pertence a uma 

mesma espécie”) 

Painél superior com texto + 
8 aves taxidermizadas 

Evolution in Aktion - Entstehung von Arten 4U 

Das Problem der Art – 
variation eines themas 

(“O problema das 
espécies – variações de 

um tema?”) 

Mesa com texto 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5A 
Lebenden Fossilien 

(“Fóssil vivo”) 

Aquário com um 
Lepidosiren paradoxa 

(Pirambóia) 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5B 

Artensterben – 
wendezeiten des Lebens 
(“A extinção de espécies 
– os pontos de mudança 

na vida”) 

Painél superior com texto + 
dragão-de-komodo 

tamidermizado 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5C 
Die Geschichte des 

Artensterbens (“A história 
da extinção de espécies”) 

Mesa com texto 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5D Neozoen (“Neozoa”) 
Painél superior com texto + 

4 taxidermias 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5E 
Bedrohte Arten 

(“Espécies ameaçadas”) 
Painél superior com texto + 

4 taxidermias 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5F 
Aussterben durch den 
Menschen (“A extinção 
pelos seres humanos”) 

Painél superior com texto + 
4 taxidermias 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5G 

Wenn der natürliche 
Lebensraum schrumpf 
(“Quando os habitats 

encolhem”) 

Mesa com texto + legenda 
dinâmica 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5H 
Des Denkens ganze Fülle 

(“Pensando de 
plenitude”) 

Texto no painél de vidro + 
quagga taxidermizada 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5I 
Placa com frases e 

perguntas introdutórias 

Painél superior com 
perguntas e frases 
introduzindo o tema 

"Evolução" 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5J 
Wege zum Menschen 

(“Se tornando humanos”) 
Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5K 
Der augrechte Gang 

(“Andando ereto”) 
Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5L 
Sind wir alle Afrikaner? 

(“Somos todos 
africanos?”) 

Painél superior com texto 

Evolution in Aktion - Begehen von Arten 5M 
Wanderungsbewegungen 
und Ökologie (“Migração 

e ecologia”) 
Painél superior com texto 
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APÊNDICE 10 

 

 

Museum für Naturkunde 

Exposição: Evolução em ação (Evolution in Aktion) 

Número no mapa: 5A 

Painél: “Fossil vivo” (Lebenden Fossilien) 

Texto original: Mit etwas Glück sind hier Lungenfische in Aktion 

zu beobachten. Die Tiere sind allerdings eher geruhsame, 

nachtaktive Gesellen. Lungenfische gibt es schon seit 400 Millionen 

Jahren. Mit ihrem charakteristischen Gebiss sind sie auf 

hartschalige Nahrungstiere spezialisiert, fressen aber auch 

Pflanzen. Von den wenigen, heute noch existierenden Arten der 

„Dipnoi“ hat die hier gezeigte südamerikanische Art Lepidosiren 

paradoxa  einige Besonderheiten: bei den Männchen bilden 

fadenförmige Büschel der hinteren Gliedmaβen eine Gasdrüse für 

die Belüftung des Geleges. Tatsächlich ben bei den südamerikanischen Lungenfischen die Männchen Brutpfiege. Die Fische 

überdauern Zeiten mit niedrigem Wasserstand oder Austrocknung in ihren Wohnröhren. 
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Tradução: Com um pouco de sorte você pode ver aqui os peixes pulmonados em ação. Mas, geralmente, os animais são muito 

tranqüilos, criaturas noturnas. Peixes pulmonados apareceram há cerca de 400 milhões de anos atrás. Suas mandíbulas 

características são especializadas para presas de concha dura, mas eles também se alimentam de plantas. Das poucas espécies de 

"Dipnoi" que ainda existem hoje, a Lepidosiren paradoxa  sul-americana mostrada aqui apresenta algumas características únicas: 

barbatanas traseiras dos machos possuem forma de fio e formam uma estrutura semelhante a guelras para liberar oxigênio na água 

parada próxima ao ninho de seus filhotes. Os animais podem sobreviver por períodos com pouca água ou seca completa em suas 

tocas. 
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APÊNDICE 11 

 

 

Museum für Naturkunde 

Exposição: Evolução em ação (Evolution in Aktion) 

Número no mapa: 5C 

Painél: “A história da extinção de espécies” (Die Geschichte 

des Artensterbens)  

Texto original: Die Geschichte des Lebens ist auch eine 

Geschichte des Sterbens. Die heutige Artenvielfalt 

repräsentiert  wahrscheinlich weniger als 1% der Arten, die je 

auf der Erde gelebt haben. Neben einem gleichförmigen 

Artensterben ohne erkennbaren Auslöser gab es in der 

Erdgeschichte auch globale Katastrophen, die in geologisch 

kurzer Zeit die Mehrzahl aller Arten dahinraffte. 

Besonders deutlich treten die „Groβen Fünf“ 

Massenaussterben hervor, die zeitlich weit auseinander liegen und vermutlich verschiedene Ursachen haben: Klimaveränderungen, 

Vulkanismus und Meteoriteneinschläge. Während des gröβten Artensterbens am Ende des Paläozoikums vor etwa 250 Millionen 

Jahren verschwandern mehr als 90% der Arten. Einige Organismengruppe blieben von diesen Ereignissen scheinbar unbeeindruckt. 

Solche „Marathonläufer der Evolution“ existieren noch heute und gleichen ihren fossil uberlieferten Vorfahren nahezu  unverändert. 
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Manche von ihnen galten bereits als ausgestorben, wie der 1938 erstmals lebend gefundene Quastenflosser. Andere, wie die 

Lungenfische oder der Nautilus, sind schon lange als so gennante „lebende Fossilien“ bekannt. 

Die Zunahme der biologischen Diversität in den letzten 550 Millionen Jahren, gemessen an der absoluten Zahl bekannter Tierfamilien 

aus den jeweiligen Zeitabschnitten. Die fünf groβen Austerbeereignisse der Erdgeschichte lassen sich an den fünf auffälligsten 

Einschnitte in der Diversitätskurve ablesen. 

 

Tradução: A história da vida é também uma história de extinção. A diversidade de espécies de hoje representa, provavelmente, 

menos de 1% das espécies que já viveram na Terra. Além do nível constante de extinções sem causas conhecidas, ocorrem ainda 

catástrofes globais que apagaram a maioria das espécies em um tempo geologicamente breve. As extinções em massa na história 

da Terra ocorreram distantes umas das outras em tempo e, provavelmente, tiveram diferentes causas: alterações climáticas, a 

actividade vulcânica ou impactos de meteoritos. No maior evento de extinção no final do Paleozóico há cerca de 250 milhões de anos 

atrás, mais de 90% de todas as espécies desapareceram. 

Vários grupos de organismos parecem não ter sido afetados por estes eventos. Estes "maratonistas da evolução" ainda existem hoje 

e são quase exatamente iguais aos fósseis de seus antepassados que encontramos. Muitos deles eram tidos como extintos, como o 

celacanto, que foi encontrado pela primeira vez vivo em 1938. Outros, como o peixe pulmonado ou o Nautilus, são conhecidas como 

"fósseis vivos". 

O aumento da diversidade biológica nos últimos 550 milhões de anos, medido em relação ao número absoluto de famílias de animais 

conhecidos de cada um dos períodos de tempo. Os cinco maiores eventos de extinção em massa da história da Terra podem ser 

vistos nas cinco quebras mais evidentes na curva da diversidade. 
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APÊNDICE 12 

 

 

Museum für Naturkunde 

Exposição: Evolução em ação (Evolution in Aktion) 

Número no mapa: 5J 

Painél: “Se tornando humanos” (Wege zum Menschen)  

Texto original: Die Funde frühester menschenänlicher 

Lebenwesen und früher Menschen stammen aus dem 

Osten und Süden Afrikas. In den letzten Jahrzehnten 

wurde entlang des afrikanischen Grabenbruches mehrere 

Tausend Reste menschlicher Vorfahren und 

dazygehörende weitere Spuren ihres Lebens 

ausgegraben. Durch moderne radiometrische Methoden 

kann das Alter von Fossilien heute sehr genau bestimmt 

werden. Der vergleichsweise guten Funlage bezüglich der 

Hominidenevolution der vergangenen 4 Millionen Jahre 

stehen hauptsächlich Einzelfunde für den Zeitraum sind viele noch unentdeckte Arten zu erwarten. Die Menschwerdung war kein 

geradliniger Prozess. Es fanden Entwicklung statt, die teilweise zu ausgestorbenen Stammbaumzweigen führten. Es haben auch 

mehrfach Vorfahrengruppen unterschiedlicher Entwicklungslinien gleichzeitig gelebt. 
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Tradução: Os primeiros hominídeos, e criaturas semelhantes a humanos, foram encontrados na África Oriental e Austral. Nas últimas 

décadas, milhares de espécimes de ancestrais humanos - e outros traços de seu modo de vida - foram encontrados ao longo do 

Grande Vale do Rift da África. Hoje em dia, os métodos radiométricos modernos podem datar estes fósseis com muita precisão. Os 

relativamente bons achados da evolução dos hominídeos ao longo desse 4 milhões de anossão, em sua maioria, achados individuais. 

São esperadas descobertads de diversas outras espécies. A evolução humana não foi uma única linha de progresso. Algumas 

espécies pertenciam a ramos da árvore evolutiva que eventualmente se tornaram extintas. Com efeito, os grupos de hominídeos 

pertencentes a diferentes linhagens poderiam ter existido ao mesmo tempo. 
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APÊNDICE 13 

 

 

Tabela da exposição “Desde o Início” do Natural History Museum de Londres 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 1A 
From the Beginning ("Desde o 

Início") 
Painél com o logo da exposição 

From the beginning 1B 
Measuring time ("Medindo o 

tempo") 
Painél com a imagem de 3 “Terras” (passado, 
presente e futuro) formando uma ampulheta 

From the beginning 1C 
From the Beginning ("Desde o 

Início") 

Painél com texto sobre o objetivo da 
exposição +  painél com 3 tópicos “The Big-

Bang – Birth Of The Universe”, “Matter 
Develops” e “Stars And Galaxies Form” 

From the beginning 1D 
The solar system forms ("O 

sistema solar se forma") 
Painél com o sub-título “How Do We Know 

The Age Of The Earth?” 

From the beginning 1E 
Oort cloud- outer limits 

("Nuvem de Oort - limites 
exteriores") 

Painél com texto 

From the beginning 1F 
Pluto - distant planet ("Plutão - 

planeta distante") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta +  escala comparativa de 

temperatura e gravidade entre o planeta e a 
Terra 

From the beginning 1G 
Neptune – ice giant ("Netuno - 

gigante de gelo") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta  escala comparativa de 

temperatura e gravidade entre o planeta e a 
Terra 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 1H 
Uranus – ice giant ("Urano - 

gigante de gelo") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta + escala comparativa de 

temperatura  e gravidade entre o planeta e a 
Terra 

From the beginning 1I 
Saturn – ice giant ("Saturno - 

gigante de gelo") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta + escala comparativa de 

temperatura  e gravidade entre o planeta e a 
Terra 

From the beginning 1J 
Jupiter – gas giant ("Jupiter - 

gigante gasoso") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta + escala comparativa de 

temperatura  e gravidade entre o planeta e a 
Terra 

From the beginning 1K 
Asteroid belt ("Cinturão de 

asteróides") 
Imagem do impacto entre dois asteróides + 

imagem de um asteróide 

From the beginning 1L 
Mars – rocky planet ("Marte - 

planeta rochoso") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta + escala comparativa de 

temperatura  e gravidade entre o planeta e a 
Terra 

From the beginning 1M 
Earth – rocky living planet 

("Terra - planeta rochoso com 
vida") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta + imagens sobre  temperatura, 

vida, água e oxigenio 

From the beginning 1N 
Moon – Earth´s satellite ("Lua 

- satélite da Terra") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta + escala comparativa de 

temperatura  e gravidade entre o planeta e a 
Terra 

From the beginning 1O 
Venus – rocky planet ("Venus 

- planeta rochoso") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta + escala comparativa de 

temperatura  e gravidade entre o planeta e a 
Terra 

From the beginning 1P 
Mercury – rocky planet 

("Mercurio - planeta rochoso") 

Imagem das camadas do planeta + imagem 
do planeta + escala comparativa de 

temperatura  e gravidade entre o planeta e a 
Terra 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 1Q 
Sun – hydrogen furnace ("Sol 

- fornalha de hidrogênio") 

Imagem das camadas do astro + imagem do 
astro + escala comparativa de temperatura  e 

gravidade entre o astro e a Terra 

From the beginning 1R 
The solar system ("O sistema 

solar") 
Painél com a disposição dos planetas no 

Sistema Solar 

From the beginning 2A 
Molten Earth ("A Terra sendo 

moldada") 
Porta + painél com texto 

From the beginning 2B 
Cooling Earth ("A Terra 

resfriando") 
Porta + painél com texto 

From the beginning 2C 
Wattery Earth ("A Terra com 

água") 
Porta + painél com texto 

From the beginning 3A Life evolves ("A vida evolui") 
Placa com idade + painél com textos “What Is 

Life?”, "Life In Evidence" e “Where Did Life 
Begin?” 

From the beginning 3B 
Life shapes atmosphere ("A 

vida molda a atmosfera") 

Placa com idade + painél com textos + gráfico 
com a pergunta “How Does The Oxygen 

Level In The Atmosphere Remain Constant?” 
+ 2 rochas 

From the beginning 3C Living cells ("Células vivas") 
Placa com idade + painél com textos 

entitulados “Simple Cells”, “Complex Cells” e 
“Many Cells” + fóssil 

From the beginning 3D Relógio do tempo 
Relógio do tempo geológico no chão 

(marcando 1h) 

From the beginning 3E Vídeo Vídeo sobre a formação do planeta 

From the beginning 3F 
Time in the rocks ("O tempo 

nas rochas") 

Escala do Tempo Geológico tradicional com 
as grandes divisões e datas + amostra de 

rochas de cada período (Rock Ruler) 

From the beginning 3G 
Time in the news ("O tempo 

nas notícias") 
Vitrine com uma pilha de jornais (a passagem 

do tempo) 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 3H Tabela do Tempo Geológico 

Tabela do Tempo Geológico disposta 
horizontalmente na parede próxima do teto; 

com duas subdivisões, uma linha métrica que 
marca os anos e períodos da história da 

Terra; eoutra com representações da Terra 
desde o começo, com a listagem de eventos 

importantes para o desenvolvimento do 
planeta, como o aparecimento e extinção de 

animais. Ainda possui duas linhas que 
marcam o nível o oceano hoje (uma linha 
reta) e outra que varia ao longo do tempo 

(nível oceanico no período mostrado) 

From the beginning 3I 
Focus on Earth ("Foco na 

Terra") 

Painél que explica a disposição da exposição 
na sala (à direita, com o título “Earth Cycles 

and Processes”, o visitante encontrará 
informações a respeito da pesquisa sobre a 
história da Terra; à esquerda, com o título 

“Journey Through Time”, o visitante 
encontrará informações sobre o 

desenvolvimento da vida na Terra ao longo 
de uma linha do tempo) 

From the beginning 4A 
Life fills the seas ("A vida 

enche os oceanos") 
Mesa oval metálica 

From the beginning 4B 
Amonite clocks ("Relógios de 

amonitas") 
Modelo de amonitas 

From the beginning 4C 

How old is the oldest rock in 
Britain? ("O quão antiga é a 

rocha mais antiga da 
Bretanha?") 

Painél com texto + vitrine com fóssil de 
Scourian granulite e Equus ferus 

From the beginning 4D 
It´s all relative ("Tudo é 

relativo") 
Painél com textos 

From the beginning 4E 
Explosion of life ("Explosão da 

vida") 
Painél com textos 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 4F 
Marine Scorpion ("Escorpião 

marinho") 

Fossil de escorpião marinho + representação 
colorida do escorpião + fóssil de Cystoid 

primitivo 

From the beginning 4G 
Giant trilobite ("Trilobita 

gigante") 
Fóssil de Trilobita gigante 

From the beginning 4H 
Life fills the seas ("A vida 

enche os oceanos") 

Dividida em duas alturas (vitrine e placa 
metálica com uma linha do tempo com 

números e períodos com acontecimentos e 
datas:  

1- 545 MA 
2- 520 MA 
3- 495 MA 
4- 470 MA 
5- 445 MA 
6- 420 MA 

From the beginning 4I 
Earth through time ("A Terra 

atravpes do tempo") 
Mesa no centro da sala com duas lunetas 

From the beginning 4J 
Climate cycles through time 

("Mudanças climáticas através 
do tempo") 

Mesa oval metálica para apertar um botão 
que mostra na tela a dinamica do clima 

From the beginning 4K 
Climate pendulum ("Pendulo 

do clima") 

Painél com "icehouse to greenhouse-what 
causes mass extinctions?" + painél circular 

com possibilidades (impact from outer space; 
changing of climate; volcanic eruptions; 

fluctuating sea level) 

From the beginning 4L 
Boom and bust- victims and 

survivors ("Explosões - 
vitimas e sobreviventes") 

Painél "Victims and survivors" + 5 placas 
sobre as grandes extinções + painél giratório 

"What causes mass extinctions?" 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 4M 

Hallucigenia, an early sea 
creature that lived over 50 ma 
("Hallucigenia, uma criatura 

marinha primitiva que viveu há 
mais de 50 milhões de anos 

atrpas") 

Painél com imagem de um Hallucigenia 

From the beginning 4N 
The lost ocean e a closing 

ocean ("O oceano perdido e 
um oceano se fechando") 

Painél de texto "The lost ocean" + painél de 
texto "Opening ocean" + mapa mundi da 

abertura dos continentes + painél de texto 
"Closing continents" + mapa mundi do 

fechamento dos continentes + painél "Ocean 
barrier" e "Under water" + fóssil de conchas 

em arenito  xisto negro com fóssil e turbidito + 
painél de texto "A closing ocean" + 3 

ilustrações 

From the beginning 5A 
Leaving the water ("Deixando 

a água") 
Painél 

From the beginning 5B 
From fins to legs ("De 
nadadeiras a pernas") 

Painél + pegadas fossilizadas 

From the beginning 5C 
Coal forests and carbon 

cycles ("Florestas de carvão e 
ciclos de carbono") 

Fóssil de Celamites + legenda com texto + 
fóssil de Cordaite + legenda com texto + fóssil 
de Pteridosperm + legenda com texto + placa 

com texto "Stagnant swamps" + placa com 
texto "Capturing carbon" + fóssil de 

Samambaia + placa com texto "Peat to coal" 
+ painél "Coal forests and carbon cycles" + 

fóssil de Lepidodendron + legenda com texto 
+ fóssil de Lycopsid + placa com texto + 

carvão + legenda com texto 

From the beginning 5D Reptiliano sem legenda 
Reconstrução osteológica de reptiliano na 

plataforma sem legenda 

From the beginning 5E Flooded out ("Inundações") Painel com fóssil na parede 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 5F 
Amphibians and reptiles 

("Amfíbios e répteis") 
Reconstrução osteológica + legenda com 

texto 

From the beginning 5G 

Mass extinction devastates 
marine life ("Extinções em 
massa devastam a vida 

marinha") 

Painél 

From the beginning 5H 
Life moves onto land ("A vida 

se move para a Terra") 

Mesa e vitrines laterais 
1- 417 MA 
2- 392 MA 
3- 367 MA 
4- 342 MA 
5- 317 MA 
6- 292 MA 
7- 267 MA 

From the beginning 5I 
Life moves onto land ("A vida 

se move para a Terra") 
Mesa metálica 

From the beginning 5J 
Living on land ("Vivendo na 

terra") 
Reconstrução osteológica de Bradysaurus + 

legenda com imagem 

From the beginning 5K 

Bradysaurus, an early reptile 
that lived about 250 ma 

("Bradysaurus, um réptil que 
viveu há 250 milhões de anos 

atrás") 

Painél com imagem de Bradysaurus 

From the beginning 5L 

How was this fossil fish 
preserved? ("Como esse 

fóssil de peixe foi 
preservado?") 

Fóssil + placa com texto "How was this fossil 
fish preserved?" + legenda com texto 

From the beginning 6A 
Reptiles thrive ("Répteis 

prosperam") 
Painél de texto 

From the beginning 6B Insetos voadores 
Poste com a evolução dos insetos voadores 

em dinossauros voadores 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 6C 
Flying reptile e Dinosaur or 
bird? ("Répteis voadores" e 

"Dinossauro ou ave?") 
2 fósseis com legenda ilegível 

From the beginning 6D 
Dinosaur dinner ("Jantar de 

dinossauro") 
Fóssil de peixe 

From the beginning 6E 
Giant marine lizard ("Lagarto 

marinho gigante") 
Fóssil com legenda ilegível 

From the beginning 6F 
Giant crocodile ("Crocodilo 

gigante") 
Crânio de Crocodilo 

From the beginning 6G 
Last cretaceous killer ("Último 

matador do cretácio") 
Crânio de T-Rex 

From the beginning 6H Life blooms ("A vida floresce") 

Mesa e vitrines laterais 
1- 248 MA 
2- 223 MA 
3- 198 MA 
4- 173 MA 
5- 148 MA 
6- 123 MA 
7- 98 MA 

From the beginning 6I Life blooms ("A vida floresce") Mesa metálica 

From the beginning 6J 
Return to the sea ("Retorno 

ao mar") 
Fóssil de Plesiosauro + placa com texto 

"Return to the sea" 

From the beginning 6K 

Pteranodon, a flying reptile 
that lived about 90 ma 
("Pteranodon, um réptil 
voador qur viveu há 90 
milhões de anos atrás") 

Painél com imagem de Pteranodon 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 6L 

Removing the rock e 
Preserved in 3 dimensions 
("Removendo a rocha" e 

"Preservado em 3 
dimensões") 

Vitrine com fóssil de Anhanguera blittesdorfi + 
legenda com texto + painél com texto 

"Removing the rock" + painél com texto 
"Preserved in three dimensions" + restos 

fossilizados de Antilope, Gazela, Cavalo e 
carnívoro não identificado + fóssil de 

Holoptychius sp. 

From the beginning 6M 

Baryonyx, a dinosaur that 
lived about 125 ma 

("Baryonyx, um dinossauro 
que viveu há 125 milhões de 

anos") 

Painél com imagem de Baryonyx 

From the beginning 7A 
Moving land, moving animals 

("Terra em movimento, 
animais em movimentos") 

Mesa metálica 

From the beginning 7B 
Early mammal ("Mamíferos 

primitivos") 
Modelo de um mamífero primitivo + legenda 

com texto 

From the beginning 7C 
Mammals diversify 
("Diversificação dos 

mamíferos") 

Painél com texto "Mammals diversify" + fóssil 
de Palaeochiropteryx typaiodon + legenda 

com texto "Flying mammals" + fóssil de 
Pliolophus vulpiceps + legenda com texto 

"Land mammals" + 3 fósseis de Smilodectes 
gracilis + legenda com texto "Primates" + 

fóssil de Pakicetus inachus + legenda com 
texto "Marine mammals" 

From the beginning 7D 
Growing grass ("Vegetação 

cresce") 
Painél com texto "Growing grass" + 4 fósseis 

com legenda ilegível 

From the beginning 7E 
Rising mountains 

("Soerguimento de 
montanhas") 

Painél com texto "Rising mountains" + fóssil 
de Virgatosphinctes serpentinus + legenda 

com texto"Mountain shell" 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 7F 
Animals on the move 

("animais em movimento") 

Painél com texto "Animals on the move" + 
painél com texto "South America - once na 

island" + painél de texto "Bridging the gap" +  
fóssil de Pterosthacus longissimus + legenda 
com texto + fóssil de Quadrithyris robustus + 

legenda com texto + fóssil de Borhyaena 
tuberata + legenda com texto + fóssil de 

Astrapotherium magnum + legenda com texto 
+ fóssil com legenda ilegível + fóssil de 

carapaça de Glyptodon + legenda com texto + 
fóssil de Notoungulates + legenda com texto 

From the beginning 7G 
Moving land, moving animals 

("Terra em movimento, 
animais em movimentos") 

Mesas e vitrines laterais: 
1- 65 MA 
2- 40 MA 
3- 15 MA 

From the beginning 7H 
Building Britain ("Construindo 

a Bretanha") 
Painél com texto 

From the beginning 7I 
Back to the beginning of 
Britain ("De volta para o 
começo da Bretanha") 

Painél com texto 

From the beginning 7J 
Back to the beginning of 
Britain ("De volta para o 
começo da Bretanha") 

8 malas com seleção de rochas e fósseis de 
diferentes períodos: 

1- precambrian 
2- cambrian 

3- silurian and ordovician 
4- devonian 

5- carboniferous 
6- triassic and Permian 

7- cretaceous and Jurassic 
8- quaternary and tertiary 

From the beginning 8A 
Humans emerge ("Humanos 

emergem") 
Mesa metálica 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

From the beginning 8B 
Fossil barometer ("Barometro 

fóssil") 

Painél com texto "Freezing and melting" + 
painél de texto "Fossil barometer" + 
montagem de sítio paleontológico 

From the beginning 8C 
Ice age elephants ("Era do 

gelos dos elefantes") 
Painél com texto "Ice age elephants" 

From the beginning 8D 
Humans emerge ("Humanos 

emergem") 

Mesas e vitrines laterais: 
1-2.500.000  
2- 2.000.000 
3- 1.500.000 
4- 500.000 

From the beginning 8E 
Shell thermometer 

("Termometro de conchas") 
Painél metálico com textos "Shell 

thermometer" e "Freezing and melting" 

From the beginning 8F 
Humanity´s shadow ("Sombra 

da humanidade") 
Painél com uma criança e dois adultos 

From the beginning 8G 
What are the effects of ice 

ages? ("Quais são os efeitos 
de eras do gelo?") 

Placa com texto "Cold and wet" + placa com 
texto "Plants and animals adapt" + placa com 

texto "Warm and wet" + chifre +  legenda 
ilegível + fragmento de fóssil + legenda 

ilegível + cranio fossilizado + legenda ilegível 
+ placa com texto "What are the effects of ice 

ages? Seas rise and fall" + fragmento de 
mandíbula de Mammuthus primigenius + 

legenda com texto + fóssil não identificado + 
legenda ilegível + fragmento de mandíbula + 
legenda ilegível + 2 fósseis + legenda ilegível 

+ placa com restos de ossos + legenda 
ilegível + placa com texto "Humans adapt to 
climate" + ilustração e imagem do esqueleto 
de um Homo ergaster + placa com texto "Hot 
build" +   ilustração e imagem do esqueleto de 
um Homo heidelbergensis + placa com texto 

"Cool build" +   ilustração e imagem do 
esqueleto de um Homo neanderthalensis + 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

placa com texto "Cold build" +  placa com 
texto "Keeping warm today" 

From the beginning 8H 
The end of the world is nigh? 

("O fim está proximo?") 

Crânio de Smilodon + legenda com texto + 
placa com textos "The end of the world is 
night? Hunting" e "The end of the world is 

night? Farming" +  reconstrução osteológica 
de Pachyomis elephantopus + placa com 

textos "The end of the world is night? 
Industry" e "The end of the world is night? 

Changing climate" 

From the beginning 8I 

Woolly mammoth, an ice age 
mammals that lived about 200 
000 years ("Mamute lanoso, 
um mamifero da era do gelo 
que viveu há 200 000 anos 

atrás") 

Painél com imagem de um Mamute 

From the beginning 8J 
What is Earth´s future? ("Qual  

é o futuro da Terra?" 
Vídeo sobre o fim do mundo 
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APÊNDICE 14 

 

 

Natural History Museum 

Exposição: Desde o Início (From the beginning) 

Número no mapa: 1C 

Painél: “Desde o Início” (From the beginning) 

Texto original: 15,000 million years ago a tiny fireball of 

infinite density and heat exploded. Scorching heat and 

light flew out in all directions forming a hot particle soup. 

Just three minutes later, as temperatures fell, helium 

nuclei began to form. 

After about 300,000 years temperatures had dropped 

enough for electrons to join the nuclei, making atoms – 

the smallest building block of matter. An expanding cloud of hydrogen and helium gas was formed.  

Several billion years later matter began to contract, creating stars and galaxies. Our galaxy, the Milky Way, formed about 10,000 million 

years ago. 
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Tradução: 15 000 milhões de anos atrás uma pequena bola de fogo de densidade e calor infinitos explodiu. Um calor escaldante e 

luz se espalharam em todas as direções, formando uma sopa quente de partículas. Apenas três minutos depois, quando as 

temperaturas caíram, núcleos de hélio começaram a se formar. 

Depois de cerca de 300 000 anos, as temperaturas caíram o suficiente para que os elétrons se juntassem aos núcleos, formando 

átomos – o menor bloco de construção da matéria. Uma nuvem expansiva de hidrogênio e gás hélio foi formada. 

Vários bilhões de anos mais tarde, a matéria começou a se contrair, criando estrelas e galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, se 

formou cerca de 10 000 milhões de anos atrás. 
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APÊNDICE 15 

 

 

Natural History Museum 

Exposição: Desde o Início (From the beginning) 

Número no mapa: 2C 

Painél: “A Terra com água” (Watery Earth)  

Texto original: The oldest known rocks on Earth are over 4,000 million years old. 

When permanent crust formed, the atmosphere and seas also began to build up. 

Early oceans: By around 4,000 million years ago surface temperatures were less 

than 100 degrees C. Steam from volcanoes began to condense, creating global 

rainstorms that formed the first rivers, lakes and seas. Early oceans covered most 

of the globe with scattered volcanoes and isolated islands jutting out of the water. 

Heavy crust, light crust: By about 4,000 million years ago two types of Earth´s crust 

had developed – lighter continental crust and densier oceanic crust. This marks 

the start of the crustal cycle – constant spreading and subduction of oceanic crust 

breaks up and rejoins pieces of continental crust. 
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Tradução: As rochas mais antigas conhecidas na Terra possuem mais de 4 000 milhões de anos. Quando a crosta permanente foi 

formada, a atmosfera e os mares também começaram a acumular-se. 

Oceanos iniciais: Há cerca de 4 000 milhões de anos atrás, as temperaturas de superfície foram inferiores a 100 oC. O vapor de 

vulcões começou a se condensar, criando tempestades globais que formaram os primeiros rios, lagos e mares. Oceanos primitivos 

cobriam a maior parte do globo com vulcões espalhados e ilhas isoladas projetados para fora da água. 

Crosta pesada, crosta leve: Por cerca de 4 000 milhões de anos atrás, dois tipos de crosta terrestre se desenvolveram – a crosta 

continental mais leve e crosta oceânica mais densa. Isto marca o início do ciclo da crosta – constante extensão o e subducção de 

crosta oceânica se quebra e junta seus pedaços como crosta continental. 
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APÊNDICE 16 

 

 

Natural History Museum 

Exposição: Desde o Início (From the beginning) 

Número no mapa: 3F 

Painél: “O tempo nas rochas” (Time in the rocks)  

Texto original: Fragments produced by weathering and erosion of rocks are 

eventually deposited in layers of sediments, such as mud and sand. Over millions 

of years they are compressed into layers of sedimentary rock. These rocks layers 

contain information about the past. Each layer in this stack of sedimentary rocks 

was laid down at a different time in Earth´s past – the oldest are at the bottom, 

the youngest at the top. Different parts of the Earth´s crust have different 

sequences of rock layers. Geologists have pieced together these different 

sequences to create a single sequence spanning all of geological time called the 

geological column.  

Rock ruler: this real geological column is composed of typical rocks from each 

geological period, collected from all over Britain.  
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Tradução: Fragmentos produzidos pelo intemperismo e erosão de rochas são, eventualmente, depositados em camadas de 

sedimentos, como lama e areia. Ao longo de milhões de anos, eles são compactados em camadas de rochas sedimentares. Estas 

camadas rochas contêm informações sobre o passado. Cada camada nessa pilha de rochas sedimentares foi depositada em um 

momento diferente no passado da Terra – as mais velhas estão na parte inferior, enquanto as mais novas estão no topo. Diferentes 

partes da crosta terrestre possuem diferentes sequências de camadas de rocha. Os geólogos têm reunido estas sequências diferentes 

para criar uma única sequência que abrange a totalidade do tempo geológico chamado a coluna geológica. 

Régua de rochas: esta coluna geológica real é composta de rochas típicas de cada período geológico, coletadas de todo Grã-Bretanha. 
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APÊNDICE 17 

 

Natural History Museum 

Exposição: Desde o Início (From the 

beginning) 

Número no mapa: 4E 

Painél: “Explosão da vida” (Explosion of life)  

Texto original:  Around 1,000 million years 

ago animals were small and had no hard 

parts. 

Marine life exploded 545 million years ago as 

animals got bigger and develops shells and 

skeletons. 

Primitive relatives of all the main animal 

groups started to appear as fossils about 545 million years ago. 

 

Tradução: Há cerca de 1 bilhão de anos atrás, os animais eram pequenos e não tinham partes duras. 

A vida marinha surgiu há 545 milhões de anos atrás, conforme os animais ficaram maiores e desenvolveram conchas e esqueletos. 

Parentes primitivos de todos os grupos de animais principais começaram a aparecer como fósseis cerca de 545 milhões de anos 

atrás. 
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APÊNDICE 18 

 

 

Natural History Museum 

Exposição: Desde o Início (From the 

beginning) 

Número no mapa: 5G 

Painél: “Extinções em massa devastam a vida 

marinha” (Mass extinction devastates marine 

life)  

Texto original: The most severe mass 

extinction of all time occurred 248 million years 

ago. 

About 90 per cent of marine species became 

extinct, especially the shallow water ones such 

as sea scorpions and trilobites. 

Counting victims: These animal groups were alive during the Permian Period but not all of the species survived the environmental crisis 

248 million years ago. 
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Shrinking seas: Sudden global environmental changes are thought to have caused the mass death, in particular falling sea level. At 

around the same time intensive volcanic eruptions, which produced the Siberian Traps, released large amounts of carbon dioxide 

causing global temperature to rise. 

 

Tradução: A extinção em massa mais grave de todos os tempos ocorreu 248 milhões de anos atrás. 

Cerca de 90 por cento das espécies marinhas se tornaram extintas, especialmente as de águas rasas, como escorpiões marinhos e 

trilobitas. 

Contando vítimas: Estes grupos animais estavam vivos durante o período Permiano, mas nem todas as espécies sobreviveram à crise 

ambiental 248 milhões de anos atrás. 

Encolhendo mares: mudanças ambientais globais súbitas podem ter causado a morte em massa, em particular a queda do nível do 

mar. Em torno do mesmo tempo, erupções vulcânicas intensas, que produziram as armadilhas Siberianas, lançaram grandes 

quantidades de dióxido de carbono, causando o aumento da temperatura global. 
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APÊNDICE 19 

 

 

Natural History Museum 

Exposição: Desde o Início (From the 

beginning) 

Número no mapa: 6J 

Painél: “Retorno ao mar” (Return to the sea)  

Texto original: After evolving on land, some 

reptiles returned to the sea. Marine reptiles 

either give birth to live young or lay eggs on 

land. Their eggs cannot survive in water 

because the embryo needs oxygen. Most of 

the large marine reptiles became extinct 65 

million years ago, leaving just turtles and 

crocodiles still living today. 

 

Tradução: Depois de evoluir na terra, alguns répteis voltaram para o mar. Répteis marinhos dão à luz filhotes vivos ou põem ovos em 

terra. Seus ovos não conseguem sobreviver na água, porque o embrião precisa de oxigênio. A maioria dos grandes répteis marinhos 

foram extintos há 65 milhões de anos atrás, deixando apenas as tartarugas e crocodilos que vivem ainda hoje. 
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APÊNDICE 20 

 

Natural History Museum 

Exposição: Desde o Início (From the beginning) 

Número no mapa: 7H 

Painél: “Construindo a Bretanha” (Building Britain)  

Texto original: This exhibition traces the history of the Earth from its formation to today. 

Now travel back to the beginning of Britain – about 3,000 million years ago. During this time 

Britain has been flooded by tropical seas, landlocked in hot dry desert, submerged under 

steaming swamp forests and frozen beneath thick ice as it has drifted from near the South 

Pole to northern latitudes. 

Follow this journey back in time, from the youngest rocks in southeastern Britain to the 

oldest rocks in the northwest. Open the cases to see typical rocks and fossils from each 

geological time period collected along the way. 

This is a geological map of Britain. The different colors show the locations of rocks of 

different ages. You can see that most of the youngest rocks are found in the southeast and 

most of the oldest are found in the northwest, with progressively older rocks in between. 
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Tradução: Esta exposição traça a história da Terra desde sua formação até hoje. Agora, viaje de volta para o início da Grã-Bretanha 

- cerca de 3 bilhões de anos atrás. Durante esse tempo, a Grã-Bretanha foi inundada por mares tropicais, encravados no deserto 

quente e seco, submerso sob florestas pantanosas fumegantes e congelado sob gelo espesso conforme ela se afastou do Polo Sul 

para latitudes setentrionais. 

Siga esta viagem de volta no tempo, a partir das rochas mais jovens, no sudeste da Grã-Bretanha para as rochas mais antigas no 

Noroeste. Abra as pastas para ver rochas e fósseis típicos de cada período de tempo geológico recolhidos ao longo do caminho. 

