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RESUMO: O trabalho apresenta o acervo de paleontologia do Museu de História Natural do Sul 
do Estado do Espírito Santo (MUSES), situado na cidade de Jerônimo Monteiro. O material 
expositivo e interativo se mostra como uma alternativa eficaz para que o público visitante possa 
se apropriar e aproximar do conhecimento científico. Dentre os fósseis presentes no acervo, 
encontram-se dois pedaços de caules de gimnospermas indeterminados (sendo um deles da 
Formação Motuca, Bacia do Parnaíba, TO, de aproximadamente 255 milhões de anos e o outro 
de procedência e idade desconhecida; diversos moluscos, como quatro gastrópodes (Bulimulus 
sp. da Bacia de Itaboraí, RJ, de aproximadamente 60 milhões de anos) e quatro cefalópodes 
(três amonitas indeterminados e um belemnite indeterminado da Bacia de Solnhofen, 
Alemanha, de aproximadamente 145 milhões de anos); um espécime de artrópode (trilobita 
indeterminado de aproximadamente 387 milhões de anos e procedente do Marrocos); um 
espécime de equinodermo (ofiuroide indeterminado da Formação Ponta Grossa, Bacia do 
Paraná, PR, de aproximadamente 387 milhões de anos); quatro corais (do Morro de São Paulo, 
BA, possivelmente recentes); e três peixes (sendo dois indeterminados da Formação 
Tremembé, Bacia de Taubaté, SP, de aproximadamente 23 milhões de anos, e um exemplar 
da espécie Rhacolepis buccalis da Formação Romualdo, Bacia do Araripe, CE, de 
aproximadamente 110 milhões de anos. Os icnofósseis são representados por uma peça da 
Formação Ponta Grossa, Bacia do Paraná, PR, de aproximadamente 387 milhões de anos; 
uma amostra de coprólito de peixe (da Formação Romualdo, Bacia do Araripe, CE, de 
aproximadamente 110 milhões de anos); e um estromatólito colunar do tipo Baicalia (da 
Formação Lagamar, Grupo Vazante, MG, de aproximadamente um bilhão de anos). As 
reconstruções contam com peças em tamanho real, nas quais se encontram o crânio de um 
Paraphysornis brasiliensis (uma ave pertencente à ordem Cariamiformes, da Formação 
Tremembé, Bacia de Taubaté, SP, de aproximadamente 23 milhões de anos); e o crânio de um 
Anhanguera santanae (um pterossauro – um réptil voador –, da Formação Romualdo, Bacia do 
Araripe, CE, de aproximadamente 110 milhões de anos). A reconstrução em escala é de um 
crânio de um Tyrannosaurus Rex (um dinossauro terópode, da Formação Hell Creek, EUA, de 
aproximadamente 66 milhões de anos). O MUSES ainda abriga a reconstrução de uma 
Cooksonia paranaensis, uma planta basal (da Bacia do Paraná, PR, de aproximadamente 406 
milhões de anos) em outro acervo (botânica). As réplicas compreendem uma rã da espécie 
Arariphrynus placidoi (da Formação Crato, Bacia do Araripe, CE, de aproximadamente 120 
milhões de anos); um trilobita do gênero Metacanthina (procedente do Marrocos, de 
aproximadamente 387 milhões de anos); e uma réplica de uma trilha de pegadas de 
pterossauros do icnogênero Pteraichnus (da Formação Summerville, EUA, de 
aproximadamente 150 milhões de anos). Conclui-se que o acervo paleontológico é composto 
por peças que representam parte do conteúdo fossilífero encontrado em bacias sedimentares 
ao redor do mundo, sendo vários exemplares de bacias brasileiras, tornando possível a 
importância da interação entre a ciência e a sociedade capixaba.  
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