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Estimular a reflexão acerca das prio-
ridades de gestão e manutenção das 
coleções científicas dentro do panora-
ma nacional é um dos pontos-chave do 
Encontro Nacional sobre Coleções Bio-
lógicas e suas Interfaces, que acontece 
entre os dias 20 a 23 de maio de 2014, 
no Centro de Estudo e Pesquisa do Enve-
lhecimento do Instituto Vital Brazil (IVB), 
situado na Gávea, Rio de Janeiro.

O evento, organizado pelo IVB em parce-
ria com a Rede Vital para o Brasil – Rede 
Nacional de Informação, Diálogo e Coo-
peração Acerca dos Animais Peçonhen-
tos (RVB), reúne pesquisadores do Brasil 
e do exterior para discutir, dentre outros 
assuntos, a relevância das coleções bio-
lógicas de animais peçonhentos do País, 
que representa a principal fonte de mo-
tivação para a realização do Encontro.

A professora da Universidade Federal 
da Bahia, Rejâne Lira, coordenadora do 
evento e da RVB, explica que é por meio 
do intercâmbio de experiências que a 
comissão organizadora pretende reafir-
mar a importância das coleções bioló-
gicas como ferramenta multidisciplinar 
imprescindível.  “Importante salientar 
que as coleções devem ser apresenta-
das como instrumento no processo en-
sino-aprendizagem, além de elucidar o 

entendimento sobre diversas áreas do 
conhecimento como a epistemologia e a 
história das ciências”, disse.

Para Breno Hamdan, curador das cole-
ções biológicas do Instituto Vital Brazil, 
estes acervos abrigam e permitem o es-
tudo da biodiversidade do planeta. Ele 
cita alguns aspectos que justificam sua 
importância: preservar os representan-
tes da fauna e flora extinta; subsidiar es-
tudos em biogeografia; funcionar como 
banco de dados estratégicos para saúde 
pública; auxiliar nos processos de licen-
ciamento e estudos de impacto ambien-
tal; dentre outros.

A bióloga Giselle Cotta, pesquisadora 
da Fundação Ezequiel Dias (Funed) e 
vice-coordenadora da RVB, considera 
as coleções do Museu Paraense Emílio 
Goeldi, no Pará, e da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro, como 
exemplos a serem seguidos por todas as 
instituições depositárias de acervos tão 
importantes para a ciência.

“Há necessidade de implantação de po-
líticas permanentes para a manutenção 
e modernização das coleções biológicas 
brasileiras, tanto regionais quanto na-
cionais, me parece um desafio”, pontua. 
“É preciso institucionalizar as coleções 
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Evento, a ser realizado entre os dias 20 a 23 de maio de 2014, no Rio de Janeiro, reúne pesquisadores de 
instituições nacionais e internacionais com o objetivo de debater a importância das coleções científicas

As coleções devem ser 
apresentadas como 

instrumento no processo 
ensino-aprendizagem, além 
de auxiliar no entendimento 

sobre epistemologia e 
história das ciências

Rejâne Lira
Universidade Federal da Bahia
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para que os investimentos necessários 
sejam incluídos nos orçamentos anuais 
com objetivo de sanar todas as dificulda-
des relacionadas à mão de obra e infra-
estrutura”, finaliza.
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Estimados Estudantes, Colegas, Palestran-
tes e demais Convidados,