Este é um mapa geológico da Grã-Bretanha. As diferentes cores mostram os locais de rochas de diferentes idades. Você pode ver 

que a maioria das rochas mais jovens são encontradas no Sudeste e a maioria das mais antigas são encontradas no Noroeste, com 

rochas progressivamente mais velhos no meio. 
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APÊNDICE 21 

 

 

Tabela da exposição “Os Invertebrados” da Galerie d’Anatomie compare et Paléontologie do Muséum 

National d’Histoire Naturelle de Paris 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 1V Stromatolites ("Estromatólitos") 

Vitrine com placa “Stromatolites” + fóssil 
de Spriggia annulata e Cyclomedusa 

davidi em uma rocha + fóssil de Spriggia 
annulata + fóssil de Rangea arbórea + 

fóssil não identificado + fóssil de 
Columnaria + fóssil de Undosa + placa de 

texto “Stromatolites” + fóssil não 
identificado + fóssil de Conophyton + fóssil 

não identificado 

Les Invértebrés - Vitrines 2V 
Faune d'Ediacara ("Fauna de 

Ediacara") 

Vitrine com placa “Faune d’Ediacara” + 
fóssil de Dickinsonia costata + fóssil de 

Springgina floundersi + fóssil de 
Springgina floundersi + fóssil de 

Dickinsonia costata + fóssil de Dickinsonia 
costata + fóssil de Cyclomedusa davidi + 

fóssil de Beltanella gilesi + fóssil de 
Cyclomedusa radiata 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 3V 
Faune precambrienne ("Fauna 

pré-cambriana") 

Vitrine com placa de texto “Faune 
precambrienne” + placa “Foret de 

Charnwood” + fóssil de Charnia masoni + 
fóssil de Charniodiscus concentricus e 

Charnia masoni + fóssil de 
Pseudorhyzoslomites sp. + fóssil de 

Pseudorhyzostomites + fóssil de 
Parvancornia minchamt + fóssil de 

Pseudorhophilema chapmani + fóssil de 
Protodipleurosoma wardi + fóssil de 

Ediacaria flindersi 

Les Invértebrés - Vitrines 4V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Hyolithes impar + 
2 fósseis de Hyolithes princeps + 3 fósseis 
de Hyolithellus micans + fóssil de Hyolithes 

primordialis + 2 fósseis de Hyolithes 
quadricostatus + 2 fósseis de Hyolithes 

americanos + fóssil de Hyolites + fóssil de 
Hyolithes elegans + fóssil de Hyolites 

aduncus 

Les Invértebrés - Vitrines 5V Vitrine com fósseis 

Vitrine com imagem de Viriatelline + 
imagem de Nowakia + imagem de 

Styliolina + imagem de Volhynites velaini + 
fóssil de Volhynites velaini + calcário com 

Tentaculitoides + xisto com Tentaculitoides 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 6V Vitrine com fósseis 

Vitrine com fóssil de Holograptus 
richardsoni + fóssil de Tetragraptus 

quadribranchiatus + 3 fósseis de 
Phyllograptus typus + fóssil de 

Dicranograptus clingani + fóssil de 
Dicellograptus forchhammeri + fóssil de 
Diplograptus com Sicula + 2 fósseis de 

Diplograptus follium + 2 fósseis de 
Climacograptus bicornis + fóssil de 

Monograptus nilssoni + fóssil de 
Monograptus priodon + fóssil de 
Monograptus ludensis + fóssil de 
Monograptus dubius + fóssil de 

Monograptus crassus + Monograptus 
ludensis + 2 fósseis de Monograptus 
turriculatus + fóssil de Monograptus 

spiralis 

Les Invértebrés - Vitrines 7V Vitrine com fósseis 

Vitrine com xisto com Diplograptus 
palmeus + Monograptus jaculum + 

Monograptus halli + 
Monograptusconvolutus e Monograptus 

priodon + 6 blocos com quitina preservada 
(Monograptus scanicus, Monograptus 

dubins, Orthograptus giacilis, Orthograptus 
gracilis, Monograptus scanicus e 

Monograptus bohemicus) + fóssil de 
Dictyonema flabelliforme + fóssil de 
Dictyonema flabelliforme + fóssil de 

Didymograptus murchisoni + fóssil de 
Didymograptus murchisoni + fóssil de 

Didymograptus bifidus 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 8V 

Oursins du Tertiaire - Miocène 
et Pliocène ("Ouriços do 
Terciários - Mioceno e 

Plioceno") 

Vitrine com placa “Oursins du Tertiaire 
(Miocène et pliocène)” + Pericosmus latus 

+ Schizechinus serialis + 2 fósseis de 
Schizaster eurynotus + Scutella paulensis 

+ Brissopsis genel (molde externo e 
interno) + 2 fósseis de Laganum 

depressum + 4 fósseis de Rotuloides 
fimbriata + Encope cf. michelini 

Les Invértebrés - Vitrines 9V 
Oursins du Tertiaire - Miocène 

("Ouriços do Terciários - 
Mioceno") 

Vitrine com placa “Oursins du Tertiaire 
(Miocène)” + Echinolampas barcinensis + 

Clypeaster simus pomel + 2 fósseis de 
Scutella + Prosostoma jimenoi + 2 fósseis 
de Amphiope perspicillata + Schizobrissus 

cruciatus + Echinolampas 

Les Invértebrés - Vitrines 10V 
Oursins du Tertiaire ("Ouriços 

do Terciários") 

Vitrine com placa “Oursins du Tertiaire” + 2 
fósseis de Echinolampas blaviensis + 3 
fósseis de Echinopsis sp. + 2 fósseis de 
Echinanthus desmoulinsi + 2 fósseis de 

Eupatagus ornatus + 3 fósseis de 
Sismondia occitana + Coniclypus cf. 
conoideus + 2 fósseis de Lutetiastes 
cavernosus + Megapneustes grandis 

Les Invértebrés - Vitrines 11V 

Oursins du Secondaire - 
Crétacé supérieur ("Ouriços do 

Secundário - Cretácio 
Superior") 

Vitrine com placa “Oursins du Secondaire 
(Crétacé supérieur)” + 2 moldes internos 
em sílex de Echinocorys + 2 fósseis de 

Echinocorys ovatus +  3 moldes internos 
em sílex de Micraster + Stenonaster 
tuberculatus + 2 fósseis de Micraster 

decipiens + 2 fósseis de Micraster 
coranguinum + Hemipneustes oculatus  + 

Hemipneustes striatoradiatus 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 12V 
Oursins du Secondaire - 

Crétacé ("Ouriços do 
Secundário - Cretácio") 

Vitrine com placa “Oursins du Secondaire 
(Crétacé)” + Cidaris perlata + Salenia 
petalifera + 5 fósseis de Phymosoma 

magnificum + 3 fósseis de Heterodiadema 
libycum + Pygurus rostratus + 2 fósseis de 

Conulus subrotundus + 2 fósseis de 
Heteraster oblongus + 2 fósseis de 

Pygaulus desmoulinsi + Anorthopygus 
orbicularis + Arachiacia saadensis + 

Hemiaster bufo +  2 fósseis de Holaster 
subglobosus + 2 fósseis de Discoidea 

cylindrica + 2 fósseis de Toxaster amplus 

Les Invértebrés - Vitrines 13V 

Oursins accompagnes d’autres 
restes d’animaux fossiles, tels 
qu’ils se presentent dans une 
couche fossilifere ("Ouriços 
acompanhados por outros 

restos de animais fossilizados, 
da maneira que eles se 
apresentam na camada 

fossilífera") 

Vitrine com Hemicidaris intermedia + placa 
“Oursins accompagnes d’autres restes 

d’animaux fossiles, tels qu’ils se presentent 
dans une couche fossilifere” 
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Les Invértebrés - Vitrines 14V 
Oursins du Secondaire - 
Jurassique ("Ouriços do 
Secundário - Jurássico") 

Vitrine com placa “Oursins du Secondaire 
(Jurassique)” + 2 fósseis (face superior e 

inferior) de Holectypus cepressus + 2 
fósseis (face superior e inferior) de Pyrina 

orientalis + 2 fósseis (face superior e 
inferior) de Pygaster gresslyi + 2 fósseis 
(face superior e inferior) de Plegiocidaria 

coronata + Paracidaris florigemma + 
Hemicidaris crenularis + Hemipedina 
bowerbanki + 2 fósseis de Nucleolites 
scutatus + 4 fósseis de Rhabdocidaris 

copecides + Glypticus hieroglyphicus + 2 
fósseis de Acrocidaris nobilis + 

Pseudodiadema pseudodiadema + 
Echinus perlatus + Hyboclypus gibberulus 
+ Galeropygus agaricifornis + Clypeus ploti 
Klein + Clypeus ploti Klein + 2 fósseis de 

Collyrites elliptica 

Les Invértebrés - Vitrines 15V 

Oursins du Primaire - 
Carbonifère - et du Secondaire 
- Trias - ("Ouriços do Primário - 
Carbonífero - e do Secundário - 

Triássico") 

Vitrine com  2 fósseis de Melonechinus 
multiporus + Melonechinus multiporus + 

placa “Oursins du Primaire (Carbonifère) et 
du Secondaire (Trias)” + 8 fósseis de 

Cidaris braunii + 9 fósseis de 
Archaeocidaris rossica 
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Les Invértebrés - Vitrines 16V 

Organisation des oursins: 
structure interne des 

Clypeasters et des Scutelles 
("Organização dos ouriços: 

estrutura interna de Clypeaster 
e Scutelos") 

Vitrine com 2 seções transversais 
mostrando o esqueleto interno de um 

Clypeaster aegyptiacus + molde interno de 
Clypeaster sp. + aparelho mastigatório 

isolado de Clypeaster aegyptiacus + placa 
“Organisation des oursins: structure interne 

des Clypeasters et des Scutelles” + 
Clypeaster aegyptiacus aberto, mostrando 
o local do aparelho mastigador + seções 
polidas de Clypeaster cf. campanulatus 
mostrando o lugar do tubo digestivo + 

seção transversal de Clypeaster 
portentosus + 2 seções polidas de Scutella 
sp. mostrando os maxilares e o esqueleto 

interno 
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Les Invértebrés - Vitrines 17V 

Organisation des Oursins: 
appareil masticateur et radioles 

("Organização dos ouriços: 
aparelho mastigador e rádula") 

Vitrine com  Echinus sp. + 8 fósseis de 
maxilares parciais de Clypeaster 

aegyptiacus + 6 espinhas de Cidaridés de 
espécies diversas + interior de Cidaris 
cidaris, mostrando a apófise + molde 

interno de Pileus hemisphaericus, 
mostrando as impressões + placa 

“Organisation des Oursins: appareil 
masticateur et radioles “ + molde interno 
de Discoidea cylindrica, mostrando as 
impressões das separações internas + 

molde interno de Cidaris sp., mostrando as 
impressões da apófise + 5 frascos com 
pedaços do aparelho mastigador de um 
Ouriços do mar atual (da direita para a 
esquerda, pirâmides, dentes, epífise, 

aparelho bucal, rádula) + Conoclypus sp. 
(interior do orifício colorido para destacar 
os átrios) + 2 lanternas de Aristóteles de 

Diadema sp. + detritos de maxilar de 
Ouriços do mar fossiles 
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Les Invértebrés - Vitrines 18V 

Organisation des Oursins: 
morphologie générale 

("Organização dos ouriços: 
morfologia geral") 

Vitrine com  placa “Organisation des 
Oursins: morphologie générale” + 

Eucidaris tribuloides + Pseudocidaris 
durandi (legenda sem exemplar) + 

Echinocardium cordatum + Cidaris cidaris 
+ Cidaris perlata + 2 fósseis de 

Hemicidaris sp. + Echinocardium cordatum 
+ Cidaris cidaris + molde interno de 

Diplocidaris gigantea + 2 fósseis (face 
inferior e superior) de Echinocardium 

orthonotum + 2 fósseis de Hemicidaris sp. 
+ molde externo e molde artificial de 

Cidaris + 2 fósseis (face inferior e superior) 
de Eupatagus antillarum 

Les Invértebrés - Vitrines 19V Articulata Millericrinida 

Vitrine com Pentaorinus briareus + 
Balanocrinus pentagonalis + Uintacrinus 

socialis + placa “Articulata Millericrinida” + 
2 fósseis de Millericrinis munsteri + 9 

fósseis de Apiocrinus elegane + 
Pterocoma pinnulata + Antedon pennatus 
+ Apicrinus roissyi + 2 fósseis de Antedon 
schlumbergeri + Calcario com Entroques 

Les Invértebrés - Vitrines 20V Vitrine com fósseis 
Vitrine com fóssil não identificado + 

Pentacrinus nicoleti 
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Les Invértebrés - Vitrines 21V Articulata Isocrinida 

Vitrine com Cupressocrinites abbreviatus + 
12 fósseis de Poteriocrinus crassus + 

Poteriocrinus geometricus + 
Cupressocrinites elongatus + 

Onychocrinus ulrichi + 7 hastes de 
Poteriocrinus + Forbesiocrinus nobilis + 3 
fósseis de Forbersiocrinus ramulosus + 

Ecrinus liliformis + placa “Articulata 
Isocrinida” + Ecrinus carnalli 

Les Invértebrés - Vitrines 22V Inadunata Cladida 

Vitrine com Calycanthocrinus decadactylus 
+ Parisocrinus zeaeformis + placa 
“Inadunata Cladida” + Cordiacrinus 

schultzei + Barycrinus lyoni + Cupulocrinus 
tuberculatus + Barycrinus lyoni + 
Cyathocrinites goniodactylus + 

Cupulocrinus tuberculatus 

Les Invértebrés - Vitrines 23V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Dichocrinus 
polydaetylus + 4 fósseis de Agaricocrinus 
splendens + Scyphocrinus elegans + 10 

fósseis de Scyphocrinus elegans + 
Glyptocrinus decadactylus + Melocrinites 

pyramidalis + Lobolithus michelini + 2 
fósseis de Melocrinites hieroglyphicus + 

Eucalyptocrinites crassus + 
Eucalyptocrinites rosaceus + Glyptocrinus 
decadactylus + Marsupiocrinus coelatus + 

Dolatocrinus sculptus + Platycrinites 
hemisphaericus + Ctenocrinus flabellatus + 

4 fósseis de Haplocrinites mespiliformis 
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Les Invértebrés - Vitrines 24V Camerata Monobathrida 

Vitrine com Physetocrinus ventricosus + 
placa “Camerata Monobathrida” + 

Cactocrinus nodobrachiatus + Actinocrinus 
multiramosus + Strotocrinus glyptus + 

Pradocrinus baylei + Actinocrinus 
triacontadactylus + Teleiocrinus umbrosus 

+ Periechocrinus moniliformis + 
Periechocrinus moniliformis + 
Periechocrinus moniliformis + 

Ichthypcrinus goniodactylus + Hexacrinites 
anaglypticus + 2 fósseis de Dizygocrinus 

indianensis + Aorocrinus immaturus + 
Megistocrinus nodosus 

Les Invértebrés - Vitrines 25V Camerata Diplobathrida 

Vitrine com 2 fósseis de Rhodocrinus 
gonatodes + Dimerocrinus decadactylus + 
Dimerocrinus icosidactylus + Rhipidocrinus 

crenatus + Gilbertsocrinus tuberosus + 
placa “Camerata Diplobathrida” + 

Gilbertsocrinus tuberosus 

Les Invértebrés - Vitrines 26V Holothuroidea 

Vitrine com Ophioderma egertoni + 
Eoluidia decheni + Ophiura primigênia + 

Medusaster rhenanus + Eoluidia decheni + 
2 fósseis de Ophiopinna elegans + fóssil 

sem identificação + Ophiopinna elegans + 
placa “Holothuroidea” + Bathysynactites 

viai + Hemisphaeranthos sp. + 
Hemisphaeranthos florida 
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Les Invértebrés - Vitrines 27V Edrioasteroidea e Asteroidea 

Vitrine com Placa “Edrioasteroidea” + 5 
fósseis de Carneyella cincinnatensis + 
placa “Asteroidea” + Protaster miltoni + 
Palaeocoma marstoni + Helianthaster 
rhenanus + ossículos de Astéries + 

ossículos de Astéries + Asterias ivoryana + 
Metopaster sp. + Urasterella aspérula + 

Aspidosoma tischbeinianum 

Les Invértebrés - Vitrines 28V 
Heterostelea, Cystoidea e 

Blastoiedes 

Vitrine com Placa “Heterostelea” + 
Trochocystis barrandei + placa “Cystoidea” 

+ Echinosphaera aurantium + 
Echinosphaera infausta + 2 fósseis de 

Echinoencrinus armatus + Pseudocrinua 
quadrifasciatus + 3 fósseis de 

Pseudocrinus quadrifasciatus + 
Caryocystis rouvillei + Aristocystis 

bohemicus + placa “Blastoiedes” + 2 
fósseis de Pentremites sulcatus + 2 fósseis 

de Pentremites sulcatus + Orophocrinus 
stelliformis + 4 fósseis de Pentremites 

caryophyllatus + 8 fósseis de Pentremites 
crenulatus + 2 fósseis de Pentremites 
godoni + Pentremites laterniformis + 2 

fósseis de Pentremitidia pailletti + fósseis 
de Pentremitidia pailletti + Granatocrinus 

norwoodi + Granatocrinus norwoodi + 
fóssil e ilustração de Granatocrinus melo + 

2 fósseis de Nucleocrinus verneuili + 
Nucleocrinus verneuili 
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Les Invértebrés - Vitrines 29V 
Insectes oligocènes ("Insetos 

oligocenos") 

Vitrine com 17 fósseis de insetos + 
calcário com Phryganes + 3 fósseis sem 

identificação + Plecia + Hemiptera + fóssil 
com legenda ilegível + placa “Insectes 

oligocènes” 

Les Invértebrés - Vitrines 30V Vitrine com fósseis 
Vitrine com 6 fósseis de insetos do 

Oligoceno 

Les Invértebrés - Vitrines 31V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Aeschna speciosa + 
Cymatophlebia longialata + Belostomum 
elongatum + 6 fragmentos de Ambar do 
Baltico + peça de âmbar não polida com 
insetos fossilizados + 2 fragmentos de 

âmbar do Baltico (peças polidas) 

Les Invértebrés - Vitrines 32V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Eocicada lameerei + Eocicada 

lameerei + Stenophlebia aequalis + 
Nannogomphus gracilis 

Les Invértebrés - Vitrines 33V 

Insectes du Jurassique 
superieur de Solnhoffen, 
Bavariere ("Insetos do 
Jurássico Superior de 
Solnhoffen, Bavária") 

Vitrine com placa “Insectes du Jurassique 
superieur de Solnhoffen, Bavariere” + 

Isophlebia aspasia + Pygolampis gigantea 
+ Pygolampis gigantea 

Les Invértebrés - Vitrines 34V 
Insectes du Carbonifere de 

Commentry ("Insetos do 
Carbonífero de Commentry") 

Vitrine com Becquerelia superba + 
Etoblattina thoracica + placa “Insectes du 

Carbonifere de Commentry (Allier)” 

Les Invértebrés - Vitrines 35V 
Insectes fossiles primaires 

("Insetos fósseis primários") 

Vitrine com iIlustração intitulada “Insectes 
fossiles primaires” + imagem de 

Meganeura monyi + Libellule géante (tipo) 
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Les Invértebrés - Vitrines 36V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Neptunus granulatus + 
Portunites heintzii (legenda sem fóssil) + 
Neptunus gallicus + Colpocaris bullata + 

Micromaia tuberculata + 3 fósseis de 
Coeloma aquitanicus + Calappa praelata + 

Macrophthalmus latreillei (legenda sem 
fóssil) + Maia orbignyi + Achelous delgadoi 
+ Cancer deshayesi + 2 fósseis de Cancer 
deshayesi + 2 fósseis de Pagurus priscus 

+ Menippe frescoensis (legenda sem 
fóssil) 

Les Invértebrés - Vitrines 37V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Protocarcinus longipes + 
Palaeocarpilius macrocheileus (legenda 

sem fóssil e placa “Spécimen em cours de 
restauration”) + 2 fósseis de Dromilites 

lamarcki + Xanthilites bowerbanki + 
Lobocarcinus paulino-wurtembergensis + 

Galenopsis gervillana + Xanthopsis dufouri 
+ Calappilia verrucosa + Homarus percyi 

Les Invértebrés - Vitrines 38V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Etyus Martini + 
Notopocorystes broderipi + Homolopsis 
edwardsi + Plagiophthalmus oviformis + 
Enopoclytia glaessneri + Calliganassa 

faujasi + Notopocorystes stokesi + 
Necrocarcinus bechei + Tracynotus 

sulcatus + Callianassa faujasi + 2 fósseis 
de Callianassa faujasi + Necrocarcinus 

inflatus + Ranina reussi + Ranina 
marestiana + Hoploparia gammaroides 
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Les Invértebrés - Vitrines 39V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Eryon propinquus + Hoploparia 

longimana + Hoploparia longimana + 
Hoploparia longimana 

Les Invértebrés - Vitrines 40V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Glyphea regleyana (legenda 
sem fóssil “Spécimens em cours d’étude 

pour um mémoire de Master 2 – 
12/02/1009”) + Eryon arctiformis + Eryon 
arctiformis (legenda sem fóssil) + Aeger 

spinipes + Drobna deformis + Albertoppelia 
kuempeli + Eryma modestiforme + 

Carpopenaeus callirostris (legenda sem 
fóssil) + Eryma cf. leptodactylina + 

Antrimpos apeciosus 

Les Invértebrés - Vitrines 41V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Pemphix sueuri + Pemphix 
sueuri + Eryon sp. + Eryon calvadosi + 

Eryma ventrosa (legenda sem fóssil 
“Spécimens em cours d’étude pour um 
mémoire de Master 2 – 12/02/1009”) + 
Glyphea munsteri (legenda sem fóssil 
“Spécimens em cours d’étude pour um 
mémoire de Master 2 – 12/02/1009”) + 

Eryma insignis 

Les Invértebrés - Vitrines 42V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Taelliocaris 
londonensis + Nectotelson rochei + 

Gampsonyx fimbriatus + Sculda pennata + 
Gampsonyx fumbriatus + Pemphix sueuri + 

Protozoe hilgendorfi 
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Les Invértebrés - Vitrines 43V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Leperdita baltica + Leperditia 
britannica + Branchiopoda sp. + 3 fósseis 

de Beyrichia bobemica + Beyrichia 
multiloba + Beyrichia bituberculata + 

Cythere cuneola + Bairdia sp. + Estheria 
minuta + Estheria sp. + Balanus 

spongicola + Balanus concavus + Balanus 
tintinabulum + Aristozoe regina + 2 fósseis 
de Ceratiocaris sp. + Caryocaris wrighti + 

Aristozoe bisulcata 

Les Invértebrés - Vitrines 44V Trinucleoidae 

Vitrine com Cheirurus sternbergi + 
Eccoptochile claviger + 2 fósseis de 

Sphaerexochus mirus + Eccoptochile 
elaviger + 2 fósseis de Deiphon forbesi + 

Plasiaspis bohemica + 4 fósseis de 
Pliomera fischeri + Encrinurus punctatus + 

placa “Trinucleoidae” + 2 fósseis de 
Harpes ungula + Harpes montagnei + 2 

fósseis de Harpes naumanni + Lioharpes 
venulosus + Lioharpes venulosus + 

Dionide formosa + Cnemidopyge nudum + 
3 fósseis de Marrolithus ornatus + 
Marrolithus ornatos + Trinucleus 

concentricus + Trinucleus goldfussi 



 

269 
 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 45V Cheiruroidae 

Vitrine com 2 fósseis de Gourdonia 
gourdoni + Dalmanitina + 2 fósseis de 

Ormathops atavus + 2 fósseis de 
Dalmanites dufouri + 4 fósseis de Phacops 
latifrons + Dalmanites reussi + Kloucekia 

phillipsi + Phacops downingiae + Phacops 
ferdinandi + Phacops sternbergi + 

Reedops cephalotes + 4 fósseis de 
Phacops macrophthalmus + Reedops 

bronni + placa “Cheiruroidae” + 4 fósseis 
de Cryphaeus munieri + 3 fósseis de 

Pseudocryphaeus michelini + Coronura 
aspectans + Odontochile hausmanni 

Les Invértebrés - Vitrines 46V Phacopoidae 

Vitrine com placa “Phacopoidae” + 
Dalmanites caudatus + Dalmanites 
rugosus + Dalmanites lebescontei + 

Dalmanites caudatus + Euloma filacovici + 
Calymene fischeri + 8 fósseis de 

Calymene niagarenais + Calymene 
blumenbachi + Calymene platys + 12 
fósseis de Synomalonotus tristani + 

Synhomalonotus tristani + Flexicalymene 
senária + Flexicalymene senária + 
Dalmanites cristatus + Dalmanites 
limulurus + Dalmanites caudatus + 

Dalmanites terrubiae 
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Les Invértebrés - Vitrines 47V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Acidaspis 
coronata + Miraspis mira + Selenopeltis 
buchi + Homalonotus deslongehampsi + 
Selenopeltie buchi + Trimerus dekayi + 

Parahomalonotus gervillei + Homalonotus 
johannis + Trimerus delphinocephalus + 2 

fósseis de Phacops sp. 

Les Invértebrés - Vitrines 48V Lichadoidae e Telephoidae 

Vitrine com Ectillaenus katzeri + Illaenus 
beaumonti + Illaenus sarkaensis + Illaenus 

advena + Illaenus crassicauda + placa 
“Lichadoidae” + 2 fósseis de Urelichas 

avus + Lichas palmata + Lichas anglica + 
Ceratarges armatus + Diacranopeltis 

scabra + Uralichas avus + placa 
“Telephoidae” + 2 fósseis de 

Chariocephalus whitfieldi + Selenopeltis 
buchi + Acidaspis vesiculosa 

Les Invértebrés - Vitrines 49V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Illaenus giganteus + Ogygites 

desmaresti 

Les Invértebrés - Vitrines 50V Scutelloidae 

Vitrine com placa “Scutelloidae” + 2 fósseis 
de Scutellum paliferum + Scutellum 

gervillei + Scutellum paliferum + Scutellum 
flabelliferum + Scutellum brongniarti + 

Bumastus barrienais + 2 fósseis de 
Scutellum umbelliferum + Ogygites + 

Ogygites guettardi 
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Les Invértebrés - Vitrines 51V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Asaphus ingens + 2 fósseis de 
Asaphus verneuili + Asaphus expansus + 8 

fósseis de Asaphus megistos + 
Megalaspidella graffi + Borthaspis innotata 

+ Taihungshania miqueli + Nileus 
beaumonti + Ogygites desiderata + 2 

fósseis de Barrandia bohemica + 
Microparia speciosa + Cyclopyge sicardi 

(legenda sem fóssil) 

Les Invértebrés - Vitrines 52V 
Ptychaspidoidae, Proetoidae e 

Asaphoidae 

Vitrine com placa “Ptychaspidoidae” + 
Ptychaspis miniscaensis + placa 

“Proetoidae” + 2 fósseis de Proetus 
latifrons + 3 fósseis de Proetus bohemicus 

+ Warburgella stokesi + 3 fósseis de 
Phillipsia gemmulifera + 3 fósseis de 

Phillipsia pustulata + 4 fósseis de Bollandia 
globiceps + 2 fósseis de Cummingella 

johnesii + placa “Asaphoidae” + 2 fósseis 
de Isotelus gigas + 6 fósseis de Isotelus 

gigas 
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Les Invértebrés - Vitrines 53V 
Solenopleuroidae, 

Asaphiscoidae, Clenoidae e  
Dikelocephaloidae 

Vitrine com placa “Solenopleuroidae” + 
Otarion megalope + 2 fósseis de Otarion 

depressum + Otarion bermeisteri + Otarion 
ceratophthalmus + 2 fósseis de Angelina 

sedgwicki + placa “Asaphiscoidae” + 
Asaphiscus wheeleri + Amphytrion radians 
+ placa “Clenoidae” + Olenus truncatus + 

Acerocare ecorne + Perabolina spinulosa + 
3 fósseis de Peltura scarabaeoides + 2 

fósseis de Triarthrus becki + placa 
“Dikelocephaloidae” + 4 fósseis de 

Dikelocephalus minnesotensis + 2 fósseis 
de Anomocare connata + Dikelocephalus 

pepinensis 

Les Invértebrés - Vitrines 54V Ptychoparioidae 

Vitrine com placa “Ptychoparioidae” + 
Ptychoparia chippewensis + Ptychoparoa 
striata + 3 fósseis de Ptychoparia Kingi + 

Ptychoparia rouayrouxi + Ptychoparia 
rouayrouxi + Conocoryphe levyi + 4 fósseis 
de Sao hirsuta + 3 fósseis de Sao hirsuta + 

2 Couloumania heberti + tabela com 7 
estágios de desenvolvimento de Sao 

hirsuta com 10 fósseis e 6 ilustrações + 
Conocoryphe levyi + 2 fósseis de 

Conocorypphe sulzeri 
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Les Invértebrés - Vitrines 55V 
Corynexochoidae e 

Agrauloidae 

Vitrine com paradoxides davidis + 2 
fósseis de Bathynotus holopyga + 

Paradozides bohemicus + Paradoxides 
rugulosus + Paradoxides + 2 fósseis de 

Ellipsocephalus hoffi + 2 fósseis de 
Ellipsocephalus hoffi + placa 

“Corynexochoidae” + Zacanthoides 
typicalis + Olenoides nevadensis + 

Ogygopsis klotzi + placa “Agrauloidae” + 3 
fósseis de Agraulos ceticephalus + 

Agraulos woosteri 

Les Invértebrés - Vitrines 56V 
Miomera, Eodiscoidae, 
Agnostoidae, Polymera, 

Olenelloidae e Redlichioidae 

Vitrine com placa “Miomera” + placa 
“Eodiscoidae” + 2 fósseis de Eodiscus 
speciosus + Agnostus interstrictus + 

Anostus pisiformis + Anostus pisiformis + 
placa “Agnostoidae” + 2 fósseis de 

Agnostus glandiformais + Agnostus sallesi 
+ 2 fósseis de Agnostus reticulatus + 3 

fósseis de Condylopyge rex + Peronopsis 
integra + Ptychagnostus punctuosus + 

placa “Polymera “ + placa “Olenelloidae” + 
Olenellus thompsoni + Olenellus sp. + 

Olenellus vermontanus + Holmia kjerulfi + 
placa “Redlichioidae” + Paradoxide 
bennetti + Paradoxides spinosus 
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Les Invértebrés - Vitrines 57V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 restaurações (face dorsal e 
ventral) com apêndices de Triarthrus becki 

+ carapaça craniana de Trilobita 
Dalmanites caudatus + 4 fósseis de 

Trilobita Calymene niagarensis enrolados 
+ 4 fósseis de Oeufs de Trilobitas + 
calcário com Trilobitas + tabela de 
desenvolvimento ontogenético de 

Aulacopleura konincki (20 fases, com 29 
fósseis e 9 ilustrações) 

Les Invértebrés - Vitrines 58V 

Reconstitutions de Trilobites de 
Tchécoslovaquie 

("Reconstituições dos trilobitas 
da República Tcheca") 

Vitrine com placa “Reconstitutions de 
Trilobites de Tchécoslovaquie” + Uralichas 
avus + Paradoxides gracilis + Pricyclopyge 
+ Discranurus monstrosus + Dalmanitina 

socialis + Lichas incola + Licharpes 
venulosus + Selenopeltis buchi 

Les Invértebrés - Vitrines 59V Vitrine com fósseis 
Vitrine com 2 fósseis de Mesolimulus 

walchii 

Les Invértebrés - Vitrines 60V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Prestwichia anthrax + 
Belinurus helulus + Prestwichia sp. + 
Limulus walchi + placa “Apparues au 

Cambrien, les Limules ont três peu evolue 
au cours des temps geologiques: ce sont 

des ‘fossiles vivants’ ou formes reliques” + 
Limulus walchi + molde de Limulus sp. 
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Les Invértebrés - Vitrines 61V Vitrine com fósseis 

Vitrine com ilustração + Limule atual + 
placa “Les Limules sont de gros 

arthropodes marins, hotes des cotes 
americaines et asiatiques de l’ocean 

pacifique. Elles vivent enfoncees dans le 
sable, et nagent sur le dos em position 

renversee. Carnivores, eles se nourrissent 
surtout de mollusques” 

Les Invértebrés - Vitrines 62V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Palaeojulus dyadieus + 2 
fósseis de Eophrynus prestwichi + 

Arthrolycosa sp. + Arthrolycosa sp. + 
Acantherpestes gigas + 3 legendas 

ilegíveis 

Les Invértebrés - Vitrines 63V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 6 fósseis de Eurypterus fischeri 
+ Eurypterus remipes + 2 fósseis de 

Eurypterus fischeri + Eurypterus lacustris + 
molde de Eurypterus nanus 

Les Invértebrés - Vitrines 64V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Slimonia acuminata + 

Pterygotus bilobus 

Les Invértebrés - Vitrines 65V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Waptia fieldensis + Naraoia 
compacta + Burgessia bela + Pterygotus 

bilobus 

Les Invértebrés - Vitrines 66V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Schloenbachia woolgari + 
Mammites rochebrunei + Acanthoceras 
rotomagense + Texanites bourgeoisi + 

fóssil com legenda ilegível + Vascoceras 
cauvini + Tissotia sp. + Lybicoceras sp 
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Les Invértebrés - Vitrines 67V Acanthocératacés 

Vitrine com Acanthoceras deverianum + 
Deshayesites sp. + Romaniceras 

deverioides + placa com texto 
“Acanthocératacés” + fóssil com legenda 

ilegível + Mammites sp 

Les Invértebrés - Vitrines 68V Hoplitacés 

Vitrine com placa com texto “Hoplitacés” + 
fóssil com legenda ilegível + Leymeriella 

tardefurcata + Nickelsio karoveni + 
Hoplites michelinianus + Douvilleiceras 

inaequinodum + Pulchellia dumasi + 
Heinzia colleti + Cheloniceras cf. 

meyendorffi + Schloenbachia varians + 
Acanthoplites aschiltaensis + Mortoniceras 
cf. cunningtoni + 3 fósseis de Dufrenoya 

dufrenoyi 

Les Invértebrés - Vitrines 69V Desmocératacés 

Vitrine com placa com texto 
“Desmocératacés” + 2 fósseis de 

Barremites difficilis + Puzosia compressa + 
Puzosia otacodiensis + Spitidiscus sp. + 

Kossmaticeras sp. + Pachydiscus 
arrialoorensis + 2 fósseis de Beudanticeras 
beudanti + 2 fósseis de Holcodiscus fallax 

+ 2 fósseis de Silesites seranonis + 
Desmoceras latidorsatum + Pachydiscus 

waageni 

Les Invértebrés - Vitrines 70V Périsphinctacés 

Vitrine com placa com texto 
“Périsphinctacés” + Berriasella jabronensis 

+ Holcostephanus inversus + 
Acanthodiscus radiatus + Leopoldia 

Leopoldina 
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Les Invértebrés - Vitrines 71V Périsphinctacés 

Vitrine com placa com texto 
“Périsphinctacés” + Reineckeia anceps + 
Erymnoceras coronatum + Pachyceras 

lalandeanum + Peltoceras arduennense + 
Perisphinctes + Euaspidoceras 

paucituberculatum + Perisphinctes martelli 
+ Aspidoceras cf. schilleri + Virgatites 
virgatus + Ataxioceras inconditum + 

Craspedites nodiger 

Les Invértebrés - Vitrines 72V 
Haplocératacés, 
Haplocératacés e 

Stephanocératacés 

Vitrine com placa “Haplocératacés” + placa 
“Haplocératacés” + placa 

“Stephanocératacés” + Strigoceras truelli + 
2 fósseis de Haploceras elimatum + 2 

fósseis de Neolissoceras grasi + Oppelia 
subradiata + Ochetoceras canaliculatum + 
Taranekkuceras compsum + Hecticoceras 
pseuopunctatum + 2 fósseis de Streblites 
tenuilobatus + Emilia polyschides + fóssil 
com legenda ilegível + fóssil com legenda 

ilegível + Stephanoceras zieteni + 
Cadomites sp. + fóssil com legenda 

ilegível + fóssil com legenda ilegível + 
Cosmoceras spinosum + Cardioceras cf. 

excavatum + Kocinoceras + 
Cranocereplatites sp. 
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Les Invértebrés - Vitrines 73V 
Éodérocératacés e 

Hildocératacés 

Vitrine com placa “Éodérocératacés” + 
placa “Hildocératacés” + Liparoceras 

bechei + Eoderoceras davoei + Hildoceras 
bifrons + Amaltheus margaritatus + 2 
fósseis de Pleuroceras spinatum + 
Peronoceras deplacei + Cocloceras 

annulatum + 2 fósseis sem legenda + fóssil 
sem identificação  + fóssil com legenda 
ilegível + Harpoceras cf. subplanatum + 

Ludwigia murchisonae 

Les Invértebrés - Vitrines 74V Psilocératacés 

Vitrine com placa “Psilocératacés” + 
Psiloceras planorbis + fóssil com legenda 

ilegível + Asteroceras centusum + 
Schlotheimia depressa + Arietites sp. + 
Oxynoticeras oxynotum + Echinoceras 
raricostatum + Ocynoticeras lymensis + 

Androgynoceras sp. 

