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No último dia do Encontro sobre Cole-
ções Biológicas e suas Interfaces, as ati-
vidades continuam intensas. A palestra 
de abertura é do presidente da comissão 
científi ca do evento, Francisco Luís Fran-
co. A mesa redonda que fecha a progra-
mação matutina é a respeito do acesso 
às coleções biológicas, e reunirá Carlos 
Abrahão, do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
Marcelo Ribeiro de Brito, do Museu Na-
cional da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (MN - UFRJ) e Verônica Melo Bor-
ges, do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científi co e Tecnológico (CNPq).
Carlos Abrahão discutirá a respeito dos 
desafi os que acompanham o acesso às 
coleções biológicas na era digital. Se-
gundo o analista ambiental, as doações 
e trocas de materiais científi cos entre 
coleções nacionais eram restritas à in-
fl uência dos curadores e ao interesse de 
cada instituição. A chegada da informa-
tização modifi cou este quadro, e atual-
mente diversas iniciativas mundiais tem 
disponibilizado dados sobre as espécies 
e sobre os indivíduos depositados em 
coleções.
 “Atualmente existem algumas iniciati-
vas que buscam integrar dados de co-
leções brasileiras, mas muitos desafi os 
são encontrados no processo”, explica 
Carlos. Na lista de obstáculos estão os 
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problemas estruturais, normativos e 
acadêmicos relacionados a estes acer-
vos. Ainda assim, mesmo que sejam 
complexas, essas questões precisam ser 
tratadas claramente para encontrar reso-
luções: “Esses temas devem ser tratados 
abertamente com o intuito de buscar 
soluções que possam maximizar o uso 
dos acervos das coleções e prezar pela 
sua expansão e manutenção ao longo do 
tempo”, pontua.
O pesquisador Marcelo Ribeiro traz uma 
discussão delicada. Coleções científi cas 
bem estudadas são úteis também para 
pessoas de campos diferentes, seja para 
basear novas pesquisas ou para ceder 
informações históricas. Grande parte 
destas coleções está vinculada a institui-
ções públicas.
Ocorre que, de acordo com Marcelo, há 
falta de percepção do poder público em 
assumir a responsabilidade sobre estes 
acervos. Isso gera uma série de difi cul-
dades de infraestrutura e aquisição de 
materiais que são básicos para a coleção. 
Mesmo assim, o poder público exige que 
os dados das coleções biológicas sejam 
disponibilizados: “Assim, políticas de 
gerenciamento de acervos são estrutu-
radas diante deste panorama, o que leva 
a atual dinâmica de acesso ao material 
de coleções, bem como suas práticas”, 
conclui.

Atualmente existem 
algumas iniciativas que 
buscam integrar dados 
de coleções brasileiras, 

mas muitos desafi os são 
encontrados no processo

                                                  Carlos Abrahão                                                                              
                               ICMBio
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Prezados pesquisadores, estudantes e demais par-
ticipantes,  

Depois desses 4 dias de integração do conhecimen-
to, debates e confraternização em torno de uma 
temática desafi adora como Coleções Biológicas e 
suas Interfaces, chegamos a conclusão de que acer-
tamos. Geralmente, esse tema é abordado dentro 
de congressos específi cos de zoologia, botânica, 
museus, etc...O desafi o foi assumir a especifi cidade 
do tema, quem sabe guiados pelo cientista Vital Bra-
zil?, e ainda por cima em um período exíguo para a 
sua efetivação.  Como disse a Profa. Rejâne Lira, os 
participantes superaram as nossas expectativas! 
Parabéns! Foram mais de 80 trabalhos inscritos, e 
de ótima qualidade!  O que nos mostra que há uma 
demanda qualifi cada reprimida que anseia por ser 
ouvida, mostrar suas conquistas e trocar suas expe-
riências!

Trabalhar com coleções biológicas exige conheci-
mento especializado em curadoria, além do conhe-
cimento biológico inerente a cada grupo  trabalhado.  
Sejam técnicos especializados ou estudantes apren-
dizes, a intimidade com o nível organizacional e, na 
maioria das vezes, com o informacional demonstram 
que, cada vez mais, colecionar aqui não é mais uma 
simples atividade de lazer, mas um trabalho sério, 
que forma a base de muitos outros trabalhos cien-
tífi cos “de ponta”. Como podemos ver nos resumos 
apresentados, os que participaram desse Encontro 
mostram as Interfaces atuais das Coleções... desde as 
antigas áreas da zoologia e da botânica até aos des-
dobramentos destas, como as microbiológicas, de te-
cidos, de venenos, histopatológicas e de patógenos.

O Encontro também mostrou outra vertente: a utili-
zação dessas Coleções nas mais variadas áreas do 
conhecimento. Mostrou as respostas às indagações: 
para que servem as coleções biológicas? Garantem 
a memória da biodiversidade, indicam os caminhos 
para a gestão da saúde ambiental e da população de 
seres humanos, da agricultura e do patrimônio gené-
tico...