Tenho o prazer de dar as boas vindas, na ma-
ravilhosa cidade do Rio de Janeiro, a todos 
os participantes do Encontro Nacional sobre 
Coleções Biológicas e suas Interfaces.
Coube a mim a coordenação deste evento e 
agradeço a confiança. Justiça seja feita, este 
Encontro teve como idealizadores Érico Vi-
tal Brazil, presidente da Casa de Vital Brazil 
(CVB) e neto do cientista Vital Brazil; e Bre-
no Hamdan, jovem herpetólogo, vice-coor-
denador deste Evento e responsável pelas 
Coleções Biológicas do Instituto Vital Brazil, 
a quem tive a honra de orientar e iniciar  no 
estudo das serpentes na Universidade Fede-
ral da Bahia.
O Encontro é uma iniciativa da Rede Vital 
para o Brasil – Rede de Informação, Diálogo 
e Cooperação sobre Animais Peçonhentos 
e foi construído a muitas mãos dos cole-
gas das instituições que fazem parte desta 
Rede. De maneira inovadora este Encontro 
será palco do resgate e pré-lançamento da 
Revista Arquivos do Instituto Vital Brazil, 
criada há 91 anos pelo Cientista e Divulga-
dor da Ciência Vital Brazil. Esta edição traz 
o Catálogo de serpentes tipo da coleção 
herpetológica Alphonse Richard Hoge do 
Instituto Butantan (1899-1982), de autoria 
de D. Alma Hoge e revisão de Francisco Luis 
Franco e Breno Hamdan. Uma justa home-
nagem à maior coleção de serpentes neo-
tropicais do mundo, iniciada por Vital Brazil 
quando da fundação do Instituto Butantan, 
em 1899, que infelizmente perdemos no 
trágico incêndio em 2010. 
Espero que aproveitem a Programação que 
preparamos para vocês, a qual conta com 
mais de duas dezenas de palestrantes de 
instituições brasileiras e do Museu de His-
tória Natural e da Ciência da Universidade 
de Lisboa, Portugal, que discutirão diversos 
temas relacionados às Coleções Biológicas, 
em palestras, mesas-redondas e em mini-
cursos. Sejam muito bem-vindos, os partici-
pantes de norte a sul do Brasil, autores e co
-autores de cerca de 80 trabalhos enviados, 
superando todas as nossas expectativas!

Profª. Drª. Rejâne M. Lira-da-Silva (UFBA)
Coordenadora do Encontro Nacional sobre 
Coleções Biológicas e suas Interfaces

Editorial
Animais peçonhentos, métodos de 
taxidermia, coleções didáticas e de 
tecidos são temas de minicursos

CAPACITAÇÃO

O primeiro dia do Encontro Nacional so-
bre Coleções Biológicas e suas Interfa-
ces foi marcado pela intensa atividade 
dos minicursos. Pesquisadores de quatro 
instituições brasileiras – Instituto Vital 
Brazil (IVB), Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) e Instituto Butantan (IB) 
– estão à frente das aulas.
As coleções biológicas de animais peço-
nhentos são pautas de dois minicursos, 
mas com direcionamentos diferentes. 
São eles “Coleções biológicas de ani-
mais peçonhentos em saúde pública”, 
ministrado pelas pesquisadoras Rejâne 
Lira e Tania Brazil, do Núcleo de Ofiologia 
e Animais Peçonhentos da Bahia (Noap/
UFBA) e “Serpentes, ofidismo e coleções 
biológicas de animais peçonhentos”, 
com o pesquisador Aníbal Melgarejo do 
IVB.

E como utilizar as coleções didáticas para 
as ações de popularização da ciência? 
Foi a pergunta do pesquisador Giuseppe 
Puorto aos inscritos em seu minicurso 
“Coleções didáticas como ferramentas 
para a educação e a divulgação científi-
ca”. Já os interessados em aprofundar os 
seus conhecimentos na técnica de “per-
petuar” animais, foram bem servidos no 
minicurso “Métodos avançados em ta-
xidermia”, ministrado pelo pesquisador 
Carlos Rodrigues, do Museu Nacional da 
UFRJ.
O pesquisador Júlio Vilela, também da 
UFRJ, trouxe à tona num minicurso a dis-
cussão sobre as coleções de tecido como 
ferramenta para resgatar a história evo-
lutiva das espécies. A programação do 
Encontro segue nos próximos dias com 
palestras, mesas redondas e apresenta-
ção de trabalhos.

Tania Kobler Brazil, da Universidade Federal da Bahia, e Giuseppe Puorto, do Instituto 
Butantan, ministram cursos sobre coleções de animais peçonhentos. Aníbal Melgarejo, do 

Instituto Vital Brazil, Carlos Rodrigues, do Museu Nacional da UFRJ, e Júlio Vilela, UFRJ, 
também tiveram as turmas cheias em suas atividades.