Les Invértebrés - Vitrines 75V Turrilitacés e Scaphitacés 

Vitrine com placa “Turrilitacés” + placa 
“Scaphitacés” + Bostrychoceras 

polyplocum + Hamites rotundus + 2 fósseis 
de Baculites compressus + Scaphiter 

nodosus + 3 fósseis de Scaphites aequalis 
+ 3 fósseis de Hamitoides studerianus 

Les Invértebrés - Vitrines 76V Ancylocératacés 

Vitrine com placa “Ancylocératacés” + 
Pseudocrioceras sp. + Pseuothurmannia 
sp. + Hemihoplites soulieri + 3 fósseis de 
Ptychoceras emerici + fóssil com legenda 
ilegível + Crioceras alpinum + fóssil com 

legenda ilegível 
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Les Invértebrés - Vitrines 77V Lytocératacés 

Vitrine com placa “Lytocératacés” + placa 
“Lytocératacés” + Lytoceras batesi + 
Lytoceras fimbriatum + 2 fósseis de 

Lytoceras tripartitum + Lytoceras 
cornucopiae + fóssil sem identificação + 

Lytoceras belliseptatum + Protetragonites 
+ Eulytoceras phestum + Kosmatella 

agassizianum 

Les Invértebrés - Vitrines 78V Phyllocératacés 

Vitrine com placa “Phyllocératacés” + 
Phylloceras heterophyllum + Phylloceras 
mediterraneum + Phylloceras cf. puschi + 

2 fósseis de Phylloceras viator + 
Sowerbyceras tortisulcatum + 2 fósseis de 

Phylloceras guettardi + Phylloceras 
cf.serum + 2 fósseis de Phyllopachyceras 

Les Invértebrés - Vitrines 79V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Pinacoceras 
metternichi + Monophyllites shaerophyllus 

+ Gymnites incultus + Rhacophyllites 
debile + Rhacophyllites neojurense + 

Pinacoceras metternichi 
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Les Invértebrés - Vitrines 80V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Trachyceras aon 
+ Steinmannites sp. + Ceralites nodosus 
(legenda sem fóssil) + molde de Ceratites 
bipartitus (legenda sem fóssil) + 2 fósseis 

de Cladiscites sp. + Tropites ramsaueri + 3 
fósseis com legenda ilegível + Sageceras 

haidingeri + Cladiscites tornatus + 2 
fósseis de Arcestes sundaicus + Joannites 

cymbiformis + 2 fósseis sem legenda + 
Arcestes subumbillicatus + Arcestes sp.  + 

fóssil sem legenda + Ptychites studeri + 
fóssil sem legenda 

Les Invértebrés - Vitrines 81V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Hedenstroemia mojsisovicsi + 

Ophiceras sakuntala + Ceratites nodosus + 
Tirolites cassianus + Carnites floridus 

Les Invértebrés - Vitrines 82V 
Ammonoides de Russie 
(“Amonitas da Rússia”) 

Vitrine com 2 fósseis de Glyphicoceras 
diadema + 4 fósseis de Goniatites 

diadema + Glyphioceras corputentum + 2 
fósseis sem identificação + Glyphioceras 
crenistria + 2 fósseis de Paragastrioceras 

ellipsoidale + Metalegoceras 
tschernyschewi + 3 fósseis Marathonites 

invariabilis + placa “Ammonoides de 
Russie” + Artinkia artiensis + 3 fósseis de 

Popanoceras annae + 2 fósseis de 
Uraloceras involutum + Episageceras 

boulei + Cyclolobus walkeri 
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Les Invértebrés - Vitrines 83V Vitrine com fósseis 

Vitrine com fóssil sem identificação + 
Platyclymenia walcotti + Platyclymenia 

valida + 2 fósseis de Platyclymenia 
annulata + 2 fósseis de Trochoclymenia 

ornata + Cyrtoclymenia enkerbergensis + 
Cymaclymenia involvens + 2 fósseis sem 
identificação + Cyrtoclymenia + mármore 

“griotte” vermelho dos Pirineus com 
seções de Goniatites + 2 fósseis de 

Kosmoclymenia bisculcata + 
Cyrtoclymenia euryomplala + 2 fósseis de 
Gonoclymenia subcarinata + 2 fósseis de 

Sphenoclymenia intermedia 

Les Invértebrés - Vitrines 84V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Goniatites Vanuxemi + 13 
fósseis de Goniatites retrorsus + fóssil sem 

identicação + Goniatites bohemicus + 
Clymenia laevigata + fóssil sem 

identificação + Goniatites vanuxemi + fóssil 
com legenda ilegível + 3 fósseis com 

legenda ilegível + Clymenia laevigata + 15 
fósseis de Goniatites amblylodus 

Les Invértebrés - Vitrines 85V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Anaptychus + Epaspidoceras 
lusitanicum + 2 fósseis de Aptychus 

punctatus + 5 fósseis de Aptychus didayi + 
Aptychus + Oppelia lithographica + 

Oppelia lithographica + Aptychus sp. + 3 
fósseis de Aptychus 
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Les Invértebrés - Vitrines 86V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Crioceratites formosus + 2 
fósseis de Toxoceras orbignyi + Hamulina 

astieri + Hamites sp. + 4 fósseis de 
Baculites anceps + Turrilites costatus + 

Acanthoscaphites nodosus (legenda sem 
fóssil) + 2 fósseis de Scaphites nodosus + 

2 fósseis de Scaphites aequelis 

Les Invértebrés - Vitrines 87V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Barremien + Pseudocreoletas 

sp. + Ancyloceras 

Les Invértebrés - Vitrines 88V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Lytoceras cornucopiae + 
Arcestes acutegaleatus + Goliathiceras cf. 
elatum + Stephanoceras sp. + Phylloceras 
heterophyllum + 3 hematitas amarelas + 
sílica hidratada + placa “Substances les 

plus frequentes fossilisant les ammonites” 
+ hematita vermelha + fosfato de cálcio + 

pirita de ferro + calcário 

Les Invértebrés - Vitrines 89V 

Ouverture dont le péristome 
montre des languelles latérales 

ou apophyses jugaçes chez 
divers genres (“Abertura do 

peristome que mostra as abas 
laterais em diversos generos”) 

Vitrine com 2 fósseis de Ceratites 
bipartitus + Proplanulites falleti + fóssil sem 

identificação + Mortoniceras rostratum + 
fóssil sem identificação + 2 fósseis de 

Normannites sp. + Siemiradzhia + 
Cosmoceras sp. + placa “Ouverture dont le 
péristome montre des languelles latérales 
ou apophyses jugaçes chez divers genres” 

+ Perisphinetes achilles + 3 fósseis de 
Berriasella sp. + Parkinsonia sp. + 
Olcostephanus sp. + 2 fósseis de 
Cadomites sp. + Harpoceras sp. 
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Les Invértebrés - Vitrines 90V Vitrine com fósseis 

Vitrine com bloco fossilífero + 
Acanthoceras cenomanense + Hildoceras 

bifrons + Cardioceras sp.+ Amaltheus 
margaritatus e Schloenbachia + 2 cortes 

de Amonita para mostrar o plano de 
simetria da concha + fóssil sem 

identificação 

Les Invértebrés - Vitrines 91V Vitrine com fósseis 
Vitrine com ilustração de Belemnoteuthis 
syriaca + Belemnoteuthis syriaca + fóssil 

sem identificação 

Les Invértebrés - Vitrines 92V 
Fragments de la poche à encre 

(“Fragmentos da bolsa de 
tinta”) 

Vitrine com Plesioteuthis prisca + 
Beloteuthis subcostatus + Geoteuthis sp. + 
placa “Fragments de la poche à encre” + 

Trachyteuthis hastiformis 

Les Invértebrés - Vitrines 93V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 4 fósseis de Sepia officinalis + 
9 fósseis de Belopterina sp. + 7 fósseis de 

Belosepia blainvillei + Beloptera 
belemnitoidea (legenda sem fóssil) + 4 

fósseis de Spirula australis + 
Acanthoteuthis spinosa 
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Les Invértebrés - Vitrines 94V 

Divers types de Belemnites 
plates du domaine 

méditerranéen (“Diversos tipos 
de belemitas do dominio 

mediterraneo”) 

Vitrine com Belemnites giganteus + 2 
fósseis de Hibolites semihastatus + 

Belemnites panderiaunus + 2 fósseis de 
Belemnites paxillosus + Belemnites niger + 
2 fósseis de Duvalia dilatata + 3 fósseis de 

Belemnites pistilliformis + 2 fósseis de 
Duvalia emerici + placa “Divers types de 

Belemnites plates du domaine 
méditerranéen” + 3 fósseis de Belemnites 
subfusiformis + 2 fósseis de Belemnites 

irregulares + 3 fósseis de Duvalia lata + 3 
fósseis de Actinocamax plenus + 3 fósseis 
de Actinocamax quadratus + Belemnitella 

mucronata + Belemnitella mammillata 

Les Invértebrés - Vitrines 95V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 4 fósseis de Belemnites 
salensis + 2 fósseis de Belemnites 

oxyconus + rocha com Belemnites + 2 
fósseis de Belemnites aalensis + placa de 

calcário polida mostrando seções de 
Belemnites + Belemnites sp. + Belemnites 

puzosianus + 2 fósseis de Belemnites 
acutus + Aulacoceras sulcatum 
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Les Invértebrés - Vitrines 96V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Gomphoceras simplex + 2 
fósseis de Comphoceras bohemicum + 
Trochoceras davidsoni + 2 fósseis de 

Orthoceras ibex + 3 fósseis de Orthoceras 
ômega + Orthoceras communis + 

Orthoceras rivale + Cyrtoceras arancosum 
+ 2 preparações naturais de Ortoceras do 
Devoniano mostrando o empilhamento de 

camadas + 2 fósseis de Orthoceras 
gesneri + Orthoceras giganteum 

Les Invértebrés - Vitrines 97V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Ryticeras cyclops + 2 fósseis 
de Phragmoceras panderi + 2 fósseis de 

Cyrtoceras nitidum + 2 fósseis de 
Trochoceras trochoides + Lituites rudeus + 

Cyrotoceras falcatum + Cyrtoceras 
elongatum + Cyrtoceras aequale + 3 
fósseis de Cyrtoceras Corbulatum + 

Cyrtoceras sociale 

Les Invértebrés - Vitrines 98V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Nautilus hexagonus + Nautilus 

lineatus + Nautilus elegans + 
Phragmoceras broderipi 

Les Invértebrés - Vitrines 99V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Nautilus inornatus + 3 fósseis 
de Hercoglossa danica + Aturia zigzag + 

Nautilus striatus 

Les Invértebrés - Vitrines 100V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 exemplares de Nautilus 
pompilius + Nautilus macromphalus + 

Aturia aturi + 2 exemplares de Nautilus 
toarcensis 
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Les Invértebrés - Vitrines 101V 
Coquilles des cavernes de la 

France (“Conchas das 
cavernas da França”) 

Vitrine com placa “Coquilles des cavernes 
de la France” + Pecten maximus + 2 

exemplares de Pectunculus glycimeris + 2 
exemplares de Pectunculus glycimeris + 6 
exemplares de Dentalium rarentinum + 5 
exemplares de Turritella communis + 4 
exemplares de Cardium + 6 exemplares 

Littoirna littorea + 2 Trochus turbinatus + 6 
exemplares de Pecten varius + 2 

exemplares de Patella ferrugínea + 2 
exemplares de Cassidaria echinophora + 

Cyproa lurrida + 5 exemplares de 
Chenopus pes pelicani + 4 exemplares de 

Cerithium vulgatum + 2 exemplares de 
Turritella communis + 6 exemplares de 

Purpura lapillus + 7 exemplares de Murex 
erinaceus + 2 exemplares de Cassis 

sulcosa + Cassis saburon + 5 exemplares 
de Canus mediterraneus + 2 exemplares 
de Cyclonassa neritea + 3 exemplares de 
Nassa murabilis + 4 exemplares de Nassa 

reticulata + Buccinum undatum 
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Les Invértebrés - Vitrines 102V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 9 fósseis de Nucella tetrágona 
+ 4 fósseis de Sipho curtus + 9 fósseis de 

Hinia reticosa + 2 fósseis de Liomesus 
dalei + 3 fósseis de Neptunea contratria + 
Neotunea despecta + Scaphella lamberti + 

2 fósseis de Thericium vulgatum + 
Charonia nodifera + 2 fósseis de 

Xenophora crispa + 2 fósseis de Aporrhais 
serresianus + 3 fósseis de Schilderia 

physis + 8 fósseis de Laemodonta 
pyramidalis + 2 fósseis de Galeodea 
echinophora + Strombus bubonius + 
Buccinum undatum + tabela com 14 

fósseis e 7 ilustrações das variações de 
gênero da Paludina, desde o Plioceno da 

Europa Oriental 
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Les Invértebrés - Vitrines 103V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Conus mercati + Subula 
modesta + 3 fósseis de Scaphander 
dertonensis + 2 fósseis de Turritella 

cermicularis + Petaloconchus intortus + 2 
fósseis de Bursa nodosa + Desmoulea 
conglobata + Cancellaria cancellata + 6 
fósseis de Hinia clathrata + 2 fósseis de 

Epalxis cataphracta + 2 fósseis de 
Gemmula monilis + 3 fósseis de Conys 

brocchii + Calliostoma subexcavatum + 4 
fósseis de Emarginula reticulata + 2 

fósseis de Potamides tricinctus + 3 fósseis 
de Turritella inscrassata + 3 fósseis de 

Natica multipuctata + 8 fósseis de Trivia 
coccinelloides + Capulus ungaricus + 
Cassidaria bicatenata + 2 fósseis de 

Nucella lapillus + 3 fósseis de Tritonalia 
canhami 
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Les Invértebrés - Vitrines 104V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 3 fósseis de Monodonta 
miocaenica + 2 fósseis de Gibbula detaillei 

+ 2 fósseis de Astraea granosa + Nerita 
morio + Terebralia lingtarum + Tenagodus 

terebellus + 3 fósseis de Protoma 
quadriplicata inaequiplicata + Thericium 

miocaenicum + Brotia escheri aquitanica + 
3 fósseis de Crepidula gibbosa + 2 fósseis 
de Natica tigrina + 2 fósseis de Neverita 

josephinia + Hexaplex bourgeoisi + 
Xenophora deshayesi + Ficus cingulatus + 

Trunculariopsia turonensis + fóssil sem 
identificação + 2 fósseis de Nucella 

angulata + 2 fósseis de Mitraria incógnita + 
2 fósseis de Fusus rostratus ligerianus + 2 
fósseis de Fasciolaria nodifera + 3 fósseis 

de Buccinulum aduncum turonense + 2 
fósseis de Ancilla glandiformis + Tudicla 

rusticula + Scaphella miocaenica + 
Clavatula ligeriana 
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Les Invértebrés - Vitrines 105V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 metades de Cossmannea 
desveidyi + fóssil com legenda ilegível + 2 

fósseis de Nerinea bruntrutans + 
Cossmannea speciosa + Harpagodes 

aranea + 3 fósseis de Neritopsis cottaldina 
+ 4 fósseis de Amberleya delia + 

Scurriopsis corallina + 2 fósseis de 
Purporoidea turbinoides + 4 fósseis de 

Semisolarium moniliferum + 5 fósseis de 
Dicroloma parkinsoni + 4 fósseis de 

Scurriopsis tenuicostata + 2 fósseis com 
legenda ilegível + Harpagodes pelagi 

Les Invértebrés - Vitrines 106V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Naticopsis cuccensis + 2 
fósseis de Naticiopsis lemniscata + 

Pseudoscalites armatus + 3 fósseis de 
Trypanostylus geographicus + 2 fósseis de 

Ampullospira pelos + 2 fósseis de 
Trachynerita depressa + 3 fósseis de 

Amberleya subduplicata + Neritaria papilio 
+ Tetrospira angulata e Tetrospira carinata 
+ 2 fósseis de Omphaloptychia aldrovandii 

+ 3 fósseis de Conotomaria conoidea + 
Conotomaria bessina + 5 fósseis de 

Amphitrochus duplicatus + 7 fósseis de 
Ataphrus acis + 4 fósseis de Obornella 
granulata + 2 fósseis de Lamelliphorus 

ornatissimus + 3 fósseis de Procerithium 
scaliforme + Trochotoma rathieriana 
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Les Invértebrés - Vitrines 107V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 3 fósseis de Euomphalus 
crateriformis + 3 fósseis de Bellerophon 
umbilicaris + 2 fósseis de Bellerophon 

recticostatus + 6 fósseis de Serpulospira 
serpula + Euomphalus pentagulatus + 
Bellerophon canaliferus + 6 fósseis de 
Bellerophon tenuidascia + 3 fósseis de 

Euomphalus tuberculosus + 2 fósseis de 
Soleniscus acutus + 3 fósseis de 

Platychisma helicomorpha + 5 fósseis de 
Baylea leveillei + 6 fósseis de Platyceras 
neritoides + Loxonem aimpendens + 2 
fósseis de Straparollus dionysii + 10 

fósseis de Baylea yvanii + 2 fósseis de 
Porcellia puzo 

Les Invértebrés - Vitrines 108V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 metades de Rhinoclavia 
striatus + 2 metades de Potamides 

tricarinatus + 2 metades de Turritella 
terebellata + 2 metades de Rostellaria 

fissura + 2 metades de Xenophora 
agglutinans + 2 metades de Cassidea 
harpaeformis + 2 metades de Trochus 
cremularis + 2 metades de Buccinum 
undatum + 2 metades de Siphonalia 
scalarina + 2 metades de Clavilithes 
parisienses + Neptunea despecta e 
Neptunea contraria + Conacea + 2 

metades de Volutilithes muricinus + Ponte 
de purpura + 5 fósseis de diferentes 

espécies de Turbo + 3 fósseis de Murex 
trunculus 
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Les Invértebrés - Vitrines 109V Vitrine com fósseis 

Vitrine com flores (Bombax sepultiforum) + 
Folha (Dombeyopsis tiliaefolia) + Fruta de 

Acacia (Acacia brongniarti) + Folha de 
vinha (Vitis vinífera) + Folha de Cassia 
(Cassia phaselithes) + Folha (Myrsine 

umbellata) + Folha (Araliopsoides 
cretácea) + Folha (Nerium sarthacense) + 

Folha de caqui (Diospyros varians) + cálice 
de caqui (Diospyros adscripta) 

Les Invértebrés - Vitrines 110V Vitrine com fósseis 

Vitrine com folha de carvalho (Quereus 
palaeocrenata) + cupula de carvalho 
(Quereus palaeocrenata) + folha de 

salsaparrilha (Smilax appendiculata) + 
fruta de papoula (Papaver somniferum) + 
sementes de alface de água (Stratiotes 

sp.) + fruta de palmeira (Nipadites burtini) 
+ folha de álamo (Populus latior) + folha 
(Flabellaria lamanonis) + folha de faia 

(Fagus pliocênica) + flores de salgueiro 
(Salix sp.) + folha de noz (Juglans sp.) + 2 
metades de fruta de noz (Juglans sp.) + 

folha (Myrica hackaefolia) 

Les Invértebrés - Vitrines 111V 
Magnolia et le foisonnement 

des forms (“Magnolia e a 
profusão de formas”) 

Vitrine com rizoma de lírio (Anoectomeria 
brongniartii) + folha de lírio (Nymphaea 
ameliana) + ramo de folhas de oleandro 

(Laurus sp.) + folha de magnólia (Magnolia 
sp.) + placa com texto “Magnolia et le 
foisonnement des formes” + folha de 

sicômoro (Platanus aceroides) 
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Les Invértebrés - Vitrines 112V Vitrine com fósseis 

Vitrine com ramo de folhas (Zamites 
feneonis) + tronco (Clethropodium 

sarlatense) + folhas (Nilssonia speciosa) + 
fóssil sem identificação + pseudo-flores 

(Williamsonia pictavensis) + corte 
transversal de tronco (Clathropodium 

sarlatense) + pseudo-flor (Williamsonia 
gigas) 

Les Invértebrés - Vitrines 113V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 cones femininos (Araucaria 
revigniacensis) + ramo de folhas 

(Glyptostrobus europaeus) + cone 
feminino (Pityostrobus oblongus) + cones 
femininos (Glyptostrobus europaeus) + 

ramo de folhas (Pinus resurgens) 

Les Invértebrés - Vitrines 114V 

Walchia: un conifère au 
feuillage em aiguilles (“Walchia: 
uma conífera com folhagem em 

forma de agulha”) 

Vitrine com ramo de folhas (Walchia 
schlotheimii) + 2 cones masculinos 

(Walchiostobus sp.) + placa com texto 
“Walchia: un conifère au feuillage em 

aiguilles” + ramo de folhas (Brachyphyllum 
elegans) 

Les Invértebrés - Vitrines 115V Vitrine com fósseis 

Vitrine com óvulo (Rhabdocarpus 
ástrocaryoides) + óvulo (Cordaicarpus 
sclerotesta) + óvulo (Rhabdocarpus 

tunicatus) + folha (Cordaites foliatus) + 
haste (Artisia costata) + haste (Artisia 

costata) + folha (Dorycordaites affinis) + 
folha (Cordaites lingualatus) 
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Les Invértebrés - Vitrines 116V Vitrine com fósseis 

Vitrine com ramo de folhas (Ginkgophyllum 
sp.) + ramo de folhas (Baiera dichotoma) + 

folhas (Baiera longifólia) + folha 
(Ginkgophyllum grassetii) + folha (Ginkgo 

digitata) 

Les Invértebrés - Vitrines 117V 

Glossopteris: Un groupe 
charnière aux affinités 

incertaines (“Glossopteris: um 
grupo com afinidades incertas”) 

Vitrine com folha (Glossopteris browniana) 
+ folha (Glossopteris angustifólia) + placa 

com texto “Glossopteris: Um groupe 
charnière aux affinités incertaines” + folha 

(Glossopteris sp.) + folha (Glossopteris 
browniana) 

Les Invértebrés - Vitrines 118V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 3 óvulos (Pachytesta sp.) + 
corte transversal de haste (Medullosa 
stellata) + óvulo (Trigonocarpus sp.) + 

óvulo (Pachytesta gigantea) 

Les Invértebrés - Vitrines 119V Vitrine com fósseis 

Vitrine com fronda fértil masculina 
(Lyginopteris sp.) + fronda (Nevropteris 

speciosa) + fronda (Cyclopteris koeechlini) 
+ fronda (Neuropteris scheuchzeri) 

Les Invértebrés - Vitrines 120V 

Psaronius: une fougère 
arborescente du Carbonifère et 

du Permien (“Psaronius: um 
xaxim do Carbonífero e 

Permiano”) 

Vitrine com seção transversal de haste 
(Psaronius brasiliensis) + fronda 

(Pecopteris sp.) + placa com texto 
“Psaronius: une fougère arborescente du 

Carbonifère et du Permien” + estipe 
(Protopteris sp.) + fronda (Phyllitis 
scolopendrium) + fronda (Phyllitis 

scolopendrium) + 2 frondas (Polypodium 
sp.) + fronda (Alsophila pomelii) 
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Les Invértebrés - Vitrines 121V 

Archaeopteris: des fougères qui 
produisent du bois 

(“Archaeopteris: samambaias 
que produzem madeira”) 

Vitrine com haste com folhas 
(Archaeopteris sp.) + haste com folhas e 
esporangeos (Archaeopteris sp.) + haste 
com folhas (Archaeopteris sp.) + tronco 
(Callixylon trifilievi) + placa com texto 

“Archaeopteris: des fougères qui 
produisent du bois” + haste com folhas 
(Archaeopteris hibérnica) + haste com 

folhas (Archaeopteris hibérnica) + haste 
com folhas (Archaeopteris hibérnica) 

Les Invértebrés - Vitrines 122V Vitrine com fósseis 

Vitrine com haste com folhas 
(Sphenophylham longifolium) + base de 
haste (Calamites suckowii) + haste com 
folhas (Annularia sp.) + base de haste 

(Calamites suckowii) + haste (Calamites 
arenaceus) + cones (Selaginellites sp.) + 
haste ramificada (Calamites brongniarti) 

Les Invértebrés - Vitrines 123V Vitrine com fósseis 

Vitrine com cone (Sigillariostrobus 
spectabilis) + casca com cicatrizes foliares 
(Sigilaroa notata) + ramos com folhagem 
(Lepidodendron weltheimianum) + cones 

(Selaginellites suissei) + ramos com 
folhagem (Lepidophyllum sp.) + rizoma 
(Stigmaria sp.) + seção longitudinal de 

cone e lâmina fina (Lepidostrobus sp.) + 
cone em seção transversal (Lepidostrobus 

sp.) + casca com cicatrizes foliares 
(Lepidodendron sp.) 

Les Invértebrés - Vitrines 124V Vitrine com fósseis 
Vitrine com hastes com cicatrizes foliares 
(Bergeria sp.) + 2 Hastes com cicatrizes 

foliares (Bergeria sp.) 
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Les Invértebrés - Vitrines 125V 
Rhynia: vers la colonisation des 

continents (“Rhynia: 
colonização dos continents”) 

Vitrine com 3 fósseis sem identificação + 
placa com texto “Rhynia: vers la 

colonisation des continentes” 

Les Invértebrés - Vitrines 126V Vitrine com fósseis 

Vitrine com reconstrução de diatomáceas 
centricas (modelo altamente ampliada) + 
Diatomita (rocha constituída de frustules 

diatomáceas) + bloco de giz (rocha 
composta de cocolites) + frondes algas 

verdes (Conipora elavaeformis) + Cladome 
(aparelho vegetativo) e aparelho 

reprodutivo (Chara sp.) 

Les Invértebrés - Vitrines 127V Vitrine com fósseis 
Vitrine com alga marrom (Cystoseirites sp.) 

+ alga (Fucus sp.) 

Les Invértebrés - Vitrines 128V Vitrine com fósseis 
Vitrine com impressões de alga vermelha 

(Phycodrisites sp.) + Porolithon sp. + fóssil 
sem identificação 

Les Invértebrés - Vitrines 129V 

Stromatolites: les témoins des 
premières formes de vie e 
Champignons: ni animal, ni 
végétal ... (“Estromatolitos: 

Testemunhas de as primeiras 
formas de vida / Cogumelos: 
nem animal nem vegetal…”) 

Vitrine com estromatólito (colônia de 
cianobactérias) + placa com texto 

“Stromatolites: les témoins des premières 
formes de vie” + placa com texto 

“Champignons: ni animal, ni végétal ...” + 
cogumelo polifero (Archeterobasidium 

syrtae) 

Les Invértebrés - Vitrines 130V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Conchodon 
infraliasicus + 2 fósseis de 

Diceratocardium jani + 2 fósseis de 
Diceratocardium curioni + 2 fósseis de 

Diceratocardium regazzani + 
Diceratocardium regazzani 



 

297 
 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 131V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Lapeirousia 
jouanneti + 2 fósseis de Durania cornu-
pastoris + Biradiolites acuticostatus + 

Biradiolites sp. + Biradiolites 
praefissicostatus + Bournonia bournoni + 

Praeradiolites plicatus 

Les Invértebrés - Vitrines 132V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Eoradiolites liratus + 2 moldes 
internos de Birostre + Birostre + 4 fósseis 

de Radiolites trigeri + 2 fósseis de 
Radiolites squamosus + Radiolites cf. 

mammillaris + 2 fósseis de Praeradiolites 
cylindraceus 

Les Invértebrés - Vitrines 133V Vitrine com fósseis 

Vitrine com placa com texto sem título 
sobre os Hippurites + 2 fósseis de 

Hippurites turgida + Hippurites radiosus + 
Hippurites radiosus + 2 fósseis de 
Hippurites toucasi + 2 fósseis de 

Hippurites canaliculatus + 2 fósseis de 
Sphaerulites sp. 

Les Invértebrés - Vitrines 134V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Caprina adversa + Hippurites 

latus + Hippurites rennensis 

Les Invértebrés - Vitrines 135V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Caprinula cedrorum + 
Polyconites operculatus + Horiopleura 
baylei + Ichthyosarcolites triangularis + 
bloco de calcário do Cenomaniano de 

Fouras com Ichthyosarcolites + Gyropleura 
navis + fóssil sem identificação + 

Caprotina quadripartita 
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Les Invértebrés - Vitrines 136V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fóssseis de Diceras arietinum 
+ Diceras angulatum + 2 fósseis de 

Diceras arietinum + Monopleura depressa 
+ 3 fósseis de Monopleura trilobata + 2 

fósseis de Matheronia gryphoides + 
Requienia ammonia + 2 fósseis de 

Toucasia carinata 

Les Invértebrés - Vitrines 137V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Inoceramus langi + 

Inoceramus proximus + Inoceramus 
barabini + Inoceramus michaeli + calcário 

Les Invértebrés - Vitrines 138V Vitrine com fósseis 

Vitrine com fóssil sem identificação + 
Inoceramus pictus + Inoceramus labiatus + 

Inoceramus siccensis + Inoceramus 
algeriensis + Inoceramus ernsti + 

Inoceramus cf.mantelli 

Les Invértebrés - Vitrines 139V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Inoceramus 
ventricusus + Inoceramus dubius + 2 

fósseis de Inoceramus ellipticus + 
Inoceramus cinctus + 5 fósseis de 

INoceramus sulcatus + Inoceramus 
concentricus + Inoceramus cripsi + 

Inoceramus cripsi + Inoceramus scalprum 
+ Inoceramus virgatus + Inoceramus 

atlanticus 
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Les Invértebrés - Vitrines 140V 
Crassatellidae, Modiolopsidae, 

Myoconchidae, Carditidae e 
Poromyacea 

Vitrine com placa “Crassatellidae” + 2 
fósseis de Anthonya baudeti + fóssil com 
legenda ilegível + 9 fósseis de Chattonia 

trigonnata + 3 fósseis de Bathytormus 
compressus + 4 fósseis de Crassatina 
concêntrica + placa “Modiolopsidae” + 
Modiolopsia armoricana (legenda sem 

fóssil) + placa “Myoconchidae” + 
Myoconcha crassa + Myoconcha crassa + 

placa “Carditidae” + 4 fósseis de 
Palaeocardita crenata + Pseudocardia 

tenuicostata + 3 fósseis de Venericardia 
ameliae + 4 fósseis de Pleuromeris parva 
+ 3 fósseis de Venericardia imbricata + 3 

fósseis de Venericardia planicosta + 3 
fósseis de Venericardia jouanneti + 
Venericardia sulcata + 9 fósseis de 

Venericardia calcitrapoides + 3 fósseis de 
Glans intermedia + 10 fósseis de 

Cyclocardia pulchra + Cyclocardia 
omaliana + placa “Poromyacea” + 3 

fósseis de Poromya granulata + 4 fósseis 
de Cuspidaria cuspidata 



 

300 
 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 141V 
Tridfacnacea, Cardiidae, 

Cardiacea, Limnocardiidae, 
Cardinaiidae e Astartacea 

Vitrine com placa “Tridfacnacea” + 
Tridacna + fóssil sem identificação + placa 

“Cardiidae” + 2 fósseis de Pterocardia 
corallina + Protocardia hillana + 2 fósseis 
de Acanthocardia aculeata + 2 fósseis de 

Trachycardium multicostatum + placa 
“Cardiacea” + 5 fósseis de Ceratosderma 

edule + 4 fósseis de Phyllocardium planum 
+ 3 fósseis de Pseudocardita benkowstii + 

placa “Limnocardiidae” + 3 fósseis de 
Limnocardium banaticum + 3 fósseis de 
Prosodacna stefanescoi + 3 fósseis de 

Didacna trigonoides + placa “Cardinaiidae” 
+ 2 fósseis com legenda ilegível + placa 

“Astartacea” + placa “Astartidae” + 
Cypricardella unioniformis + Cardinia 

hybrida + 2 fósseis de Astarte voltzi + 3 
fósseis de Astarte cordiformis + 3 fósseis 
de Astarte obliqua + 2 fósseis de Astarte 

orbicularis + 3 fósseis de Astarte omalii + 7 
fósseis de Astarte fusca + 10 fósseis de 
Astarte sulcata + 9 fósseis de Digitaria 
digitaria + 2 fósseis de Opis lunulata 
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Les Invértebrés - Vitrines 142V 
Lucinacea, Tellinacea, 
Solenacea e Mactracea 

Vitrine com placa “Lucinacea” + 2 fósseis 
de Mesomiltha plana + 4 fósseis de Linga 

columbella + 3 fósseis de Lucina 
orbicularis + 6 fósseis de Divalinga ornata 

+ 3 fósseis de Lucinoma borealis + 4 
fósseis de Fimbria lamelosa + 3 fósseis de 
Plastomiltha multilamellata + 3 fósseis de 

Diplodonta rotundata + 3 fósseis de 
Thyarisa sculpta + 3 fósseis de 

Spaniodontella pulchella + placa 
“Tellinacea” + Linearia costulata + Capsa 

lacunosa + 2 fósseis de Gastrana fragilis + 
3 fósseis de Macoma calcarea + 4 fósseis 
de Tellina planata + placa “Solenacea” + 2 

fósseis de Solenocurtus coaretatus + 
Solenocurtus candidus + Ensis ensis + 

placa “Mactracea” + 2 fósseis de Standella 
rugosa + 2 fósseis de Lutraria oblonga + 2 
fósseis de Mactra subtruncata + 3 fósseis 

de Mactra inflata 
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Les Invértebrés - Vitrines 143V 
Arcticacea (Cyprinacea), 
Veneracea, Cyrenacea e 

Dreisenacea 

Vitrine com placa “Arcticacea 
(Cyprinacea)” + 2 fósseis de Eomidon 

baroni + Epicyprina lineolata + 3 fósseis de 
Anisocardia cuneata + Veniella 

auressensis + 2 fósseis de Cyprina 
islandica + paca “Veneracea” + Icanotia 

elegans + 3 fósseis de Venus multilamella 
+ 2 fósseis de Aphodina plana + 2 fósseis 

de Venus plicata + 3 fósseis de Calva 
caperata + 3 fósseis de Calva subovalis + 
2 fósseis de Desinia orbicularis + 3 fósseis 

de Pitar rudis + 4 fósseis de Sinodia 
suborbicularis + 3 fósseis de Venus casina 

+ placa “Cyrenacea” + 6 fósseis de 
Corbicula semistriata + 3 fósseis de 

Polumesoda brongniarti + 2 fósseis de 
Cytherea pedemontana + placa 

“Dreisenacea” + 2 fósseis de Congeria 
subglobosa + 5 fósseis de Dreissena 
polymorpha + 2 fósseis de Paracyclas 
rugosus + 2 fósseis de Mactromyopsis 

inflata + 2 fósseis de Mactromya rugosa + 
Fimbriella minor 
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Les Invértebrés - Vitrines 144V 

Dessertellacea, 
Megalodontacea, Chamacea, 

Unionacea, Isocardiacea e 
Anthracosiacea 

Vitrine com 5 fósseis de Megatrigonia 
sulcataria + Laevitrigonia gibbosa + 

Linotrigonia filtroni + placa 
“Dessertellacea” + 4 fósseis de Dessertella 

foureaui + placa “Megalodontacea” + 4 
fósseis de Megalodon cucullatus + placa 

“Chamacea” + 2 fósseis de Chama 
benoisti + 2 fósseis com legenda ilegível + 
placa “Unionacea” + Carbonicola similis + 

Wenziella vukotinovici + fóssil com 
legenda ilegível + 2 fósseis de Anodonta 

cf. cygenea + 3 fósseis de Potamida bielzi 
+ 4 fósseis com legenda ilegível + 2 

fósseis de Quadrula pustulosa + 3 fósseis 
de Caelatura aegyptiaca + placa 

“Isocardiacea” + Pseudisocardia antiqua 
(legenda sem fóssil) + Ceratomyopsis 

striata + placa “Anthracosiacea” + 2 fósseis 
de Glossus humanus 
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Les Invértebrés - Vitrines 145V 
Schizodontes, Myophoriidae, 

Trigoniacea, Les Trigoniidae e 
Trigoniidae 

Vitrine com placa com texto “Les 
Schizodontes” + placa “Myophoriidae” + 
Protoschizodus subtruncatus + 2 fósseis 

de Myophoria golfussi + Myopholas 
acuticostata + Zirfaea crispata + Myophoria 

kefersteini + placa “Trigoniacea” + 
Pterotrigonia caudata + placa com texto 
“Les Trigoniidae” + placa “Trigoniidae” + 

Trigonia similis + Orthotrigonia bathonica + 
Scaphotrigonia navis (legenda sem fóssil) 
+ Acanthotrigonia crenulata (legenda sem 

fóssil) + 2 fósseis de Trigonia gaytani + 
Myophorella perlata + 2 fósseis de 

Myophorella bronni + Quadratotringonia 
daedalea + Scabrotrigonia scabra + 

Scabrotrigonia vaelsensis + 3 fósseis de 
Linotrigonia pyrrha 



 

305 
 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 146V 

Allerismatacea, Laternulacea, 
Clavagellacea, Myacea, 

Hiatellacea, Gastrochaenacea 
e Pholadacea 

Vitrine com placa “Allerismatacea” + 
Cuneamya miamensis + Leptodomus 

striatulus + 3 fósseis com legenda ilegível 
+ Grammysis irregularis + Edmondia 

lacordaireana + placa “Laternulacea” + 2 
fósseis com legenda ilegível + 2 fósseis de 

Ceratomya excêntrica + Phaladomya 
protei + fóssil com legenda ilegível + 

Homomya gibbosa + 3 fósseis de 
Laternula oblonga + Cercomya bipartita + 
Goniomya sulcata + placa “Clavagellacea” 
+ Clavagella bacillaris + placa “Myacea” + 

3 fósseis de Caestocorbula substriatula + 2 
fósseis de Caestocorbula henckliusiana + 
8 fósseis de Varicorbula gibba + 2 fósseis 
de Bicorbula gallica + placa “Hiatellacea” + 

Panopea faujasi + placa 
“Gastrochaenacea” + 3 fósseis de 
Gastrochaena dubia + fóssil sem 

identificação + placa com texto sem título + 
placa “Pholadacea” + tubos de calcário 
secretados por Kuphua polythalamius 
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Les Invértebrés - Vitrines 147V 

Vulsellidae, Ambonychiidae, 
Myalinidae, Mytilidae, 

Mytilacea, Conocardiacea e 
Lyrodesmacea 

Vitrine com placa “Vulsellidae” + Eligmus 
polytypus + 2 fósseis de Chalmasia 

turoniensis + Heligmopsis petrocoriensis + 
Vulsella deperdita + placa 

“Ambonychiidae” + 3 fósseis de 
Byssonichia radiata + Gosseletia carinata 
+ placa “Myalinidae” + Myalina eduliformis 
+ placa “Mytilidae” + Inoperna plicata + 2 

fósseis de Modiolus imbricatus + 
Brachidontes subpectinatus + Regoria 

dufrenoyi + placa “Mytilacea” + 2 fósseis 
de Areoperna sericea + 2 fósseis de 

Mytilus galloprovincialis + Modiola grandis 
+ Lithophaga lithophaga + 7 fósseis de 

Mytilus minimus + placa “Conocardiacea” + 
4 fósseis de Conocardium aliforme + 

Conocardium herculeum + placa 
“Lyrodesmacea” + Lyrodesma gallica 

Les Invértebrés - Vitrines 148V 
Exogyrinae, Lophinae e 

Ostreinae 

Vitrine com placa “Exogyrinae” + 5 fósseis 
de Exogyra virgula + 6 fósseis de 

Nanogyra nana + 2 fósseis de Exogyra 
columba + 2 fósseis de Exogyra flabellata 

+ Exogyra olisiponensis + Aestotreon 
lavissimun + Ostrea aquila + placa 

“Lophinae” + Lopha haidingeri + Lopha 
marshii + 2 fósseis de Arctostrea gregarea 
+ Lopha solitaria + placa “Ostreinae” + 3 
fósseis de Ostrea bellovacina + 2 fósseis 

de Ostrea offreti + Ostrea lamellosa 
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Les Invértebrés - Vitrines 149V 
Gryphaeinae, Ostreacea e 

Pycnodontinae 

Vitrine com placa “Gryphaeinae” + Liostrea 
sublamellosa + 2 fósseis de Liostrea delta 

+ Crassostrea aginensis + 3 fósseis de 
Crassostrea virleti + placa “Ostreacea” + 

Gryphaea arcuata + 2 fósseis de 
Crassostrea gryphoides + placa 

“Pycnodontinae” + Pycnodonte navicularis 
+ 2 fósseis de Pycnodonte semiplana + 
Pycnodonte vesicularis + Pycnodonta 

squarrosa 

Les Invértebrés - Vitrines 150V 
Amussiidae, Spondylacea, 

Anomiacea e Limacea 

Vitrine com placa “Amussiidae” + Entolium 
orbiculare + Propeamussium eocenicum + 
4 fósseis de Parvamussium squamulum + 
3 fósseis de Amussim cristatum + placa 
“Spondylacea” + Harpax ventricosus + 3 

fósseis de Harpax spinosus + 2 fósseis de 
Plicatula placunea + 2 fósseis de Plicatula 
raiola + Spondylus truncatus + 3 fósseis de 
Plicatula mytilina + placa “Anomiacea” + 4 

fósseis de Anomia ephippium + 
Placunopsis striatula + placa “Limacea” + 

Lima lima + Lima striata + Lima punctata + 
Pseudolimea gaultina + 2 fósseis de 
Limatula semisulcata + Cteneostreon 
proboscideum + 2 fósseis de Limaria 

inflata 
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Les Invértebrés - Vitrines 151V Aviculopectinidae e Pectinidae 

Vitrine com Placa “Aviculopectinidae” + 2 
fósseis de Pachypteria gevini + 3 fósseis 

de Oxytoma costata + 2 fósseis de 
Pseudomonotis speluncaria + 3 fósseis de 

Buchia mosquensis + 3 fósseis de 
Aucellina aptiensis + 2 fósseis de Chlamys 
vagans + 2 fósseis de Chlamys fibrosa + 
Camptonectes morini + Chlamys asper + 

Chlamys diarritzensis + 2 fósseis de 
Chlamys deleta + 4 fósseis de Chlamys 
bollenensis + Chlamys crispa + Chlamys 
excisa + 2 fósseis de Chlamys varia + 2 

fósseis de Chlamys + 2 fósseis de 
Chlamys scabrella + placa “Pectinidae” + 

Neithea atava + 2 fósseis de Neithea 
shawi + Neithea gibbosa + 2 fósseis de 
Neithea laevis + 4 fósseis de Neithea 

quinquecostata + 2 fósseis de 
Flabellipecten fraterculua + 2 fósseis de 
Pecten arcuatus + Pecten benedictus 

(legenda com fóssil) 

Les Invértebrés - Vitrines 152V Pinnacea e Posidoniidae 

Vitrine com Gervillella aviculoides + 6 
fósseis de Hoernesia socialis + Isognomon 

maxillata + placa “Pinnacea” + 
Stegoconcha granulata + Pinna foilum + 
placa “Posidoniidae” + Monotis salinaria 

salinaria + 2 fósseis de Posidonia bronni + 
Daonella lommeli + 2 fósseis de Posidonia 

ornati 
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Les Invértebrés - Vitrines 153V Pteriacea 

Vitrine com 2 fósseis de Glycymeria 
bimaculata + 3 fósseis de 

Pseudocucullaea lens + 2 fósseis de 
Cucullaea crassatina + 4 fósseis de 

Galactella láctea dichotoma + 2 fósseis de 
Barbatia subhelbingi + 4 fósseis de 

Barbatia barbata + 2 fósseis Arca noe + 3 
fósseis de Limopsis aurita + 3 fósseis de 

Anadara diluvii + placa “Pteriacea” + 
Pterinea brisa + fóssil e contra-molde de 

Pterinea costata + 2 fósseis e contra-
molde de Actinodesma lamellosa + 5 
fósseis de Cassianella gryphaeata + 
Gervillaria hartmanni + 4 fósseis de 
Pteroperna costatula + 2 fósseis de 

Isognomon promytilaides 
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Les Invértebrés - Vitrines 154V 
Nuculidae, Nuculanidae, 

Solemyacea, Cyrtodontacea, 
Cardiolacea e Arcacea 

Vitrine com Nuculopsis girtyi + 2 fósseis de 
Nuculoma hammeri + 2 fósseis de Nucula 
menkii + 2 fósseis de Nucula ovata + placa 
“Nuculidae” + 2 fósseis de Acila bivirgata + 
2 fósseis de Nucula pectinata + 2 fósseis 

de Nucula parisienses + 4 fósseis de 
Nucula nucleus + 3 fósseis de 
Mesosaccella forsteri + placa 

