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AS COLEÇÕES ZOOLÓGICAS DO MUSEU NACIONAL 
DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA

Maria Judite Alves1,2, Cristiane Bastos-Silveira1, Alexandra 
Cartaxana1, Diana Carvalho1, Teresa Catry1,3, Alexandra 
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As coleções de história natural são importantes repositórios de 
biodiversidade e sistemas de referência fundamentais. Documentam a 
diversidade do mundo natural, permitindo reconstruir uma “memória” 
de padrões e processos naturais e fornecendo informação fundamental 
para a resolução de questões relevantes para a sociedade, como o efeito 
das alterações climáticas, a perda da biodiversidade, a seleção de áreas 
com importância para a conservação ou a descoberta de novos recursos 
naturais. Têm ainda um papel importante na divulgação científica 
e promoção da cultura científica. Neste capítulo abordamos o valor 
das coleções de história natural com particular enfoque nas coleções 
zoológicas do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, desde a 
sua criação, passando pelo incêndio de 1978, até à atualidade. O Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência tem vindo a investir na gestão 
e valorização das suas coleções, de forma a reforçar o seu papel como 
infraestrutura científica, acessível a investigadores e à sociedade em 
geral. Para isso, disponibiliza à comunidade científica as suas coleções e 
respetiva informação. 
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Abstract

The natural history collections are important repositories of 
biodiversity and fundamental reference systems. They document the 
diversity of the natural world, allowing to reconstruct a “memory” of 
natural patterns and processes, providing critical information for the 
resolution of relevant issues to society such as the effect of climate change, 
loss of biodiversity, the selection of relevant areas for conservation or 
the discovery of new natural resources. Furthermore, they also have an 
important role in science outreach and scientific culture promotion. In 
this chapter we discuss the value of natural history collections focusing 
specifically on the zoological collections of the Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência, since its foundation, throughout the fire 
of 1978, to the present day. The Museu Nacional de História Natural 
e da Ciência, has been investing in the best curatorial practices and 
in valuing its collections in order to strengthen its role as a scientific 
infrastructure, accessible to researchers and the society in general. To 
do so, the museum gives the scientific community open access to the 
collections and their associated information.

As coleções de história natural (CHN) ocumentam a diversidade do 
mundo natural, presente e passada. Estima-se que existam 2500 a 3000 milhões 
de espécimes biológicos guardados em museus e herbários de todo o mundo 
(Pyke & Ehrich, 2010). As CHN constituem assim uma fonte de informação 
sobre o mundo natural que permite reconstruir uma “memória” de padrões e 
processos naturais e fornece- bases sólidas para delinear cenários futuros. Num 
período em que a Terra enfrenta alterações globais que podem comprometer o 
bem-estar humano, e sendo necessária uma resposta concertada para travar a 
perda de biodiversidade e de ecossistemas, verifica-se um interesse renovado 
nas coleções de história natural (e.g. Winker, 2004; Ward, 2012), que são hoje 
amplamente reconhecidas como infraestruturas científicas basilares (IWGSC, 
2008; European Commission, 2010). 

As coleções de história natural constituem também sistemas de referência 
fundamentais para a classificação dos seres vivos e permitem a verificação e 
validação de observações e investigações anteriores. Por outro lado, são fonte 
contínua de novos conhecimentos, sendo usadas para testar novas hipóteses 
derivadas de desenvolvimentos conceptuais ou tecnológicos. Recentes avanços 

INTRODUÇÃO
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O Museu Nacional de História Natural e da Ciência tem a sua origem no 
Real Museu de História Natural e Jardim Botânico da Ajuda, criado em 1768 em 
sintonia com o movimento científico e cultural nos demais países da Europa que 
colocava a História Natural como fonte de conhecimentos úteis e de recursos 
económicos (Almaça, 1996; Póvoas et al., 2011). O maior empreendimento 
científico dessa época foi, seguramente, a realização das Viagens Philosophicas, 
com o objetivo de inventariar e descrever os recursos naturais dos territórios 
ultramarinos (Simon, 1983). Em 1783, iniciaram-se as expedições para Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Índia e Moçambique, durante as quais foram coletados 
milhares de animais, plantas e minerais. As coleções assim constituídas, de 
valor ímpar, foram saqueadas durante as invasões franceses, em 1808, tendo 
Geoffroy Saint-Hilaire selecionado e enviado objetos para o Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris (Barbosa du Bocage, 1862). 