Por último e não menos importante, o Evento trouxe 
a Memória. E, se houvesse mais tempo poderíamos 
trazer mais pessoas que marcaram a história das 
coleções no Brasil. Então, fi ca para a próxima. Dei-
xamos aqui a nossa esperança de que o Encontro 
tenha sido proveitoso para todos e que haja um pró-
ximo, onde hajam mais trabalhos, onde haja espaço 
para mais discussões e para mais homenagens aos 
nossos grandes colaboradores que nos antecede-
ram na história das Coleções Biológicas.

Até lá!

Tania Kobler Brazil
Integrante da Comissão Organizadora do Encontro 
Nacional sobre Coleções Biológicas e suas Interfaces

Editorial
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Nas últimas quarta e quinta, 21 e 22 de 
maio, integrantes da Rede Vital para o 
Brasil – Rede de Informação, Diálogo 
e Cooperação acerca dos Animais Peço-
nhentos (RVB), congregaram-se para reali-
zar as décima quinta e sexta reuniões do 
grupo. Todos os participantes das reuniões 
estavam envolvidos no Encontro Nacional 
sobre Coleções Biológicas e suas Interfa-
ces, que acontece desde o último dia 20, 
no Centro de Estudo e Pesquisa do Enve-
lhecimento (Cepe), do Instituto Vital Brazil 
(IVB).
O intuito de agregar todos os integran-
tes foi o de aprovar o estatuto social que 
institui a RVB como uma associação civil, 
sem fi ns lucrativos. Com a leitura do do-
cumento, todos os membros tiveram a 
oportunidade de confi rmar e debater o 
que está registrado no manuscrito, que 
vem sendo discutido ao longo das últi-
mas reuniões do grupo. O documento in-
clui os objetivos da associação, direitos e 
deveres dos sócios, questões relativas a 
administração, assembleias gerais, con-

selho consultivo e fi scal, execução de 
projetos e regime fi nanceiro.
De acordo com Rejâne Lira, coordena-
dora da RVB, o estatuto permitirá que a 
Rede obtenha Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ). “A partir da obtenção 
do CPNJ, a Rede Vital para o Brasil pode-
rá participar de editais para a realização 
de eventos e projetos”, afi rma. Atual-
mente, os eventos promovidos pela RVB 
recebem apoio das instituições as quais 
pertencem os integrantes da associação.
A outra pauta central das reuniões diz 
respeito à realização do II Encontro In-
ternacional Vital para o Brasil sobre Ani-
mais Peçonhentos. A primeira edição do 
evento ocorreu em setembro de 2013, 
em Niterói, Rio de Janeiro, e reuniu pes-
quisadores de vários países para discutir 
a temática. A previsão é que a segunda 
edição do evento aconteça em novembro 
deste ano. Para acompanhar as atividades 
que a RVB organiza ou integra, interessa-
dos devem consultar o endereço eletrô-
nico redevitalparaobrasil.wordpress.com. 

INTEGRANTES DA REDE VITAL 
PARA O BRASIL REÚNEM-SE NOS 

DIAS 21 E 22 DE MAIO

REUNIÃO
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VBJ - O que o senhor pretende trazer à 
mesa redonda “Visões sobre a necessi-
dade de coleta científi ca e ampliação do 
acervo de coleções”?

Reuber Brandão: O tema da mesa redonda 
é muito pertinente porque ainda existe, em 
diversos setores da sociedade, resistência 
ao aumento do acervo das coleções cien-
tífi cas. As pessoas não entendem que as 
coleções científi cas estão, na verdade, con-
tribuindo para a conservação. Elas acredi-
tam, muitas vezes, que as coleções são um 
instrumento arcaico de conservação e pre-
servação, voltado mais aos estudos de taxo-
nomia. Não entendem a importância disso 
para a conservação da biodiversidade e da 
construção política da conservação.  
 
VBJ: De onde veio a ideia da pesquisa “A 
história do desmatamento no Cerrado con-

tada por uma jararaca (Bothrops itapetinin-
gae)”, desenvolvida na UnB?

Reuber Brandão: Foi um trabalho de uma 
aluna da Universidade que orientei. Nós 
utilizamos registros de coleções científi -
cas para falar sobre o avanço do desma-
tamento no cerrado, utilizando-se de uma 
espécie endêmica na situação de ameaça 
de conservação, a Bothrops itapetiningae. 
Mostramos como esses registros das cole-
ções foram importantes para determinar-
mos mudanças na política de conservação 
dessa espécie e sobre o uso rápido do solo 
do cerrado para agricultura e desmatamen-
to na época de avanço da fronteira agríco-
la. Foi um trabalho que ressaltou a impor-
tância das coleções científi cas como fonte 
histórica de uma região, para falar sobre 
os processos de ocupação do solo usando 
informações de um organismo de coleção.

VBJ: De que forma a pesquisa desenvolvi-
da em Brasília se relaciona com o tema da 
mesa redonda?