“Nuculanidae” + 2 fósseis de Nuculana 
rostralis + Nuculana lacryma + 4 fósseis de 
Nuculana deshayesiana + Nuculana pella 
+ 8 fósseis de Nuculana emarginata + 4 

fósseis de Nuculana fragilis + 5 fósseis de 
Yoldia nítida + placa “Solemyacea” + 
Solemya radiata + Dualina secunda + 
Praecardium primulum + 4 fósseis de 

Cardiola interrupta + placa 
“Cyrtodontacea” + Vanuxemia rotundata + 
placa “Cardiolacea” + Panenka discus + 4 

fósseis de Jaenia laevigata + Cardiola 
retrostriata + placa “Arcacea” + 2 fósseis 

de Parallelodon meridionalis + 3 fósseis de 
Grammatodon inaequivalvie + Noramya 
garbielis (legenda sem fóssil) + 2 fósseis 

de Nanonavis carinata 
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Les Invértebrés - Vitrines 155V 

Charnières a dents peu 
nombreuses divergences a 
partir des crochets (“Dentes 
como dobradiças possuem 
diferenças dos ganchos”), 
Schema de l’évolution des 

bivalves (“Esquema da 
evolução dos bivalves”) 

Vitrine com placa com texto “Charnières a 
dents peu nombreuses divergentes a partir 
des crochets” + placa “Eudesmodonte” + 2 
fósseis de Laternula querquedala + placa 

com texto “Charnière desmondonte” + 
placa “Asthenodonte” + 2 fósseis de Mya 
truncata + 2 fósseis de Zirfaea crispata + 

placa com texto “Charnière asthénodonte” 
+ placa “Schizodonte” + 2 fósseis de 

Isognomon + placa com texto “Charnière 
schizodonte” + placa “Pachyodonte|” + 2 
fósseis de Megalodon cucullatus + placa 

com texto “Charnière pachyodonte” + 
placa “Nayade” + placa com texto 

“Charnière des Nayades” + 2 fósseis de 
Anadara + 2 fósseis de Codokia punctata + 
placa com texto “Charnière hétérodonte” + 
placa “Schema de l’évolution des bivalves” 
+ placa “Ctenodontidae” + Ctenodonta sp. 
+ 2 fósseis de Palaeoneilo cf. praeacuta + 

2 fósseis de Venus verrucosa + placa 
“Malletiidae” 
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Les Invértebrés - Vitrines 156V 

Principes de la classification 
paléontologique des bivalves 
(“Princípios da classificação 
paleontológica dos bivalves 

Vitrine com placa “Principes de la 
classification paléontologique des bivalves” 

+ placa “Palaeotaxodonte: ligament 
alivinculaire” + 2 fósseis de Nucula 

placentina + placa “Paléotaxodonte” + 
Pinctada sp. + Pinctada margaritifera + 

Ostrea edulis + placa “Dysodonte: ligament 
alivinculaire” + Pteria + placa com texto 

“Charnières: à dents nombreuses, 
semblables disposées en deux séries 

séparées” + placa “Eutaxodonte: ligament 
duplivinvulaire” + 2 fósseis de Cucullaea 
ponderosa + placa “Dysodonte: ligament 

multivinculaire” + 2 fósseis de Isondonte + 
2 conchas de Spondylus + placa com texto 

“Charnière isodonte” + Mytilus edylis + 
Pinna nobilis + 2 conchas de Pinna nobilis 
+ placa com texto “Eutaxodonte” + placa 

“Dysodonte: ligament parivinculaire” 

Les Invértebrés - Vitrines 157V Vitrine vazia Vitrine vazia 

Les Invértebrés - Vitrines 158V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 5 fósseis de Dentalium 
ornatum + 5 fósseis de Dentalium 
decussatum + caixa com inúmeros 

Dentalium abbreviatum + 3 fósseis de 
Dentalium antiquum + 4 fósseis de 
Dentalium priseum + 5 fósseis de 

Dentalium delesserti 



 

313 
 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Vitrines 159V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Cryptochitodon + 
legenda com texto + Chiton magnificus + 4 
fósseis de Helminthochiton menpriseus + 4 

fósseis de Helminthochiton priseus + 
Helminthochiton nervicanus 

Les Invértebrés - Vitrines 160V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Calcário com Ditrupa + 3 
fósseis de Helminthoides + traços de 
atividades atribuídas a Anelideos + 

Vermilia triquetra + Pharetrium fragile 

Les Invértebrés - Vitrines 161V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Anelídeo Polydora em 
Xenophora burgigalensis + 3 fósseis de 

Serpula quadristriata + 4 Serpules diversos 
em coquilhas atuais + Lubricaria gordialis 

+ Lumbricaria colon 

Les Invértebrés - Vitrines 162V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Phyllodoce sp. + 2 fósseis de 
Spirorbis cf. quadricarinata + Serpula 

socialis + Pyrogolopon sp. + 7 fósseis de 
Serpula spirulaea + 3 fósseis de Serpula 
cf. grandis + 4 fósseis Serpula spirulea 

Les Invértebrés - Vitrines 163V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Serpula grandis + Vermetus 
gigas + 13 fósseis de Dentalium sp. + 8 
fósseis de Ditrupa sp. + placa com texto 
sem título + Cornulites sp. + Serpula cf. 
laevis + Serpula gordialis + Serpula cf. 

conformis + Serpula flaceida + 2 fósseis de 
Serpula cf. grandis 
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Les Invértebrés - Vitrines 164V 
Cheilostomes actuels 

(“Cheilostomos atuais”) 

Vitrine com Calpensis nobilis + Lunulites 
conica + 5 Lunulites androsaces + 10 
fósseis de Discoporella umbellata + 
Kleidionella verrucosa + 4 fósseis de 

Holoporella palmata + Holoporella palmata 
+ 2 fósseis de Holoporella albirostria + 

Holoporella polythele + Flustra foliácea + 
placa “Cheilostomes actuels” + Osthimosia 

coronopus 

Les Invértebrés - Vitrines 165V 
Cheilostomes, Cyclostomes, 

Cheilostomes 

Vitrine com 2 fósseis de Ditaxia 
anomalopora + Onychocella irregulares + 

Radiopora tuberculata + 7 fósseis de 
Reptoclausa hagenowi + 5 fósseis de 
Meliceritites tuberosa + Meliceritites 
magnifica + placa “Cheilostomes” + 

Membranipora crassoramosa + 
Onychocella nerei + placa “Cyclostomes” + 
Reptomulticava grandipora + 2 fósseis de 

Meandropora aurantium + Idmonea magna 
+ Entalophora macrostoma + Smittipora 

fragilis + placa “Cheilostomes” + 3 fósseis 
de Amphiblestrum constrictum + Hornera 

striata 
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Les Invértebrés - Vitrines 166V Cyclostomes 

Vitrine com placa “Cyclostomes” + 
Spiropera elegans + Apsendesia cristata + 

5 fósseis de Entalophora annulosa + 3 
fósseis de Terebellaria ramosíssima + 
Entalophora pulchella + Acanthopora 
lamoutouxi + 6 fósseis e 1 imagem de 
mesenteripora mcihelini + Heteropora 

surculacea + 2 fósseis de Atagma 
papularia + Cellulipora ornata + 

Multisparsa lamellosa + 4 fósseis de 
Reteporidea ramosa + Ceriopora 

tuberculata + 8 fósseis de Plethoporella 
ramulosa + Heteropora michelini 

Les Invértebrés - Vitrines 167V Cyclostomes, Trepostomes 

Vitrine com placa “Cyclostomes” + 
Berenicea megastoma + Fistuliphragma 

spinulifera + placa “Trepostomes” + 3 
fósseis de Bythopora gracilis + 7 fósseis 
de Constellaria constellata + 3 fósseis de 
Amplexopora petasiformis + Heterotrypa 

frondosa + 2 fósseis Amplexopora 
petasiformis + 2 fósseis de Amplexopora 
filiosa + 2 fósseis de Hallopora ramosa + 
Hallopora dalei + Prasopora thorali + 3 

fósseis de Diplotrypa petropolitana 

Les Invértebrés - Vitrines 168V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 calcarios com Briozoarios + 
areia com Briozoarios + areia com 

Briozoarios + areia com Briozoarios + 
depósito marinho Falun com Briozoarios + 
deposito marinho Falun consolidado com 

Briozoarios 
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Les Invértebrés - Vitrines 169V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Calcário siluriano de Dudley + 
calcário com Briozoarios + calcário com 

Briozoarios 

Les Invértebrés - Vitrines 170V 
Tertiaire – Actuel (“Terciário – 

Atual”) 

Vitrine com placa “Tertiaire – Actuel” + 3 
fósseis de Crania anômala + 4 fósseis de 

Crania abnormis + 2 fósseis de 
Terebratula ampulla + 2 fósseis de 
Pachymagas venter + 4 fósseis de 

Kraussina pisus + 5 fósseis de Discinisca 
cumingi + 5 fósseis de Megerlia truncata + 

Stetothyris ameginoi + Lingula sp.+ 
Terebratula grandis + 3 fósseis de 

Neothyris lenticularis + 3 fósseis de Dallina 
septigera + 2 fósseis de Tegulorhynchia 

nysti + 4 fósseis de Megathiris dfetruncata 
+ 2 fósseis de Lacazella mediterranea + 2 
fósseis de Pictothyria picta + 4 fósseis de 
Terebratulina caput serpentis + 3 fósseis 
de Hispanirhynchia cornea + 3 fósseis de 
Hemithiris psittacea + Gryphus vitreus + 2 

fósseis de Magellania flavescens + 
Thecidellina congregata + Terebratulina 

tenuisriata 
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Les Invértebrés - Vitrines 171V Cretace (“Cretácio”) 

Vitrine com placa “Cretace” + 2 fósseis de 
Thecidiopsis essensis + 2 fósseis de 

Parathecidea hieroglyphica + 2 fósseis de 
Thecidea papillata + 2 fósseis de Pygope 
diphyoides + 2 fósseis de Carneithyris sp. 

+ 4 fósseis de Lyra lyra + 2 fósseis de 
Terebratula semiglobosa + legenda ilegível 

sem fóssil + 2 fósseis de Peregrinella 
multicarinata + 3 fósseis de Terebratula 

sanctaecrucis + Terebratula reticulata + 5 
fósseis de Kingena lima + 4 fósseis de 

Sellithyris sella + 3 legendas ilegíveis sem 
fósseis + Ancistocranis parisiensis + 2 
fósseis de Magas pumilus + Rectithyris 

depressa 

Les Invértebrés - Vitrines 172V Jurassique (“Jurássico”) 

Vitrine com placa “Jurassique” + 3 fósseis 
de Loboidothyris perovaiis + Terebratula 

insignis + Terebratula moravica + 3 fósseis 
de Digonella digona + 3 fósseis de 
Obovothyris obovata + 3 fósseis de 

Flabellothyris palmeta + Digonella digona + 
Lobothyris punctata + 2 fósseis de 
Goniothyris phillipsi + 4 fósseis de 

Dictyothyris coarctata + 4 fósseis de 
Disculina hemisphaerica + 2 fósseis de 
Neotrigonella fleuriausa + 3 fósseis de 

Spaeroidothyris sphaeroidalis + 3 fósseis 
de Terebratula globata + Pygope triquetra 
+ Pygope diphya + 4 fósseis de Ismenia 

pectunculoides 
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Les Invértebrés - Vitrines 173V Jurassique (“Jurássico”) 

Vitrine com placa “Jurassique” + 2 fósseis 
de Eudesella mayalis + 2 fósseis de 
Moorellina dundriensis + 3 fósseis de 

Calcirhynchia plicatissima + 2 fósseis de 
Rhynchonella oxynoti + 2 fósseis de 
Furcirhynchia furcillata + 3 fósseis de 

Homeorhynchia ringens + 3 fósseis de 
Kallirhynchia concinna + 3 fósseis de 

Spenorhynchia plicatella + 2 fósseis de 
Kallirhynchia major + 3 fósseis de 
Isjuminella decorata + 3 fósseis de 
Goniorhynchia bousti + 3 fósseis de 

Acanthothiris sp. + 3 fósseis de 
Parvirhynchia parvula + 2 fósseis de 

Spiriferina walcotti + 6 interiores de valve 
pedoncular de Spiriferina pinguis + 3 

fósseis de Kallirhynchia elegantula + 3 
fósseis de Rhynchonella loxia + interior de 

Spiriferina pinguis + 3 fósseis de 
Thurmanella thurmanni + 3 fósseis de 
Rhynchonella contracta + 2 fósseis de 

Spiriferina pinguis 
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Les Invértebrés - Vitrines 174V Permien (“Permiano”) 

Vitrine com placa “Permien” + 
Steptorhynchus kempei + Meekella sp. + 2 

fósseis de Enteletes hemiplicata + 2 
fósseis de Dasyalosia goldfussi + 2 fósseis 

de Globiella hemisphaerium + 
Kochiproductus porrectus + 3 fósseis de 

Scacchinella gigantea + 5 fósseis de 
Horridonia horrida + 3 fósseis de 

Licharevia rugulata + Noospirifer alatuus + 
2 fósseis de Spenalosia wangenheimi + 5 

fósseis de Neochonetes granulifer + 
Neospirifer ravana + 4 fósseis de 
Terebratula sufflata + 4 fósseis de 

Spiriferellina cristata + 3 fósseis de Athyris 
pectinifera + placa “Trias” + Austrirhynchia 

conifera + 3 fósseis de Anisaiclinellia 
sloppan + 5 fósseis de Koninckina 

leonhardi + 2 fósseis de Spondylospira 
acrotamboensis + 3 fósseis de Waldheimia 
orobica + Majkopella manzavinioides + 5 

fósseis de Euractinella trisuicata + 
Spiriferina parki 
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Les Invértebrés - Vitrines 175V Carbonifere (“Carbonífero”) 

Vitrine com placa “Carbonifere” + 5 fósseis 
de Mseolotus mesolobos + Antiquatonia 

costata + 3 fósseis com a legenda ilegível 
+ 2 fósseis de Composita argentea + 3 
fósseis de Cleiothyridina lamellosa + 2 

fósseis de Spirifer bisulcatus + 4 fósseis de 
Proboscidella proboscídea + 

Megachonetes papilionaceus + 
Gigantoproductus giganteus + Spirifer 
condor + 3 fósseis de Camarotoechia 

rhomboidea + 3 fósseis de Pugnax 
acuminata + Choristites sowerbyi + interior 

de Spirifer condor + 2 fósseis de 
Dictyoclostus semireticulatus + 9 fósseis 
de Spirifer roemeri + Martinia glabra + 3 

fósseis de Dlelasma hastata 
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Les Invértebrés - Vitrines 176V Devonien (“Devoniano”) 

Vitrine com placa “Devonien” + 2 fósseis 
de Brachyspirifer rousseaui + Paraspirifer 

cultrijugatus + 2 fósseis de Athyris 
concentrica + 3 fósseis de Athyris undata + 

Uncites gryphus + Stringocephalus 
dorsatus + Euryspirifer supraspeciosus + 8 

fósseis de Mucrospirifer bouchardi + 
Eoreticularia curvata + 2 fósseis de 

Quadrithyris falco + Stringocephalus burtini 
+ interior de uma válvula braquial de 

S.burtini + placa “Carbonifere” + 
Schellwienella crenidtriata + 2 fósseis de 

Meganteris archiaci + 2 fósseis de 
Enteletes lamarcki + 2 fósseis de 

Schizophoria resupinata + 2 fósseis de 
Rensselaeria alongata + 2 fósseis de 
Rhipidomella michelini + Leptaenella 

análoga 
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Les Invértebrés - Vitrines 177V Devonien (“Devoniano”) 

Vitrine com placa “Devonien” + 
Schizophoria striatula + 2 fósseis de 
Leptaena rhomboidalis + 3 fósseis de 

Giossinotoechia princeps + 3 fósseis de 
Aulacella interlineata + 2 fósseis de 

Tropidoleptus carinatus + 2 fósseis de 
Pholidostrophia naranjoana + 3 fósseis de 

Eoglossinotoechia sylphidea + 2 
Xystostrophia umbraculum + 3 fósseis de 

Gypidula chouberti + 3 fósseis de 
Chonetes sarcinulata + 2 fósseis de 
Eodevonaria dilatata + 3 fósseis de 
Uncinulus subwilsoni + 2 fósseis de 
Eucharitina oehlerti + 2 fósseis de 

Leptocoelia flabellites + 2 fósseis de 
Atrypa reticularis + Glypidula globa + 9 

fósseis de Sieberella sieberi + 6 fósseis de 
Stegerhynchus livonicus + 3 fósseis de 

Hypothyridina cuboides 
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Les Invértebrés - Vitrines 178 Silurien ("Siluriano") 

Vitrine com placa “Silurien” + 3 fósseis de 
Protomegastrophia profunda + 3 fósseis de 

Rhynchotreta americana + Eospirifer 
radiatus + Striispirifer viator + 8 fósseis de 
Plectodonta transversalis + 2 fósseis de 

Chonetes minor + 3 fósseis de 
Camarotoechia nucula + 5 fósseis de 
Dicoetosta biloba + 4 fósseis de Dayia 

navícula + 3 fósseis de Cyrtia trapezoidalis 
+ 5 fósseis de Meristella tumida + 2 fósseis 

de Plectatrypa marginalis + 2 fósseis de 
Whitfieldella nítida + 3 fósseis 

Homoeospira sobrinha + Pentamerus 
laevis (legenda sem fóssil) + 

Stegerhynchus daphne + Sphaerirhynchia 
wilsoni + Conchidium knighti 

Les Invértebrés - Vitrines 179V Cambrien (“Cambriano”) 

Vitrine com placa “Cambrien” + Lingulepis 
pinnaformis + 2 fósseis de Acrothele 

subsidua + 3 fósseis de Eoorthis remnichia 
+ placa “Ordovicien” + Dinobolus brimonti 

+ Lingula oblonga + 2 fósseis de 
Platystrophia acutilirata + 5 fósseis de 

Hebertella sinuata + 3 fósseis de 
Sowerbyella sericea + 3 fósseis de 

Rhynchotrema increbescens + 3 fósseis de 
Catazyga headi + 6 fósseis de Zygospira 

recurvirostra 
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Les Invértebrés - Vitrines 180V 
Diverses formes d’empreintes 
musculaires (“Diversas formas 
de impressões musculares”) 

Vitrine com placa “Diverses formes 
d’empreintes musculaires” + Crania 
antiqua + ilustração + Rhipidomella 
vanuxemi + Uncinulus subwilsoni + 
ilustração + Schizophoria striatula + 
ilustração + Schizophoria striatula + 

ilustração + Atrypa reticularois + ilustração 
+ Kystostrophia umbraculum + ilustração + 

Horridonia horrida + ilustração + Sírifer 
duplicicosta + ilustração 

Les Invértebrés - Vitrines 181V 

Reconstitutions de quelques 
types de support brachial 

(“Reconstruções de suportes 
braquiais”) 

Vitrine com placa “Reconstitutions de 
quelques types de support brachial” + 

Athyris + Uncites + Koninckina + 
Nucleospira + Meristina + placa 

“Rostrospiracea” + Zygospira + placa 
“Artrypacea” + Rhynchospirina + placa 

“Punctospiracea” + Cyclospira + Spirifer + 
placa “Spiriferacea” + Magellania + placa 

“Terebratellacea” + Gryphus + placa 
“Terebratulacea” + ilustração de 

Vermiculothecidea + placa “Thecideacea” 
+ Camarotoechia + placa 

“Rhynchonellacea” 
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Les Invértebrés - Vitrines 182V 

Homeomorphie entre 
brachiopods (“Homeomorfia 
entre braquiopodes”), Entre 

brachiopods (“Entre 
braquiopodes”), Phenomenes 
de convergence (“Fenomenos 

de convergencia”) e Entre 
groupes zoologiques diferentes 

(“Entre grupos zoológicos 
diferentes”) 

Vitrine com placa com texto 
“Homeomorphie entre brachiopodes” + 

Gigantoproductus giganteus + Skenidium 
insigne + Leptaena rhomboidalis + 

Orthacea e Spiriferacea + placa “Entre 
brachiopodes” + Rostrospiracea e 

Terebratellacea + placa “Phenomenes de 
convergence” + 2 fósseis de Pugnax 
acuminata + Isjuminella decorata + 

Orthotetes sp. + Dasyalosia goldfussi + 
Septirhynchia azaisi + Acanthothiris 

spinosa + Terebratula sulcifera + placa 
“Entre groupes zoologiques diferentes” + 

Productacea e Lamellibranche + 
Discinacea atual e Gastropode 

Les Invértebrés - Vitrines 183V 
Actuel: Pacifique (“Atual: 

Pacifico”) 

Vitrine com Agaricia sp.+ placa “Actuel: 
Pacifique” + Fungia sp. + Porites sp. + 

Porites sp.+ Acropora sp. + Acropora sp. + 
Acropora sp.+ Favites complanata 

Les Invértebrés - Vitrines 184V 
Actuel: mediterranee (“Atual: 

Mediterraneo”) 

Vitrine com 3 fósseis de Flabellum avicula 
+ Porites coliegniana + Porites colleoniana 
+ placa “Actuel: mediterranee” + Cladocora 

cespitosa + 3 fósseis de Lophohelia 
defrancei + Coenocyathus anthophyllites + 
Polyphyllia sp. + Turbinaria sp. + Tubipora 

musica 
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Les Invértebrés - Vitrines 185V Miocene (“Mioceno”) 

Vitrine com placa “Miocene” + 
Tarbellastraea ellisi + 2 fósseis de 
Tarvellastraea raulini + Turbinaria 
cyathiformis + Aquitanastraea + 

Tarbellastraea elliasiana + Solenastraea 
tizeroutinensis + Defrancia irregularis + 
Thegioastraea diversiformis + Porites 

lobatosepta 

Les Invértebrés - Vitrines 186V Oligocene (“Oligoceno”) 

Vitrine com Tarbellastrea ovalis + 2 fósseis 
de Porites oligocenica + Confusastrasa 
miocenica + 2 fósseis de Mycetoceris 

depressa + placa “Oligocene” + 
Heliastraea oligophylla + Phyllocoenia 

irradians + Dimorphophyllia caliculata + 
Heterogyra lobata + Hydnophyllia sp. + 

fóssil com legenda ilegível + Hydnophyllia 
scalaria 

Les Invértebrés - Vitrines 187V Eocene (“Eoceno”) 

Vitrine com 6 fósseis de Stylocoenta 
hystrix + 2 fósseis de Pattalophyllia 

bilobata + 3 fósseis de Pattalophyllia 
cyclolitoides + 2 fósseis de Goniastraea 

cocchi + placa “Eocene” + Diplohelia 
raristella + Stylocoenia macrostyla + 2 

fósseis com legenda ilegível + Stylocoenia 
lobatorotundata + Trochosmilia 

multisinuosa 
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Les Invértebrés - Vitrines 188V Cretace (“Cretácio”) 

Vitrine com placa “Cretace” + 
Thamnastraea decifiens + Trochosmilia 

didyma + Cyclolites elliptica + Polytremacis 
bulbosa + Maeandrastraea 

pseudomeandrina + Cyclolites elliptica + 
Pachygyria intermedia + 2 fósseis de 
Aspidiscus cristatus + Actinastraea 

decaphylla 

Les Invértebrés - Vitrines 189V Cretace (“Cretácio”) 

Vitrine com 3 fósseis de Cryptocoenia 
excavata + fóssil com legenda ilegível + 
Holocoenia collinaria + placa “Cretace” + 

Placocaenia orbigniana 

Les Invértebrés - Vitrines 190V Jurassique (“Jurássico”) 

Vitrine com Thamnasteria explanata + 3 
fósseis de Stylina nantuacensis + placa 

“Jurassique” + Pachygyra excelsa + 
Epismilia gigantea + 2 fósseis de 

Latimaeandra corrugata + Rhipydogyra 
percrassa + Thecosmilia turbinata 

Les Invértebrés - Vitrines 191V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Amphiastraea basaltiformis + 
Isastraea perforata + Montlivaultia 

elongata + Periseris elegantula + Isastraea 
sp. + Cryptocoenia labechri + Phytogyra 

magnifica + 2 fósseis de Montlivaultia 
subregularis 

Les Invértebrés - Vitrines 192V Jurassique (“Jurássico”) 

Vitrine com placa “Jurassique” + 
Confusastrea surburgundice + Cyathopora 

labechei + Calamophyllipsis edwardsi + 
Cyathophota pratii 
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Les Invértebrés - Vitrines 193V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Lochmaeosmilia trapeziformis 
+ 4 fósseis de Thecosmilia annularis + 

Ovalastraeopsis soaravikelyensis + 
Placophyllia dianthus + Lathiphyllia 

confluens + Calamoseris striata + 6 fósseis 
de Montlivaultia sp. 

Les Invértebrés - Vitrines 194V Carbonifere (“Carbonífero”) 

Vitrine com placa “Carbonifere” + 
Lithostrotion irregulare + Lithostrotion 

junceum + Lonsdaleia longiseptata + 4 
fósseis de com legenda ilegível + 

Lithostrotionella stylaxis + 4 fósseis de 
Timorphyllum wanneri + 2 fósseis de 

Lophophyllidium wichmanni 

Les Invértebrés - Vitrines 195V Carbonifere (“Carbonífero”) 

Vitrine com placa “Carbonifere” + 
Lithostrotion canadense + Diphyphyllum 

fasciculatum + Palaeosmilia regia + 
Floriformis laticlavia + Lonsdaleia 

floriformis 

Les Invértebrés - Vitrines 196V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 4 fósseis de Caninia 
cornucopiae + Siphonophyllia gigantea + 
Siphonophyllia gigantea + 3 fósseis de 
Caninophyllum patulum + Lonsdaleia 

floriformis 

Les Invértebrés - Vitrines 197V Devonien (“Devoniano”) 

Vitrine com placa “Devonien” + 3 fósseis 
de Skoliophyllum lamellosum + 3 fósseis 

de Skoliophyllum sp. + Keriophyllum sp. + 
Mochlophyllum maximum + Hexagonaria 

hypocrateriformis + Hexagonaria hexagona 
+ Hexagonaria rohrensis + Heliophyllum 

halli + calcário de recife com 
Tetracoralliaires e Túbulos 
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Les Invértebrés - Vitrines 198V Devonien (“Devoniano”) 

Vitrine com placa “Devonien” + 
Phillipsastraeidae + Aulacophyllum sp. + 2 

fósseis de Siphonophrentis gigantea + 
Hermicosmophyllum limbratum + placa 

“Exemple d’association” + Dohmophyllum 
helianthoides + Zaphrentis phygia + 4 

fósseis de Zaphrentis cf. phrygia + 
Dohmophyllum sp. + 2 fósseis com 

legenda ilegível 

Les Invértebrés - Vitrines 199V Ordovicien (“Ordovidiano”) 

Vitrine com placa “Ordovicien” + 
Streotelasma sp. + Sthepielasma sp. + 

Arachnophyllum striatum + Phaulactis sp. 
+ placa “Silurien” + Ketophyllum grandis + 

2 fósseis de Schlotheimophyllum 
patellatum + Acervularia ananas + 

Phaulactis sp. + Spongophylloides grayi + 
Entelophyllum articulatum + 

Arachnophyllum murchisoni + Acervularia 
ananas 

Les Invértebrés - Vitrines 200V Vitrine com fósseis 

Vitrine com seção transversal de Alveolites 
suborbicularis + Alveolites sp. + Alveolites 
suborbicularis + 3 fósseis de Thamnopora 
polymorpha + 3 fósseis de Thamnopora 
polymorpha + Michelinia megastoma + 
Gladochonus michelini + Syringopora 

ranulosa + Michelinia tenuisepta 
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Les Invértebrés - Vitrines 201V Thecostegites bouchardi 

Vitrine com seção longitudinal 
“Thecostegites bouchardi” + fóssil sem 

identificação + Thecostegites bouchardi + 
Aulopora repens + Pavosites goldfussi + 
Fleusodicttum problamaticus + Coenites 

clarishrata + Syringopora sp. + 
Pleurodictyum problematicum 

Les Invértebrés - Vitrines 202V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Protaraea vetusta + 3 fósseis 
Protaraea vetusta + 2 metades de 

Plasmopora petaliformis + Heliolites 
interstincta + seção transversal de 

Heliolites porosus + Halysites catenularia + 
Syringopora bifurcata + Halysites 

catenularia + Favosites gothlandica + 
Favosites golomussi 

Les Invértebrés - Vitrines 203V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Conularia sp. + Conularia 
grandissima + Conularia grandissima + 

Conularia sp. + Conularia cf. imperialis + 4 
fósseis de Conularia anômala 

Les Invértebrés - Vitrines 204V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Conularia pyramidata + 
Conularia pyramidata + 2 fósseis de 
Conularia pyramidata + Conularia 

pyramidata + fóssil sem identificação + 
Conularia pyramidata 

Les Invértebrés - Vitrines 205V 
Eponges actuelles (“Esponjas 

atuais”) e Actuel: Côtes de 
Syrie (“Atual: costas da Síria”) 

Vitrine com placa “Eponges actuelles” + 
fóssil sem identificação + placa “Actuel: 

Côtes de Syrie” + fóssil sem identificação 
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Les Invértebrés - Vitrines 206V 
Lithistides: Rhixomorines e 
Lithistides: Tetracladines 

Vitrine com placa “Lithistides: 
Rhixomorines” + Phymatella sp. + 

Coeloptychium agaricoides + 3 fósseis de 
Hallirhoa lamx + 3 fósseis de Siphonia 

park + Rhagadinia rimosa + 2 fósseis com 
legenda ilegível + placa “Lithistides: 

Tetracladines” + seção transversal de 
Jerea + Jerea + fóssil sem identificação + 

Discodermia Bocc + Jerea pyriformis + 
Jerea pyriformis 

Les Invértebrés - Vitrines 207V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Rhizospongia pictonica + 
Rhizospongia sp. + Chenandropora 
subplena + Chenandropora lamx + 

Chenandropora subplena + Verruculina 
zittel 

Les Invértebrés - Vitrines 208V 

Spongiaires du Cretace 
Superieur (“Esponjas do 

Cretácio Superior”) 
Lychniscaria e Dictyonines 

Vitrine com placa “Spongiaires du Cretace 
Superieur” + placa “Lychniscaria “ + 
Coscinopora Goldf + Plocoscyphia 

morchella + Coeloptychium agaricoides + 
Coeloptychium agaricoides + placa 

“Dictyonines” + Guettardia Michelin + 
Porospongias + Craticularia fenestrata + 
Craticularia fenestrata + Craticularia + 

Ventriculites 

Les Invértebrés - Vitrines 209V Shinctozoaires e Pharetrones 

Vitrine com placa “Shinctozoaires” + 2 
fósseis de Barroisia anastomosans + placa 

com texto “Shinctozoaires” + imagem + 
imagem de Neocoelia crypta + 

Cupulospongia + placa “Pharetrones” + 12 
fósseis de Eudea 
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Les Invértebrés - Vitrines 210V 
Spongiaires Jurassiques 
(“Esponjas Jurássicas”) 

Vitrine com placa “Spongiaires 
Jurassiques” + 9 fósseis de Cupulospongia 
regularis + 2 fósseis de Eudea pistilliformis 
+ 2 fósseis de Cupulospongia crassíssima 
+ 10 fósseis de Eudea clavata + 7 fósseis 
de Hippalimus pistilliformis + 4 fósseis de 

Tremadictyon zitteli + Hippalimus 
mamilliferus + 4 fósseis de Stellispongia 

stellata + 2 fósseis de Onemidium 
lamellosum 

Les Invértebrés - Vitrines 211V 
Spongiaires primaires 

(“Esponjas primárias”) e 
Receptaculites 

Vitrine com placa “Spongiaires primaires” + 
Dictyophyton nodosum + placa com texto 

“Receptaculites” + 3 fósseis de 
Receptaculites + Radiocyathus minor + 

Eudea + Tremadictyon + Hippalimus 
cymocus + 2 fósseis de Limnorea 

mamillosa + Sparsispongia tuberosa + 5 
fósseis de Limnorea michelini + 6 fósseis 
de Limnorea mamilosa + 28 fósseis de 

Eudea lycoperdoides + Limnorea denudata 
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Les Invértebrés - Vitrines 212V 
Sardaigne: Biochermes e 
Sardaigne: Biostromes 

Vitrine com placa “Sardaigne: Biochermes” 
+ rocha cinza sem identificação + rocha 

marrom sem identificação + rocha 
avermelhada sem identificação + rocha 
clara sem identificação + Biohermes + 
placa “Sardaigne: Biostromes” + rocha 
cinza com manchas ferrugem + rocha 

cinza escura com manchas ferrugem + 2 
Biostromes + 3 rochas cinza escuro da 
Normandia + 4 rochas cinza escuro da 

Montanha negra 

Les Invértebrés - Vitrines 213V Maroc (“Marrocos”) 

Vitrine com placa “Maroc” + 2 calcarios 
fossilizados de Amouslex + 

Erismacoscinus marocanus + calcário 
negro com Archéocytathes + 3 marmores 

vermelhos de Amagour + 3 marmores 
azuis de Sidi Moussa d’Aglou + calcário 
com algas de Ouchedenne + 2 rochas 

marrons sem identificação 

Les Invértebrés - Vitrines 214V 

Labrador (“Labrador”), 
Australie: Ajax Mine (“Australia: 
Mina Ajax”), Mongolie: Chivelig 

Khem (“Mongólia: Chivelig 
Khem e Plate-forme Siberienne 

(“Plataforma Siberiana”) 

Vitrine com placa “Labrador: Anse Amour” 
+ placa com texto “Terre neuve et 

Labrador” + Metaldetes profundus + 
Archaeocyathus atlanticus + Exocyathus + 

placa “Australie: Ajax Mine” + 
Thalamocyathus trachealis + 

Erugatocyathus papillatus + placa 
“Mongolie: Chivelig Khem” + 2 rochas 

cinzas sem identificação + placa “Plate-
forme Siberienne” + Archeolynthus polaris 

+ fóssil laranja sem identificação 
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Les Invértebrés - Vitrines 215V Vitrine com fósseis 

Vitrine com caixa com fósseis sem 
identificação + 3 fósseis de Carottes + 
caixa vazia de acrílico + calcário com 

Nummultites 

Les Invértebrés - Vitrines 216V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Bulimina elegans + Anomalina 
elegans + Pavonina flabelliformis + 

Cassidulina laevigata + Rotalia 
corallinarum + Vertebralina striata + 

Globigerina bulloides + Nonion umbilicata 
+ Elphidium crispum + Reussella spinulosa 
+ Calcarina calcar + Dendritina arbuscula 

Les Invértebrés - Vitrines 217V 

Modeles de Microforaminiferes 
executes par alcide d’Orbignty 

(“Modelos de 
microforaminiferos executados 

por d’Orbignty”) 

Vitrine com Placa “Modeles de 
Microforaminiferes executes par alcide 

d’Orbignty” + Pyrgo depressa + Massilina 
secans + Gladulina glans + Valvulina 

capreolus + Articulina nitida + Rimulina 
glabra + Uvigerina pygmaea + Nodosaria 

radicula + Lingulina carinata + Marginulina 
glabra 

Les Invértebrés - Vitrines 218V Vitrine com fósseis 

Vitrine com modelo aumentado em 30 
vezes de Nummulites lucasi + 6 fósseis de 

Nummulites lyelli + 10 fósseis de 
Nummulites biarritzensis + 2 fósseis de 
Nummulites planulatus + calcário com 
Nummulites planulatus + 4 fósseis de 

Nummulites lyelli + 8 fósseis e 1 vidro com 
Nummulites biarritzensis + 10 fósseis de 

Nummulites perforatus + 5 fósseis de 
Nummulites carteri + calcário com 
Nummulites + Nummulites distans 
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Les Invértebrés - Vitrines 219V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Calcário + 4 fósseis de 
Fusulinella spaeroidea + 3 fósseis de 
Fusulina hocki + 3 fósseis de Loftusia 

morgani + calcário com Orbitolina concava 
+ Orbilotina lenticularis + vidro com 

orbitoides faujasi + 4 fósseis de Orbitolites 
gensacica + 3 fósseis de Loftusia persica + 

Thomasinella punica + Thomasinella 
punica + calcário com Alvéolines + calcário 
com Alveolina + Alveolina stercus-muris + 

Alveolina melo + Alveolina boscii 

Les Invértebrés - Vitrines 220V 

Éocène (“Éoceno”) e Nature du 
test des foraminiferes 
(“Natureza do teste de 

foraminiferos”) 

Vitrine com 2 fósseis de Nummulites 
dufrenoyi + 6 fósseis de Assilina spira + 6 
fósseis de Lacazina elongata + 9 fósseis 

de Siderolites calcitrapoides + placa 
"Éocène" + placa com texto sem título + 

placa com texto “Nature du test des 
foraminiferes” 

Les Invértebrés - Vitrines 221V 
Foraminiferes vivant 

(“Foraminiferos atuais”) e 
Lagena 

Vitrine com placa com texto “Foraminiferes 
vivant” + placa com texto sem título + 

placa com texto “Lagena” 

Les Invértebrés - Vitrines 222V Vitrine com fósseis 
Vitrine com Phyllochorda + 2 fósseis de 
Myrianites + Ichniarica + 2 fósseis de 

Sponfites 

Les Invértebrés - Vitrines 223V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Fraena rouaulti + 
Helminthoides sp. + Lumbricaria gordialis + 
Tomaculum problematicum + Batrachoides 

nidificans 
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Les Invértebrés - Vitrines 224V Vitrine com fósseis 

Vitrine com fóssil sem identificação + 
Humilis + Ticillites + Cruziana rouaulti + 

fóssil com legenda ilegível + Granularia + 
Palaeodictyon problematicum + 

Cancellophycus 

Les Invértebrés - Vitrines 225V Vitrine com fósseis 

Vitrine com 2 fósseis de Tisoa suphonalis 
+ Helminthoides labyrinthica + 

Arenicoloides + 3 fósseis de Gyrolites + 5 
fósseis de Vexillum halli + Zoophycus 

caudacalli + Vexillum desglandi 

Les Invértebrés - Vitrines 226V Vitrine com fósseis 

Vitrine com  2 fósseis de perfurações de 
esponja + perfurações de esponja + 

Hexaplex turonensis + Harlania harlani + 
calcário + perfurações de Pholades + 

perfurações de Pholades + Chondrites + 
Teredo requieni 

Les Invértebrés - Vitrines 227V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Archimedipora Archimedes + 
Kerunia cornuta + reconstituição de 

Kerunia + 2 fósseis de Pleurodictyum 
problematicum + associação entre um 
Alcyonaire e um caranguejo eremita + 

associação entre Briozoario Hippoporidra e 
um caranguejo eremita + Platyceras 

parasiticum + associação entre Briozoario 
Holoporella palmata e um Polypier 

Lithodendron parariticum + perfurações de 
Anelideo Polydora em Melongena cornuta 
+ perfurações de Anelideo Polydora em 

Huftre atual + esponja com uma 
perfuração espiral 
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Les Invértebrés - Vitrines 228V Vitrine com fósseis 

Vitrine com molde interno de Ouriço em 
sílex + molde interno Panopaea generosa 
+ 2 fósseis de Ostrea overwegi + molde 
interno de Rudiste + molde interno de 
Ouriço + molde interno de Panopaea 
regularis + molde interno de Ouriço + 

molde interno de Brachiopodes + 2 moldes 
internos de Huîtres + moldes internos de 
gastrópodes mostrando molde exterior de 
tubos fixados no interior de uma concha + 
Trilobita deformado + 5 moldes internos 
deformados de Anisocardis orientalis + 

Belemita deformado + Amonita deformado 
+ Trilobita deformado 

Les Invértebrés - Vitrines 229V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Exogyra columba + Exogyra 
columba + Helix + molde interno de 