Em 1836, o Museu foi transferido para a Academia Real das Ciências e, 
mais tarde, em 1858, para as instalações atuais com as suas coleções, obras 
científicas, livros de registos e inventários. A designação de “Museu Nacional” foi 
estabelecida em 1862. Nos anos subsequentes, a secção zoológica sob a direção 
de José Vicente Barbosa du Bocage reforçou as suas coleções com exemplares 
coletados em Portugal, mas foram sobretudo as colheitas sistemáticas levadas a 
cabo por exploradores enviados às colónias em África pelo governo português 

A ORIGEM DAS COLEÇÕES ZOOLÓGICAS 
DO MUSEU NACIONAL DE HISTÓRIA NATURAL E DA CIÊNCIA

As Coleções Zoológicas do Museu Nacional de História Natural e da Ciência

nas tecnologias de informação e imagem, na bioquímica e na genética molecular 
criaram novas aplicações para as coleções, muitas vezes inimagináveis à 
altura da colheita dos espécimes, contribuindo para a resolução de questões 
relevantes para a sociedade, como o efeito das alterações climáticas, a perda da 
biodiversidade, a seleção de áreas com importância para a conservação, saúde 
pública ou a descoberta de novos recursos naturais (Suarez & Tsutsui, 2004; 
Pyke & Ehrich, 2010). 

A abertura das CHN à sociedade transformam-nas num instrumento 
de excelência para a divulgação científica em ações educativas e exposições, 
promovendo a descoberta das ciências naturais, o aumento da literacia científica 
e a consciencialização do público para questões de interesse global, como a 
biodiversidade e a conservação da natureza (e.g. MacFadden, 2008; Gano & 
Kinzler, 2011).
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que contribuíram de forma relevante para o renome internacional do Museu 
(Almaça, 2000). Em reconhecimento do grande valor do trabalho desenvolvido 
por este eminente zoólogo, a secção zoológica do Museu Nacional de Lisboa 
passou a denominar-se Museu José Vicente Barbosa du Bocage em 1905, 
denominação que o uso consagrou sob a forma abreviada de Museu Bocage.

Com a morte de Barbosa du Bocage, as coleções tiveram um período 
de estagnação, tendo recebido novo impulso com a direção de Ricardo Jorge, 
entre 1926 e 1956, durante a qual se deu início às colheitas de fauna marinha, 
então escassamente representada na coleção (Almaça, 2000). Em 1978, um 
incêndio destruiu grande parte do edifício e com ele a quase totalidade das 
coleções zoológicas. Várias centenas de exemplares-tipo e algumas dezenas de 
exemplares de espécies já extintas terão sido destruídos (Almaça, 2000), mas 
a dimensão da perda é difícil de estimar pois os livros de registo foram na sua 
maioria também perdidos.

Nos meses imediatos ao incêndio, o Museu organizou expedições 
científicas em território português para colheita de exemplares de diferentes 
taxa zoológicos, com vista a iniciar as novas coleções. Vários museus e 
investigadores estrangeiros responderam aos apelos de doação de exemplares, 
efetuados através de revistas internacionais da especialidade (Saldanha, 1978) 
bem como de contatos pessoais de investigadores do Museu e docentes da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Contudo, as principais 
doações vieram de instituições portuguesas. Um novo livro de registo foi 
iniciado em Junho de 1980.  

Nos primeiros anos da direção de Carlos Almaça, entre 1984 e 1990, foram 
depositados pelo então Instituto de Investigação das Pescas e pelo Centro de 
Zoologia do Instituto de Investigação Científica Tropical alguns milhares de 
invertebrados marinhos e de peixes coletados em missões aos antigos territórios 
portugueses de África, promovidas pelo estado português nas décadas de 40 
a 60 do séc. XX. Foram ainda oferecidas ao Museu, pela então Direção-Geral 
dos Serviços Agrícolas, algumas centenas de pequenos mamíferos da fauna 
portuguesa. Exemplares coletados em amostragens desenvolvidas no decurso 
dos trabalhos de preparação de teses de doutoramento de vários docentes 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, constituíram também 
um importante contributo para o crescimento das coleções nos dez anos 
subsequentes ao incêndio. 