VITAL PARA O BRAZIL JOURNAL – Informativo Oficial do Encontro Nacional sobre Coleções Biológicas e suas Interfaces. TIRAGEM: 200 exemplares/edição. SITE: www.colecoesbiologicas.com. 
Blog: redevitalparaobrasil.wordpress.com. COMISSÃO ORGANIZADORA: Rejâne Maria Lira da Silva (NOAP/UFBA);  Breno Hamdan (IVB); Anibal Rafael Melgarejo Gimenez (IVB);  Antonia Maria 
Cavalcanti (IVB); Claudio Machado (IVB); Claudio Mauricio Vieira de Souza (IVB); Erico Vital Brazil (Casa de Vital Brazil); Luis Eduardo Ribeiro da Cunha (IVB); Tania Kobler Brazil (NOAP/UFBA); 
Dafne Vital Brazil (Casa de Vital Brazil). COMITÊ CIENTÍFICO: Francisco Luis Franco (Instituto Butantan); Anibal Rafael Melgarejo Gimenez (IVB); Breno Hamdan (IVB); Claudio Machado (IVB); 
Claudio Mauricio Vieira de Souza (IVB); Daniel Fernandes da Silva (MN/UFRJ); Paulo Gustavo Homem Passos (MN/ UFRJ); Rejâne Maria Lira da Silva (NOAP/UFBA); Rosany Bochner (ICICT/
Fiocruz); Tania Kobler Brazil (NOAP/UFBA). ASSESSORIA DE IMPRENSA: Mariana Alcântara (Jornalista DRT 2962) e Mariana Sebastião (Jornalista DRT 4260). DIAGRAMAÇÃO: Mariana de Paula. 
LOGOMARCA: Thais Mota.  FOTOS DA CAPA: Montagem de fotografias cedidas por Milena Soeiro, Instituto Vital Brazil e Erico Vital Brazil.
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Instituto Vital Brazil promove 
resgate  de publicação histórica

PERDA INCALCULÁVEL

PRÉ-LANÇAMENTO

Há quatro anos, o mundo científico sen-
tiu as dores de uma tragédia. As labare-
das de fogo no Instituto Butantan, que 
destruíram um dos principais acervos de 
cobras, aranhas e escorpiões do mundo, 
refletiram o descaso e negligência para 
com as coleções científicas de todas as 
instituições de ensino e pesquisa do Bra-
sil. O drama de pesquisadores que dedi-
caram suas vidas aos estudos destes ani-
mais, bem como daqueles que estavam 
desenvolvendo pesquisas de mestrado 
e doutorado, pôde ser visto em diversos 

Os palestrantes Alma Hoge e Francisco Luis Franco falam sobre a importância histórica do acervo, em grande parte perdido após o 
trágico incêndio do Instituto Butantan, no dia 15 de maio de 2010. O fato abalou a comunidade científica nacional e internacional

canais de comunicação nacionais e inter-
nacionais.
Com o incêndio foram perdidos mais 
de cem anos de histórias e de ciências, 
construídas por especialistas, pioneiros 
em suas áreas, e colaboradores. Esse 
fato não poderia ser esquecido pelos 
organizadores do evento, que convida-
ram Alma Hoge, pesquisadora e viúva de 
Alphonse Hoge, e Francisco Luis Franco, 
responsável pela curadoria da Coleção 
de Herpetologia do Butantan na ocasião 
do trágico incêndio, para ministrar a con-

ferência de abertura, cujo tema é “Co-
leção Herpetológica Alphonse Richard 
Hoge do Instituto Butantan”.
Alma Hoge falará sobre a importância 
histórica dessa coleção, considerada o 
mais completo banco de dados de ser-
pentes tropicais do mundo. “A importân-
cia de tratar esse tema é vital. Primeiro, 
porque tínhamos uma coleção de tipos e 
parátipos. Segundo, porque essa coleção 
queimou, assim como queimaram milha-
res de serpentes da coleção total”, disse.