Polypiera + Coenothyris vulgaris (legenda 
sem fóssil) + Natica + molde e contra-

molde sem identificação + placa de 
calcário silicoso com moldes externos de 

Potamides submargaritaceus + 2 
gastropodes atuais + molde interno e valve 

de Crassatella plúmbea + Nucula sp. + 
fóssil sem identificação + fóssil com 
legenda ilegível + molde interno de 

Trigonia + molde interno de Cardium + 
impressão externa de Cidaris 
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Les Invértebrés - Vitrines 230V Vitrine com fósseis 

Vitrine com Inoceramus + aranhas 
conservadas em 4 ambares do Báltico + 

fóssil sem identificação + Virgatites 
zarajskensis + fragmento de teste de 
Lamellibranche em gipsita + Cdocera 
elatmae + Aturia zigzag + 2 moldes 
internos de Cypraea + 2 fósseis de 

Cardinia crassiuscula + 2 moldes internos 
em gipso + Unio + caixa de acrílico com 

Amonitas + Perisphinctes + Stephanoceras 
+ 2 nódulos do Triássico de Madagascar 
com impressões de Lamellibranches + 
Chlamys islandica + molde interno de 

Lamellibranche 

Les Invértebrés - Painéis 1P Hyolithes e Tentaculitoides 
Painél de texto "Hyolithes" + painél de 

texto "Tentaculitoides" 

Les Invértebrés - Painéis 2P 
Pterobranches et Graptolites 

(“Pterobranchia e Graptolitos”) 
Painél de texto  "Pterobranches et 

Graptolites" 

Les Invértebrés - Painéis 3P 
Mode de vie et evolution des 

oursins (“Modo de vida e 
evolução dos ouriços”) 

Painél de texto "Mode de vie et evolution 
des oursins" 

Les Invértebrés - Painéis 4P 
Organisation des oursins 

(“Organização dos ouriços”) 
Painél de texto "Organisation des oursins" 

Les Invértebrés - Painéis 5P Les Crinoides (“Os crinóides”) Painél de texto "Les Crinoides" 

Les Invértebrés - Painéis 6P 
Heterostelea, Crystoidea, 

Blastoidea, Edrioasteroidea, 
Holothuroidea e Stelleroidea 

Painél de texto "Heterostelea, Crystoidea, 
Blastoidea, Edrioasteroidea, 
Holothuroidea, Stelleroidea" 

Les Invértebrés - Painéis 7P 
Echinodermes 

(“Equinodermos”) 
Painél de texto " Echinodermes" 

Les Invértebrés - Painéis 8P Insectes I (“Insetos I”) Painél de texto "Insectes I" 

Les Invértebrés - Painéis 9P Insectes II (“Insetos II”) Painél de texto "Insectes II" 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Painéis 10P Decapoda Painél de texto "Decapoda" 

Les Invértebrés - Painéis 11P Malacostraces Painél de texto  "Malacostraces" 

Les Invértebrés - Painéis 12P Entomostraces Painél de texto "Entomostraces" 

Les Invértebrés - Painéis 13P 
Classification des Trilobites 

(“Classificação dos trrilobitas”) 
Painél de texto "Classification des 

Trilobites" 

Les Invértebrés - Painéis 14P 
Classification des Trilobites 

(“Classificação dos trrilobitas”) 
Painél de texto "Organisation des 

Trilobites" 

Les Invértebrés - Painéis 15P Xiphosures Painél de texto "Xiphosures" 

Les Invértebrés - Painéis 16P 
Arachnides et Myriapodes 

(“Aracnídeos e Miriapodas”) 
Painél de texto "Arachnides et Myriapodes" 

Les Invértebrés - Painéis 17P Gigantostraces Painél de texto "Gigantostraces" 

Les Invértebrés - Painéis 18P 
Arthropleurides et 

Proarthropodes (“Artroplerides 
e Proatropodes”) 

Painél de texto " Arthropleurides et 
Proarthropodes" 

Les Invértebrés - Painéis 19P 

Relations phyloheniques et 
stratigraphiques des 

Ammonites du Cretace 
(“Relações filogenéticas e 

estratigráficas dos Amonitas do 
Cretácio”) 

Painél de texto "Relations phyloheniques 
et stratigraphiques des Ammonites du 

Cretace" 

Les Invértebrés - Painéis 20P 

Relations phyloheniques et 
stratigraphiques des 

Ammonites du Jurassique 
(“Relações filogenéticas e 

estratigráficas dos Amonitas do 
Jurássico”) 

Painél de texto "Relations phylogeniques 
et stratigraphiques des Ammonites du 

Jurassique" 

Les Invértebrés - Painéis 21P 

Relations phyloheniques et 
stratigraphiques des 

Ammonites du Trias (“Relações 
filogenéticas e estratigráficas 
dos Amonitas do Triássico”) 

Painél de texto "Relations phylogeniques 
et stratigraphiques des Ammonites du 

Trias" 

Les Invértebrés - Painéis 22P 
Les Ammonoides de l’ere 

primaire: Goniatites et 
Clymenies (“Os amonoides da 

Painél de texto "Les Ammonoides de l’ere 
primaire: Goniatites et Clymenies" 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

era Primária: Goniatites e 
Clymenies”) 

Les Invértebrés - Painéis 23P Les Aptychus (“Os Aptychus”) Painél de texto "Les Aptychus" 

Les Invértebrés - Painéis 24P 

Repartition des Ammonites 
deroulees au secondaire 

(“Repartição dos amonitas do 
Secundário”) 

Painél de texto "Repartition des 
Ammonites deroulees au secondaire" 

Les Invértebrés - Painéis 25P Generalites sur les Ammonites 
Painél de texto "Generalites sur les 

Ammonites" 

Les Invértebrés - Painéis 26P Cephalopodes dibranchiaux 
Painél de texto "Cephalopodes 

dibranchiaux" 

Les Invértebrés - Painéis 27P Belemnites Painél de texto "Belemnites" 

Les Invértebrés - Painéis 28P Nautiloides Painél de texto "Nautiloides" 

Les Invértebrés - Painéis 29P Gastropodes Painél de texto "Gastropodes" 

Les Invértebrés - Painéis 30P Les Nerinees (“Os nerines”) Painél de texto "Les Nerinees" 

Les Invértebrés - Painéis 31P 
À la base de leur diversification 

(“A base da diversificação”) 
Painél de texto "À la base de leur 

diversification" 

Les Invértebrés - Painéis 32P 

Magnolia – Des fleurs à 
l’organisation archaique 
(“Magnolia – flores com 
organização arcaica”) 

Painél de texto "Magnolia – Des fleurs à 
l’organisation archaique" 

Les Invértebrés - Painéis 33P 
Angiospermes – Les plantes à 

fruits (“Angiospermas – as 
plantas com frutos”) 

Painél de texto " Angiospermes – Les 
plantes à fruits" 

Les Invértebrés - Painéis 34P 

Bennettitales – Un appareil 
reproducteur hermaphrodite 
(“Benetitales – um aparelho 
reprodutor hermafrodita”) 

Painél de texto "Bennettitales – Um 
appareil reproducteur hermaphrodite" 

Les Invértebrés - Painéis 35P 

Coniférophytes – Walchia: un 
conifère abondant au Permien 
(“Coníferpfites – Walchia: uma 

conífera abundante no 
Permiano”) 

Painél de texto "Coniférophytes – Walchia: 
um conifère abondant au Permien" 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Invértebrés - Painéis 36P 
Coniférophytes – Les premières 

grains (“Coníferofites – os 
primeiros grãos”) 

Painél de texto "Coniférophytes – Les 
premières graines" 

Les Invértebrés - Painéis 37P 

Cordaites – Un groupe éteint de 
la forêt houllère (“Cordaites – 

um grupo extinto de floresta de 
carvão”) 

Painél de texto "Cordaites – Um groupe 
éteint de la forêt houllère" 

Les Invértebrés - Painéis 38P 

Ginkgophytes – Un arbre aux 
ovules apparents (“Ginkgofites 

– uma árvore com óvulos 
aparentes”) 

Painél de texto "Ginkgophytes – Um arbre 
aux ovules apparents" 

Les Invértebrés - Painéis 39P 

Glossophytes – Glossopteris: 
un groupe de l’hémisohère sud 

(“Glossofites – Glossopteris: 
um grupodo hemisfério sul”) 

Painél de texto "Glossophytes – 
Glossopteris: um groupe de l’hémisohère 

sud" 

Les Invértebrés - Painéis 40P 

Cycadophytes – Des structures 
reproductrices intermédiaires 
(“Cycadofites – as estruturas 
reprodutores intermediárias”) 

Painél de texto "Cycadophytes – Des 
structures reproductrices intermédiaires" 

Les Invértebrés - Painéis 41P 
Spermatophytes – L’apparition 
de l’ovule (“Espermatofites – o 

aparecimento do óvulo”) 

Painél de texto "Spermatophytes – 
L’apparition de l’ovule" 

Les Invértebrés - Painéis 42P 

Archaeoptéridales – 
Archaeopteris: premiers arbres 

premières forêts 
(“Archaeopteridales – 

Archaeopteris: primeiras 
árvores primeiras florestas”) 

Painél de texto " Archaeoptéridales – 
Archaeopteris: premiers arbres premières 

forêts" 

Les Invértebrés - Painéis 43P 
Sphénophytes – Des plantes en 

articles (“Equisetopsida – 
plantas vasculares”) 

Painél de texto "Sphénophytes – Des 
plantes em articles" 

Les Invértebrés - Painéis 44P 

Lycophytes – Lepidodendron: 
parmi les premiers géants 

(“Lycophyta – Lepidodendrão: 
os primeiros gigantes”) 

Painél de texto " Lycophytes – 
Lepidodendron: parmi les premiers géants" 
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Les Invértebrés - Painéis 45P 

Lycophytes – Bois, Dichotomie, 
Sporanges sexués 

(“Lycophytas – madeiras, 
dicotomia, esporos sexuais”) 

Painél de texto "Lycophytes – Bois, 
Dichotomie, Sporanges sexués" 

Les Invértebrés - Painéis 46P 

Psilophytes, Rhyniophytes – 
Rhynia: la sortie des eaux 

(“Psilophyta, Rhyniophyta – 
Rhynia: a saída das águas”) 

Painél de texto "Psilophytes, Rhyniophytes 
– Rhynia: la sortie des eaux" 

Les Invértebrés - Painéis 47P 

Painél de texto "Algues – À 
l’origine de la diversité 

végétale"Algues – À l’origine de 
la diversité végétale (“Algas – a 
origem da diversidade vegetal”) 

Painél de texto "Algues – À l’origine de la 
diversité végétale" 

Les Invértebrés - Painéis 48P 
La Paléobotanique (“A 

paleobotanica”) 
Painél de texto "La Paléobotanique" 

Les Invértebrés - Painéis 49P 
Rudistes: morphologie des 

Radiolitidae (“Rudistas: 
morfologia dos Radiolitidae”) 

Painél de texto "Rudistes: morphologie des 
Radiolitidae" 

Les Invértebrés - Painéis 50P Rudistes (“Rudistas) Painél de texto "Rudistes" 

Les Invértebrés - Painéis 51P Inocerames (“Inoceramos”) Painél de texto "Inocerames" 

Les Invértebrés - Painéis 52P 

Bivalves heterocinchia: 
repartition stratigraphique des 

principales superfamilles, 
rapports phylétiques probables 

(“Bivalves heterocinchia: 
repartição estratigráfica das 

principais superfamilias, 
relatórios filéticos prováveis”) 

Painél de texto "Bivalves heterocinchia: 
repartition stratigraphique des principales 

superfamilles, rapports phylétiques 
probables" 

Les Invértebrés - Painéis 53P 

Schema phylogenique des 
bivalves Protobranchia et 
Pterimorphia (“Esquema 
filogenético dos bivalves 

Protobranquia e Pterimosphia”) 

Painél de texto "Schema phylogenique des 
bivalves Protobranchia et Pterimorphia" 

Les Invértebrés - Painéis 54P Bivalves Painél de texto "Bivalves" 
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Les Invértebrés - Painéis 55P Scaphopodes (“Scaphopoda”) Painél de texto "Scaphopodes" 

Les Invértebrés - Painéis 56P 

Polyplacophores et 
Monoplacophores 
(“Ploplacofores e 
monoplacofores”) 

Painél de texto "Polyplacophores et 
Monoplacophores" 

Les Invértebrés - Painéis 57P Annelides Painél de texto "Annelides" 

Les Invértebrés - Painéis 58P 

Evolution et relations 
phylogeniques probables chez 
les Bryozoaires (Evolução e 

relações filogenéticas prováveis 
dos Briozoários) 

Painél de texto "Evolution et relations 
phylogeniques probables chez les 

Bryozoaires" 

Les Invértebrés - Painéis 59P 

Morphologie et developement 
des Bryozoaires (“Morfologia e 

de desenvolvimento dos 
Briozoários”) 

Painél de texto "Morphologie et 
develipement des Bryozoaires" 

Les Invértebrés - Painéis 60P 

Diferentes modes de fixation 
des Brachiopodes (“Diferentes 

modos de fixação de 
Braquiopodes”) 

Painél de texto "Diferentes modes de 
fixation des Brachiopodes" 

Les Invértebrés - Painéis 61P 
Formes et types de 

Brachiopodes 
Painél de texto “Formes et types de 

Braquiopodes” 

Les Invértebrés - Painéis 62P 

Distribuition stratigraphique des 
principaux groupes de 

Brachiopodes (“Distribuição 
estratigráfica dos principais 
grupos de Braquiopodes”) 

Painél de texto "Distribuition 
stratigraphique des principaux groupes de 

Brachiopodes" 

Les Invértebrés - Painéis 63P 
Classification des Brachiopodes 

(“Classificação dos 
Braquiopodes”) 

Painél de texto "Sem título (tema: 
Classification des Brachiopodes)" 

Les Invértebrés - Painéis 64P Brachiopodes (“Braquiopodes”) Painél de texto "Brachiopodes" 

Les Invértebrés - Painéis 65P 
Exemple de recif corallien 

actuel (“Exemplo de recifes de 
corais atuais”) 

Painél de texto "Exemple de recif corallien 
actuel" 
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Les Invértebrés - Painéis 66P 

Répartition mondiale des récifs 
coralliens paléozoiques 

(“Repartição mundial dos 
recifes de corais paleozóicos”) 

Painél de texto "Répartition mondiale des 
récifs coralliens paléozoiques" 

Les Invértebrés - Painéis 67P 
Exemples de recifs coralliens 

fossils (“Exemplos de recifes de 
corais fósseis”) 

Painél de texto "Exemples de recifs 
coralliens fossiles" 

Les Invértebrés - Painéis 68P 

Répartition mondiale des 
principaux recifs post-

paléozoiques (“Repartições 
mundiais dos principais recifes 

pós-paleozóicos”) 

Painél de texto "Répartition mondiale des 
principaux recifs post-paléozoiques" 

Les Invértebrés - Painéis 69P 
Organisation des Hexacoralla 

(“Organização dos 
Hexacoralia”) 

Painél de texto "Organisation des 
Hexacoralla" 

Les Invértebrés - Painéis 70P 
Recifs paléozoiques (“Recifes 

paleozóicos”) 
Painél de texto "Recifs paléozoiques" 

Les Invértebrés - Painéis 71P 
Répartition actuelle des recifs 
coralliens (“Repartição atual 

dos recifes de corais”) 

Painél de texto "Répartition actuelle des 
recifs coralliens" 

Les Invértebrés - Painéis 72P Tetracorallia Painél de texto "Tetracorallia" 

Les Invértebrés - Painéis 73P Tabules Painél de texto "Tabules" 

Les Invértebrés - Painéis 74P Conulaires Painél de texto "Conulaires" 

Les Invértebrés - Painéis 75P Spongiaires Painél de texto "Spongiaires" 

Les Invértebrés - Painéis 76P 
Morphologies des Spongiaires 

(“Morfologia das esponjas”) 
Painél de texto "Morphologies des 

Spongiaires" 

Les Invértebrés - Painéis 77P Archaeocyathes Painél de texto "Archaeocyathes" 

Les Invértebrés - Painéis 78P 

Morphologie de quelques 
Foraminiferes paleogenes du 

bassin de Paris (“Morfologia de 
dos Foraminíferos 

paleogenicos da bacia de 
Paris”) 

Painél de texto "Morphologie de quelques 
Foraminiferes paleogenes du bassin de 

Paris" 
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Les Invértebrés - Painéis 79P Foraminiferes Painél de texto "Foraminiferes" 

Les Invértebrés - Painéis 80P 
Traces exogenes (“Traços 

exogenos”) 
Painél de texto "Traces exogenes" 

Les Invértebrés - Painéis 81P 
Painél de texto "Traces 

endogenes" 
Painél de texto "Traces endogenes" 

Les Invértebrés - Painéis 82P 
Painél de texto "Traces 

fossiles" 
Painél de texto "Traces fossiles" 

Les Invértebrés - Painéis 83P 
Painél de texto "Fossiles et 

fossilisation" 
Painél de texto "Fossiles et fossilisation" 

Les Invértebrés - Peças 
centrais 

A Vitrine 
Vitrine com  

Calcário com Vieiras 

Les Invértebrés - Peças 
centrais 

B Vitrine Vitrine com 6 fósseis sem identificação 

Les Invértebrés - Peças 
centrais 

C Vitrine 
Vitrine com 4 fósseis (Leviathania sautieri 
+ calcaire à Gryphaea arcuata + Antedon 

pinnulatus + Seirocrinus subangularis) 

Les Invértebrés - Peças 
centrais 

D Vitrine 
Vitrine com 3 fósseis (Paracenoceras 

giganteum + Paracenoceras giganteum + 
Lewesiceras sp.) 
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Les Invértebrés - Peças 
centrais 

E Vitrine 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I- Sigilaria elegans + fóssil sem 

identificação + folha fossilizada sem 
identificação + Nelumbium protospeciosum 

+ Sigillaria mamillaris 
II- Fóssil sem identificação + 

Lepidodendron sp. + Sigillaria elegans + 
Sigillaria scutellata + Calamites 

approximatus + Incertae sedis + Populus 
tremula + fóssil não identificado + 

Anoectomeria media 
III- Palmoxylon sp. + fóssil arredondado 

não identificado + Stigmariopsis abbreviata 
+ “vitrine em cours d’instalation” + 2 

fósseis de Peeopteris candolliana + fóssil 
central sem identificação + Clathropodium 

foratum + fóssil sem identificação 
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Les Invértebrés - Peças 
centrais 

F Vitrine 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I- 2 fósseis não identificados + Diospyros 
rugosa, Quereus paraeilex e um fóssil de 
flor não identificado + Sabal major e caixa 

com espécime + Nymphaea gypsorum, 
Nymphaeites sp. e Nymphaea gypsorum + 
3 fósseis de Anoectomeria brongniarti + 2 
fósseis não identificados e macroesporos 

de Sigillaria + óvulo de Pachytesta 
gigantea e 2 fósseis não identificados + 3 

fósseis de Sequoia tournalii  
II- Cone + Voltzia heterophylla + cone de 
Pinus glyptocarpa + Cedrus sp. + cone 

masculino de Pinus pseudopinea + cone 
de Pinus consimilis + cone de Callitrites 
brongniarti + molde de cone de Pinus 

sterrolepis + cone de Pinus sterrolepis + 
coco de Nipaldites burtini + 2 faces de 
fruta de palmeira Nipaldites burtini + 
estróbilo de Lepidostrobus meunieri 

III-  Estróbilo de Lepidostrobus meunieri + 
frutificação de Annularia stellata + 

ilustração “Le cycle des mousses” + cone 
de Pinus gompholepis + ilustração “Le 
cycle des plantes à fleurs et à fruits” + 

contra-molde de Nipadites burtini + folha e 
fruto de Nymphaea ameliana + ilustração 

“Le cycle des fougères” 

Les Invértebrés - Peças 
centrais 

G Vitrine 
Vitrine com Lewesiceras sp. + fóssil não 

identificado + Acrioceras sp. 

Les Invértebrés - Peças 
centrais 

H Vitrine 
Vitrine com molde de Mixopterus kiaeri + 

legenda com texto + molde de 
Megarachne servinei + foto de 
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Megarachne servinei + legenda com texto 
Megarachne servinei 

Les Invértebrés - Peças 
centrais 

I Vitrine Vitrine vazia 

Les Invértebrés - Peças 
centrais 

J Vitrine Vitrine com Scutella paulensis 
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APÊNDICE 22 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: “Os Invertebrados” (Les Invertebrés) 

Número no mapa: 37P 

Painél: "A origem da diversidade vegetal" (À 

l’origine de la diversité végétale)  

Texto original: Les algues vertes et rouges, 

unicellulaires et pluricellulaires, se développent et se 

diversifient le long des côtes océans depuis de 500 

millions d’années (Ma), formant des dépôts 

sédimentaires importants. La craie est le résultat de 

l’accumulation des restes d’algues unicellulaires 

planctoniques, les coccolithophoridées. Les 

charophytes, connues dès du Silurien (440 Ma), se 

distinguent des autres algues vertes par une structure anatomique et une architecture complexes qui les rapprochent des plantes 

terrestres.  
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Tradução: As algas verdes e vermelhas, unicelulares e pluricelulares, desenvolveram e se diversificaram ao longo das costas do 

oceano a partir de 500 milhões de anos atrás (Ma), formando grandes depósitos sedimentares. O giz é o resultado do acúmulo de 

restos de algas planctônicas unicelular, os coccolithophoridées. Os Carófitas, comuns no Siluriano (440 Ma), distinguem-se das outras 

algas verdes por sua estrutura anatômica e uma arquitetura complexa que se aproxima das plantas terrestres. 
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APÊNDICE 23 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: “Os Invertebrados” (Les Invertebrés) 

Número no mapa: 129V 

Painél: "Estromatolitos: Testemunhas de as primeiras formas de vida" (Stromatolites: 

les témoins des premières formes de vie)  

Texto original: Depuis près de quatre milliards d’années, en marge des océans, les 

cyanobactéries édifient par un processus biologique des structures rocheuses 

nommées stromatolites: cette minéralisation, à partir d’éléments dissous dans l’eau, 

englobe de la matière organique bactérienne. Les cyanobactéries, réalisant la 

photosynthèse, sont à l’origine de la modification de notre atmosphère aujourd’hui 

riche en oxygène. 

 

Tradução: Por quase 4 bilhões de anos, às margens dos oceanos, as cianobactérias 

construíram através de um processo biológico estruturas rochosas chamadas 

estromatólitos: esta mineralização de elementos dissolvidos na água, incluem matéria 

orgânica bacteriana. Cianobactérias, fazem fotossíntese e são responsáveis por 

modificar a nossa atmosfera, hoje rica em oxigênio. 
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APÊNDICE 24 

 

 

Tabela da exposição “Os Vertebrados” da Galerie d’Anatomie compare et Paléontologie do Muséum 

National d’Histoire Naturelle de Paris 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

1V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Fóssil sem identificação 

II – Fóssil de Trachodon mirabilis 
III – Fóssil sem identificação 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

2V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Reconstituição “Schistes de Burgess” 

de um mar do Cambriano 
II – Reconstituição “Sacabamba” de um 

mar do Ordoviciano 
III – Reconstituição “Rhynie” de um 

pântano do Devoniano 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

3V 
Des plaques et des épines 

("Placas e espinhos") 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – 8 vértebras 

II – Ilustração de Lexovisaurus 
durobrivensis + vértebras caudais 

III – Placa de texto “Des plaques et des 
épines” + 3 ossos não identificados + 

legenda com texto “Lexovisaurus 
durobrivensis (Molde)” 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

4V 
Un des tout premiers vertébrés 

("Uma das primeiras 
vértebras") 

Ilustração + molde de fóssil de 
Sacabambaspis janvieri + placa de texto 
“Un des tout premiers vertébrés” + fóssil 
de Sacambaspis janvieri + legenda com 

texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

5V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Acrocidaris aff.nobilis + 

Dorsoplanitoides triplicatus + Septaliphoria 
gr.obtusa + Bélemnite 

II – Belonostomus + Pholydophorus sp. + 
Ophiopsis 

III – Steneosaurus priscus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

6V 
Les osteotraci ("Os 

osteostráceos") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les osteotraci” 

II – Drepanaspis gemuendenensis + 
reconstituição de Pteraspis rostratus + 
Doryaspis arctica + Doryaspis arctica + 

Larnovaspis goujeti + Doryaspis nathorsti 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

7V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Leptodaurus pulchellus + fóssil sem 

identificação + Piocormus laticeps + 
Eurysternum sp. 

II – Proscinetes sp. + Ophiure + 
Cycadopterys + fóssil sem identificação + 

Plegiocidaris marginata 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

8V Vitrine lateral 

Reconstituição de Lasanius sp. + molde de 
Pterolepis nitidus + molde de 

Pharyngolepis oblonga + reconstituição de 
Birkenia sp. + reconstituição de 

Petromyzon marinus + Parameteiraspis sp. 
+ Parameteoraspis hoegi + reconstituição 

de Cephalaspis lyelli 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

9V Vitrine lateral Crânio de Elosuchus cherifiensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

10V 
Les poissons cuirasses ("Os 

peixes placodermos") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les poissons 

cuirasses” 
II – Acanthodies + 2 fósseis de 

Diplacanthus longispinus + 2 fósseis de 
Coccosteus oblongus + reconstituição sem 

identificação + 2 fósseis de Coccosteus 
oblongus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

11V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Falange de Cristatusaurus lapparenti 

II – Placa “Vitrine em cours d’installation” + 
miniatura + focinho de Spinosaurus 

maroccanus + 12 garras sem identificação 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

12V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – 2 fósseis de Pterichthys + 2 fósseis de 
Pterichthys milleri + Pterichthys milleri + 

Pterichthys oblongus 
II – Reconstituição sem identificação + 

fóssil sem identificação + fóssil sem 
identificação + Bothriolepis canadensis + 
Bothriolepis canadensis + 2 fósseis de 

Bothriolepis canadenses + reconstituição 
de Bothriolepis 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

13V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Reconstituição “Montana” de um ninho 

de Maiasaura 
II – Modelo de embrião de dinossauro em 

ovo + fóssil com ovos 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

14V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras:  
I – Reconstituição de Taflialicthys lavocati 

+ Homosteus milleri 
II – Reconstituição “Golfe Batle” de um mar 

no Devoniano 
III – Molde de Dunkleosteus marsaisi 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

15V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Ilustração de Protoceratops + ovo de 

Protoceratops andrewsi + ovo de 
Saurópode + ovo de Oviraptor 

philoceratops  
II – 2 ovos de Hypselosaurus + fóssil sem 

identificação 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

16V 
Les poissons cuirasses ("Os 

peixes placodermos") 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Painél de texto 
“L’evolution des Actinopterygiens”II – 2 

fósseis de Boreosomus gillioti + 3 fósseis 
de Parasemionotus labordei + 3 fósseis de 

Perleidus madagascariensis (tipo) + 2 
fósseis sem identificação + fóssil sem 

identificação + reconstituição de 
Actinopterygien paleoniscide 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

17V 

Roy Chapman Andrews et les 
expéditions paléontologiques 

américaines em Mongolie ("Roy 
Chapman Andrews e as 

expedições paleontológicas 
americanas na Mongolia") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Placa de texto “Roy Chapman Andrews 

et les expéditions paléontologiques 
américaines em Mongolie” + crânio de 

Protoceratops andrewsi + reconstituição 
de crânio de Parasaurolophus 

II – Molde de pata posterior esquerda de 
Plateosaurus poligniensis + molde de 
fragmento de crânio de Stygimoloch 

spinifer + molde de crânio de Gallimimus 
bullatus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

18V Vitrine lateral 
Lepidotus elvensis + Pachycormus 

esocinus + Pachycormus macropterus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

19V 
Des dinosaures aux oiseaux 
("Dos dinossauros às aves") 

Vitrine com 4 prateleiras: 
I – Painél com texto “Des dinosaures aux 

oiseaux” + com tabela evolutiva 
II – Molde de fóssil de Archaeopteryx 

lithographica 
III – Ilustração 

IV – Molde de reconstrução osteológica de 
Bambiraptor feinbergi + legenda com texto 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

20V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto sem título 

II – Lepidotus laevis + Gaturus furgatus + 
Pholidophorus segusianus + Euthynothus 

incognitus + fóssil sem identificação + 
Dapedius granulatus + 2 fósseis de 

Lepidotus maximus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

21V 

Les oiseaux du Passé: quando 
les poules avaient des dents 

("Os peixes do passado: 
quando as galinhas tinham 

dentes") 

Vitrine com 4 prateleiras:I – Painél de texto 
lateral “Les oiseaux du Passé: quando les 

poules avaient des dents”II – 
Reconstrução osteológica de ave sem 

identificação + reconstrução osteológica 
de Palaelodus ambiguusIII – Reconstrução 
osteológica de Raphus cucullatus (Dodo) + 

reconstituição de DodoIV – Molde de 
reconstrução osteológica de Concornis 

lacustris + molde de reconstrução 
osteológica de Iberomesornis romerali + 
reconstrução osteológica de Ludiortyx 

hoffmanni + molde de reconstrução 
osteológica de Archaeopteryx lithographica 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

22V 
Les Téleostéens ("Os 

teleostenes") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les Téleostéens” 
II – 2 fósseis de Chaetodon ficheuri + 

Scorpaena jeanneli + Clupea gaudryi + 2 
fósseis de Leptotrachelus gracilis + 2 

fósseis de Smerdis isabellae + Leptolepis 
dubius + 2 fósseis de Tselfatia formosa + 

Ctenothrissa vexillifer 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

23V 

Les dinosaures carnivores 
apparentés aux oiseaux ("Os 

dinossauros carnivoros 
relacionados com aves") 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “Les dinosaures 

carnivores apparentés aux oiseaux”  
II - Molde de reconstrução osteológica de 

Compsognathus longipes 
III – Compsognathus longipes + ilustração 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

24V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Palaeorhynchus altivelis (tipo) + 

Parachanos aethiopicus 
II – Scomberomorus speciosus + 

Spaniodon latus + Scombroclupea 
macrophthalma 

III – Fóssil sem identificação + Rhinellus 
damoni + Osmeroides megapterus + fóssil 

sem identificação + Chirotriz libanicus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

25V 
Vitrine lateral l “Les oiseaux:  

des dinosaures aux bras 
transformes em ailes” 

Vitrine com 4 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “Les oiseaux:  

des dinosaures aux bras transformes em 
ailes” 

II – Reconstituição de Archaeopterix 
lithographica 

III - Molde de mão de Deinonychis 
antirrhopus + rádio e cúbito de 

Dromaeosauridé indéterminé + rádio e 
cúbito de Buteo buteo (Buse) 

IV - Molde de reconstrução osteológica de 
Dromaeosaurus sp. 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

26V 

Les oiseaux:  des dinosaures 
aux bras transformes em ailes 
("As aves: dinossauros cujos 
braços se transformaram em 

asas") 

Vitrine com 3 prateleiras:I – 4 fósseis sem 
identificaçãoII – 3 fósseis sem 
identificaçãoIII – 7 fósseis sem 

identificação + placa com texto “Les 
fossiles de Monte Bolea (Italie)” 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

27V 

Les oiseaux: des dinosaures à 
l’arrière-train modifié ("Aves: 

dinossauros com a extremidade 
traseira modificada") 

Vitrine com 4 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “Les oiseaux: des 

dinosaures à l’arrière-train modifié” 
II - Reconstrução osteológica de 

Compsognathus longipes 
III – Esqueleto de Chrysolophus pictus 

(Faisão dourado) 
IV – Esqueleto de Alligator mississipiensis 

(Alligator do Mississippi) 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

28V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Alosa elongata + Myctophum 

microsoma + Crenilabrus pellegrini + 
Scomber colias + 2 fósseis de Gobius 

aidouri 
II – Etrumeus boulei + Sudis sphekodes + 

Paralepis albyi + Myctophum licatae + 
Photichthys larteti  

III – Leuciscus oeningensis + Syngnathus 
albyi + Rhinellus ferox + Tinca leptosoma + 

Morone ubenoi 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

29V 
Premiers mammifères 

("Primeiros mamiferos") 

Vitrine com 4 prateleiras: 
I – Painél de texto “Premiers mammifères” 
II – Molde de Sinodelphys szalayi + molde 

de Eomaia scansoria + ilustração de 
Eomaia scansoria + placa de texto 
“Premiers mammifères modernes” 

III – Placa de texto “Ptilodus: mâchoires 
supérieure et inférieure grossies 7 fois” + 2 

fragmentos de de maxilar + molde de 
crânio e esqueleto parcial de Tombaatar 

sabuli + molde de crânio de Catopsbaatar 
catopsaloides + molde de esqueleto de 

Ptilodus kummae + placa de texto 
“Multituberculés” 
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IV – Reconstituição “Alberta” de uma 
paisagem ao final do Cretáceo 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

30V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Undina cf. penicillata  
II – Undina penicillata 

III – 3 fósseis de Triptyque 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

31V 
Les mammifères Paleocênes 
de Cernay ("Os mamíferos do 

Paleoceno de Cernay") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les mammifères 

Paleocênes de Cernay” 
II – Arctocyon primaevus + legenda com 

texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

32V 
Les Dipneustes et les 

Coelacanthes ("Dipnoicos e 
Coelacanthiformes") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les Dipneustes et les 

Coelacanthes” 
II – Dente de Ceratodus kaupi + esqueleto 
de Neoceratodus forsteri + Palaedaphus 

insignis 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

33V 

La diversité des vertébrés 
trouvés dans les gisements de 
Cernay-lès-Reims et du Mont 

de Berru - Marne ("A 
diversidade dos vertebrados 

encontrados nos depósitos de 
Cernay-lès-Reims e do Monte 

de Berru - Marne") 

Vitrine com 2 prateleiras:I – 2 ilustrações + 
2 mandíbulas de Plesiadapis tricuspidens 
+ reconstrução osteológica de Plesiadapis 
cookei + crânio de Arctocyon primaevus + 
crânio de Arctocyonides arenae + crânio e 

mandíbula de Pleuraspidotherium 
aumonieriII – Crânio, carapaça e fêmur de 
Trionyx sp. + 31 dentes, 3 vértebras e 2 

pálatos de peixes + placa “La diversité des 
vertébrés trouvés dans les gisements de 
Cernay-lès-Reims et du Mont de Berru 

(Marne)” + 4 vértebras, clavícula e fêmur 
de Simoedosaurus lemoinei + crânio de 

Champsosaurus sp. + crânio, mandíbula, 
fêmur, 2 vértebras e 2 placas dérmicas de 

aff. Diplocynodon sp. + tíbio-métatarso, 
tarso-métatarso e bacia de Gastornis 

edwardsii 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

34V Vitrine lateral Vitrine vazia 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

35V 
Les vertébrés du gypse du 

basin de Paris ("Os vertebrados 
do gipso da bacia de Paris") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les vertébrés du gypse 

du basin de Paris” 
II – Pata dianteira de Anoplotherium 

commune + face inferior do crânio de 
Palaeotherium crassom + face interna do 

crânio de Ceropotamus parisienses + 
mandíbula de Palaeotherium medium + 
face interna de crânio de Palaeotherium 

medium + crânio de Anoplotherium 
commune + crânio de Palaeotherium 

curtum + crânio e mandíbula de 
Paraplagiolophus codiciense + pata 

esquerda completa de Anaplotherium 
commune + mandíbula de Palaeotherium 

medium 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

36V 

Les Crossopterygiens 
rhipidistiens 

("OsCrossopterygiens 
rhipidistiens") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les Crossopterygiens 

rhipidistiens” 
II – 2 fósseis de Paraceratodus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

37V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Pata posterior 
esquerda de Palaeotherium medium + 
crânio de Palaeotherium Magnum + 2 

fósseis de Palaegithalus cuvieri + dentição 
superior de Plagiolophus minor + pata 

anterior direita de Palaeotherium medium 
+ mandíbula de Plagiolophus minor + 

mandíbula de Palaeotherium Magnum + 
fóssil sem identificação + pata posterior de 

Palaeotherium crassumII – Crânio 
incompleto de Palaeotherium curtum + 

vértebra dorsal de Palaeotherium medium 
+ ilustração de Peratherium cuvieri + 2 

moldes de fósseis de Peratherium cuvieri + 
legenda com texto + maxilar de 

Palaeotherium Magnum + fóssil sem 
identificação + face inferior de crânio de 

Dichobune leporinum + molares superiores 
de Palaeotherium latum + 2 fósseis de 

metacarpos de Palaeotherium crassum + 
rádio de Palaeotherium crassum + 

mandíbula de Xiphodon gracile + crânio de 
Palaeotherium crassum + 2 fósseis sem 
identificação + Palaeotherium Magnum 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

38V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto  

II – 2 fósseis sem identificação + 
Holoptychius + Eusthenopteron + 
Holoptychius + Eusthenopteron + 

reconstituição de Osteolepis + 
Eusthenopteron + fóssil sem identificação 

+ Holoptychius 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

39V Vitrine lateral Vitrine vazia 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

40V Ichthyostegalia 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Ichthyostegalia” 

II – Molde de Acanthostega + molde de 
Ichthyostega + molde de Ichthyostega + 
placa de texto “La plus ancienne piste de 

quadrupede” + icnofóssil + fóssil sem 
identificação + placa de texto “Quand les 
mains avaient six doigts” + Ichthyostega 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

41V Vitrine lateral Vitrine vazia 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

42V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Imagem de Mastodonsaurus + fóssil de 

Archegosaurus decheni 
II – Actinodon frossardi + 4 fósseis de 

Benthosuchides + fóssil sem identificação 
+ mandíbula de Rhinesuchus cf. 

senekalensis + Archegosaurus decheni + 
Eryops megacephalus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

43V 
Mammifères Lutétiens de 

Messel ("Mamíferos parisienses 
de Messel") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Mammifères Lutétiens 
de Messel” + Kopidodon macrognathus 

II – Leptictidium auderiense + 
Archaeonycteris trigonodon + 
Palaeochiropteryx tupaiodon + 

Paroodectes feisti + Macrocranion 
tupaiodon 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

44V Stegocéphales 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Painél de texto 
“Stegocéphales”II – Fóssil sem 

identificação + Mastodonsaurus + dente de 
Mastodon giganteus + Trematosaurus 
brauni + Parotosaurus nasutus + fóssil 

sem identificação + Trematosaurus brauni 
+ fóssil com legenda ilegível 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

45V Vitrine lateral 
Crânio e mandíbula de Coryphodon oweni 

+ 2 fragmentos de Pachyaena gigantea 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

46V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Reconstituição “Joggings” de uma 

floresta do Carbonifero 
II – Reconstituição “Grès à Voltzia” de uma 

paisagem do Triássico 
III – Crânio e mandíbula de Dimetrodon 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

47V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras:  
I – 4 fósseis de Dacrytherium cayluxi + 2 
fósseis de Diplobune secundarium + 8 
fósseis de Dacrytherium ovinum + 10 
fósseis de Cainotherium commune  

II – Fragmento de mandíbula de 
Anthracotherium Magnum + Bufo servatus 

+ 11 fósseis de Entelodon Magnum + 
Anoplotherium commune + fragmento de 
mandíbula esquerda de Anaplotherium 

commune + 5 falanges de Schizotherium 
modicum + Pseudorhinolophus antiquues 

+ 2 fósseis de Schizotherium modicum 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

48V 
Neoténie chez les 

Stegocéphales ("Neotenia dos 
Stegocefalos") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Neoténie chez les 

Stegocéphales” 
II – Dvinosaurus + fóssil sem identificação 

+ Stégocéphalé + Derwentea, 
Chomatobatrachus halei, 

Chomatobatrachus halei, Deltasaurus 
kimberleyensis, Blinasaurus townrowi, 
Blinasaurus townrowi e Blinasaurus 

townrowi + placa de texto “Les 
Stégocéphales triasiques de Tasmanie” 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

