
O  M u s e u  d e  Z o o l o g i a  d a  

Universidade Federal de Viçosa iniciou a 

coleção de peças zoológicas em 1933, 

através do Prof. João Moojen de Oliveira, 

cujo trabalho foi  prosseguido pelo Prof. 

José Candido de Melo Carvalho até 1946.

Posteriormente o Museu de 

Zoologia teve um perda e deterioração de 

várias peças devido a a falta de um local 

apropriado para o depósito de material. 

Apesar disso, um grande esforço foi 

realizado por vários professores e 

pesquisadores para o resgate e a 

recuperação das peças zoológicas, 

estimulados pelo crescente interesse da 

comunidade científica sobre as questões 

ambientais.

Como resultado ocorreu um 

incremento significativo do acervo e da 

dinâmica de atuação do Museu de 

Zoologia, o que acarretou em 1993

na sua transferência para a casa nº. 32

da Vila Giannetti, no campus da 

Universidade Federal de Viçosa, quando 

No acervo zoológico atual do MZUFV, 

encontram-se depositados aproximadamente 4.300 

exemplares de peixes de água doce, 8.600 exemplares 

de anfíbios, 2.250 exemplares de répteis, 1.800 

exemplares de aves, 2.600 exemplares de mamíferos e 

1.200 peças de fósseis, todos catalogados em Livro de 

Tombo e em fase final de informatização.

As coleções do MZUFV constituem-se em um 

dos mais significativos acervos zoológicos do estado 

de Minas Gerais e o mais representativo da Zona da 

Mata Mineira, tornando-se uma referência 

obrigatória para estudos de fauna no sudeste do Brasil. 

Vale salientar que várias peças são únicas em todo o 

estado e raríssimas em outras coleções do país, 

constituindo-se em um testemunho histórico da 

fauna regional das décadas de 30 e 40. É digna de nota, 

a inclusão do MZUFV no Primeiro Relatório Nacional 

para a Convenção sobre Diversidade Biológica em 

1998.

No MZUFV são ministradas aulas de pós-

graduação em Biologia Animal e graduação, como: 

Zoologia dos 

Vertebrados I (BAN202), Zoologia dos Vertebrados 

II

Anatomia Comparada dos Vertebrados (BAN217), 

Ecofisiologia de Anfíbios (BAN450), História 

Natural da Terra e Paleontologia (BAN281),  

Ictiologia (BAN315), Manejo de Fauna Silvestre 

(ENF423), Mastozoologia (BAN207), 

 (BAN203), Zoologia Geral (BAN100) .

O MZUFV possui uma exposição permanente 

sobre “Fauna Brasileira” aberta ao público em 

horário comercial. Também oferece cursos na 

Semana do Fazendeiro, evento anual da UFV,  

sobre “Diversidade e identificação de serpentes 

brasileiras”. Para as escolas e grupos organizados são 

ministradas palestras e mini-exposições sobre 

diversos aspectos envolvendo o meio ambiente a 

preservação dos recursos naturais.

de Investigações Florestais e Cen-

tro Mineiro para a Conservação  Natureza,

Além disto, o MZUFV fornece

 apoio  a diversos setores da UFV,

como a Estação de Piscicultura e 

Histórico Acervo

Atividades de ensino

Atividades de extensão

além de interagir com órgãos e instituições 

regionais como o IEF, IBAMA, Polícia Ambiental, 

Corpo de Bombeiros e Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (FAFILE – UEMG) sediada em 

Carangola/MG.

então foi 

Zoologia João Moojen”, atual

MZUFV. 
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Campus UFV - Vila Gianetti, casa 32
Viçosa - MG - 36571-000

Tel: (31) 3899-2586
Fax: (31) 3899-2570

www.museudezoologia.ufv.br

üSistemática e história natural de 

vertebrados.

üBiogeografia e conservação das 

espécies animais.

üCitogenética e biologia molecular de 

vertebrados.

üDiagnósticos faunísticos e planos de 

manejo em unidade de conservação.
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