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No terceiro dia do Encontro Nacional so-
bre Coleções Biológicas e suas interfa-
ces, a palestra de abertura é da pesquisa-
dora Luciane Marinoni, da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Coordenadora 
do projeto Taxonline – Rede Paranaense 
de Coleções Biológicas, que integra qua-
se 50 coleções, Luciane pretende apre-
sentar como tem mantido a proposta 
ativa há quase oito anos.
A atividade terá como discussão central 
as difi culdades e as formas mais adequa-
das de conseguir recursos para as cole-
ções, além de tratar das políticas atuais 
e do histórico de auxílio que o governo 
tem desenvolvido para estes acervos. 
Hoje, o Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (MCTI) é responsável pelo 
Programa de Pesquisa em Biodiversida-
de (PPBio) que tem como um dos seus 
componentes a manutenção das cole-
ções biológicas. Além disso, a instituição 
também está à frente do Sistema de In-
formação Sobre a Biodiversidade Brasi-
leira (SIBBR), que informatiza e disponi-
biliza informações sobre os acervos.
De acordo com Luciane, são várias as di-
fi culdades enfrentadas pelos pesquisa-
dores para a manutenção das coleções. 
A principal delas é a falta de disponibi-
lização de pessoal qualifi cado para tra-
balhar, além da difi culdade de recursos 
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PALESTRA ABORDA AS POLÍTICAS ATUAIS 
DE FOMENTO PARA AS COLEÇÕES BIOLÓGICAS

Luciane Marinoni, da Universidade Federal do Paraná, abre a programação do terceiro dia de evento 
com discussão acerca das dificuldades e apoio na manutenção das coleções biológicas

fi nanceiros permanentes. “Isso advém 
da falta de reconhecimento institucional 
que dá origem a um ciclo vicioso, resul-
tando em problemas como a infraestru-
tura defi ciente, as condições de manu-
tenção inadequadas do acervo, a falta 
de segurança, a falta de informação com 
qualidade e assim por diante”, explica.
Embora existam programas apoiado-
res das coleções biológicas dentro do 
governo, Luciane pontua que ainda são 
incipientes quando se considera a quan-
tidade destes acervos e as suas reais 
necessidades: “O Brasil precisa de uma 
Política Nacional para as coleções bio-
lógicas para que haja o reconhecimento 
delas por suas instituições e para que um 
programa nacional, com um comprome-
timento do governo em dar suporte às 
mesmas, seja instituído”, afi rma.
Apesar dos obstáculos, as perspectivas 
são otimistas.  A política nacional para 
as coleções já foi estudada e elabora-
da pela Câmara Técnica Permanente de 
Coleções Biológicas na Comissão Nacio-
nal de Biodiversidade (CONABIO) e está 
pronta para ser aprovada e colocada em 
prática.  O fi m da espera para a concre-
tização depende da realização por par-
te do MCTI e da CONABIO. É também 
importante a manutenção das coleções 
biológicas dentro do Plano Plurianual do 

Enquanto não tivermos 
uma política nacional 

para as coleções 
biológicas estaremos 

sempre correndo atrás 
de recursos que serão 

oferecidos intermitente 
e insufi cientemente

                                              Luciane Marinoni                                                                     
    Universidade Federal do Paraná

MCTI: “Enquanto não tivermos uma polí-
tica nacional para as coleções biológicas 
estaremos sempre correndo atrás de re-
cursos que serão oferecidos intermiten-
te e insufi cientemente”, conclui.
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Engana-se quem pensa que a preservação 
das coleções científi cas distribuídas pelo 
Brasil só importa ao campo da herpetologia. 
Preservar a memória científi ca é construir 
o futuro da saúde do país. O Instituto Vital 
Brazil iniciou há seis anos o processo de 
resgate e ampliação de seus espécimes 
preservados desde 1923. Tal decisão recebe 
total apoio da Diretoria Executiva. Nossa 
instituição  completa 95 anos de fundação 
em 2014 e reafi rma o desenvolvimento de 
um processo sério de pesquisa e catalogação 
do patrimônio histórico construído em anos 
passados.

Quando o Instituto Butantan sofreu o terrível 
incêndio em maio de 2010, a preocupação 
de toda a comunidade de pesquisadores de 
biodiversidade (e inclusive da comunidade 
médica) foi colossal, generalizada. Mais de 
500 mil amostras tornaram-se cinzas da 
noite para o dia. A maior coleção do mundo 
de serpentes da região tropical, com 85 mil 
exemplares, foi completamente perdida. 
Apesar dos números contabilizados, a perda 
foi considerada imensurável. Como recuperar 
os anos de estudo de profi ssionais como 
o dr. Alphonse Richard Hoge, ou de nosso 
fundador em comum, Vital Brazil Mineiro da 
Campanha?