49V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Porção do 
crânio de Plagiolophus minor + 4 fósseis 
de Plagiolophus annectens + dentição 
superior de Palaeotherium Magnum + 
dentição superior de Palaeotherium 
curtumII – Mandíbula de Pterodon 

dasyuroides + mandíbula de 
Palaeotherium medium + 8 coprólitos de 

Hyaenodon + dentição de leite de 
Hyaenodon cayluxi + crânio de pterodon 
dasyuroides + maxilar de Aceratherium 

filholi (tipo) + 10 fósseis de Stenoplesictis 
cayluxi 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

50V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Protobatrachus” 
II – 2 fósseis de Protobatrachus + 

Traumastosaurus gezei + legenda com 
texto + Palaeobatrachus diluvianus + 

Palaeobatrachus diluvianus + Rana pueyoi 
+ Palaeobatrachus diluvianus + Rana 

pueyoi + Rana pueyoi + Rana aquensis + 
2 fósseis de Rana aquensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

51V 
Le gisement de Saint Gérand le 

Puy ("O depóstio de Saint 
Gérand le Puy") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Le gisement de Saint 

Gérand le Puy” 
II – Reconstituição osteológica de Anas 

blanchardi + ovo de ave + crânio e ossos 
de Larus elegans + carapaça de 

Ptychogaster emydoides + ovos de 
tartaruga terrestre 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

52V Seymouria 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Seymouria” 

II – Cricotus + Seymouria + imagem de 
Seymouria 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

53V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: I – Mandíbulas 
de Steneofiber eseri, Potamotherium 
valentoni e Cynelos lemanensis + 12 

fósseis de Viverra antiqua + 6 fósseis de 
Viverra antiqua + Viverra antiqua + crânio 
de Plesictis lemanensisII – 10 fragmentos 

de dentição superior e inferior de 
Hyotherium major + crânio de Hyotherium 

major + crânio e mandíbula de 
Amphitragulus lemanensis III – Amphicyon 

giganteus + 4 crânios de Cainotherium 
laticurvatum + crânio de Lutrioctis 

valentoni + crânio, palato, mandíbula, 
úmero e fêmur de um Potamotherium 

valentoni + 2 crânios de Steneofiber eseri 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

54V Les Cotylosauriens 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les Cotylosauriens” 
II – Diadectes + 4 fósseis de Empedias 

molaris + fóssil sem identificação + 
Captorhinus + Elginia mirabilis 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

55V Vitrine lateral 

Membro anterior incompleto de 
Diaceratherium aurelianense + crânio de 
Diaceratherium aurelianense + membro 
posterior incompleto de Diaceratherium 

aurelianense 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

56V Vitrine lateral 
Molde de Scutosaurus + molde de 

Labidosaurus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

57V 
Sable de l’Orléanais ("As areias 

de Orléanais") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Mandíbula de Brachypotherium 

aurelianensis + painél de texto “Sable de 
l’Orléanais” + incisivo superior de 

Brachyodus onoideus + 5 maxilares e 
mandíbulas de Palaeocherus aurelianensis 
+ 3 fósseis de Sus lockarti (tipo) + chifre de 

Procervulus 
II – Rhinoceros aurelianense + 3 fósseis 

de Mastodon angustidens + mandíbula de 
Deinotherium cuvieri 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

58V Les Diapsides ("Os diapsidia") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les Diapsides” 

II – Molde de Sauranodon incisivus + 
Homaeosaurus maximiliani + Euparkeria 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

59V 
Evolution des équidés 

("Evolução do equinos") 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Painél de texto “Evolution des équidés”  

II – Fóssil sem identificação 
III – Molde de reconstituição oesteológica 

de Hyracotherium vasacciense 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

60V 

Mary Anning et Georges 
Cuvier: deux acteurs de la 

découverte et de l’étude des 
premiers restes d’ichthyosaures 

et de plésiosaures ("Mary 
Anning e Georges Cuvier: dois 

atores da descoberta e do 
estudo dos primeiros restos de 
ichthyosauros e plesiosauros") 

Vitrine com 2 prateleiras:I – 
Metriorhynchus superciliosusII – Fóssil 

sem identificação + Ichthyosaurus 
tenuirostris + placa de texto “Mary Anning 

et Georges Cuvier: deux acteurs de la 
découverte et de l’étude des premiers 

restes d’ichthyosaures et de plésiosaures” 
+ Ichthyosaurus communis 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

61V 
Sortir de la forêt ("Saida da 

floresta") 

61- Vitrine com 5 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “Sortir de la forêt” 

II – Molde de crânio de Hyracotherium 
vasacciense venticolum 

III – Crânio de Equus sanmeniensis 
IV – Molares superiores de Hyracotherium 

cf. leporinum + dentição superior de 
Mesohippus bairdi + molde de dentição 

superior de Parahippus vellicans + molde 
de dente superior de Merychippus + molde 

de dente superior de Equus occidentalis  
V – Molde de pata anterior de 

Hyracotherium + molde de pata anterior de 
Mesohippus + molde de pata anterior de 
Parahippus + molde de pata anterior de 

Merychippus sejunctus + pata anterior de 
Equus sanmeniensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

62V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Gavialis macrorhynchus 

II – Steneosaurus pepini + Stenosaurus + 
Ichthyosaurus quadriscissus + fóssil com 

legenda ilegível + Ichthyosaurus 
burgundiae 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

63V 
La belle époque des Hipparions 
("A bela época dos hiparions") 

Vitrine com 5 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “La belle époque 

des Hipparions” 
II – Molde de crânio de Hipparion afarense 

III – Crânio de Hipparion gracile 
IV – Molde de Sínfise mandibular de 
Hipparion cf. cornelianum + molde de 

mandíbula de Hipparion crassum + molde 
de pré-molar superior de Hipparion 

crassum 
V – Pata posterior de Hipparion gracile + 

molde de fragmento distal do 3o metatarso 
de Hipparion periadricanum + molde de 3o 
metatarso de Hipparion afarense + molde 
de 3o metatarso de Hipparion cf. longipes 

+ 3o metatarso de Hipparion crassum 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

64V Vitrine lateral 
Vitrine com 2 prateleiras:I – Molde de 

Askeptosaurus italicusII - Pleurosaurus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

65V 
Chevaux et autres équidés 

modernes ("Cavalos e outros 
equideos modernos") 

Vitrine com 5 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “Chevaux et 

autres équidés modernes”  
II – Crânio de Equus stenonis 

III – Crânio de Equus mauritanicus + 
crânio de Equus hemionus 

IV – Crânio de Equus caballus gallicus + 
pré-molares superiores de Equus caballus 

gallicus  
V – Pata posterior de Equus tabeti + 3o 

metatarso de Equus sanmeniensis + 
molde de 3o metatarso de Equus 

hydrintinus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

66V Mosasauridés 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Placa de texto “Mosasauridés” + 

ilustração 
II – Maxilar de Prognathodon 

compressidens + porção do crânio de 
Platecarpus somenensis + crânio de 

Tylosaurus gaudryi + placa 
“Sauropsides/Squamates/Mosasauridés” + 
maxilar de Prognathodon mosasauroides 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

67V 
Un trampolino dans le doigt 
("Um trampolim no dedo") 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Painél de texto “Un trampolino dans le 

doigt” 
II – Vídeo (desligado) 

III – Bloco com ossos de Mont Leberon 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

68V 
L’évolution des ptérosaures ("A 

evolução dos pterosauros") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Placa de texto “L’évolution des 

ptérosaures” + molde de 
Rhamphorhynchus muensteri 

II – Molde de Aurorazhdarcho micronyx + 
Arambourgiania philadelphiae + 

Cyenorhamphus suevicus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

69V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Antilope 
clavata + dentição superior de Dicrocerus 

elegans + mandíbula de Dicrocerus 
elegans + fóssil sem identificação + chifre 

de Dicrocerus elegans + chifre de 
Dicrocerus elegans + crânio com chifres 

de Dicrocerus elegans + fóssil sem 
identificação + chifre de Dicrocerus 

elegans + fóssil sem identificaçãoII – Pata 
anterior esquerda de Chalicotherium 
grande + pata posterior esquerda de 

Chalicotherium grande + mandíbula de 
Plithocyon armagnacens + fóssil sem 

identificação + fragmento de mandíbula de 
Martes sansaniensis + mandíbula de 

Amphicyon major + fragmento de 
mandíbula de Amphicyon major + maxilar 

esquerdo de Chalicotherium grande + 
mandíbula de Chalicotherium grande 

jovem + maxilar direito de Chalicotherium 
grande + mandíbula esquerda de 

Chalicotherium grande + 4 fósseis de 
Procervulus aurelianensis + maxilar de 

Amphicyon major + maxilar de Amphicyon 
major 



 

374 
 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

70V 
Qu’est-ce qu’um ptérosaure? 
("O que é um pterosauro?") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Placa de texto “Qu’est-ce qu’um 

ptérosaure?” + molde de 
Rhamphorhynchus muensteri 

II – Pterodaustro guinazui + 3 moldes de 
fóssil de Petanodon longiceps 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

71V 
Le gisement de Maragha ("O 

depósito de Maragha") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Mandíbula incompleta de Adcrocuta 

eximia + mandíbula esquerda incompleta 
de Indarctos maraghanus + crânio e 

mandíbula Choerolophodon pentelici + 
placa de texto “Le gisement de Maragha” 

II – Crânio de Iranotherium morgani 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

72V Vitrine lateral Vitrine continuação da vitrine 74 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

73V 
Le gisement de Pikermi ("O 

depósito de Pikermi") 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Painél de texto 
“Le gisement de Pikermi”II – Ancylotherium 

pentelici + membro anterior de Hystrix 
primigênia + crânio de Palaeothragus 
roueni + mandíbula de Helladotherium 

duvernoyi + dentição superior de 
Palaeotragus roueni + porção do crânio de 
Paleoreas lindermayeri + porção do crânio 
de Oioceros rothi + 2 crânio de Palaeoreas 

lindermayeri 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

74 Thalassocnus natans 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Reconstrução osteológica de 

Thalassocnus natans 
II – Reconstutição de Thalassocnus natans 

+ Acrophoca longirostris + legenda 
“Thalassocnus natans” + Piscophoca 

pacifica + crânio e mandíbula de 
Spheniscus urbinai 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

75V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Fóssil alongado sem identificação + 

fóssil sem identificação + crânio de 
Hipparion gracile + crânio de Hipparion 

gracile + pata anterior de Hipparion gracile 
II – Pata posterior esquerda de Hipparion 
prostylum + pata posterior de Ictitherium 

robustum + crânio de Ictitherium robustum 
+ sínfise mandíbular com incisivos e 

canino esquerdo de Hipparion prostylum + 
crânio de Ictitherium orbignyi + mandíbula 
de Crocuta eximia + palato e vértebras de 

Ictitherium hipparionus + mandíbula de 
Simocyon prinmigenius + crânio de 

Crocuta eximia + fóssil sem identificação + 
mandíbula inferior e superior de Hyaenictis 
graeca + pata esquerda de Panthera sp. + 
membro anterior direito de Machairodus 

giganteus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

76V 

Adaptations à la vie aquatique: 
cas de la formation Pisco 

("Adaptações à vida aquatica: o 
caso da formação Pisco") 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Ilustração + placa de texto “Adaptations 

à la vie aquatique: cas de la formation 
Pisco” 

II – Crânio de Lomacetus ginsburgi + 
crânio e mandíbula de Atocetus iquensis + 

3 dentes de Carcharocles megalodon 
III – Crânio, mandíbula esquerda, 

vértebras cervicais e membro anterior 
direito de Piscobataena nana 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

77V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Pálato com 
dentes superiores de Sus erymanthius + 
crânio de Sus erymanthius II – Crânio de 
Dicerorhinus orientalis + mandíbula de 

Rhinoceros pachygnathus + mandíbula de 
Dicerorhinus orientalis + dentição superior 

de Dicerorhinus orientalis + dentição 
superior de leite de Diceros pachygnathus 

+ crânio de Diceros pachygnathus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

78V 

Odobenocetops, le cétecé qui 
paraît marcher sur ses dents 

("Odobenocetops, a baleia que 
poderia andar sobre os 

dentes") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Odobenocetops leptodon 

II – Reconstituição da cabeça de um 
Odobenocetops + crânio de 

Odobenocetops peruvianus + ilustração + 
placa de texto “Odobenocetops, le cétecé 
qui paraît marcher sur ses dents” + crânio 

de Odobenocetops peruvianus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

79V 
Le pliocene de Montpellier et du 

Roussillon ("O Plioceno de 
Montpellier e Roussillon") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Le pliocene de 

Montpellier et du Roussillon”  
II – Mastodon brevirostris + porção anterior 

do crânio de Felsinotherium serresi + 
maxilar de Agriotherium insignis + 2 dentes 
de Isurus hastalis + mandíbula de Parabos 

cordieri + porção da mandíbula de 
Felsinotherium serresi + mandíbula com 

pré-molares intermediários de Pristiphoca 
occitania + I, III e IV metacarpos direitos 
de Dicerorhinus megarhinus + presa de 

Anancus arvernenesis + fóssil sem 
identificação + porção do crânio de 

Parabos cordieri 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

80V 
Origine et évolution des 
éléphants ("A origem e 

evolução dos elefantes") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Origine et évolution des 

éléphants” 
II – Crânio de Choerolophodon pentelici 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

81V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Dentes superiores de Dicerorhinus 

megarhinus + mandíbula de Ursus 
ruscinensis + porção do crânio com chifre 
de Alephis lyrix + II, III e IV metacarpos 

esquerdos de Hipparion crassum + crânio 
de Alephis lyrix 

II – Ilustração de Alephis tigneresi + 
esqueleto semicompleto de Alephis 

tigneresi 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

82V 
L’évolution des molaires ("A 

evolução dos molares") 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Painél de texto 
lateral “L’évolution des molaires”II – 
Phosphatherium escuilliei + Phiomia 

serridens + Deinotherium giganteum + 
Zygolophodon turicensis + Gomphotherium 
angustidens + Tetralophodon longirostris + 
Mammut borsoni + Mammut americanum + 
Stegodon orientalis + Loxodonta atlântica 

+ Elephas namadicus + Mammuthus 
primigenius + Mammuthus meridionalis + 

Gomphotherium angustidens + 
Mammuthus primigenius 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

83V 

Répartition des gisements 
villafranchiens d’Afrique 

("Repartições dos depósitos 
franceses na África") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Placa de texto “Répartition des 

gisements villafranchiens d’Afrique” + 
Oreonagor sp. + mandíbula de Libytherium 

maurusium  
II – Porção do crânio de Numidocapra 

crassicornis + últimos molares inferiores 
de Elephas africanavus + crânio de 

Ceratotherium simum + mandíbula de 
Lybitherium maurusium + últimos molares 

inferiores de Anancus osiris + chifre de 
Libytherium maurusium 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

84V 
Croissance et éruption dentaire 

("Crescimento e erupção 
dentária") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “Croissance et 

éruption dentaire” 
II – Mandíbula de Mammuthus primigenius 

+ mandíbula direita de Mammuthus 
primigenius + mandíbula esquerda de 
Mammuthus primigenius + porção da 

mandíbula de Gomphotherium angustidens 
+ porção da mandíbula de Gomphotherium 

angustidens (legenda sem fóssil) + 
mandíbula de Gomphotherium angustidens 

+ mandíbula de Gomphotherium 
angustidens 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

85V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras:I – Menelikia 
lyrocera + chifre de Menelikia lyrocera + 
crânio de Menelikia lyrocera + Menelikia 
lyrocera + dentição superior de Menelikia 
lyroceraII – Mandíbula e dentição inferior 
de Giraffa gracilis + dentição superior de 

Giraffa gracilis + últimos molares inferiores 
de Libytherium olduvaiense + últimos 
molares superiores de Ceratotherium 

germano-africanus + fragmento de 
mandíbula com M2 e M3 de 

Metriciochoerus andrewsi + mandíbula de 
Metridiochoerus andrewsiIII – Porção do 
crânio e chifres de Tragelaphus nakuae + 

mandíbula de Tragelaphus nakuae + 
mandíbula de Ceratotherium germano-
africanus + porção posterior do crânio e 

chifre de Kobus sigmoidalis + metatarso de 
Giraffa gracilis + mandíbula com 3 molares 

de Omochoerus pachygnathus + 
fragmento de palato com últimos molares 

superiores de Elephas recki + 3os molares 
inferiores e 3os pré-molares superiores e 

inferiores de Dinotherium bozasi 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

86V 
Le mammouth de Sibérie ("O 

mamute da Sibéria") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “Le mammouth 

de Sibérie” 
II – Cabeça e pata de Mammuthus 

primigenius 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

87V Vitrine lateral 
Último molar superior de Elephas 

meridionalis + último molar superior de 
Elephas meridionalis 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

88V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Omoplata e vértebra de Mammuthus 

primigenius 
II – Mandíbula de Mammuthus primigenius 

+ legenda com texto 
III – Bacia, tíbia e calcâneo de Mammuthus 

primigenius 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

89V Vitrine lateral 

Crânio de Eucladoceros senezensis + 
crânio e primeira vértebra de Cervus 
phillisi + face superior de crânio de 

Croizetoceros ramosus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

90V Vitrine lateral 

Ilustração de Hyaenodon filholi, Proailurus 
lemanensis e Potamotherium valentoni + 
crânio e porção anterior de Hyaenodon 

filholi + 2 mandíbulas de Hyaenodon filholi 
+ mandíbula de Hyaenodon leptorhynchus 
+ crânio de Hyaenodon minor + porção da 

mandíbula de Eusmilus bidentatus + 
porção do crânio e molde natural do 

endocrânio de Quercygale angustidens + 
crânio e mandíbula de Pterodon 

dasyuroides + placa de texto “Les plus 
anciens carnivores + crânio e mandíbula 

Cynelos lemanensis + crânio de 
Potamotherium valetoni + crânio e 
mandíbula de Proailurus lemanens 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

91V 
Le gisement de Perrier ("O 

depósito de Perrier") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Le gisement de Perrier” 
II – Pálato e dentição superior de Leptobos 

elatus + semi-mandíbula de Leptobos 
elatus + chifres de Leptobos elatus + 
fragmento de crânio com chifres de 

Gazellospira torticornis + 3o e 4o pré-
molares superiores de leite de Mastodon 

arvenensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

92V Vitrine lateral 

Ilustração de Canis dirusm Smilodon 
fatalis, Mammut americanum, Teratornis 
merriami e Grus canadiensis + esqueleto 

de Canis dirus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

93V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Mandíbula, rádio, úmero e cúbito 
direitos de Acinonyx pardinensis + 

mandíbula e 3 fragmentos de úmero de 
Acinonyx pardinensis + vértebra cervical e 
fragmento de maxilar de Crocuta perrieri + 

mandíbula e fragmento de crânio de 
Crocuta perrieri 

II – Canino superior, fragmento de maxilar 
e mandíbula de Megantereon 

megantereon + Cervus ardeus + palato e 
dentição superior de Tapirus arvernensis + 

palato e dentição superior de Ursus 
etruscus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

94V Vitrine lateral 

Ilustração de Smilodon populator, 
Homotherium crenatidens e Megantereon 

cultridens + crânio e mandíbula de 
Smilodon populator + crânio e mandíbula 
de Smilodon populator + placa de texto 

“Dents de sabre” + crânio e mandíbula de 
Megantereon cultridens + crânio e 

mandpibula de Amphicyon major + crânio 
e mandíbula de Homotherium 

crenatidensae + crânio de Sansanosmilus 
palmidens 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

95V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – 6 chifres de Croizetoceros ramosus  

II – Chifre de Cervus pardinensis + maxilar 
de Cervus perrieri + dentição superiore e 

mandíbula de Cervus pardinensis + dentes 
superiores e mandíbula de Cervus 

pardinensis + fragmento de crânio com 
chifres de Cervus cusanus + maxilar de 
Arvernoceros ardei + metapode anterior, 
posterior e mandpibula de Croizetoceros 

ramosus + mandíbula de Cervus perrieri + 
membro posterior direito de Cervus 

tarandus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

96V 
Histoire des primates ("A 
história dos primatas") 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Painél de texto “Histoire des primates” 
II - Crânio de Palaeopropithecus maximus 

+ crânio de Necrolemur antiquus 
III – Placa de texto “Les Australopithèques, 
singes d’Afrique australe” + Paranthropus 

boisei + crânio, endocrânio e mandíbula de 
Australopithecus africanus + Paranthropus 

robustus + reconstituição de busto de 
Paranthropus boisei 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

97V 
Les édentés xenarthres ("Os  

edentatos Xenartros") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les édentés 

xenarthres” 
II – Placas dorsais de Doedicurus + 

fragmento de cauda de Doedicurus + fóssil 
sem identificação + fóssil sem identificação 

+ placas dorsais de Panochthus + fóssil 
sem identificação + fragmento de cauda de 

Panochthus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

98V 

Diversification des primates sur 
plusieurs continentes ("A 

diversificação dos primatas em 
outros continentes") 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Painél de texto 
lateral “Diversification des primates sur 

plusieurs continentes”II – Crânio, 
mandíbula e garra de Plesiadapis 

tricuspidens + mandíbula de Arcius 
rougieri + maxilar de Cantius trigonodus + 
reconstrução oestológica de Notharctus 
tenebrosus + mandíbula de Donrussellia 
provincialis + mandíbula de Teilhardina 

belgica + maxilar de Nannopithex zuccolae 
+ mandíbula de Protoadapis 

curvicuspidens + crânio de Pronycticebus 
gaudryi + crânio e mandíbula de 

Necrolemur major (legenda sem fóssil) + 
crânio de Adapis sp. + crânio de Adapis 

sp. + crânio de Leptadapis sp. + crânio de 
Leptadapis magnus + mandíbula de 

Zanthorhysis tabrumi (legenda sem fóssil) 
+ mandíbula de Eosimias centennicus + 

fragmento de mandíbula de Amphipithecus 
mogaungensis + fragmento de mandíbula 

de Pondaungia cotteri + maxilar de 
Simonsius grangeri + crânio de 

Catopithecus brouni + mandíbula e dentes 
superiores de Moeripithecus markgrafi + 
crânio e mandíbula de Aegyptopithecus 

zeuxis 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

99V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Crânio de Lestodon armatus + aparelho 

hioide de Megatherium americanum + 
crânio de Glossotherium wegneri  

II – Placa de texto sem título + fragmento 
de carapaça dorsal de Sclerocalyptus 

ornatos + fragmento de cauda de 
Sclerocalyptus perfectus + borda posterior 

de carapaça dorsal de Glyptodon + 
fragmento de cauda de Glyptodon + fóssil 

sem identificação + fragmento de carapaça 
dorsal de Glyptodon reticulatus + 2 fósseis 

sem identificação + Lomaphorus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

100V 
La diversité des grands singes 
em Afrique ("A diversidade dos 

grandes simios na Africa") 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “La diversité des 

grands singes em Afrique” 
II – Crânio e mandíbula de 

Turkanapithecus kalakolensis + fragmento 
de crânio de Afropithecus turkanensis + 

maxilar de Morotopithecus bishopi  
III – Placa “Points paroles: Les grands 

singes actuels et fossiles” + esqueleto de 
Proconsul nyanzae (legenda sem fóssil) + 

ilustração do esqueleto 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

101V 

Phylogénie des édentés sud-
americains d’après l’astragale 
("Filogenia dos edentatos sul-

americanos depois do 
astrágalo") 

Vitrine com 2 prateleiras:I – Painél de texto 
“Phylogénie des édentés sud-americains 

d’après l’astragale”II – Pata posterior 
diteita de Megatherium americanum + pata 

anterior direita de Megatherium 
americanum 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

102V 
Les grands singes colonisent 
l’Eurasie ("Os grandes simios 

colonizam a Eurásia") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto lateral “Les grands 

singes colonisent l’Eurasie” 
II – Crânio de Sivapithecus indicus 

(legenda sem fóssil) + crânio de 
Ouranopithecus macedoniensis + 

elementos do esqueleto de Oreopithecus 
bambolii + fóssil de esqueleto de 

Oreopithecus bambolii + mandíbula de 
Pliopithecus antiquus (legenda sem fóssil) 

+ mandíbula de Dryopithecus fontani 
(legenda sem fóssil) 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

103V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – 7 fósseis de Eutatus seguini + 4 fósseis 

de Eutatus seguini (tipo) + 5 fósseis de 
Eutatus seguini (tipo)  

II – Crânio de Scelidotherium 
leptocephalum + 2 fósseis de 

Nematherium angulatum + Scelidotherium 
capellinii + placa de texto sem título + 

Pelecyodon cristatus + crânio de 
Scelidotherium tarijense (tipo) 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

104V 
Des grands singes à l’Homme 

("Dos grandes símios ao 
Homem") 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Painél de texto “Des grands singes à 

l’Homme” 
II – Mandíbula de Otavipithecus 

namibiensis + 3 maxilares de 
Kenyapithecus wickeri + maxilar de 

Samburupithecus kiptalami (legenda sem 
fóssil) + úmero de Praeanthropus africanus 

III – Reconstituição de Australopithecus 
antiquus – Lucy + molde de 

Australopithecus antiquus + placa “Points 
paroles: Les grands singes actuels et 

fossiles” + ilustração 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

105V 
Les glyptodontes ("Os 

gliptodontes") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Les glyptodontes” e 

“Les gravigrades” 
II – Crânio de Glyptodon + 2 dentes 

superiores de Glyptodon + mandíbula de 
Glossotherium robustum + crânio de 

Glossotherium robustum 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

106V 
Babouins et colobes: une autre 
évolution ("Babuínos e colobus: 

outra evolução") 

Vitrine com 3 prateleiras:I – Painél de texto 
lateral “Babouins et colobes: une autre 

évolution”II – 2 maxilares de Prohylobates 
+ crânio de Victoriapithecus macinnesi + 
crânio de Dolichopithecus ruscinensis + 
crânio de Cercopithecoides kimeuiIII – 2 
mandíbulas de Theropithecus brumpti + 

crânio e elementos do esqueleto de 
Mesopithecus pentelici 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

107V Vitrine lateral 

Vitrine com 4 prateleiras: 
I – Porção de crânio de Bos primigenius 
II – Porção do crânio de Bison priscus + 

fóssil sem identificação 
III – Crânio sem identificação + Bison 

europaeus + Nototherium mircheli + osso 
sem identificação + porção de crânio de 

Bos primigenius + Bootherium  
IV – Chifre de Bubalus antiquus + 2 chifres 

de Cervus issiosorensis + 2 chifres sem 
identificação + Bubalus antiquus + osso 

sem identificação 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

108V Vitrine lateral 

Vitrine com 3 prateleiras: 
I – Crânio e mandíbula de Sylviornis 
neocaledoniae + tíbia de Sylviornis 

neocaledoniae + molde de Ninjemys oweni 
+ mandíbula de Mekosuchus inexpetatus  
II – Crânio sem identificação + crânio de 
Rhinoceros + crânio de Ursus spelaeus + 

crânio sem identificação 
III – Mandíbula de Balaenoptera prisca + 

mandíbula sem identificação + crânio sem 
identificação + fóssil sem legenda ilegível 

+ fóssil sem identificação + crânio de 
Ursus spelaeus + fóssil com legenda 

ilegível + crânio de Hyaena brevirostris 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

109V 
Histoire paléontologique de 

l’encéphale ("História 
paleontológica do cérebro") 

109- Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Histoire 

paléontologique de l’encéphale” 
II - Megalovis latifrons + Anoplotherium 

commune + Merycoidodon gracilis + 
Vespertiliavus + Xiphodon gracile + 

Arctocyon primaevus + Cainotherium 
Laticurvatum + Périssodactyle équidé + 

Eusmilus bidentatus 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

110V Vitrine lateral 

Crânio e mandíbula de Ronzotherium filholi 
+ maxilar de Hyracodon nebrascensis + 

Aceratherium minutum + crânio de 
Rhinoceros etruscus + maxilar esquerdo 

de Dihoplus schleiermacheri + 
Baluchitherium grangeri + crânio sem 

legenda ilegível 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

111V 
Vitrine lateral “Histoire 

paléontologique de l’encéphale” 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Histoire 

paléontologique de l’encéphale” 
II - Palaeotherium medium + 

Schiezodelphis sulcatus + Archaeopteryx + 
Numenius gypsorum + Dauphir longirastris 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

112V Vitrine lateral “Rhinocerotoides” 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Rhinocerotoides” 

II – Tíbia e astrágalo de Baluchitherium 
grangeri + Elasmotherium + pata anterior 
de Rhinoceros tichorhinus + pata anterior 

de Acerotherium fossiger + fóssil com 
placa de texto sem título + para posterior 

de Rhinoceros tichorhinus + tíbia de 
Baluchitherium grangeri + dentição 

superior de Indricotherium transouralicum 
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Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

113V Vitrine vazia Espaço vazio (porta) 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

114V Vitrine lateral 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Escultura de Titanotherium robustum + 

maxilar direito de Titanotherium + 
fragmento de mandíbula esquerda de 

Titanotherium 
II – Telmatherium cornutum + crânio de 
Titanotherium robustum + placa de texto 

sem título 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

115V Vitrine lateral 
Imagem de Megaladapis edwardsi + 

reconstrução osteológica de Megaladapis 
edwardsi 

Les Vértebrés - Vitrines 
laterais 

116V 

Lémuriens disparus de l’île de 
Madagascar ("Lemures 

desaparecidos da ilha de 
Madagascar") 

Vitrine com 2 prateleiras: 
I – Painél de texto “Lémuriens disparus de 

l’île de Madagascar” 
II – Mandíbula e 4 maxilares de 

Hadropithecus stenonathus + crânio de 
Archaeolemur majori + molde de crânio de 
Megaladapis madagascariensis + crânio 

de Megaladapis edwardsi + crânio de 
Pachylemur insignis (legenda sem fóssil) + 

molde de crânio e mandíbula de 
Archaeoindris fontoynontii + placa de texto 
“Les lémuriens disparus de Madagascar” 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

1S Fóssil sem identificação Fóssil sem identificação 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

2S Dimodosaurus poligniensis 2 fósseis de Dimodosaurus poligniensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

3S Mastodonsaurus giganteus 
Molde de crânio de Mastodonsaurus 

giganteus 
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Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

4S Ichthyosaurus communis 
Esqueleto fossilizado de Ichthyosaurus 

communis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

5S Sicynodon leoniceps Molde de crânio de Sicynodon leoniceps 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

6S Cheirotherium Molde de Cheirotherium 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

7S Cheirotherium Molde de pegadas de Cheirotherium 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

8S Mystriosaurus laurillardi Mystriosaurus laurillardi 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

9S Lepidotus gigas Lepidotus gigas 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

10S Pliosaurus dolichodeirus 

Pliosaurus dolichodeirus + placa de texto 
“Mary Anning et Georges Cuvier: deux 

acteurs de la découverte et de l’étude des 
premiers restes d’ichthyosaures et de 

plésiosaures” 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

11S Ichthyosaurus zetlandicus 
Molde de crânio de Ichthyosaurus 

zetlandicus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

12S Squatina alifera Molde de Squatina alifera 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

13S Plesiosaurus macrocephalus 
Molde de esqueleto fossilizado de 

Plesiosaurus macrocephalus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

14S Ichthyosaurus cuvieri Crânio de Ichthyosaurus cuvieri 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

15S Thalassiodracon hawkinsii 
Molde do holótipo do esqueleto fossilizado 

de Thalassiodracon hawkinsii 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

16S 
2 fragmentos de armadura 

dérmica de cadomensis 
2 fragmentos de armadura dérmica de 

Teleosaurus cadomensis 
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Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

17S Pliosaurus brachyspondylus Mandíbula de Pliosaurus brachyspondylus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

18S Metriorhynchus superciliosus Metriorhynchus superciliosus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

19S Pliosaure indéterminé 
Molde de membro anterior de Pliosaure 

indéterminé 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

20S Poekilopleuron bucklandi 
Placas dérmicas de Poekilopleuron 

bucklandi 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

21S Pliosaure indéterminé Molde de fêmur de Pliosaure indéterminé 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

22S Neustosaurus gigondarum Neustosaurus gigondarum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

23S Fóssil sem identificação Fóssil sem identificação 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

24S Aepisaurus elephantinus Úmero de Aepisaurus elephantinus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

25S Ceteosaurus oxoniensis Cúpito de Ceteosaurus oxoniensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

26S Allopleuron hoffmanni 

Fragmento anterior de carapaça de 
Allopleuron hoffmanni + okaca de texto 
“Barthélemy Faujas de Saint-Fond et la 

prise de Maastricht” 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

27S Portheus molossus Crânio de Portheus molossus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

28S Trygon muricatus 2 fósseis de Trygon muricatus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

29S Portheus molossus Cauda de Portheus molossus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

30S Thynnus bolcensis 2 fósseis de Thynnus bolcensis 
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Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

31S Trygon muricatus 2 fósseis de Trygon muricatus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

32S Platynx gigas 2 fósseis de Platynx gigas 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

33S Platynx gigas 2 fósseis de Platynx gigas 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

34S Trygon muricatus 2 fósseis de Trygon muricatus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

35S Sphyraena máxima 2 fósseis de Sphyraena máxima 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

36S Basilosaurus cetoides Basilosaurus cetoides 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

37S Phenacodus primoevus 
Molde de esqueleto fossilizado de 

Phenacodus primoevus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

38S Anoplotherium commune 
Porção do esqueleto de Anoplotherium 

commune 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

39S Palaeotherium magnum 
2 porções do esqueleto de Palaeotherium 

magnum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

40S Uintatherium anceps Molde do crânio de Uintatherium anceps 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

41S Anoplotherium commune Cauda de Anoplotherium commune 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

42S Brontops robustus 
Molde de crânio e mandíbula de Brontops 

robustus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

43S Andrewsarchus mongoliensis 
Molde de crânio de Andrewsarchus 

mongoliensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

44S Rhinoceros schleiermacheri 
Molde de crânio e mandíbula de 

Rhinoceros schleiermacheri 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

45S Halitherium shinzii 
Molde de porção do esqueleto de 

Halitherium shinzii 
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Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

46S Tetrabelodon angustidens 
Membro anterior e posterior de 

Tetrabelodon angustidens 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

47S Squalodon grateloupi Molde do crânio de Squalodon grateloupi 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

48S Mastodon longirostris Mastodon longirostris 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

49S Aceratherium incisivum 
Molde de crânio e mandíbula de 

Aceratherium incisivum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

50S Fóssil sem identificação Fóssil sem identificação 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

51S Deinotherium giganteum 
Molde de fêmur esquerdo de Deinotherium 

giganteum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

52S Hexaprotodon palaeindicus 
Molde de crânio de Hexaprotodon 

palaeindicus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

53S Deinotherium giganteum 
Molde de mandíbula de presas de 

Deinotherium giganteum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

54S Hexaprotodon sivalensis 
Molde de crânio de Hexaprotodon 

sivalensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

55S Gavialis gangeticus Molde de crânio de Gavialis gangeticus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

56S Bramatherium perimense 
Molde de crânio de Bramatherium 

perimense 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

57S Metaxytherium subapenninum 
Molde de crânio e mandíbula de 
Metaxytherium subapenninum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

58S Sivatherium giganteum 
2 moldes de membros anteriores de 

Sivatherium giganteum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

59S Mammuthus meridionalis 
Molde de presa de Mammuthus 

meridionalis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

60S Anancus arvernensis 
Molde de mandíbula de Anancus 

arvernensis 
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Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

61S Mammuthus meridionalis 
Molde de mandíbula de Mammuthus 

meridionalis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

62S Anancus arvernensis Molde de crânio de Anancus arvernensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

63S Elephas meridionalis Elephas meridionalis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

64S Diprotodon optatum 
Molde de crânio e mandíbula de 

Diprotodon optatum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

65S Megatherium americanum Bacia de Megatherium americanum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

66S Megatherium americanum 
Crânio e mandíbula de Megatherium 

americanum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

67S Megatherium americanum 
Molde de membro posterior de 

Megatherium americanum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

68S Glyptodon reticulatus 
Porção de carapaça de Glyptodon 

reticulatus 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

69S Mammuthus primigenius 2 úmeros de Mammuthus primigenius 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

70S Toxodon platensis Molde de crânio de Toxodon platensis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

71S Mammuthus primigenius Presa de Mammuthus primigenius 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

72S Mammuthus primigenius 
Fêmur esquerdo de Mammuthus 

primigenius 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

73S Megaceros fossilis Chifre de Megaceros fossilis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

74S Stegomastodon platnesis 
Fêmur esquerdo de Stegomastodon 

platnesis 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

75S Dicerorhinus kirchbergensis 
Molde de crânio e mandíbula de 

Dicerorhinus kirchbergensis 
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Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

76S Mammuthus primigenius Presa de Mammuthus primigenius 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

77S Mammuthus americanum 
Molde de crânio e mandíbula de 

Mammuthus americanum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

78S Elasmotherium sibiricum 
Molde de crânio e mandíbula de 

Elasmotherium sibiricum 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

79S Bos primigenius 2 crânios e 3 chifres de Bos primigenius 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

80S Bos primigenius 2 crânios e 3 chifres de Bos primigenius 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

81S Testudo abrupta Testudo abrupta 

Les Vértebrés - Vitrines 
superiores 

82S Alces alces Molde de chifres de Alces alces 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

1C Placa de mármore 
Placa de mármore “Chaire de 
Paléontologie (1853-1886)” 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

2C Placa de mármore 
Placa de mármore “Chaire de 
Paléontologie (1887-1912)” 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

3C 
Evolution des reptiles ("A 

evolução dos répteis") 

Painél de texto “Evolution des reptiles” 
(obs. o titulo esta apagado, mas é possivel 

ler a marca das letras) 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

4C Painél de texto 
Painél sem titulo sobre a divisão evolutiva 

dos seres vivos 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

5C Eryops megacephalus 
Vitrine com reconstrução oesteológica de 

Eryops megacephalus + legenda com 
texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

6C Pareiasaurus baini 
Vitrine com reconstrução osteológica de 

Pareiasaurus baini + legenda com texto + 
ilustração + escutura 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

7C Lystrosaurus murrayi 
Vitrine com reconstrução osteológica de 

Lystrosaurus murrayi + legenda com texto 
+ ilustração 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

8C Dunkleosteus terrelli 

Molde de crânio de Dunkleosteus terrelli + 
legenda com texto + fóssil de 

Dunkleosteus marsaisi + legenda com 
texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

9C Dutuitosaurus ouazzoui 
Dutuitosaurus ouazzoui + legenda com 

texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

10C Pelagosaurus typus Pelagosaurus typus + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

11C Vitrine central 

Vitrine oval com 2 prateleiras:I - Placa de 
texto “Mettre au jour la nuit des temps” + 2 

fósseis de Platecarpus corypheus + 
Mosasaurus beaugei + Platecarpus 

ptychodon + Globidens phosphaticus + 4 
fósseis de Hainosaurus sp. + Mosasaurus 
hoffmanni + placa de texto “Les dents ont 

la parole”II - Placa de texto “Georges 
Cuvier et les gavials du Havre et de 

Honfeur des dinosaures avant la lettre” + 
Streptospondylus altodorfensis + 

Triadobatrachus massinoti + 2 fósseis sem 
identificação 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

12C Tarbosaurus bataar 
Tarbosaurus bataar + legenda com texto + 

placa de texto “Le jeu de la mort et du 
hasard” 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

13C Vitrine central Pegadas fossilizadas sem legenda 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