AS COLEÇÕES ZOOLÓGICAS ATUAIS
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Atualmente, as coleções zoológicas totalizam cerca de 324 000 espécimes 
incluídos em cerca de 206 100 registos, representando maioritariamente a fauna 
ibérica mas também de outras regiões do mundo (Fig. 1). A Península Ibérica 
é uma região biogeográfica com elevado número de endemismos, estando 
incluída no hotspot de biodiversidade da Bacia do Mediterrâneo (Araújo et al., 
2007, López-López et al., 2011), facto que confere elevada relevância científica 
às coleções do Museu. Estas coleções compreendem ainda exemplares que 
foram utilizados para descrever e nomear diversas espécies, denominados 
exemplares-tipo, com grande valor científico.

Fig. 1 - Espécimes depositados no Museu (fotografias de Bertrand Goffin, 
Diana Carvalho, Joana Lobinho e Luis Filipe Lopes).
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O acervo encontra-se organizado numa lógica taxonómica, integrando 
as coleções de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, peixes, insectos e outros 
invertebrados. Com o objetivo de acompanhar os recentes avanços nas técnicas 
de recolha e utilização de dados biológicos, iniciaram-se recentemente o 
arquivo de sons naturais, a coleção de larvas de peixes e a coleção de tecidos e 
ADN (Fig. 2).

Fig. 2 - As novas coleções incluem o arquivo de sons, o banco de tecidos e 
ADN e a coleção de larvas de peixe (fotografias de José Nuno Lamas, Filipe 
Ribeiro e Susana Pereira).
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Apesar de o Departamento de Zoologia e Antropologia do Museu já 
não se denominar Museu Bocage, as suas coleções zoológicas mantêm esta 
designação, de forma a manter a sua identidade histórica e também porque 
estão assim listadas internacionalmente (e.g. Sabaj Pérez, 2013).

As Coleções Zoológicas do Museu Nacional de História Natural e da Ciência

Coleção de Mamíferos

Coleção de Aves

Coleção de Répteis e Anfíbios

A coleção foi iniciada em 1983, possuindo atualmente cerca de 5 000 exem-
plares representantes 62 géneros, pertencentes a 28 famílias de 8 ordens. Provém de 
diversas localidades de Portugal, de outros países europeus e alguns países africanos. 
A sua importância reside igualmente na representação de endemismos ibéricos, 
donde podemos destacar Galemys pyrenaicus e Microtus cabrera.

Nesta coleção estão representadas 115 espécies de mamíferos, das quais 37 
estão listadas no Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005).

A coleção foi iniciada em 1980. Inclui 292 espécies, pertencentes a 72 
famílias incluídas em 20 das cerca de 40 ordens de Aves actualmente reconhecidas. 
Consiste em cerca de 2 700 espécimes, maioritariamente preparadas como peles 
para estudo. Mais de 90% dos espécimes foram coletados em território nacional, 
pelo que a coleção constitui uma importante representação da diversidade 
existente em Portugal Continental, Madeira e Açores.

A coleção foi iniciada em 1982, compreendendo alguns exemplares 
antigos (do início do século XX), que sobreviveram ao incêndio. Contém cerca 
de 700 lotes de anfíbios e 900 lotes de répteis, compreendendo mais de 2200 
espécimes. A coleção é constituída principalmente por espécimes coletados 
no território português e é bastante representativa da herpetofauna nacional, 
contando com exemplares de todas as espécies de anfíbios nativos e exóticos 
do território nacional (incluindo em alguns casos posturas e formas larvares), 
assim como exemplares da maioria das espécies de répteis. Inclui também 
exemplares de alguns países da América do Sul e de África, em especial da 
Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe. 

A coleção inclui paratipos e séries-tipo de várias espécies da Península 
Ibérica e africanas, quer de anfíbios quer de répteis, e referentes a espécies 
descritas após 1980.
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Coleção de Peixes

Coleção de Insectos

Esta coleção foi iniciada em 1984. Inclui 166 lotes da antiga coleção que 
foram poupados ao incêndio por se encontrarem emprestados. Estas amostras 
permitem reencontrar nomes importantes da história da instituição, como 
José Anchieta e Isaac Newton, exploradores que trabalharam em África para 
Barbosa du Bocage, e Balthasar Osório, naturalista do Museu que foi seu 
diretor após a morte de Barbosa du Bocage. 