Está na programação do primeiro dia do 
Encontro Nacional de Coleções Biológi-
cas e suas Interfaces o pré-lançamento da 
Revista Arquivos do Instituto Vital Brazil. 
“Archivos” foi a primeira revista científi-
ca do Instituto Vital Brazil (IVB), lançada 
pela primeira vez em 1923. Após 90 anos, 
completados em 2013, a publicação cien-
tífica está sendo resgatada e será pré-lan-
çada em formato digital durante o evento.
Tendo como editora-chefe a bióloga Rejâ-
ne Lira, a primeira edição será o Catálogo 
das Serpentes Tipo da Coleção Herpeto-
lógica Alphonse Richard Hoge do Institu-
to Butantan (1899-1982), de autoria de D. 
Alma Hoge. Este catálogo é fruto de dé-
cadas de trabalho no Instituto Butantan, 
notadamente na coleção atingida pelo 

incêndio de 2010.

Em entrevista para o Vital para o Brasil 
Journal, Alma Hoge, explica que o esforço 
é resultado de dez anos de trabalho, de 
1960 a 1970. Segundo ela, o catálogo, 
que possui mapas e fotos, foi apresenta-
do a várias instituições de fomento, mas 
nunca houve verba destinada para sua 
publicação.
“Quando fomos surpreendidos pelo de-
sastre científico que foi o incêndio do Bu-
tantan, eu falei que ainda tínhamos algo 
para relembrar todo aquele patrimônio 
que virou cinzas”, disse. “Me sinto feliz 
numa parte e triste em outra. Eu preferia 
que esse catálogo tivesse saído em outra 
ocasião e não após esta inestimável per-
da. Sempre vamos relembrar com muita 
tristeza dessa coleção que era a maior do 
mundo”, finalizou.
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Coleção Herpetológica Alphonse Richard Hoge do 
Instituto Butantan é tema da conferência de abertura 
do Encontro  Nacional sobre Coleções Biológicas

Alma Hoge reuniu, por  mais de dez anos, dados 
e fotos pensando em publicar o catálogo das 
serpentes tipo da coleção herpetológica do 

Instituto Butantan

Dada a importância de um acervo como o do Instituto Butantan, que levou mais de um século para se formar e menos de uma hora para se 
transformar em cinzas, os pesquisadores chamam a atenção para o atual estado de conservação das coleções científicas 

brasileiras. Estima-se que 1 milhão de pessoas tenham colaborado para a formação da coleção que pegou fogo.
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Francisco Franco fala sobre a necessidade de aprender com 
erros e acertos para a construção democrática do conhecimento
VBJ – O que apresentará na conferência 
de abertura do Encontro de Coleções?
Francisco Luis Franco – Pretendo apre-
sentar reflexões sobre os compromissos 
da sociedade para com a formação, uso 
e perpetuação de acervos biológicos. Os 
acervos históricos e biológicos são res-
ponsáveis pela construção de nossa per-
sonalidade como povo e nação. Infeliz-
mente, a nossa sociedade, que reflete nos 
políticos e tomadores de decisões, não 
valoriza os alicerces sobre os quais cons-
truímos o nosso futuro. É fundamental 
que aprendamos com os erros e acertos 
do nosso passado, direcionando nossas 
ações para a construção de futuro digno, 
sustentado pela produção democrática 
de conhecimento e cultura. 
 
VBJ – De que é (ou era) composta a cole-
ção Alphonse Richard Hoge do Instituto?
Francisco Luis Franco – A Coleção Herpe-
tológica Alphonse Richard Hoge é (ou era) 
uma coleção científica de répteis e anfí-
bios, de abrangência mundial, com viés 
importante para as serpentes. Foi iniciada 
pelo Dr. Vital Brazil, já no final do século 
XIX. Sustentou durante mais de um sécu-
lo, a produção de conhecimento herpeto-
lógico do Brasil e mesmo da América do 
Sul. Diferentemente da maioria das co-
leções científicas, ela cresceu, principal-
mente, com a colaboração da população 
leiga, embora também tenha a contribui-
ção de pesquisadores de dentro do Insti-
tuto e colaboradores externos, como as 
demais coleções. Isto permitiu que esta 
coleção crescesse e se consolidasse como 
a maior coleção de serpentes do mundo, 

com mais de 80 mil espécimes em seu 
acervo. 