14C Ichthyosaurus tenuirostris 
2 fósseis de Ichthyosaurus tenuirostris + 2 

legendas com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

15C Vitrine central 

Vitrine com 3 plataformas: 
I – Apoio do pescoço de Diplodocus 

carnegii  
II – Ilustração de Brontosaurus + ilustração 

colorida + reconstrução osteológica de 
Diplodocus carnegii + legenda com texto + 

escultura + escultura + icnofóssil 
III – fóssil sem identificação + molde de 

crânio de Nanotyrannus lancensis + 
legenda com texto + molde de crânio de 
Tyrannosaurus rex + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

16C Vitrine central 

Reconstrução osteológica de Allosaurus 
fragilis + escultura de Allosaurus fragilis + 

legenda com texto + molde de 
reconstrução osteológcia de Unenlagia 

comahuensis + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

17C Cryptoclidus eurymerus 
Reconstrução osteológica de Cryptoclidus 

eurymerus + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

18C Vitrine central 

Membro posterior direito de 2 
Bothriospondylus madagascariensis + 
legenda com texto + membro posterior 

direito de Cetiosaurus oxoniensis + 
legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

19C Tylosaurus sp. Tylosaurus sp. + legenda com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

20C Vitrine central 

Reconstrução osteológica de Iguanodon 
bernissartensis + ilustração colorida + 
legenda com texto + molde de crânio + 
fóssil sem identificação + ilustração + 
placa de texto “Empreintes de pas de 

dinosauriens” + icnofóssil + molde de pata 
+ reconstituição em placa de Iguanodon 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

21C Vitrine central 

Reconstrução osteológica de Sarcosuchus 
imperator + legenda com texto + ilustração 
+ escultura + reconstrução osteológica de 
Pteranodon longiceps + legenda com texto 

+ ilustração colorida 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

22C Mosasaurus hoffmani 
Reconstrução osteológica de Mosasaurus 

hoffmani + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

23C Carnotaurus sastrei 
Reconstrução osteológica de Carnotaurus 
sastrei + legenda com texto + ilustração + 

ilustração colorida 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

24C Steneosaurus heberti 
Crânio de Steneosaurus heberti + legenda 

com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

25C Mystriosaurus laurillardi 
Mystriosaurus laurillardi + legenda com 

texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

26C Mystriosaurus laurillardi 
Mystriosaurus laurillardi + legenda com 

texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

27C Dinoceras mirabile 
Reconstrução osteológica de Dinoceras 

mirabile + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

28C Diplocynodon ratelli 
Reconstrução osteológica de 

Diplocynodon ratelli + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

29C Vitrine central Fóssil sem identificação 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

30C Coelodonta antiquitatis 
Reconstrução de Coelodonta antiquitatis + 

legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

31C Vitrine central Molde de fóssil sem identificação 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

32C Vitrine central 
Crânio de Triceratops horridus + legenda 

com texto + escultura + crânio de 
Protoceratops andrewsi 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

33C Testudo perpiniana Testudo perpiniana + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

34C Testudo gigas Testudo gigas + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

35C Rhinoceros leptorhinus 
Crânio de Rhinoceros leptorhinus + 

legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

36C Rhinoceros etruscus 
Crânio de Rhinoceros etruscus + legenda 

com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

37C Vitrine central 
Crânio de Dicerorhinus sansaniensis + 

legenda com texto + crânio de 
Aceratherium tetradactylum 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

38C Arsinoitherium zitteli 
Crânio de Arsinoitherium zitteli + legenda 

com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

39C Vitrine central 
Crânio de Chilotherium persiae + crânio de 

Chilotherium sp. 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

40C Hippopotamus major 
Mandíbula de Hippopotamus major + 

legenda com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

41C Vitrine central 

Vitrine com 4 prateleiras: 
I – 2 fúrculas e bacia de Raphus cucullatus 
+ molde de cabeça de Raphus cuccullatus 

+ bico  
II – Cryptornis antiquus + Palaeortyx + 

fóssil sem identificação + pardal + pardal + 
placa “Oiseaux”  

III – 13 ossos de Didus ineptus 
IV – Tarso esquerdo de Brontornis 

burmesteri + porção da mandíbula de 
Phororhacos + fêmur esquerdo de 

Brontornis burmesteri 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

42C Vitrine central 

Vitrine com 4 prateleiras: 
I – 24 ossos de Palaelodus + bacia de 

Palaelodus ambiguus 
II – 15 fósseis de plumas de aves + 2 
fósseis de plumas de aves + ovo de 

Palaelodus + ovo de Phénicoptère + 5 
ovos de ave + 4 ovos de aves + 2 ovos de 

ave 
III – Fóssil sem identificação + fóssil sem 

identificação + Ansériforme 
IV – Úmero direito de Pelagornis 

miocaenys 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

43C Hippopotamus major 
Crânio de Hippopotamus major + legenda 

com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

44C Vitrine central 

Reconstrução osteológica de Megatherium 
americanum + ilustração + legenda com 

texto + crânio de Megatherium 
americanum + legenda com texto + 

Megatherium americanum + crânio de 
Toxodon platensis + legenda com texto + 

ilustração colorida + fóssil sem 
identificação 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

45C 
Bloc ossifère avec fragments 

d’Hipparions ("Bloco fossilífero 
com fragmentos de Hiparions") 

Bloco fossilífero + legenda com texto “Bloc 
ossifère avec fragments d’Hipparions” 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

46C 
Les archéocètes ("Os 

arqueocetos") 

Reconstrução osteológica de Cynthiacetus 
peruvianus + escultura + legenda com 
texto + ilustração + placa de texto “Les 
archéocètes” + crânio e mandíbula de 

Saghacetus osiris 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

47C Hipparion 
Reconstrução osteológica de Hipparion + 

legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

48C Hippidion principale 
Reconstrução osteológica de Hippidion 

principale + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

49C Equus hemionus 
Reconstrução osteológica de Equus 

hemionus + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

50C Scelidotherium leptocephalum 
Reconstrução osteológica de 

Scelidotherium leptocephalum + legenda 
com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

51C Halitherium schinzii 
Reconstrução osteológica de Halitherium 

schinzii 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

52C Sclerocalyptus ornatos 
Carapaça de Sclerocalyptus ornatos + 

legenda com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

53C Glyptodon asper 
Reconstrução osteológica de Glyptodon 

asper + legenda com texto + escultura de 
Glyptodon + ilustração colorida 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

54C Lestodon armatus 
Reconstrução osteológica parcial de 

Lestodon armatus + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

55C Deinotherium bozasi 
Mandíbula de Deinotherium bozasi + 

legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

56C 
Les proboscidiens ("Os 

proboscidios") 

Molde de crânio e mandíbula de 
Deinotherium giganteum + legenda com 

texto + placa de texto “Les proboscidiens” 
+ palato de Deinotherium giganteum + 

legenda de texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

57C Vitrine central 

Molde de crânio e mandíbula de 
Moeritherium lyonsi + molde de crânio e 

mandíbula de Phiomia serridens + legenda 
com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

58C Deinotherium giganteum 
Tíbia e fíbula de Deinotherium giganteum 

+ rádio e cúbito de Deinotherium 
giganteum 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

59C Metaxytherium cuvier 
Reconstrução osteológica de 

Metaxytherium cuvier 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

60C Vitrine central 

Crânio de Gomphotherium angustidens + 
legenda com texto + crânio e mandíbula 
de Gomphotherium angustidens + crânio 

de Gomphothterium angustidens + 
legenda com texto + escultura + 

reconstrução osteológica de 
Archaeobelodon filholi 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

61C Les éléphants ("Os elefantes") 

Reconstrução osteológica de Mammuthus 
meridionalis + legenda com texto + 

ilustração + placa de texto “Les éléphants” 
+ ilustração colorida + 2 esculturas de 

Elephas antiquus 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

62C Vitrine central 
Crânio e mandíbula de Elephas recki + 
legenda com texto + crânio de Elephas 

antiquus + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

63C Elephas antiquus Úmero esquerdo de Elephas antiquus 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

64C Mammuthus meridionalis Fêmur de Mammuthus meridionalis 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

65C Mammuthus primigenius 
Reconstrução osteológica de Mammuthus 

primigenius + legenda com texto + 
ilustração colorida 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

66C Elephas antiquus 
Presa esquerda de Elephas antiquus + 
legenda com texto + presa direita de 

Elephas antiquus + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

67C Cuvieronius hyodon 
Crânio de Cuvieronius hyodon + legenda 

com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

68C Vitrine central 

Mandíbula de Archaeobelodon filholi + 
legenda com texto + mandíbula de 

Stegodibelodon schneideri + legenda com 
texto + mandíbula de Elephas recki + 

legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

69C Mammuthus primigenius 
Presa direita de Mammuthus primigenius + 

legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

70C Diprotodon australis 
Reconstrução osteológica de Diprotodon 

australis + legenda com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

71C 
Grand carnivores quaternaires 

("Grandes carnívoros do 
Quaternário") 

Reconstrução osteológica de Canis lupus 
+ legenda com texto + placa de texto 

“Grand carnivores quaternaires” + 
reconstrução osteológica de Felis leo + 

reconstrução osteológica de Ursus 
spelaeus + legenda com texto + 

reconstrução osteológica de Ursus 
spelaeus + legenda com texto + 

reconstrução osteológica de Hyaena 
crocuta + legenda com texto + 

reconstrução osteológica sem identificação 
+ reconstrução osteológica de Felis leo + 

legenda com texto + legenda com texto de 
Ursus spelaeus + reconstrução osteológica 

de Felis leo + legenda com texto + 
ilustração colorida 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

72C Smilodon populator 
Reconstrução osteológica de Smilodon 

populator + legenda com texto 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

73C 
Megaloceros giganteus 

(macho) 
Reconstrução osteológica de Megaloceros 

giganteus (macho) + escultura 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

74C Megaloceros giganteus (fêmea) 
Reconstrução osteológica de Megaloceros 
giganteus (fêmea) + ilustração + legenda 

com texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Les Vértebrés - Vitrines 
centrais 

75C 
Les oiseaux géants terrestres 
("As aves gigantes terrestres") 

Placa de texto “Les oiseaux géants 
terrestres” + 2 ovos de Aepyornis maximus 

+ legenda com texto + reconstrução 
osteológica de Emeus crassus + legenda 

com texto + ilustração colorida + 
reconstrução osteológica de Pachyornis 

elephantopus + legenda com texto + 
ilustração colorida + porção do mapa 
mundi + reconstrução osteológica de 

Dinornis robustus + ilustração colorida + 
reconstrução osteológica de 

Anomalopteryx didiformis + legenda com 
texto + ilustração colorida + reconstrução 

osteológica de Aepyornis maximus + 
legenda com texto + ilustração colorida 

 

  



 

408 
 

APÊNDICE 25 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: “Os Vertebrados” (Les Vertebrés) 

Número no mapa: 11C 

Painél: "Trazendo à luz a escuridão dos tempos" (Mettre au jour 

la nuit des temps)  

Texto original: La paléontologie (du grec paléo, ancien, ontos, 

être et logos, discours) est littéralement la « science de la vie 

ancienne ». Cette discipline scientifique étudie les organismes 

disparus retrouvés dans les terrains sédimentaires sous forme 

de fossiles. 

Les fossiles sont les restes d’animaux ou de végétaux ayant 

vécu dans le passé. Il peut s’agir de dents, d’os, de coquilles, de graines, de feuilles mais aussi de traces d’activités (empreintes, nids, 

œufs, etc.). Datant de plus de trois milliards d’années, les fossiles les plus anciens sont les stromatolithes, formes de vie bactériennes 

présentes en colonies fixées. 

La fossilisation est un phénomène rare ou inégal. L’enfouissement d’un corps par les sédiments doit advenir très vite après sa mort. 

Commence alors un processus de minéralisation au cours duquel des tissus vivants sont remplacés par des substances minérales. 

Exceptionnellement, des parties molles peuvent être conservées, dans une boue dépourvue d’oxygène, par exemple.  
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Bien que les registres fossiles soient un échantillon déformé et lacunaire des flores et des faunes éteintes, ils permettent de comprendre 

la biodiversité passée. Ils servent aussi à reconstituer le mode de vie (locomotion, régime alimentaire) de animaux disparus ainsi que 

leur répartition géographique et chronologique. Ils aident enfin à déterminer l’histoire évolutive des espèces à travers les temps 

géologiques. 

Les techniques d’observation et d’investigation bénéficient aujourd’hui d’une approche à la fois spécialisée et pluridisciplinaire. A la 

paléontologie s’adjoint désormais la paléoécologie, la paléoclimatologie, la paléohistologie (étude d’os coupes en lame mince pour en 

examiner la composition interne), l’imagerie par scanner révélant des structures cachées (comme l’oreille interne), la recherche d’ADN 

ancien sur les spécimens les plus récents. Jamais le passé n’a autant appartenu à l’avenir ! 

 

Tradução: Paleontologia (do grego paleo, velho, ontos, ser, e logos, fala) é, literalmente, a "ciência da vida antiga." Esta disciplina 

científica estuda os organismos extintos encontrados em rochas sedimentares na forma de fósseis. 

Fósseis são os restos de animais e plantas que viveram no passado. Podem ser dentes, ossos, conchas, sementes, folhas, até traços 

de atividade (impressões digitais, ninhos, ovos, etc.). Datando mais de 3 bilhões de anos, os fósseis mais antigos são os 

estromatólitos, formas de vida bacterianas em assentamentos fixos. 

Fossilização é um fenômeno raro e irregular. Enterrar um corpo em sedimento deve acontecer logo após sua morte. Assim, começa 

um processo de mineralização, em que o tecido vivo é substituído por minerais. Excepcionalmente, as partes moles podem ser 

preservadas de lama desprovido de oxigénio, por exemplo. 

Embora os registros fósseis são distorcidos e amostra incompleta da flora e fauna extinta, eles permitem uma melhor compreensão 

da biodiversidade do passado. Eles também servem para reconstruir o modo de vida (locomoção, alimentação) de animais extintos e 

sua distribuição geográfica e cronológica. Finalmente, eles ajudam a determinar a história evolutiva das espécies ao longo do tempo 

geológico. 
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As técnicas de observação e investigação se beneficiam agora de uma abordagem especializada e multidisciplinar. A Paleontologia 

hoje se divide em Paleoecologia, Paleoclimatologia, a Plaeohistologia (estudo de corte em seção fina para examinar a composição 

interna), imagens digitalizadas revelando estruturas ocultas (como o ouvido interno), o procurar DNA antigo sobre as amostras mais 

recentes. Nunca o passado pertenceu tanto ao futuro! 
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APÊNDICE 26 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: “Os Vertebrados” (Les Vertebrés) 

Número no mapa: 80 V 

Painél: "Origem e evolução dos elefantes" 

(Origine et évolution des éléphants)  

Texto original: Aujourd’hui ne subsistent que 

deux espèces de proboscidiens, l’éléphant d’Asie 

et celui d’Afrique; mais on connaît plus de cent 

soixante espèces fossiles. Les proboscidiens se 

sont différenciés il y a 60 millions d’années à partir 

d’un ancêtre qui fut également à l’origine des 

siréniens (lamantins et dugongs).  

 

Tradução: Hoje restam apenas duas espécies de Proboscidea, o elefante asiático e o africano; mas nós conhecemos mais de cento 

e sessenta espécies fósseis. Os Proboscidea se diferenciaram há 60 milhões de anos atrás a partir de um ancestral que também 

estava por trás Sirenia (peixes-boi e dugongos). 
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APÊNDICE 27 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: “Os Vertebrados” (Les Vertebrés) 

Número no mapa: 90V 

Painél: "Os carnivores mais antigos" (Les plus anciens 

carnivores)  

Texto original: Ici sont réunis certains des plus anciens 

carnivores connus, datés de l’Éocène au Miocène inférieur. Ils 

proviennent de deux grands gisements français : les 

phosphorites du Quercy dans le sud-ouest et Saint-Gérand-le-

Puy dans l’Allier. A ces époques, les faunes sont assez 

distinctes des faunes actuelles qui commencent seulement à 

se mettre en place. Les carnivores entrent en concurrence avec les créodontes, un groupe de mammifères carnivores totalement éteint 

à l’heure actuelle. 
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Tradução: Aqui estão reunidos alguns dos mais antigos conhecidos carnívoros, que datam do Eoceno ao Mioceno. Eles vêm de duas 

grandes depósitos franceses: o de fosforitos de Quercy no sudoeste e Saint-Gérand-le-Puy em Allier. Nesse período, as faunas são 

diferentes das faunas atuais, que estão apenas começando a se desenvolver. Carnívoros competem com Creodontes, um grupo de 

mamíferos carnívoros completamente extinto atualmente. 
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APÊNDICE 28 

 

 

Tabela da exposição “Evolução da vida” da Grand Galerie d’Evolution do Muséum National d’Histoire 

Naturelle de Paris 

 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

1A Vitrine Rinoceronte 
Rinoceronte taxidermizado + painél de texto 

inferior sem título 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

2A 
Un rhinocéros pour le roi 
("Um rinoceronte para o 

rei") 

Totem eletrônico interativo “Un rhinocéros pour 
le roi” 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

3A 
Cabinet de curiosités 

("Gabinete de 
curiosidades") 

Painél de texto central “Cabinet de curiosités” 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

4A 

Le grand ouvrier de la 
nature est le temps ("O 
grande trabalhador da 
natureza é o tempo") 

Vitrine com placa “Le grand ouvrier de la nature 
est le temps ...” + livro “Histoire naturelle 

generale et particuliere avec la description du 
cabinet du roi” + painél de texto inferior sem 

título 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

5A 
L’évolution: um peu 

d’histoire ("A evolução: um 
pouco de história") 

Vídeo “L’évolution: um peu d’histoire” 
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L'évolution de la vie - 
Espace historique 

6A 

Philosophie zoologique 
("Filosofia 

zoológicaL’évolution: um 
peu d’histoire ("A 

evolução: um pouco de 
história") 

Vitrine com livro “Philosophie zoologique” + 
painél de texto inferior sem título + Chicoreus 
palmarosae + Chicoreus saulii + Chicoreus 

torrefactus + Chicoreus ramosus + Chicoreus 
brunneus + Chicoreus dujardini + Chicoreus 

avicornis + Chicoreus curvicornis + Chicoreus 
maurus + Chicoreus capucinus + Chicoreus 

microphillus + Chicoreus asianus + placa “Les 
espéces se transforment avec le temps” + 2 

conchas de Turritella terebra + Ostrea gryphaca 
latissima + 2 conchas de Crochus agglutinans + 
Ostrea gryphaca latíssima + 2 conchas abertas 

de Mytilus afer 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

7A 

Les espèces disparus 
peuvent se comparer aux 

espèces actuelles ("As 
espécies extintas podem 

ser comparadas às 
espécies atuais") 

Vitrine com placa “Les espèces disparus 
peuvent se comparer aux espèces actuelles” + 
Metriorhynchus superciliosus + Steneosaurus 

sp. + placa “Les espèces disparus s’interprotent 
à partir des formes actuelles” + placa “L’idée 

d’inventaire et la necessite de classer” + crânio 
incompleto de Steneosaurus sp. + painél de 

texto inferior sem título 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

8A 
Magasin encyclopédique 
du Journal des sciences, 

des lettres et der arts 

Vitrine com livro “Magasin encyclopédique du 
Journal des sciences, des lettres et der arts” + 
ilustração + painél com texto inferior sem título 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

9A 
La diversité dans l’unité 

("A diversidade na 
unidade") 

Vitrine central com placa de texto “La diversité 
dans l’unité” + 30 conchas sem legenda + caixa 
com 11 borboletas sem legenda + caixa com 30 

besouros sem legenda + 5 gaviões 
taxidermizados sem legenda 
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L'évolution de la vie - 
Espace historique 

10A 

Diversité et sélection 
l’homme fait le tri 

("Diversidade e seleção do 
Homem  faz a triagem") 

Vitrine com placa de texto “Diversité et sélection 
l’homme fait le tri” + Pigeon paon blame + 
Pigeon tambour + Pigeon biset + Pigeon 

hirondelle + Pigeon bovreuil + Pigeon satin + 
Pigeon nonnain + Pigeon étourniau + painél de 

texto inferior sem título 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

11A The origin of species 
Vitrine com livro “The origin of species” + livro 

“L’origine des espèces” + painél de texto inferior 
sem título 

L'évolution de la vie - 
Espace historique 

12A 

Diversité entre espèces la 
nature a fait le tri 

("Diversidade entre as 
espécies da natureza 

fazem a triagem") 

Vitrine com placa “Diversité entre espèces la 
nature a fait le tri” + placa de texto “Diversité et 

séceltion” + Hemignathus munroi + legenda com 
texto + Loxioides bailleui + legenda com texto + 

Psittirostra psittocea + legenda com texto + 
Vestiaria coccínea + legenda com texto + 

Viridonia virens + legenda com texto + painél 
com texto inferior sem título 

L'évolution de la vie - Se 
reproduire et transmettre 

1B 
Se reproduire et 
transmettre ("Se 

reproduzir e transmitir") 
Painél introdutório “Se reproduire et transmettre” 

L'évolution de la vie - Se 
reproduire et transmettre 

2B 
Se reproduire et 
transmettre ("Se 

reproduzir e transmitir") 
Painél de texto “Se reproduire et transmettre” 

L'évolution de la vie - Se 
reproduire et transmettre 

3B 
Le caryotype du petit pois 
("O cariotipo da ervilha") 

Painél de vidro “Le caryotype du petit pois” 

L'évolution de la vie - Se 
reproduire et transmettre 

4B 
Cycle de reproduction du 

petit pois ("Ciclo 
reprodutivo da ervilha") 

Painél de vidro “Cycle de reproduction du petit 
pois” 

L'évolution de la vie - Se 
reproduire et transmettre 

5B 
Le caryotype de la 

drosophile ("O cariotipo da 
drosófila") 

Painél de vidro “Le caryotype de la drosophile” 

L'évolution de la vie - Se 
reproduire et transmettre 

6B 
Cycle de reproduction de 

la drosophile ("Ciclo 
reprodutivo da drosófila") 

Painél de vidro “Cycle de reproduction de la 
drosophile” 
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L'évolution de la vie - Se 
reproduire et transmettre 

7B 
Mendel et les petits pois 
("Mendel e as ervilhas") 

Vitrine com placa “Mendel et les petits pois” + 8 
vidros com ervihas + painel de texto inferior 

“Mendel et les petits pois” 

L'évolution de la vie - Se 
reproduire et transmettre 

8B 
Les mutants ("Os 

mutantes") 

Vitrine com microscópio com 2 laminas de 
Drosophila melanogaster (mosca) + painél de 

texto inferior “Les mutants” 

L'évolution de la vie - Se 
reproduire et transmettre 

9B 
Les enroulements de la 

double hélice ("As espirais 
da dupla hélice") 

Vitrine com painel de texto inferior “Les 
enroulements de la double hélice” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

1C 
Transmettre et 

sélectionner ("Transmitir e 
selecionar") 

Painél introdutório “Transmettre et sélectionner” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

2C 
Le messager du gene ("A 

mensagem do gene") 

Vitrine com placa “Le messager du gene” + 5 
ilustrações + painel de texto inferior “Le 

messager du gène" 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

3C 
Reproduction et sélection 
("Reprodução e seleção") 

Painél de texto “Reproduction et sélection” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

4C 
Papillon, pollution, 

sélection ("Borboleta, 
poluição, seleção") 

Vitrine com placa “Papillon, pollution, sélection” 
+ 10 Biston betularia (borboleta) claras + 10 

Biston betularia (borboleta) escuras + painél de 
texto inferior “Papillon, pollution, sélection” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

5C 
La coquille des escargots 
des haies ("A concha dos 
caracóis dos bosques") 

Vitrine com placa “La coquille des escargots des 
haies” + 76 Cepaea nemoralis (lesmas) + painél 

de texto inferior “La coquille et l’escargot des 
haies” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

6C 
Le plus anciens fossiles 

("Os fósseis mais antigos") 
Vitrine com 2 rochas com estromatólitos + vídeo 

“Le plus anciens fossiles” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

7C 
Diversité: les choux 

("Diversidade: o repolho") 
Vitrine de vidro “Diversité: les choux” 
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L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

8C 
Diversité: les choux 

("Diversidade: o repolho") 
Vitrine de vidro “Diversité: les choux” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

9C 
Diversité: le chien 

("Diversidade: o cão") 
Vitrine de vidro “Diversité: le chien” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

10C 
Diversité: le chien 

("Diversidade: o cão") 
Vitrine de vidro “Diversité: le chien” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

11C 
Antibiotique et sélection 
("Antibiótico e seleção") 

Painél de texto “Antibiotique et sélection” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

12C 

Quand un papillon en 
cache um autre ("Quando 
uma borboleta se esconde 

da outra") 

Vitrine com placa “Quand un papillon en cache 
um autre” + Papilio dardanus macho + Papilio 
dardanus fêmea + Amauris niavius niavius + 
Papilio dardanus macho + Papilio dardanus 
fêmea + Amauris cenea + Papilio dardanus 
fêmea + Amauris niavius dominicanus + 2 

borboletas Papilio dardanus (macho e fêmea) + 
painél de texto inferior “Quand um papillon em 

cache um autre” 

L'évolution de la vie - 
Transmettre et 
sélectionner 

13C 
Géographie et variations 
("Geografia e variações") 

Vitrine com placa Géographie et variations” + 
Ensatina eschscholtzi oregonensis + 4 

salamandras Ensatina eschscholtzi klauberi + 4 
salamandras Ensatina eschscholtzi xanthoptica 
+ 4 salamandras Ensatina eschscholtzi platensis 
+ 4 salamandras Ensatina eschscholtzi picta + 

painél de texto inferior “Géographie et variation” 

L'évolution de la vie - 
Reconstruire l'histoire 

1D 
Reconstruire l’histoire 

("Reconstruindo a 
história") 

Painél introdutório “Reconstruire l’histoire” 
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L'évolution de la vie - 
Reconstruire l'histoire 

2D 
La mémoire 

paléontologique ("A 
memória paleontológica") 

Vitrine com placa “La mémoire paléontologique” 
+ placa de texto lateral “La mémoire 

paléontologique” + molde de membro inferior de 
Ambulocetus + molde de membro inferior de 

Basilosaurus + legenda lateral 

L'évolution de la vie - 
Reconstruire l'histoire 

3D 
La mémoire moléculaire 
("A memória molecular") 

Painél de texto “La mémoire moléculaire” 

L'évolution de la vie - 
Reconstruire l'histoire 

4D 
La mémoire anatomique 
("A memória anatomica") 

Vitrine com placa “La mémoire anatomique” + 
painél de texto “La mémoire anatomique” + asa 

de Epomophornus gambiensis (morcego) + 
braço de Homo sapiens (humano) + pata 

dianteira de Alligator mississippiensis (jacaré 
americano) + asa de Calonectis diomeda 

(cagarro) 

L'évolution de la vie - 
Reconstruire l'histoire 

5D 

L’histoire des 
caractérostiques ("A 

história das 
características") 

2 Totens eletrônicos interativos “L’histoire des 
caractérostiques” 

L'évolution de la vie - 
Reconstruire l'histoire 

6D 

Le suivi de l’histoire de l 
avie: ceux qui sont les 
plus proches cousins? 

("Acompanhando a 
história da vida: aqueles 

que são primos mais 
próximos?") 

2 Totens eletrônicos interativos “Le suivi de 
l’histoire de l avie: ceux qui sont les plus proches 

cousins?” 

L'évolution de la vie - 
Reconstruire l'histoire 

7D 
L’arbre du vivant ("A 

árvore da vida") 
Painél de vidro “L’arbre du vivant” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

1E 
Sur les traces du vivant 
("Sobre os vestígios da 

vida") 
Painél introdutório “Sur les traces du vivant” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

2E 
Tableau des temps 

géologiques ("A tabela do 
tempo geológico") 

Painél “Tableau des temps géologiques” 
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L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

3E 
La longue aventure de la 
vie ("A longa aventura da 

vida") 
Painél de texto "La longue aventure de la vie" 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

4E 
Deux témoins essentiels 

("Duas testemunhas 
chave") 

Painél de texto “Deux témoins essentiels” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

5E 
L’évolution: scènes du 

passé ("A evolução: cenas 
do passado") 

Vídeo “L’évolution: scènes du passé” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

6E Ediacara, Burgess 

Vitrine com placa “Ediacara, Burgess” + painél 
de texto lateral “Gisement d’Ediacara + 

Cyclomedusa + Cyclomedusa giganten + 
Cyclomedusa radiata + Dichinsonia + painél de 

texto lateral “Gisement de Burgess + Aysheaia + 
Sidneyia + Pikaia 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

7E 
Naissance de la fleur ("O 

nascimento da flor") 
Painél de texto “Les plans d’organisation des 

animaux” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

8E 
Naissance de la fleur ("O 

nascimento da flor") 

Vitrine/estuda com diversas plantas + vídeo 
“Naissance de la fleur” + painél de texto inferior 

“Naissance de la fleur” + 3 painéis de texto 
inferior sem título + 3 painéis de texto inferior 
sem título + 3 painéis de texto inferior “Arbre 

phylogènétique des plantes, em particuliers des 
fougères” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

9E 

Les mollusques: si divers 
et pourtant semblables 

("Os moluscos: tão 
diversos e ainda sim, tão 

semelhantes") 

Painél de texto “Les mollusques: si divers et 
pourtant semblables” 
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L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

10E 
A chacun sa coquille ("A 
cada um sua concha") 

Vitrine com placa “A chacun sa coquille” + 
concha Cymbium glans + 2 conchas Cymbium 

cymbium + Cymatides triton (tritão) + Spondylus 
americanus + Haliotis rufescens (haliote) + 
Tridacna squamosa + Meleagrina máxima 

(ostra) + Murex ramosus + Nautilus 
macromphalus (Nautilus) + 2 Sepia officinalis 
(lula) + Acanthopleura echinata + Dentalium 

aprinum + painél de texto inferior “A chacun sa 
coquille” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

11E 
Des pionniers discrets 

("Os pioneiros discretos") 
Vitrine com imagem no microscópio + painél de 

texto inferior “Des pionniers discrets” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

12E 
Sosies des premiers 

pionniers: Iules ("S[osias 
dos pioneiros: lulas") 

Vitrine com modelos de animais do Devoniano + 
painél de texto inferior “Sosies des premiers 

pionniers: Iules” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

13E 
Vivre dans une armure 

("Viver em uma 
armadura") 

Vitrine com placa “Vivre dans une armure” + 
limulus Limulus sp. + Scalopendra subspinipes 

(centopeia) + Pachybolus excisus + 2 
Hydyocyrius colombiar (percevejo) + tarântula 

da família dos Theraphoniae + Homarus vulgaris 
(lagosta) + Blaberus craniifer (barata) + painél 

de texto inferior “Vivre dans une armure” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

14E 
Comment sortir de l’eau 
("Como sair da água") 

Painél de texto “Comment sortir de l’eau” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

15E 

Sosies des premiers 
pionniers: Scorpions 

("Sósias dos pioneiros: 
escorpiões") 

Vitrine com escorpiões Androctonus crassicauda 
e Apistobuthus pterygocercus + painél de texto 

inferior “Sosies des premiers pionniers: 
Scorpions” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

16E 
Histoire d’une réussite 
("História de sucesso") 

Painél de texto “Histoire d’une réussite” 
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L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

17E 

La vie exhubérante des 
forêts carbonifères ("A 
vida exuberante das 

florestas carboníoferas") 

Vitrine com placa “La vie exhubérante des forêts 
carbonifères” + rocha com traços de anfíbios + 
painél de texto inferior “La vie exhubérante des 

forêts carbonifères” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

18E 

Des pattes pour se 
soulever, marcher, puis 

courir ("Pernas para 
levantar, andar e correr") 

Vitrine com placa “Des pattes pour se soulever, 
marcher, puis courir” + membro anterior de 

lagarto + membro anterior de doninha + painél 
de texto inferior “Des pattes pour se soulever, 

marcher, puis courir” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

19E 

Nager, ramper, bondir: um 
problème de vertebres 

("Nadar, rastejar, saltar: 
um problema de 

vértebras") 

Vitrine com placa “Nager, ramper, bondir: um 
problème de vertebres” + vértebra de Thunnus 
albacares (atum) + vértebra de Crocodilus sp. 

(crocodilo) + vértebra de Panthera pardus 
(pantera) + painél de texto inferior “Nager, 
ramper, bondir: um problème de vertebres” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

20E Vídeos 

Sala com 4 vídeos: “Les mollusques, des 
cousins tous diffèrents”, “Naissance de la fleur”, 

“La nage du coelacanthe” e “Le souffle du 
dipneuste” + placa 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

21E 

Evolution des regulations 
hormonales ("Evolução da 

regulamentação 
hormonal") 

Painél de texto “Evolution des regulations 
hormonales” + painél com esculturas 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

22E 
Attention! Carrefour 

dangereux! (Atenção! 
Intersecção perigosa!") 

Painél de texto “Attention! Carrefour dangereux!” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

23E 
Um oeuf d’um type 

nouveau ("Um ovo de um 
novo tipo") 

Painél de texto “Um oeuf d’um type nouveau” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

24E 
Embryon sous haute 

protection ("Embrião sob 
proteção") 

Vitrine com placa “Embryon sous haute 
protection” + modelo de ovo aminiótico + painél 

de texto inferior 
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L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

25E 
Tétrapodes et compagnie 

("Tetrápodes e 
companhia") 

Totem eletrônico interativo “Tétrapodes et 
compagnie” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

26E 
Se reproduire hors de 

l’eau ("Se reproduzir fora 
da água") 

Vitrine com placa “Se reproduire hors de l’eau” + 
painél de texto lateral “Se reproduire hors de 
l’eau” + Pica pica + Chlamydosaurus kingii 

(lagarto) + Heloderma suspectum (lagarto) + 
Salamandra salamandra (salamandra) + Bufo 

bufo (sapo) + Sciurus vulgaris (esquilo) 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

27E Vitrine central 
Vitrine central com Trinaxodon liorhinus + 2 

fósseis de Moschorhinus kitchingi + painél de 
texto inferior sem título 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

28E 

L’oeuf amniotique: une 
innovation à succès ("O 

ovo aminiótico: uma 
inovação bem sucedida") 

Painél de texto “L’oeuf amniotique une 
innovation à succès” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

29E 

Quatre pattes ou pas de 
pattes: tetrápodes quand 
même ("Quatro patas ou 

nenhuma pata: tetrápodes 
ainda") 

Vitrine com placa “Quatre pattes ou pas de 
pattes: tetrápodes quando même” + Eryx 

jaculius + Pseudopus apodus + Amblyrhynchus 
cristalus (iguana) + painél de texto lateral 

“Quatre pattes ou pas de pattes: tetrápodes 
quando même” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

30E 

Que représentent ces 
arbres? ("O que 

representam essas 
árvores?") 

Totem eletrônico interativo “Que représentent 
ces arbres?” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

31E Vitrine central 
Vitrine central com Tachyglossus aculeatus 

(equidna)  + painél de texto inferior sem título 
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L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

32E 
Les premiers mammifères 

("Os primeiros 
mamiferos") 

Vitrine com placa “Les premiers mammifères” + 
molde de fóssil de Compsognathus + escultura 
em bronze de Compsognathus + escultura em 
bronze de Megazostrodon + painél com texto 

inferior “Les premiers mammifères” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

33E 
Oiseaux et dinosaures 
("Aves e dinossauros") 

Painél de texto “Oiseaux et dinosaures” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

34E 

La limite Crétace – 
Tértiaire: la crise! ("O 

limite Cretácio-Terciário: a 
crise!") 

Vitrine com placa “La limite Crétace – Tértiaire: 
la crise!” + ave taxidermizada + lagarto 
taxidermizado + fóssil + reconstrução 

osteológica + painél de texto inferior “La limite 
Crétace – Tértiaire: la crise!” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

35E 

Après les dinosaures, les 
mammifères ("Depois dos 

dinossauros, os 
mamíferos") 

Vitrine com placa “Après les dinosaures, les 
mammifères” + Myocastor coypus (nutria) + 

Saimiri sciureus (macaco) + Erinaceus 
europaeus (ouriço) + Phascolarctoscinereus 

(coala) + Manis tetradactyla (pangolim) + painél 
de texto inferior “Après les dinosaures, les 

mammifères” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

36E Vitrine central 
Vitrine central com 2 Scincus scincus + 3 

Lacerta lepida + painél de texto inferior sem 
título 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

37E 
Totem eletrônico “Sur la 
piste des kangourous” 

Totem eletrônico interativo “Sur la piste des 
kangourous” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

38E 

Écaille, poil, plume: 
comment se fair ela peau? 

("Escama, pêlo, pena: 
como se faz a pele?") 

Painél de texto “Écaille, poil, plume: comment se 
fair ela peau?” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

39E 

Des chants pour reunir... 
ou séparer ("Canções 
para se reunir... Ou 

separar") 

Vitrine com placa “Des chants pour reunir... ou 
séparer” + 4 Phylloscopus trochilus + 4 

Phylloscopus collybita + painél de texto inferior 
“Des chants pour reunir... ou séparer” 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

40E 
Le vol battu ("O voo do 

morcego") 

Vitrine com placa “Le vol battu” + Pteropus 
hypomelanus (morcego) + Rhinolophus 
ferrumequinum macho + Rhinolophus 

ferrumequinum fêmea + Pteropus sp. (morcego) 
+ painél de texto inferior “Le vol battu” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

41E Vitrine central 
Vitrine central com lêmure Microcebus murinus + 

Sorez micrurus + painél de texto inferior sem 
título 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

42E 
Les sarcoptérygiens ("Os 

sarcopterígeos") 

Vitrine com placa “Les sarcoptérygiens” + 
Latimeria chalumnae (celacanto) + Protopterus 
annectens (protopterus) + Neoceratodus forsteri 

(peixe pulmonar australiano) + Caecilia 
subnigricans (cecilia) + Andrias davidianus 

(salamandra) +  Bufo marinus (sapo) + 
Ornithorhynchus paradoxos (ornitorrico) + 
Didelphis marsupialis (gambá) + Macropus 

giganteus (canguru) + Pteropus vetulus (raposa) 
+ Giraffa camelopardalis (girafa) + Chelus 
fimbriata (tartaruga) + Chelonoidis nigra 

(tartaruga) +  Sphenodon punctatus (tuatara) + 
Varanus salvator (lagarto) + Eunectes murinus 
(jibóia) + Lachesis muta (surucucu)+ Gavialis 
gangelticus (gavial) + Lophophorus impejanus 

(faisão) + Casuarius casuarius (casuar) + painél 
de texto inferior sem título + legenda + painél de 

texto inferior sem título 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

43E Les oiseaux ("As aves") 

Vitrine com 3 divisorias: 
 I – Painél de texto lateral “Les oiseaux” + Tyto 

alba (coruja) + Accipier gentilis (açor) + 
Eulampis jugularis (beija-flor) + Apus apus 
(andorinhão) + Diomedea chlororhynchos 

(albatroz) + Caprimulgus europaeus (noitibó) + 
Gavia immer (mobelha) + Garrulus glandarius 
(gaio) + Pelecanus occidentalis (pelicano) + 

Cinnyris johannae (nectarinia) 
 II – Pygoscelis antaretica (pinguim) + Alca torda 
(pinguim) + Phoenicopterus ruber (flamingo) + 
Falco tinnunculus (falcão) + Podiceps cristatus 

(mergulhão) + Ardea purpurea (garça) + 
Trichoglossus haematodus (lóris) + Columbia 

livia domesticus (pombo) 
 III – Grus virgo (Grus) + Sula bbassana (ganso) 
+ Hirundo rustica (andorinha) + Branta bernicla 

(ganso) + Apteryx australis (kiwi) + Tachus 
erythrorhynchus (calau) + Ramphastos toco 

(tucano) + Turnix turnix (toirão) + 2 Perdix perdix 
(perdiz) 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

44E Vitrine central 

Vitrine central com Topaza pella (beija-flor) + 
Appho spangamura (beija-flor) + Aglaiocercus 
kingi (beija-flor) + painél de texto inferior sem 

título 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

45E Vitrine central 

Vitrine central com 3 Gorilla gorila (gorilas) + 
Pongo pygmaeus (orangotango) + Pan 

troglodytes (chimpanzé) + Hylobates leucogenys 
(gibão) + painél de texto inferior “Nos plus 

proches cousins” 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

46E 
Les singes du Nouveau 
Monde ("Os símios do 

Novo Mundo") 

Vitrine com placa “Les singes du Nouveau 
Monde” + painél de texto lateral “Les singes du 
Nouveau Monde” + Alouatta seniculus fêmea e 

filhote + Cebus apela (macaco) + Pithecia 
pithecia (parauacu) + Saguinus geoffroyi (sagui) 

+ Callicebus moloch (macaco) 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

47E 
Les singes d'Ancienne 
Monde ("Os símios do 

Velho Mundo") 

Vitrine com placa “Les singes d'Ancienne 
Monde” + painél de texto lateral “Les singes du 
Nouveau Monde” + 4 primatas taxidermizados 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

48E 

Les chromosomes des 
primates ("Os 

cromossomos dos 
primatas") 

Vitrine com placa “Les singes du Nouveau 
Monde” 

L'évolution de la vie - Sur 
les traces du vivant 

49E 
La sexualité et le brassage 
des gènes ("A sexualidade 

e mistura dos genes") 

Painél de texto “La sexualité et le brassage des 
gènes” 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

1F 

Avons-nous tous les outils 
pour comprendre ("Temos 
nós as ferramentas para 

compreender") 

Painél de texto “Avons-nous tous les outils pour 
comprendre” 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

2F 

L’anémie falciforme, 
avantage ou 

désavantage? ("A anemia 
falciforme, vantagem ou 

desvantagem") 

Painél de texto “L’anémie falciforme, avantage 
ou désavantage?” 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

3F 

Duplication des gènes et 
diversité des fonctions 

("Duplicação de genes e 
diversidade de funções") 

Vitrine “Duplication des gènes et diversité des 
fonctions” + ilustração + painél de texto inferior 

Duplication des gènes et diversité des fonctions” 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

4F 

La fonction d’une famille 
multigénique ("A função 

de uma família 
multigenética") 

Vitrine “La fonction d’une famille multigénique” + 
painél de texto lateral “Comment le faetus 

respire” + painél de texto lateral “La fonction 
d’une famille multigénique” + ilustração 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

5F 

L’étrangeté des mutants 
homéotiques ("A 

estranheza dos mutantes 
homeóticos") 

Vitrine “L’étrangeté des mutants homéotiques” + 
painél de texto lateral “L’étrangeté des mutants 

homéotiques” + modelo de Drosophila 
melanogaster fêmea + modelo de Drosophila 

melanogaster macho + modelo de Antennapedia 
+ modelo de Bithorax 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

6F 

La drosophile et la souris, 
mêmes gènes de 

développement? ("A 
drosófila e o rato, mesmos 

genes de 
desenvolvimento? 