A coleção é composta por cerca de 9 000 lotes, compreendendo mais de 75 
000 espécimes. Possui atualmente representantes de 207 famílias de 47 ordens 
de peixes marinhos, migradores e de água doce, provenientes de Portugal e 
de outros países da Europa, Ásia, América e África, em particular dos países 
africanos de expressão portuguesa. Inclui uma importante representação da 
fauna dulciaquícola ibérica, possuindo exemplares de todas as espécies nativas 
e exóticas existentes em Portugal. 

A coleção compreende 7 holotipos e 138 paratipos. 

Os primeiros registos da coleção pós-incêndio datam de 1984. A coleção 
tem cerca de 66 000 espécimes catalogados e vários milhares em fase de 
triagem e processamento. Esta coleção constitui um importante repositório 
da diversidade de insetos terrestres e dulciaquícolas, e em termos de cobertura 
taxonómica estão identificados espécimes de 688 espécies, de 230 famílias, 
pertencentes a 26 ordens. No entanto, mais de 74% apenas estão identificados 
à Ordem, e por essa razão que a cobertura taxonómica será provavelmente 
muito mais extensa. Além disso, esta coleção inclui diversos holotipos e 
paratipos.

A coleção inclui sobretudo representantes da fauna ibérica e dos países 
africanos de língua oficial portuguesa, mas existem também exemplares 
de outros países da Europa, África, Ásia e América. Durante a direção de 
Carlos Almaça, foram efetuadas várias campanhas de captura de insetos, 
que permitiram uma boa representação geográfica da fauna entomológica 
portuguesa. A doação da coleção particular da família Mendoça em 2007, com 
mais de 13 000 exemplares, possibilitou a ampliação significativa da coleção e 
a sua representatividade geográfica, taxonómica e temporal. 
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Coleções de Invertebrados

Coleção de Larvas e Peixes

Coleção de Tecidos e ADN

Estas coleções foram iniciadas em 1984. Incluem cerca de 13 000 
lotes, compreendendo mais de 110 000 exemplares. Estão representados 
os filos Acanthocephala, Annelida, Arthropoda (subfilos Chelicerata, 
Crustacea e Myriapoda), Brachiopoda, Bryozoa, Cephalochordata, 
Cnidaria, Echinodermata, Mollusca, Nematoda, Platyhelminthes, Porifera, 
Priapulida, Sipuncula e Tunicata. Os grupos taxonómicos numericamente 
mais representados são os moluscos, os crustáceos e os quelicerados. Os 
exemplares são na sua maioria de Portugal e dos países africanos de língua 
oficial portuguesa. Os equinodermes são o grupo que apresenta a melhor 
representação das espécies do território português. Estão representadas todas 
as espécies de bivalves de água doce da malacofauna nacional. De referir a 
integração da coleção de aranhas Barros-Machado, que inclui exemplares 
coletados desde os anos 30 do séc. XX.

Existem 116 exemplares tipo de diversas espécies, dos quais 19 são 
holotipos. 

A coleção foi iniciada no final de 2008, sendo a única do género em 
Portugal. Conta atualmente com cerca de 700 lotes, com aproximadamente 16 
000 espécimes de 100 espécies diferentes, que foram coletados maioritariamente 
em rios e estuários de Portugal. Existem também espécimes da América do 
Norte e da Turquia. A coleção inclui representantes de mais de 15 ordens. A 
coleção inclui séries de desenvolvimento únicas de várias espécies endémicas 
da Península Ibérica.

A coleção de tecidos e ADN teve início em 2002, constituindo uma 
infraestrutura única em Portugal disponível ao público especializado. A coleção 
tem apresentado desde a sua origem uma importante taxa de crescimento, 
incluindo atualmente cerca de 26 000 espécimes, distribuídos por diferentes 
grupos taxonómicos. A representação taxonómica é ainda heterogénea, 
predominando os peixes e invertebrados.