Por isso, integrar a organização do evento 
Coleções Biológicas e suas Interfaces é 
motivo de orgulho para nosso Instituto. 
A construção do patrimônio científi co e 
biológico não funciona de forma efetiva se 
não houver interligação efi ciente entre todas 
as coleções e pesquisas realizadas no país. A 
troca de experiências entre pesquisadores, 
estudantes, herpetólogos e técnicos 
aperfeiçoa trabalhos futuros e dá início a 
promissoras ações conjuntas.

Ressalto que o evento só foi possível graças 
ao esforço e dedicação de Érico Vital Brazil, 
neto do cientista Vital Brazil e diretor do 
Núcleo de Divulgação Científi ca de nosso 
Instituto, e Breno Hamdan, responsável por 
nossa Coleção Científi ca. Parabenizo-os pela 
iniciativa e comprometimento.

Que o Encontro traga bons frutos aos seus 
participantes.

Antônio Werneck Joaquim de Castro
CoorPresidente do Instituto Vital Brazil 

Editorial
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O segundo dia do Encontro Nacional so-
bre Coleções Biológicas e suas Interfaces 
apresentou uma programação diversa aos 
participantes. O início das atividades foi 
marcado pela palestra de Marta Lourenço, 
pesquisadora da Universidade de Lisboa, 
Portugal, e integrante do Conselho Direti-
vo do Museu Nacional de História Natural 
e da Ciência (MUHNAC-UL) da universida-
de portuguesa. Marta falou sobre cole-
ções seculares em museus e sensibilizou 
os participantes do Encontro para a im-
portância das coleções científi cas.
As mesas redondas desta quarta-feira 
discutiram a disponibilização de dados 
sobre biodiversidade na internet e o uso 
de coleções biológicas no apoio a ações 
de saúde pública. O segundo dia de 
programação também foi marcado pela 
apresentação de pôsteres dos trabalhos 
inscritos. Os apresentadores foram ava-
liados por pesquisadores e os melhores 
trabalhos serão premiados na solenida-
de de encerramento.
A bióloga Natali Citelli trabalha na co-
leção científi ca do Instituto Vital Brazil 
(IVB), e acredita que o evento é funda-
mental para os que estão envolvidos 

com os acervos, tendo em vista que é o 
momento de entender o panorama atual 
sobre o assunto: “É momento de ler os 
últimos trabalhos, prestar atenção nas 
novas propostas, pensar nos problemas 
que já aconteceram e começar a estrutu-
rar um futuro melhor para as coleções”, 
opina.
Para amanhã, sexta-feira, última dia de 
evento, estão reservadas várias ativi-
dades na programação. Francisco Luis 
Franco, presidente da comissão cientí-
fi ca do Encontro, profere a palestra “Fa-
cilidades, incentivos e difi culdades para 
manter uma coleção científi ca no Brasil”. 
Na primeira mesa redonda do dia pes-
quisadores do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
Museu Nacional da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq) tratam do acesso 
às coleções biológicas. Também está na 
pauta a discussão sobre coleta científi ca 
e ampliação do acervo de coleções, com 
pesquisadores da UFRJ e Universidade 
de Brasília (UNB).