Reuber Brandão: A mesa redonda aborda as 
questões da necessidade de acervo. Coleções 
científi cas são locais extremamente dinâmi-
cos para geração de conhecimento. Se não 
existissem informações da Bothrops itapeti-
ningae depositadas na coleção (uma espécie 
próxima do desaparecimento), não sabería-
mos o que aconteceu com essa espécie no 
passado. A coleção científi ca, por ter esse re-
gistro histórico dos animais, permite compor 
um passado não só para a espécie individual, 
mas para toda a biodiversidade. Também é 
importante a questão da conservação de uni-
dades remanescentes. Se nós não entender-
mos que unidades de conservação também 
são coleções biológicas, estaremos perdendo 
outro tipo de importante patrimônio histórico.
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DESPEDIDA

Foram três meses desde que a Rede Vital 
para o Brasil disse sim. Neste espremido 
intervalo de tempo votamos, aprovamos, 
estruturamos e executamos o Encontro 
Nacional sobre Coleções Biológicas e suas 
Interfaces, que ajudaria a preencher im-
portantes lacunas do conhecimento para 
a Ciência no Brasil e sua História. Agrade-
ço à presidência e diretoria científi ca do 
Instituto Vital Brazil (IVB) por ter abra-
çado este compromisso e imediatamente 
fornecido todo o suporte para materiali-
zar a proposta. Muito obrigado!

Toda a programação científi ca foi pensa-
da com muito zelo. Sou grato a todos que 
ajudaram em sua construção.  Por meio 
dela, conseguimos cumprir o objetivo de 
apresentar as Coleções Biológicas como 
uma ferramenta sine qua non, e não ra-
ramente única, para produção de ciência 
com qualidade em suas diversas áreas. 
Agradeço aos bastidores, produção, servi-
ços gerais, designers, monitores, Setor de 
Comunicação, ao Centro de Estudos e ao 
Núcleo de Divulgação Científi ca do IVB, 
palestrantes e cada um de vocês que par-

ticiparam, ouviram, refl etiram, discutiram 
e fi zeram com que o evento cumprisse 
suas metas.
 
Meus melhores e mais sinceros cumpri-
mentos a todos que fi zeram deste evento 
um sucesso!

Breno Hamdan 
Vice-coordenador do Encontro 

Nacional sobre Coleções Biológicas 
e suas Interfaces

BRENO HAMDAN, VICE-COORDENADOR DO ENCONTRO SOBRE COLEÇÕES 
BIOLÓGICAS, AGRADECE ORGANIZADORES, COLABORADORES E PARTICIPANTES

ENTREVISTA

REUBER BRANDÃO FALA AO VITAL PARA O BRASIL  JOURNAL:  PARTICIPAÇÃO 
EM MESA REDONDA NO ENCONTRO SOBRE COLEÇÕES BIOLÓGICAS
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FALA PARTICIPANTE!

Estamos aqui para divulgar nosso trabalho, 
que mostra um grupo de insetos que não 
é muito estudado no meio das coleções. 
Também para mostrar nossa coleção, que 
já tem um bom tempo e um acervo bacana 
para contribuir com a ciência brasileira.

Maycon Sebastião Alberto Santos
Laboratório de Transmissores de Hematozoá-

rios, Instituto Oswaldo Cruz

Estamos aqui para divulgar a nossa coleção, 
a Coleção de Culturas do Gênero Bacillus 
e Gêneros Correlatos. Ela tem importância 
industrial, para a saúde pública e para a 
educação, porque possuímos bacilos que 
ajudam a compreender os processos de in-
fecção alimentar.

Josiane Teixeira de Brito
Fundação Oswaldo Cruz, RJ

Nas palestras, temos contato com várias 
pessoas que já trabalham há muito tem-
po com coleções científi cas e aprende-
mos muito com elas. Já tive várias ideias 
para melhorar nossa coleção na UFSC e 
quero compartilhar nossas informações 
para trabalhar a educação ambiental.

Juliana Florêncio
Universidade Federal de Santa Catarina

Faço parte do processo recente de digitaliza-
ção das informações da coleção de répteis na 
UFSC. Queríamos hospedar os dados online, 
com a ideia de livre acesso. A mesa redonda 
sobre o Specieslink, por isso, foi de grande va-
lia. Agora, pretendemos basear nosso projeto 
na iniciativa apresentada pela pesquisadora 
Dora Canhos.

Elizabeth Schramm
Universidade Federal de Santa Catarina

A intenção do nosso trabalho é apresentar a 
gestão de informações relacionadas aos teci-
dos dos exemplares e ao extrato de DNA de 
peixes que estão na coleção do Museu Nacio-
nal da UFRJ. Hoje, uma coisa que nos preocu-
pa muito é como organizar essas informa-
ções. A discussão se encaixa com a temática 
do encontro, que é coleções biológicas.

Gabriel Beltrão
 Museu Nacional, UFRJ

Meu trabalho trata da coleção didática 
em parques naturais. Nesta coleção nós 
temos alguns materiais que são de ca-
çadores dos parques do Rio de Janeiro. 
Utilizamos esses instrumentos para um 
trabalho de educação ambiental.

Izenita Brum
Museu Nacional, UFRJ
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