Painél de texto “La drosophile et la souris, 
mêmes gènes de développement?” 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

7F 

Même organisation, mais 
des proportions diferentes 

("Mesma organização, 
proporções diferentes") 

Painél de texto “Même organisation, mais des 
proportions diferentes” 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

8F 
Des pinces de tailles 

difefréntes ("Pinças de 
tamanhos diferentes") 

Vitrine com placa “Des pinces de tailles 
différentes” + painél de texto lateral “Des pinces 
de tailles diferentes” + Dromia personata macho 

(caranguejo) + Stenorhynchus lanceolatus 
macho (caranguejo) + Ocypode cursor macho 
(caranguejo) + Carcinoplax microphthalmus 

macho (caranguejo) + Carcinoplax longimanus 
macho (caranguejo) + Uca major macho 

(caranguejo) + Uca major fêmea (caranguejo) 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

9F 

Un gène, une protéine, 
deux fonctions ("Um gene, 

uma proteína, duas 
funções") 

Vitrine com placa “Un gène, une protéine, deux 
fonctions” + modelo + painél de texto lateral “Un 

gène, une protéine, deux fonctions” 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

10F 
Construire une nouvelle 
protéine ("Construindo 
uma nova proteína") 

Vitrine com placa “Construire une nouvelle 
protéine” + painél de texto lateral “Construire 

une nouvelle protéine” e “La fluidité du génome” 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

11F 
Le grand puzzle ("O 

grande quebra-cabeça") 
Vitrine com placa “Le grand puzzle” + painél de 

texto inferior “Le grand puzzle” 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

12F 
Où mènent ces traces? 

("Onde esses traços 
lideram?") 

Vitrine com placa “Où mènent ces traces?” + 
painél de texto inferior “Où mènent ces traces?” 

+ fóssil sem identificação 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

13F 
Invention de l’alphabet ("A 

invenção do alfabeto") 

Vitrine central com placa de texto “Invention de 
l’alphabet” + peça alongada sem identificação + 

placa de pedra + placa de texto “Une écriture 
cuneiforme non alphabétique” + placa de texto 

sem título + ilustração + placa de texto “Le 
premier message grave interstellaire” 

L'évolution de la vie - 
L'évolution, du nouveau? 

14F Painél curatorial Painél curatorial 
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APÊNDICE 29 

 

 

Museum National d’Histoire 

Naturelle 

Exposição: Evolução da vida 

(L’Evolution de la vie) 

Número no mapa: 7A 

Painél: "As espécies extintas 

podem ser comparadas às espécies atuais" (Les espèces disparus peuvent se comparer aux espèces actuelles)  

Texto original: Georges Cuvier (1769-1832) énonce le principe que les êtres sont construits selon des règles strictes qui lient entre 

elles les parties du corps. L’application de ce principe des corrélations organiques lui permet de placer les fossiles, pourtant souvent 

représentés par quelques fragments parmi les grandes divisions de la classification.  Il attribue ainsi des fragments de mâchoires 

trouvés près de Honfleur à des crocodiliens proche du gavial actuel. L’anatomie comparée va permettre de reconstituer les faunes 

disparues et de s’interroger sur leurs relations de parenté avec les espèces actuelles. 

 

Tradução: Georges Cuvier (1769-1832) estabelece o princípio de que os seres vivos são construídos conforme regras rígidas como 

a união das partes do corpo. A aplicação deste princípio de correlações orgânicas lhe permite incluir os fósseis, no entanto eles são 

muitas vezes representados por alguns fragmentos dos grandes divisões de classificação. Ele atribui, assim, fragmentos de mandíbula 

encontrados perto de Honfleur à crocodilianos próximos do gharial atual. A anatomia comparada permite a reconstrução das faunas 

extintas e questionam seu parentesco com as espécies atuais. 
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APÊNDICE 30 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: Evolução da vida (L’Evolution de la vie) 

Número no mapa: 6C 

Vídeo (transcrição da legenda): "Os fósseis mais antigos" (Le plus anciens fossils)  

Texto original: Ce bloc calcaire, prélevé em Sahara, est um fossile ágé d’un milliard d’années. 

C’est un stromatolithe. Des stromatolithes se forment encore aujourd’hui dans certaines mers. 

Ces constructions résultent de l’activité biologique d’organismes microscopiques: de salgues 

bleues, appelées cyanobactéries, visibles ici au microscope életronique. Les stromatolithes se 

développent grâce à l’énergie solaire. Elles sécrètent une gelée riche em calcaire qui piège 

des particules flottant dans le milieu marin. Sécrétions calcaires et particules agglutinées 

constituent des empilements de lameles calcaires. Des blocs massifs de stromatolithes se sont 

formes au fil de temps, témoins après leur mort, de l’activité biologique des cyanobactéries. 

Les stromatolithes constituent les plus anciennes traces de vie connues sur notre planète (3 

milliards 800 millions d’années). Ces falaises, édifiées à une époque où la mer recouvrait le 

Sahara, en sont um témoignage visible. 
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Tradução: Este bloco de calcário, colhido no Sahara, é um fóssil bilhão de anos. É um estromatólito. Estromatólitos são formados 

ainda hoje, em alguns mares. Estas construções são o resultado da atividade biológica de organismos microscópicos: algas azuis, 

chamadas de cianobactérias, visíveis aqui na electrónica do microscópio. Os estromatólitos se desenvolvem graças a energia solar. 

Eles secretam uma geléia rica em calcário que retém partículas flutuantes no ambiente marinho. Secreções calcárias e partículas 

aglutinados formam pilhas. Blocos maciços de formados ao longo do tempo, testemunhas após a sua morte da atividade biológica 

das cianobactérias. Estromatólitos são os mais antigos vestígios conhecidos da vida em nosso planeta (3 bilhões 800 milhões de 

anos). Estas falésias, construídas em uma época em que o mar cobriu o Sahara, um são um testemunho visível. 
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APÊNDICE 31 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: Evolução da vida (L’Evolution de la vie) 

Número no mapa: 3E 

Painél: "A longa aventura da vida" (La longue aventure de la vie)  

Texto original: Les premiers êtres vivants, il y a 3,5 milliards d’années, avaient 

vraisemblablement une organisation comparable à celle des bactéries actuelles. Des 

organismes datés d’environ 2 milliards d’années, ressemblant aux actuelles algues 

rouges, possédaient sans doute déjà la structure cellulaire complexe dite eucaryote.  

Les premières traces indiscutables d’animaux pluricellulaires remontent à 670 millions 

d’années environ. Les principaux types d’organisation apparaissent il y a 550 millions 

d’années chez des animaux marins. 

L’histoire des êtres vivant est jalonnée d’extinctions massives plus ou moins brutales 

au cours desquelles certains plans d’organisation ont disparu. La vie a profondément 

modifié les caractéristiques de l’atmosphère et de la croûte terrestre. Les milieux 

nouveaux ainsi créés ont en retour offert aux êtres vivants l’occasion de se diversifier. 
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Tradução: Os primeiros seres vivos, há 3,5 bilhões de anos, provavelmente tinham uma organização comparável à das bactérias 

atuais. Organismos datados em 2 bilhões de anos, semelhante às algas vermelhas atuais, provavelmente já tinham uma estrutura 

celular complexa, chamada eucarionte.  

Os primeiros vestígios indiscutíveis de animais multicelulares datam cerca de 670 milhões de anos. Os principais tipos de organização 

aparecem há 550 milhões de anos em animais marinhos. 

A história dos seres vivos é marcada por extinções em massa mais ou menos brutais, em que alguns planos de organização 

desapareceram. A vida mudou profundamente as características da atmosfera e da crosta terrestre. Os novos meios de comunicação 

têm criado e, em contrapartida oferecida aos seres vivos a oportunidade de diversificar. 
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APÊNDICE 32 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: Evolução da vida (L’Evolution de la vie) 

Número no mapa: 6E 

Painél: “Ediacara, Burgess”  

Texto original: Les gisement d’Ediacara: Les premiers fossiles d’animaux de grande 

taille datent de la fin du Précambrien, il y a plus de 600 millions d’années. Ces fossiles ne 

sont que des empreintes, sur la vaste d’un fond marin, d’animaux à corps mous, 

dépourvus de squelette. Les Cyclomedusa sont probablement des méduses. Dickinsonia 

est un fossile énigmatique. Il appartient vraisemblablement au même grand groupe 

animal que Cyclomedusa, c’est-À-dire à l’embranchement des cnidaires. 

 

Tradução: O depósito de Ediacara: Os primeiros fósseis de animais de grande porte 

datam do final dos anos pré-cambriano, há mais de 600 milhões de anos. Estes fósseis 

são apenas impressões no vasto leito do mar, os animais em corpo mole sem esqueleto. 

Os Cyclomedusas são provavelmente as águas-vivas. O Dickinsonia é um fóssil 

enigmático. Ele provavelmente pertence ao mesmo grande grupo animal que o 

Cyclomedusa, ou seja, ao filo Cnidaria. 
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APÊNDICE 33 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: Evolução da vida (L’Evolution de la vie) 

Número no mapa: 27E 

Painél: Vitrine sem nome 

Texto original: Les reptiles mammaliens ont eu leur 

diversité maximale entre le Permien moyen (260 millions 

d’années) et le Trias moyen (220 millions d’années). Les 

mammifères en dérivent. 

 

Tradução: Répteis mamíferos tiveram a sua máxima 

diversidade no Permiano médio (260 milhões de anos) e 

no Triássico médio (220 milhões de anos). Mamíferos derivados. 
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APÊNDICE 34 

 

 

 

Museum National d’Histoire Naturelle 

Exposição: Evolução da vida (L’Evolution de la vie) 

Número no mapa: 34E 

Painél: "O limite Cretácio-Terciário: a crise!" (La limite Crétace – 

Tértiaire: la crise!)  

Texto original: Il y a 65 millions d’années, de manière imprévisible, 

le monde vivant traverse une crise caractérisée par des extinctions 

massives. Sur la terre ferme, les dinosaures s’éteignent et l’ère des 

reptiles s’achève. Les mammifères sont parmi les survivants. Dans 

les mers, de nombreux mollusques, ammonites, bélemnites et 

rudistes, meurent. Ce type de catastrophe à l’échelle du globe a en lieu à plusieurs reprises au cours des temps géologique et a eu un 

rôle évolutif considérable. 
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Tradução: Há 65 milhões de anos, de forma imprevisível, o mundo viveu uma crise caracterizada por extinções em massa. Em terra, 

os dinossauros morreram e a era dos répteis terminou. Mamíferos estão entre os sobreviventes. Nos mares, muitos moluscos, 

amonites e rudists belemnites morrem. Este tipo de desastre em todo o mundo ocorreu várias vezes ao longo do tempo geológico e 

possui um papel evolutivo importante. 
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APÊNDICE 35 

 

 

Tabela da exposição de longa duração do Museu de Ciencias Naturais de Porto Alegre 

 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Longa duração 1 
Decuriasuchus 
quartacolonia 

Painél com texto 

Longa duração 2 Arcossauro basal 
Vitrine com crânio e coluna vertebral de 

Decuriasuchus quartacolonia 

Longa duração 3 
Outros vertebrados do 

triássico médio do RS (240 
milhões de anos) 

Painél com textos 

Longa duração 4 Vitrine com 4 fósseis 
Vitrine com 2 fósseis de crânio de Dicinodonte + 

crânio de Cinodonte + crânio de Arcosauro 

Longa duração 5 

Fóssil de 240 milhões de 
anos (Período Triássico 

médio) encontrado no Rio 
Grande do Sul 

Painél com texto 

Longa duração 6 
Reconstituição de 

Decuriasuchus 
quartacolonia 

Duas representações do dinossauro (uma em 
sociedade e outra só o animal) 

Longa duração 7 Plantas medicinais 

Painél-vitrine com 5 exemplares de plantas 
(Solanum paniculatum + Phyllanthus niruri + 
Sambucus australis + Baccharis trimera + 

Plantago myosurus) + painél inferior de texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Longa duração 8 
Cianobactérias 

potencialmente tóxicas 
Painél-vitrine com texto + painél inferior de texto 

Longa duração 9 
Algas marinhas 
microscópicas 

Painél-vitrine com imagens de 5 algas 
(Diatomáceas cêntricas + Asterionellopsis 

giacialis + Ceratium massiliense + Gyrodinlum + 
Trichodesmium erthraeum) + painél inferior de 

texto 

Longa duração 10 Algas macroscópicas do RS 
Painél-vitrine com Phaeophyta + 2 exemplares de 

Charophyta + painél de texto interativo 

Longa duração 11 
Fungos comestíveis e não 

comestíveis 

Painél-vitrine com ilustrações de 4 fungos 
comestíveis (Suillus granulatus + Auricularia 

delicata + Ramaria flavo-brunescens + Agaricus 
campestris) e 3 fungos não comentíveis (Amanita 
muscaria + Chlorophyllum molybdites + Psilocybe 

cubensis) + painél inferior de texto 

Longa duração 12 Epífitos 
Painél-vitrine com galho com diversos tipos de 

epífitos + painél inferior de texto 

Longa duração 13 Frutas carnosas 

Painél-vitrine com 2 metades de laranja + 2 
metades de maçã + 2 metades de pêssego + 3 
pedaços de morango + metade de abacaxi + 2 

metades de figo + 3 pedaços de banana + 2 
metades de caju + 2 pedaços de pepino + 

metade de mamão + painél inferior de texto 

Longa duração 14 
Formações vegetais do sul 

do Brasil 

Painél-vitrine com mapa do sul do Brasil + 6 
imagens de formações vegetais (Encosta da 

Serra do Mar + Manguezal + Restinga + Parque 
Nacional do Iguaçu + Parque Nacional dos 

Aparatos da Serra + Uruguaiana) do sul do Brasil 
+ painél inferior de texto 

Longa duração 15 Reprodução nos vegetais 
Painél-vitrine com 3 tipos de ciclos reprodutivos 

nos vegetais (ciclo evolutivo de uma Pteridófita + 
ciclo evolutivo de uma Gimnosperma + ciclo 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

evolutivo de uma Angiosperma) + painél inferior 
de texto 

Longa duração 16 
Tunga penetrans (bicho-do-

pé) 
Painél-vitrine com textos + 4 imagens + modelo + 

ciclo de vida + painél inferior de texto 

Longa duração 17 Esponjas do RS 

Painél-vitrine com mapa do Estado + 6 imagens 
de esponjas no locais em que são encontradas 

(Drulia browni + Oncosclera jewelli + Dactylocalyx 
pumiceus + Uruguaya corallioides + Erylus alleni 

+ Gastrophaneila stylifera) + painél inferior de 
texto interativo 

Longa duração 18 
Algumas esponjas marinhas 

e de água doce 
Painél-vitrine com 4 imagens de algas + painél 

inferior de texto 

Longa duração 19 Alguns corais brasileros 
Painél-vitrine com 6 exemplares de corais 
brasileiros (4 córneos + 2 pétreos) + painél 

inferior com texto 

Longa duração 20 
Ciclo vital de Fasciola 

hepatica (baratinha-do-
fígado 

Painél-vitrine com o ciclo de vida da Fasciola 
hepatica + painél inferior com texto 

Longa duração 21 Os grupos de moluscos 

Painél-vitrine com 7 grupos de moluscos (3 
exemplares de Gastropoda + 2 exemplares de 

Bivalvia + Cephalopoda + Scaphopoda + 
Polyplacophora + Aplacophora + 

Monoplacophora) + painél inferior de texto 

Longa duração 22 
Grandes grupos de bivalves 

marinhos 
Painél-vitrine com 17 grupos de bivalves 

marinhos + painél inferior de texto 

Longa duração 23 
Ninho da abelha 

mamangaba-carpinteira 
(Xyloxopa frontalis) 

Painél-vitrine com ninho da abelha mamangaba-
carpinteira (Xyloxopa frontalis) + painél inferior de 

texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Longa duração 24 Aracnídeos 

Painél-vitrine com 10 exemplares (Scorpiones + 
Palpigradi + Uropygi + Amblypygi + Araneae + 

Ricinulei + Pseudoscorpiones + Solifugae + 
Opiliones + Acari) + painél inferior de texto 

Longa duração 25 
Ciclo evolutivo da barata 

ovovivípara 

Painél-vitrine com ciclo evolutivo de Barata 
ovovivípara (8 fases com 9 exemplares) + painél 

inferior de texto 

Longa duração 26 
Ninhos de vespas sociais e 

solitária 
Painél-vitrine com 6 ninhos de vespas (5 sociais 

e 1 solitária) + painél inferior de texto 

Longa duração 27 
Crustáceos marinhos da 

costa do RS 

Painél-vitrine com 10 tipos de crustáceos 
(Caranguejo-espinhoso + Tamburutaca + 
Baratinha-das-rochas + Cracas + Lepas + 

Caranguejo + Ermitão + Siri-baú + Lagostim + 
Siri-corredor) + painél inferior de texto 

Longa duração 28 
Ciclo da doença de Chagas 

no homem 
Painél-vitrine com o ciclo da doença de chagas 

no Homem + painél inferior de texto 

Longa duração 29 Lepidópteros 
Painél-vitrine com 2 Famílias de borboletas (4 
exemplares de Brassolidae + 4 exemplares de 

Papilionidae) + painél inferior de texto 

Longa duração 30 Coleópteros 
Painél-vitrine com 19 coleopteros + painél inferior 

de texto 

Longa duração 31 Equinodermos 
Painél-vitrine com 5 tipos de Equinodermos 
(Echinoidea + Crinoidea + Holothuroidea + 

Opiuroidea + Asteroidea) 

Longa duração 32 Peixes de água doce 
Painél-vitrine com 3 peixes de água doce 

(Joaninha + Tamboata + Cara) + painél inferior 
de texto 

Longa duração 33 
Morfologia de Hoplias 

malabaricus 
Painél-vitrine com Hoplias malabaricus com sua 

morfologia + painél inferior de texto 

Longa duração 34 Evolução dos anfíbios 
Painél-vitrine com 4 etapas da evolução dos 

anfíbios ao longo do Tempo Geológico + painél 
inferior de texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Longa duração 35 Anfíbios 
Painél-vitrine com 5 anfíbios (Bufo arenarum + 
Bufo ictericus + Hyla faber + Hyla pulchella + 

Leptodactylus ocellatus) + painél inferior de texto 

Longa duração 36 
Mamíferos encontrados no 

RS 
Painél-vitrine com mapa do Estado e principais 
animais encontrados + painél inferior de texto 

Longa duração 37 Campos Diorama de Campos + placa 

Longa duração 38 Banhado Diorama de Banhado + placa 

Longa duração 39 
Floresta subtropical do Alto 

Uruguai 
Diorama da floresta subtropical do Alto Uruguai + 

placa 

Longa duração 40 Cobras não peçonhentas Painél-vitrine com 4 cobras não peçonhentas 

Longa duração 41 Cobras peçonhentas 
Painél-vitrine com Micrurus altirostris + Bothrops 

alternatus + Bothrops pubescens 

Longa duração 42 Painél vazio Painél vazio 

Longa duração 43 Morfologia da asa e do osso 
Painél-vitrine com morfologia da asa, osso e 

pena + painél inferior de texto 

Longa duração 44 Pássaros 
Painél-vitrine com Pseudoleistes virescens + 

Agelasticus thilius + Turdus amaurochalinos + 
Thraupis bonariensis + painél inferior de texto 

Longa duração 45 Aves de rapina 
Painél-vitrine com 2 aves de rapina (Coruja-de-
igreja + Gavião-caramujeiro) + painél inferior de 

texto 

Longa duração 46 Aves limnícolas 
Painél-vitrine com 3 aves + painél inferior de 

texto 

Longa duração 47 Cadeia alimentar 
Painél-vitrine com modelo de cadeia alimentar + 

painél inferior de texto 

Longa duração 48 
Morcego hematófago 

(vampiro) 

Painél-vitrine com morcego hematófago + 5 
imagens de animais diversos + painél inferior de 

texto 

Longa duração 49 Pêlo dos mamíferos 
Painél-vitrine com roedor + ilustração da pele 
com pêlo + pedaço de pêlo + painél inferior de 

texto 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Longa duração 50 

Identificação e 
características cranianas de 

um roedor e de um 
carnívoro 

Painél-vitrine com 4 crânios (2 carnívoros + 2 
roedores) + painél inferior de texto 

Longa duração 51 Invertebrados fósseis 
Painél-vitrine com 5 exemplares invertebrados 

(bivalves + coral + trilobita + cefalopode + 
equinodermos) + painél inferior de texto 

Longa duração 52 
Alguns vegetais fósseis 

brasileiros 

Painél-vitrine com 4 fósseis (Dicroidium + 
Glossopteris + Glossopteris + Gimnosperma) + 

painél inferior de texto 

Longa duração 53 A deriva continental 

Painél-vitrine com 4 ilustrações do mapa mundi 
em diferentes momentos ao longo do Tempo 

(Permiano + Triássico + Cretáceo + Recente) + 
tabela do Tempo Geológico + painél inferior de 

texto 

Longa duração 54 
Alguns vertebrados fósseis 

brasileiros 

Painél-vitrine com 3 vertebrados fósseis (Enneles 
audax + Scaphonyx fischeri + Mesossaurus 

brasiliensis) + painél inferior de texto 

Longa duração 55 Toxodon platensis 
Painél-vitrine com mandíbula + úmero + 

ilustração de Toxodon + painél inferior de texto 

Longa duração 56 
Um mastodonte Sul-rio-

grandense 

Painél-vitrine com primeira vértebra cervical de 
Mastodonte + osso sem identificação + ilustração 

de Mastodon + painél inferior de texto 
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APÊNDICE 36 

 

 

Museu de Ciências Naturais 

Exposição: Longa duração 

Número no mapa: 34 

Painél: “Evolução dos anfíbios” 

Texto: Talvez a maior de todas as conquistas dos 

Vertebrados tenha sido a saída do ambiente 

aquático para a conquista da terra firme, o que foi 

feito pelos primeiros anfíbios, no Período 

Devoniano (400 milhões de anos). Os 

Crossopterígios que deram origem aos anfíbios já tinham características que permitiram a estes últimos, tal conquista: “nadadeiras 

lobadas”, com osso e músculos, diferentemente das dos demais peixes, e a presença de pulmões e não apenas brânquias. Dos 

anfíbios atuais, a primeira ordem a surgir foi ANURA, no Período Triássico (230 milhões de anos); a segunda foi URODELA, no 

Período Jurássico (180 milhões de anos) e a terceira APODA, no Período Quaternário (2 milhões de anos). 
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APÊNDICE 37 

 

 

Museu de Ciências Naturais 

Exposição: Longa duração 

Número no mapa: 51 

Painél: “Invertebrados fósseis” 

Texto: Todos os grandes grupos de invertebrados (com 

exceção de briozoários) já estavam presentes no 

Período Cambriano (há cerca de 550 milhões de anos atrás). Até o final do Período Siluriano (aproximadamente 420 milhões de anos) 

os invertebrados mantiveram-se restritos à água. Posteriormente, há cerca de 400 milhões de anos, com a aquisição de um esqueleto 

(exoesqueleto) para proteção e sustentação, eles conquistaram o meio terrestre. No Brasil, são encontrados muitos fósseis de 

invertebrados, como por exemplo: 

Artrópodes trilobitas Calmoniidae (Formação Ponta Grossa, Devoniano, cerca de 400 milhões de anos atrás, Paraná) 

Moluscos bivalves Heteropecten catharinae (Grupo Tubarão, Permiano Inferior, cerca de 250 milhões de anos atrás, Santa Catarina) 

Equinoderno asteroide (estrela-do-mar) (Grupo Tubarão, Permiano Inferior, cerca de 250 milhões de anos atrás, Santa Catarina) 

Molusco cefalópode Axonoceras cf. A. campressum (Formação Gramame, Cretácio Inferior, cerca de 100 milhões de anos atrás, 

Nordeste do Brasil) 

Cnidário antozoário (coral) Flabellum wailesi (Formação Pirabas, Mioceno Inferior, cerca de 24-22 milhões de anos atrás, Paraná). 
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APÊNDICE 38 

 

 

Museu de Ciências Naturais 

Exposição: Longa duração 

Número no mapa: 53 

Painél: “A deriva continental” 

Texto: Devido ao movimento da crosta terrestre, formou-se no fim 

do Permiano (veja escala geológica) o supercontinente da Pangea, 

em que todos os continentes atuais estavam reunidos num só 

(mapa 01). Os continentes foram se afastando e no fim do Triássico, 

já estavam separados em dois continentes: Laurásia, que inclui a América do Norte, Europa e Ásia; e Gondwana, que inclui a América 

do Sul, Austrália, Antártida e Península da Índia (mapa 02). A continuação do movimento (deriva continental) os fez chegarem à 

posição atual. Uma das muitas evidencias que esses continentes existiram, e da ocorrência da deriva é a presença de fósseis, como 

o Mesosaurus, a flora de Glossopteris e Dicroidium (mapa 03). O mapa 04 representa a posição atual dos continentes. As flechas 

indicam a direção do movimento dos continentes. 
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APÊNDICE 39 

 

 

Museu de Ciências Naturais 

Exposição: Longa duração 

Número no mapa: 55 

Painél: “Toxodon platensis” 

Texto: Este mamífero foi um grande herbívoro comparável de 

tamanho ao Rinoceronte, e que viveu nas margens de rios. 

Pertence à ordem NOTUNGULATA, grupo que surgiu e evoluiu na 

América do Sul por 65 milhões de anos, se extinguindo há cerca de 10 mil anos. Restos de Toxodon são comuns em Santa Vitória do 

Palmar e Uruguaiana. A mandíbula exposta nesta vitrine, foi coletada acidentalmente através de rede pesca profunda, razão pela qual 

apresenta incrustados animais marinhos (corais, conchas, tubos de vermes e briozoários). Durante as glaciações, no Pleistoceno (2 

milhões a 11 mil anos), as enormes camadas de gelo que se formaram sobre os continentes provocaram um abaixamento de vários 

metros no nível do mar. Em consequência disto, uma área de até 5 km, atualmente submersa, era habitada pelos animais da 

megafauna, os grandes mamíferos extintos. 
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APÊNDICE 40 

 

 

Tabela da exposição “Milhões de anos” do Museu de Ciencia e Tecnologia de Porto Alegre 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Milhões de Anos 1 Mesa Darwin Mesa com painél interativo 

Milhões de Anos 2 
Um novo dinossauro em 

Santa Maria, RS 
Painél lateral com texto 

Milhões de Anos 3 O passado 
Diorama com representação de um 

Staurikosaurus pricei + placa inferior com texto 

Milhões de Anos 4 
Plantas da época em que 
surgiram os dinossauros 

Vitrine com 7 fósseis de flora Dicroidium 
(Dicroidium zuberi + Neocalamites sp. + 

Pteridosperma + Dicroidium tuberi + samambaia + 
Dicroidium cf. zuberi + Dicroidium acutum) + 

placa com texto 

Milhões de Anos 5 O presente 
Diorama mostrando a pesquisa paleontológica em 

Santa Maria + placa inferior com texto 

Milhões de Anos  Antes da era dos 
dinossauros 

Painél lateral com texto 



 

450 
 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Milhões de Anos 7 Vitrine com réplicas 

Vitrine com 10 réplicas de fósseis (crânio de 
Stahleckeria potens + membro posterior de 

Dinodontosaurus turpior + ala de 
Dinodontosaurus turpior + crânio de 

Dinodontosaurus turpior + 4 falanges de 
Dinodontosaurus turpior + reconstrução 

osteológica de Hyperodapedon sanjuanensis + 
crânio compactado de Prestosuchus + crânio de 

Prestosuchus + fragmento de bacia de 
Prestosuchus + osso de Prestosuchus) 

Milhões de Anos 8 Dicinodonte Painél lateral com texto 

Milhões de Anos 9 Coletando fósseis Painél com texto + mini-campo de escavação 

Milhões de Anos 10 
O que aconteceu com a 

megafauna? 
Painél com texto 

Milhões de Anos 11 Megafauna sul-americana 

Painél com texto + úmero de Toxodon platensis + 
mandíbula de Toxodon platensis + 3 dentes de 

Stegomastodon waringi + parte de mandíbula de 
Cervídeo + 3 partes de galhada de Antifer + 
painél "Que tamanho tinha um Gliptodonte?" 

Milhões de Anos 12 Mini-cine: Paleontologia 
Vídeo sobre as etapas da pesquisa 

paleontológica 

Milhões de Anos 13 Uma viagem ao passado Totem eletrônico interativo 

Milhões de Anos 14 
Herrerrasaurus 

ischigualastensis 
Reconstrução de um Herrerrasaurus 

ischigualastensis 

Milhões de Anos 15 
A madeira que virou 

pedra 
Vitrine com 3 fragmentos de madeira fossilizada 
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SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Milhões de Anos 16 
Preguiça-gigante e Tigre 

dentes de sabre 

Vitrine com fêmur de preguça gigante + cintura 
pélvica + mandíbula de preguça gigante + crânio 
de preguça gigante + vértebra dorsal de preguça 

gigante +  ilustração  de preguça gigante + 
reconstrução de tigre dentes de sabre + painél 

com texto 
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APÊNDICE 41 

 

 

 

Museu de Ciência e Tecnlogia  

Exposição: Milhões de anos 

Número no mapa: 13 

Totem interativo: “Uma viagem ao passado” 

Texto: A vida surgiu na Terra há 3.5 bilhões de anos, mas 

somente há 570 milhões de anos apareceram as formas de vida 

que conhecemos hoje. Nesta viagem ao passado, você 

conhecerá alguns animais que viveram na América do Sul no 

últimos 400 milhões de anos. 
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APÊNDICE 42 

 

 

Museu de Ciencia e Tecnlogia 

Exposição: Milhões de anos 

Numero no mapa: 13 

Totem interativo: “Uma viagem ao passado: Era Cenozóica” 

Texto: Auge de formação de montanhas, seguido por erosão 

e invasões do mar sobre as margens continentais. 

Tendências ao progressivo resfriamento da Terra culminando 

com os períodos glaciais e interglaciais. As florestas 

subtropicais diminuíram, dando lugar às florestas temperadas 

e extensas campinas. Transição dos mamíferos primitivos 

para as ordens modernas. Evolução do homem durante os 

últimos 5-8 milhões de anos. 
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APÊNDICE 43 

 

 

 

Museu de Ciencia e Tecnlogia 

Exposição: Milhões de anos 

Numero no mapa: 16 

Painél: “Tigre dentes de sabre” 

Texto: Smilodon, o tigre dentes de sabre, foi o carnívoro 

mais carismático registrado na América do Sul durante o 

Pleistoceno. Hábil caçador, este inconfundível felino da 

megafauna era um animal robusto e maciço, atingindo 1,3 

m de comprimento e 300 kg de peso, um pouco maior do 

que o leão atual, mas com o dobro do peso. O nome se deve 

aos dentes caninos que eram curvos, com um leve 

serrilhado no bordo posterior e consideravelmente longos, 

chegando a medir uns 30cm. Em vida, com a boca fechada 

os caninos ficavam expostos e durante a caça eles podem 

ter sido utilizados para apunhalar ou cortar a presa após 

derrubá-la. Ao contrário dos mamíferos nativos, o Smilodon é um imigrante, tendo invadido a América do Sul quando ela se conectou 

com a América do Norte pela formação do Istmo do Panamá. É registrado durante o Pleistoceno-Holoceno por quase todo o território 

brasileiro. 
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APÊNDICE 44 

 

 

 

Museu de Ciencia e Tecnlogia 

Exposição: Milhões de anos 

Numero no mapa: 15 

Painél: “A madeira que virou pedra” 

Texto: Ao final do Triássico Inferior, há 220 milhões de anos, a flora 

Dicroidium foi sendo substituída pela flora de coníferas. Vestígios desta 

vegetação podem ser vistos nas regiões de Mata e São Pedro do Sul, 

RS, onde os caules silicificados de Araucarioxylon constituem os 

fósseis mais comuns. 
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APÊNDICE 45 

 

 

Tabela da exposição “Planeta Terra” do Museu de Ciencia e Tecnologia de Porto Alegre 

 

 

SETOR DO MUSEU LOCALIZAÇÃO TÍTULO COMPOSIÇÃO 

Planeta Terra 1 Uma breve história da Terra 
Painél artístico com o desenvolvimento geológico 

do planeta Terra e evolução dos seres vivos 

Planeta Terra 2 
A movimentação dos 

continentes através do 
tempo 

Parede com onze modelos do globo terrestre com 
uma fase da separação dos continentes 

Planeta Terra 3 O globo terrestre Globo com topografia do planeta 

Planeta Terra 4 Vulcão 
Modelo de vulcão que entra em erupção no 

centro da sala 

Planeta Terra 5 
Teria existido vida também 

em Marte? 
Painél com texto 

Planeta Terra 6 
Os primeiros seres vivos do 

Planeta 
Painél com texto 

Planeta Terra 7 A origem da vida na Terra Painél com texto 
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APÊNDICE 46 

 

 

 

Museu de Ciencia e Tecnlogia  

Exposição: Planeta Terra 

Numero no mapa: 6 

Painél: “Os primeiros seres vivos do Planeta 

Terra” 

Texto: Os primeiros seres vivos eram 

unicelulares e, portanto, invisíveis. Eram 

semelhantes às bactérias que conhecemos. 

Porém eram ainda mais simples e muito 

menores do que elas. / Essas moléculas 

simples, unindo-se, formaram o que chamamos 

de macromoléculas (peptídios, ácidos 

nucléicos, lipídios) que, agregando-se, deram 

origem a entidades separados do ambiente por uma superfície (o que chamamos de membrana). Tais entidades tornaram-se “vivas” 

no momento em que passaram a ser capazes de 1- fazer cópias de si mesmas; 2- se manter sozinhas; 3- mudar para novas formas, 

ou seja, evoluir. Há 4 bilhões de anos atrás, esses pequeníssimos seres foram formados a partir da combinação de moléculas bem 
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simples presentes no nosso planeta. / Depois de alguns milhões de anos, apenas um desses primeiros seres, denominado LUCA (da 

sigla “Ultimo Ancestral Comum Universal”), foi modificando-se gradualmente em outras formas de vida, culminando nos três domínios 

de vida conhecidos hoje. 1- Bacteria: microorganismos unicelulares e sem membranas envolvendo o material genético (procariotos), 

encontrados facilmente em todos os ambientes do planeta, vivendo em associação com vegetais e animais, inclusive no organismo 

humano. 2- Archaea: microorganismos unicelulares e sem membrana envolvendo o material genético (procariotos), encontrados 

principalmente em ambientes extremos (muito quentes, muito ácidos etc). 3- Eukarya: organismos unicelulares ou multicelulares, 

todos com membranas envolvendo o material genético. São organismos mais conhecidos: protistas, fungos, vegetais e animais. 
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APÊNDICE 47 

 

 

Museu de Ciencia e Tecnlogia  

Exposição: Planeta Terra 

Numero no mapa: 7 

Painél: “A origem da vida na Terra” 

Texto: Quando a vida surgiu, há aproximadamente 4 

bilhões de anos atrás, o nosso planeta apresentava 

temperaturas médias acima de 100oC, intensa 

atividade vulcânica, além de uma atmosfera sem 

oxigênio e cheia de gases tóxicos. Sua superfície era 

constantemente bombardeada por tempestades 

elétricas que favoreciam ligações químicas entre os 

compostos. Meteoritos e asteroides colidiam com o 

planeta, trazendo elementos químicos importantes 

em sua constituição. A datação da origem da vida é 

baseada nos fósseis mais antigos do planeta, 

chamados estromatólitos, isto é, rochas que 

apresentam o registro de microorganismos que viveram em nosso planeta há aproximadamente 3.6 bilhões de anos atrás. Mas a vida 

surgiu ainda antes desta data (observe o painél “Os primeiros seres vivos do Planeta Terra”, na próxima parede, ao lado do vulcão). 
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A hipótese mais aceita de como os primeiros seres vivos se formaram é baseada no experimento de Stanley Miller (1930-2007), de 

1953. Nesse experimento, Miller simulou, em um frasco de vidro, as condições ambientais que muito provavelmente existiam no 

planeta Terra há 4 bilhões de anos atrás. Ele preparou um “sopão” contendo moléculas simples (metano, amônia, nitrogênio e gases 

de enxofre), que era bombardeado constantemente por descargas elétricas. A partir deste caldo simples, moléculas maiores e 

biologicamente importantes foram formadas. Desta forma, concluiu-se que os primeiros seres vivos da Terra devem ter sido formados 

a partir de reações químicas entre moléculas que existiam livre no ambiente do planeta, há aproximadamente 4 bilhões de anos. 

 

 

 

 

 

 

 