 VBJ – Qual importância as coleções têm 
para o desenvolvimento da ciência?
Francisco Luis Franco – Estamos, cada um 
de nós, pesquisadores, curadores, consu-
lentes e cidadãos oferecendo nossas ex-
periências para auxiliar no entendimento 
da importância dos nossos acervos bio-
lógicos para a sociedade. É importante 
mostrar que temos uma linhagem histó-
rica que colabora na construção de co-
nhecimento para o bem estar do povo e 
democratização do conhecimento. 
 
VBJ – Depois das perdas no incêndio, 
como o senhor descreveria o quadro atu-
al das coleções do Instituto Butantan? 
Francisco Luis Franco – Nosso triste 
exemplo é emblemático para outros acer-
vos brasileiros e mesmo do exterior. Mui-
tas coleções se estruturaram para evitar 
destinos semelhantes. Infelizmente, foi 
necessária uma tragédia para que mu-

danças efetivas na estrutura de coleções 
fossem alteradas. Estamos agora dedica-
dos a triar o material resgatado do fogo 
e a compor acervo com novos espécimes, 
para que possamos servir à comunidade 
científica, do modo que fazíamos antes 
do incêndio.
 
VBJ – Quais são os planos para as cole-
ções nos próximos anos?
Francisco Luis Franco– Pretendemos, 
em cerca de dez anos, oferecer nova co-
leção do porte e com a qualidade que o 
Instituto Butantan tem e merece. Vamos 
fazer valer a nossa história e tradição, 
para voltar a contribuir com a ciência e 
com a sociedade de forma efetiva. A co-
leção do Instituto Butantan está sendo 
erguida dentro de princípios modernos 
e éticos, construindo banco de tecidos, 
abrangendo répteis e anfíbios de forma 
mais abrangente, fazendo valer o título 
de Coleção Herpetológica, ampliando a 
possibilidade de contribuição com a co-
munidade científica herpetológica.

ENTREVISTA
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João Florêncio Gomes nasceu em 02 de 
setembro de 1886, na cidade de Tatuí, em 
São Paulo. Filho de Anna L. Kenworthy de 
Salles Gomes e Francisco de Salles Go-
mes, de família de educadores baianos. 
Estudou os primeiros anos de Medicina 
em Salvador, BA, e concluiu o curso no Rio 
de Janeiro, RJ, em 1910. Logo após sua 
formatura, iniciou especialização em mi-
crobiologia no Instituto de Manguinhos.
Em 1912, retorna a São Paulo e se integra 
a pequena equipe de colaboradores do 

cientista Vital Brazil Mineiro da Campa-
nha (1865-1950), no já renomado Institu-
to Soroterápico de Butantan (1899), onde 
atuou em diferentes frentes durante os 
sete anos em que ali trabalhou. Seria o 
substituto de Vital Brazil na direção do 
Butantan, quando da saída do fundador 
da instituição, em junho de 1919, mas o 
destino assim não permitiu, João Florên-
cio faleceu em 29 de maio, dias antes de 
assumir o cargo.

Principal responsável pela estruturação 
inicial das coleções científicas do Insti-
tuto Butantan, colaborou determinan-
temente para organização das coleções 
e dos acervos de serpentes de vários 
museus, como os argentinos de La Plata 
e Buenos Aires; Museu do Ipiranga, atu-
almente Museu Paulista da Universidade 
de São Paulo; Museu Paraense Emilio Go-
eldi e do Museu do Ceará, antigo Museu 
Rocha.

João Florêncio Gomes (1886-1919): uma homenagem
HOMENAGEM

 Francisco Luis Franco atuava como curador da coleção herpetológica do Instituto Butantan 
na época do incêndio que destruiu a maior parte do acervo centenário, em maio de 2010.


