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Introdução

Museu vem do termo grego Museion, templo das 
musas. Os latinos denominavam Museum ao gabinete 
ou sala de trabalho dos homens de letras e ciências. 
Ptolomeu I, soberano do Egito, deu esse nome à parte 
do seu palácio, em Alexandria, onde se reuniam os 
sábios e filósofos mais célebres do seu tempo. Foi esse 
o primeiro estabelecimento cultural que recebeu o título 
de Museu [1].

O Conselho Internacional de Museus o define como 
toda instituição permanente, sem fins lucrativos, aberta 
ao público que adquire, conserva pesquisa e expõe 
coleções de objetos de caráter cultural ou científico 
para fins de estudo, educação e entretenimento [1].

O Centro de Educação Ambiental (CEA), do Parque 
Estadual de Dois Irmãos (PEDI), foi fundado em 7 de 
julho de 1997. Funciona no antigo Museu de Ciências 
Naturais, existente desde 1972. Hoje, o Museu faz 
parte do Centro juntamente com uma sala de 
preparação de material e uma biblioteca, especializada 
em Meio Ambiente [2].

As coleções osteológicas têm grande importância em 
instituições de pesquisa como museus e universidades 
[3].

Segundo Auricchio & Salomão [4] as coleções 
didáticas destinam-se ao ensino por meio de 
exposições, demonstrações em aula ou treinamento de 
pessoal. Podem conter exemplares sem dados, pois 
servem apenas para mostrar semelhanças e diferenças
entre grupos de indivíduos, ou também para a prática 
de atividades como a identificação.

O presente projeto objetivou promover a montagem 
de esqueletos de animais destinados ao acervo do 
Museu de Anatomia Comparada da UFRPE (MAC-
RURAL) e do Centro Vasconcelos Sobrinho de 
Educação Ambiental (CEA) do Zoológico do PEDI; 
preparo de peças anatômicas para o MAC-RURAL e 
montar exposições itinerantes.

Material e métodos

Realizou-se treinamentos referentes à montagem de 
esqueletos, preparo de exemplares em meio líquidos e 
técnicas de monitoramento de exposições para a equipe 
envolvida com as atividades do museu.

A. Osteotecnica

Executou-se as diversas etapas que envolvem a 
montagem de esqueletos: Descarnamento, retirada de 
tecidos moles e separação dos grandes segmentos 
corporais (cabeça, tronco e membros); maceração, 
submersão dos segmentos corporais em água num 
recipiente deixando-o sob a ação de bactérias e 
proliferação de larvas de mosca que aceleram o 
processo de decomposição dos tecidos moles; limpeza 
dos ossos; clareamento, imersão dos ossos em solução 
de peróxido de hidrogênio (H2O2) dissolvido em água; 
secagem e montagem [5].

B. Peças em meio liquido

Preparou-se peças anatômicas através do 
embebimento dos seus tecidos, com auxílio de solução 
aquosa conservante, para serem mantidas em 
recipientes de vidro transparente.

C. Técnicas de monitoramento

Treinou-se a equipe de alunos com o propósito de 
transmitir informações referentes à atuação do monitor: 
noções sobre como pesquisar, organizar e montar de 
exposições e como lidar com o público visitante.

D. Exposições itinerantes

Organizou-se todas as etapas necessárias para 
realização de duas exposições. Na Biblioteca Central 
(BC) da UFRPE, a I EXPOMAC-RURAL, no período 
05 a 09 de outubro de 2009 e no stand da UFRPE, 
durante a 68ª Exposição Nordestina dos Animais e 



Produtos Derivados (ENAPD), no período de 08 a 15 
de novembro de 2009.

Resultados e discussão

Quanto à osteotécnica, processo que requer um 
longo prazo para execução, somente alguns esqueletos 
de animais pequenos foram concluídos e os demais se 
encontram nas últimas etapas de montagem.

Diversas peças anatômicas estão sendo preparadas 
para acondicionamento em conservante líquido, 
identificação e catalogação. É o caso de uma boa 
variedade de répteis doados pelo extinto Laboratório de 
Herpetologia da UFRPE, que se encontra em 
processamento.

Considera-se que a equipe MAC-RURAL, após a 
oficina de monitoramento, esteja mais capacitada ainda 
no que se refere às técnicas museológicas e das funções 
do monitor junto ao museu, seu acervo e ao público.

Espera-se que o intercâmbio MAC/Zoo possa ter o 
período de tempo suficiente para que as metas de 
ambas instituições sejam atingidas.
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