PALESTRANTE INTERNACIONAL, MESAS 
REDONDAS E APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES 

NO SEGUNDO DIA DO ENCONTRO

SEGUNDO DIA

MARTA LOURENÇO VEIO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA PARA FALAR AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS COLEÇÕES CIENTÍFICAS PRESERVADAS EM GRANDES MUSEUS.
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Museus de história natural guardam gran-
des coleções que documentam a biodi-
versidade. Estes espaços são diversos e 
servem como fonte de pesquisas sobre a 
história das ciências. O Museu de História 
Natural de Londres (NHM), por exemplo, 
preserva coleções históricas. Entre o acervo 
destas coleções estão serpentes enviadas 
por dois médicos e naturalistas de grande 
importância para o Brasil: Otto Edward Hen-
ry Wücherer (1820-1853) e Vital Brazil Mi-
neiro da Campanha (1865-1950).
Quando atuantes como médicos 
no Brasil, ambos se depararam com 
serpentes causadoras de acidentes. 
Algumas delas ainda eram desco-
nhecidas pela ciência. Nesta época, 
o NHM recebia exemplares da fauna 
para que especialistas ajudassem na 
identifi cação de espécies. Por este 
motivo, lá estão guardadas muitas 
cartas enviadas por Wücherer a Al-
bert Charles Lewis Gotthilf Günther 
(1830-1914) e outras de Vital Brazil, 
enviadas para George Albert Bou-
langer (1858-1937).
Otto Wücherer era cidadão luso-germânico 
e foi o primeiro herpetólogo a atuar no Bra-
sil e a estudar as relações existentes entre 
a zoologia, a clínica e a terapêutica dos aci-
dentes por serpentes. Foi um dos líderes 
fundadores da Escola Tropicalista Bahiana 
(ETB) e da Gazeta Médica da Bahia.
Conhecido pela descoberta da fi lariose, 
Wücherer coletou, identifi cou e descreveu 
novas espécies da fauna brasileira, particu-
larmente as serpentes. Os seus estudos ge-
raram uma imensa coleção de vertebrados 
doada à Faculdade de Medicina da Bahia 
em 1871. Infelizmente, toda a coleção foi 

perdida em um incêndio no Gabinete de His-
tória Natural, em 1905.
A prática clínica de Otto Wücherer e o seu 
interesse pela história natural permitiram 
que este cientista descrevesse caracterís-
ticas das serpentes de importância médica 
de forma sistemática, além de detalhar os 
efeitos patológicos de suas picadas e dis-
cutir a efi cácia dos tratamentos. No NHM, a 
coleção de Wücherer está documentada nas 
diversas cartas enviadas a Günther, cientista 
com o qual mantinha uma relação de muita 

proximidade, pois foram colegas do curso de 
Medicina na Universidade de Tübingen, Ale-
manha.
Os estudos de Wücherer contribuem mais 
tarde para o trabalho de Vital Brazil. Este 
cientista passou a estudar as serpentes le-
vando-as até mesmo para a sua própria casa. 
Em muitas ocasiões de acidentes com esses 
animais, era procurado pela população, e por 
isso focava as suas observações na verifi ca-
ção das diferentes espécies de cobras e os 
sintomas de cada picada.
Vital Brazil também tentava compreender as 
crenças populares sobre quais soluções deve-

riam ser tomadas em caso de acidentes com 
as cobras. No entanto, foi ao testemunhar a 
morte de uma garota por causa do efeito do 
veneno expelido na picada de uma serpen-
te que o cientista decidiu dedicar-se de for-
ma defi nitiva a encontrar uma solução para 
o problema que assolava tantas pessoas.
Além de fundar o Instituto Butantan (IB) 
(1901) e o Instituto Vital Brazil (1919), o 
o cientista doou cerca de 20 espécimes, 
além de peles, amostras de veneno e pre-
sas das serpentes para o Museu de Histó-

ria Natural de Londres. O objetivo 
era que Boulanger os identifi casse, 
no período em que trabalhou como 
curador da Coleção Herpetológica 
do museu, de 1881 a 1920.
Nas cartas enviadas, Vital Brazil des-
crevia detalhes da morfologia, do 
comportamento e do ambiente do 
local de coleta das serpentes, além 
da sintomatologia dos acidentes, 
quando era o caso. Fazia isso com 
uma precisão que apenas médicos e 
naturalistas daquela época tinham, 
o que mostrava como era um grande 

conhecedor dos animais que enviava.
Tanto Vital Brazil como Otto Wücherer 
dedicaram seus trabalhos para resolver 
dúvidas relacionadas à taxonomia das 
serpentes brasileiras. Esta iniciativa uniu 
a Biologia à Clínica, com o intuito de dar 
melhor assistência aos acidentados. Pelas 
suas incansáveis caminhadas pela biologia 
das serpentes, conquistaram prestígio com 
grandes zoólogos e curadores das maiores 
coleções de répteis depositadas em mu-
seus, além do reconhecimento de autores, 
que descreveram serpentes em suas ho-
menagens.

OTTO WÜCHERER E VITAL BRAZIL: GRANDES 
CONTRIBUIÇÕES A COLEÇÕES HISTÓRICAS
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HISTÓRIA

OTTO WÜCHERER E VITAL BRAZIL: GRANDES OTTO WÜCHERER E VITAL BRAZIL: GRANDES 
HISTÓRIAHISTÓRIA

ESPÉCIMES ENVIADOS POR OTTO WÜCHERER (À ESQUERDA) E VITAL BRAZIL (À DIREITA) FAZEM PARTE HOJE DO 
IMPORTANTE ACERVO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE LONDRES.
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MUSEU GOELDI, EMBRAPA E INSTITUTO BUTANTAN EM 
MESA REDONDA SOBRE ACERVOS DE BIODIVERSIDADE

Instituições tratam sobre estado atual das suas coleções biológicas.  Antonio Brescovit aborda 
situação da coleção de aracnídeos após  incêndio no Instituto Butantan, em 2010.