A coleção compreende maioritariamente material biológico da fauna 
portuguesa. Inclui ainda espécimes provenientes de outros países da Europa 
e outros continentes.
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Arquivo de Sons Naturais

O Arquivo de Sons Naturais (ASNp), formalizado em 2013, resulta de 
uma parceria com o ISPA - Instituto Universitário. Este arquivo pretende 
documentar a dimensão acústica da diversidade biológica, constituindo um 
modelo acústico para a compreensão do mundo natural. O arquivo é uma 
coleção de história natural, cujos espécimes são ficheiros de som digitais, e está 
estruturado em três partes que refletem diferentes abordagens na construção 
do modelo acústico: gravações de espécies, gravações de paisagens acústicas 
e gravações de monitorização. O ASNp apresenta uma taxa de crescimento 
considerável, sendo que em Dezembro de 2013 detinha 131 788 gravações 
catalogadas, incluindo 1871 gravações de espécies e 1352 gravações de 
paisagens acústicas e 128 565 gravações de monitorização, representando 185 
espécies (maioritariamente aves, mas incluindo alguns mamíferos, anfíbios, 
insetos e peixes) e diversos habitats, que correspondem a 6 266,69 horas de 
gravação e 2,3 TBytes. O ASNp está representado na European Network of 
Bioacoustic Collections for Taxonomy, Systematics and Conservation. As 
gravações do arquivo têm sido usadas em exposições (pelo Museu e outras 
entidades), áudio-livros e cinema.

Apesar da origem relativamente recente das coleções zoológicas do 
Museu, estas configuram-se hoje como coleções dinâmicas na documentação 
da biodiversidade do nosso país, em crescimento. Esta dinâmica e crescimento 
baseiam-se na investigação realizada na instituição e, também nas doações 
e depósitos por outros investigadores e instituições, que reconhecem o 
Museu como um gestor fiável desses recursos valiosos, pois assegura a sua 
preservação e acessibilidade para trabalhos de investigação, actuais e futuros. 
Por outro lado, as coleções do Museu disponibilizam à comunidade científica 
as condições necessárias para a materialização do European Code of Conduct 
for Research Integrity (ESF/ALLEA, 2011), ao permitir que os dados primários 
e secundários decorrentes de investigação sejam armazenados de forma segura 
e acessível para que os estudos possam ser replicados ou aprofundados.

O valor das coleções de história natural depende da informação que está 
associada aos espécimes. Um exemplar apenas deterá valor científico se tiver 

VALORIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DAS COLEÇÕES
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O Arquivo de Sons Naturais (ASNp) tem a sua origem no projeto 
“Paisagens acústicas naturais de Portugal num mundo em mudança” 
financiado pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia (HC/009/2009). 
Luís Filipe Lopes e Teresa Catry são financiados por bolsas de investigação 
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BPD/84478/2012 e SFRH/
BPD/46967/2008, respectivamente). 

associada informação mínima quanto ao seu local e data de colheita. Cada 
estudo sobre uma coleção irá adicionar novos dados aos já existentes, pelo que 
o uso de uma coleção contribui para a sua valorização. A correta gestão destes 
dados e a sua acessibilidade são essenciais para que uma coleção de história 
natural seja uma ferramenta científica capaz de gerar novos conhecimentos. 

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência desenvolve 
presentemente uma série de iniciativas que visam promover o acesso livre 
e global aos dados associados às suas coleções. Está em curso o processo de 
informatização dos dados, seguindo padrões internacionalmente aceites, de 
modo a garantir a sua fácil integração com dados de outras instituições de 
todo o mundo. Os dados científicos das coleções zoológicas do Museu seguem 
o modelo de dados Darwin Core (http://rs.tdwg.org/dwc), amplamente 
reconhecido e utilizado para a gestão de dados de biodiversidade. O Museu 
é provedor de dados em diversas plataformas digitais, com destaque para 
a Europeana (www.europeana.eu) e o GBIF - Global Facility Information 
System (www.gbif.org) que visa facilitar o livre acesso a dados básicos de 
biodiversidade. O GBIF contém atualmente dados referentes a mais de 448 
milhões de ocorrências, referentes a mais de 1,4 milhões de espécies (consulta 
em Maio de 2014- www.gbif.org). 

As coleções zoológicas do Museu incluem ainda exemplares-referência 
amostrados no âmbito da rede nacional BAL@PT- Barcoding Aquatic Life, 
Portugal, integrada na iniciativa internacional CBOL - Barcode of Life (http://
www.barcodeoflife.org/content/about/what-cbol).

A colaboração entre o Museu e a comunidade científica com vista à 
acessibilidade a espécimes e informação a eles associada, permitirá reforçar o 
papel das coleções zoológicas como infraestruturas científicas de referência a 
nível nacional e internacional.
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