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RESUMO: Museus são espaços destinados a resguardar objetos com algum tipo de valor para 
determinada cultura, como peças de artesanato, achados arqueológicos ou obras de arte. 
Menos populares e mais restritos que os museus de história e arte há os museus de ciências 
naturais, com papel importante na consolidação das ciências no país. Estes também são 
protagonistas na inovação do ensino de ciências e do ensino experimental e compreendem-se 
como um tripé sustentado pela pesquisa, comunicação e preservação. Por essa função eles se 
espalham em território nacional. Contudo, o extremo norte brasileiro está em desvantagem, em 
especial, o estado de Roraima. Nesse sentido, a transformação do Museu de Geociências da 
Universidade Federal de Roraima, agora denominado de MuGEO, em um espaço que de fato 
desenvolva atividades de um museu de ciências naturais, contempla diversas parâmetros do 
ensino das geociências no Estado que foi palco de intensa atividade garimpeira relacionada à 
extração de ouro e diamante, e ainda hoje configura-se como um dos garimpos de diamante 
mais importantes do Brasil. Com diversas amostras de rochas, minerais e conteúdo 
paleontológico do estado de Roraima e de outras regiões do Brasil, o MuGEO em sua fase 
inicial se caracteriza sobretudo como uma litoteca para o curso de geologia. A partir de um 
extenso referencial teórico produzido por meio de pesquisa nos principais livros de mineralogia 
e classificação mineral, foram reconhecidos 35 espécimes minerais e outros dois mineralóides 
no MuGEO, possuindo principalmente amostras de enxofre, micas e quartzo e suas 
variedades, além de geodos e drusas. Considerando a existência de cerca de 3500 minerais 
identificados, descritos no livro Introduction to Mineralogy (Introdução a Mineralogia) e 
avaliando que no total o museu possui 212 amostras de minerais de 35 espécimes diferentes, o 
acervo de minerais do Museu de Geociências da UFRR corresponde à cerca 1% dos tipos de 
minerais conhecidos no mundo. Apesar da baixa porcentagem é completamente aceitável esse 
tipo de resultado tendo em vista que menos de 100 espécimes minerais estão entre as mais 
comuns e apenas aproximadamente 30 destes espécimes estão entre o reduzido conjunto de 
minerais formadores de rochas. Sendo assim, é passível de se afirmar que o Museu possui em 
seu acervo amostras dos principais minerais formadores de rochas e também dos mais 
comuns na superfície terrestre. Além da amostragem mineral, os fosseis também fazem parte 
desse acervo, constituindo uma coleção única proveniente da Ilha de Margarita, Venezuela. 
Todos são espécimes de invertebrados marinhos, provavelmente cenozoicos, como corais, 
estrela-do-mar, ouriço-do-mar, bivalves e cracas com exemplos de ocorrências em rochas de 
localidades no Brasil. O museu ainda conta com exemplos de lenhos fossilizados da Bacia do 
Tacutu, no município de Bonfim, Roraima e inúmeras rochas provenientes de diversas regiões 
do estado em ordem crescente de quantidade: metamórfica 16%; ígnea 31% e sedimentar 
53%. Dessa forma, a incansável busca pela organização do MuGeo objetiva despertar na 
comunidade o interesse pelos temas das geociências, demonstrando sua relevância para o 
meio social e tecnológico. 
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