A mesa redonda “Biodiversidade brasilei-
ra: estado atual do acervo” é a segunda da 
programação do dia 22 de maio no Encon-
tro Nacional sobre Coleções Biológicas e 
suas Interfaces. Traz pesquisadores de três 
instituições brasileiras: Ana Lúcia da Costa 
Prudente, do Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG), Rogério Biaggioni Lopes, da Embra-
pa, e Antonio Brescovit.
“Minha apresentação gira em torno da cole-
ção de aracnídeos e miriápodes do Instituto 
Butantan”, explica Antonio Brescovit. O pes-
quisador pretende apresentar um histórico 
da coleção e mostrar aos participantes do 
evento o novo prédio do Instituto Butantan 
entregue em setembro de 2013 para abri-
gar o acervo, construído após o incêndio, em 
2010.  
O intuito é expor as dependências do prédio 
e mostrar o trabalho que está sendo desen-
volvido para a recuperação do acervo. De 
acordo com o pesquisador, ainda não é pos-
sível dizer qual é a situação do acervo após 
o incêndio, pois a revisão do que sobrou co-
meçou recentemente, no mês de abril. Para 
ter a informação exata é necessário pelo me-
nos um ano de trabalho para fazer a revisão. 
Mesmo assim, existe uma suposição: “Nós 

tínhamos quase 450 mil exemplares no acer-
vo. Nesse incêndio não sabemos exatamente 
quanto se perdeu, mas deve estar entre 30% 
a 40% da coleção”. 
O pesquisador Rogério Biaggioni traz infor-
mações a respeito da Coleção de Culturas de 
Micro-organismos da Embrapa. Este tipo de 
coleção abriga geralmente micro-organis-
mos benéfi cos ao crescimento de plantas e 
recuperação ambiental, agentes do controle 
biológico de pragas, micro-organismos de in-
teresse para a agroindústria e produção ani-
mal, dentre outros. Surgiram, de início, como 
suporte básico para o avanço dos estudos em 
microbiologia, taxonomia e epidemiologia. 
Hoje estas coleções são vistas como base de 
oferta de genes, representando possibilida-
des de utilização para diferentes áreas do 
conhecimento. 
Na Embrapa este tipo de coleção tem rece-
bido atenção nas últimas décadas devido a 
importância desses organismos tanto para 
a agricultura quanto para o meio ambiente. 
Estas contribuições vão desde produtos de 
uso direto por parte do agricultor até os pro-
cessos de biotecnologia, e por este motivo, 
representam para a instituição um dos seus 
mais importantes patrimônios.

“Eu faço pesquisas a respeito de coleções e entendo as 
potencialidades delas. Então, um evento como esse é 
tudo o que eu mais quero hoje em dia, porque as Co-
leções são uma forma de juntar áreas da biologia que 
me interessam, que parecem desconexas, mas elas con-
seguem reunir tudo. Aqui, eu posso aprender desde a 
curadoria, até as aplicações e as interfaces: a proposta 

do Congresso. Então, estou muito satisfeita”. 

Beatriz de Castro Corrêa 
Estudante de Biologia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF)

FALA PARTICIPANTE!

MESA REDONDA

Nós tínhamos quase 
450 mil exemplares no 
acervo. Nesse incêndio 

não sabemos exatamente 
quanto se perdeu, mas 
deve estar entre 30% a 

40% da coleção 
Antonio Brescovit

Instituto Butantan
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“O encontro apresenta várias oportunidades, minicur-
sos bastante interessantes, além de contatos da área. 
Eu acredito que eventos como este não podem deixar 
de acontecer porque, hoje em dia, as coleções científi -
cas estão sendo abandonadas, não estão sendo tão uti-
lizadas quanto o necessário, sem a devida representa-
ção no território internacional. Essa atitude do Instituto 
Vital Brazil é muito importante para resgatar esse valor 
devido às coleções”.

Lucas Soares da Silva
Estudante de Biologia da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU)

Fo
to

:  
 R

au
f 

Ta
ui

le

Fo
to

:  
 R

au
f 

Ta
ui

le


