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A biodiversidade na era dos dados digi-
tais é o tema da primeira mesa redonda 
do Encontro Nacional sobre Coleções 
Biológicas e suas Interfaces. A ativida-
de, que acontece na manhã do dia 21 
de maio, conta com a participação dos 
pesquisadores Dora Canhos, do Centro 
de Referência em Informação Ambiental 
(CRIA), e Luis Gadelha, da Global Biodi-
versity Information Facility (GBIF), orga-
nização internacional que busca tornar 
dados sobre biodiversidade acessíveis a 
qualquer parte do mundo.
A discussão perpassa pelo que o avanço 
das tecnologias da informação e comuni-
cação têm causado à forma de produção 
do conhecimento. Atualmente, o com-
partilhamento de dados sobre biodiver-
sidade não é suficiente se feito apenas 
em livros e revistas impressos. Para 
atender às demandas contemporâneas, 
são necessários sistemas e processos 
que permitam uma maior reprodutivida-
de desses dados. Aí entram as chamadas 
e-infraestruturas, que ampliam o aces-
so e a utilização dos dados na pesquisa 
científica através da internet.
No entanto, não basta a pura e simples 
disponibilização online dos dados. Uma 
organização padronizada em formato 
acessível para as pessoas e para os servi-
ços na internet é fundamental. De acordo 
com Dora Canhos, é neste contexto que 

as agências de fomento e o poder público 
precisam se capacitar e se apropriar dos 
dados e informações disponibilizadas nas 
e-infraestruturas para definir estratégias 
e políticas: “O poder público precisa sair 
dos gabinetes para desenvolver trabalhos 
em rede, envolvendo diferentes atores e 
criando mecanismos transparentes de 
avaliação e monitoramento”, explica.
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MESA REDONDA DISCUTE DADOS DE COLEÇÕES 
CIENTÍFICAS EM E-INFRAESTRUTURAS

Atividade reúne pesquisadores do sistema de informação Specieslink e da organização internacional 
GBIF para abordar a integração e a acessibilidade de dados online sobre biodiversidade

O Specieslink é um exemplo de e-
-infraestrutura que integra na web os 
dados de acervos de mais de 300 co-
leções biológicas. O sistema dispõe de 
informações primárias que estão dis-
poníveis em museus, herbários e cole-
ções microbiológicas, tornando-as de 
acesso livre na internet. Para isso, foi 
estruturado de acordo com protocolos 
internacionais, o que demandou um 
processo de padronização e organiza-
ção das informações antes de disponi-
bilizá-las. A GBIF, por sua vez, também 
tem dado suporte ao acesso facilitado 
e ao compartilhamento, de forma livre 
e gratuita, de dados de biodiversidade.
Por ser recente, o desenvolvimento de 
e-infraestruturas ainda sofre muitas 
dificuldades. Uma delas diz respeito a 
como essas redes precisam se manter. 
Isso porque, segundo Dora Canhos, é 
necessário participar da concorrência 
de projetos onde o objetivo é inovar 
e desenvolver novos aplicativos e não 
garantir a manutenção da rede ou tra-
balhar a qualidade dos dados: “As co-
leções biológicas cedem seus dados à 
infraestrutura gratuitamente e, como o 
objetivo da infraestrutura é o seu uso 
intensivo, também não é estratégico 
cobrar pelo seu uso. Portanto, como se 
manter é uma equação que ainda preci-
samos resolver”, pontua.

O poder público precisa 
sair dos gabinetes para 

desenvolver trabalhos em 
rede, envolvendo diferentes 
atores e criando mecanismos 
transparentes de avaliação e 

monitoramento

                                                           Dora Canhos      
                                                                               CRIA      
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No segundo dia do Encontro Nacional sobre 
Coleções Biológicas e suas Interfaces, 
teremos a oportunidade de ouvir e aprender 
com expoentes da ciência nacional e 
estrangeira.
Iniciaremos o dia com palestra sobre 
Curadoria de Coleções Biológicas Seculares 
em Grandes Museus, proferida pela Dra. 
Marta Lourenço, do Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência de Lisboa. 
Na mesa redonda sobre a Biodiversidade na 
Era dos Dados Digitais, teremos a participação 
da Dra. Dora Canhos, Diretora Associada 
do Centro de Referência em Informação 
Ambiental – CRIA e do Dr. Luiz Manoel 
Rocha Gadelha Junior, Tecnologista Pleno 
do Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC) e membro do Global 
Biodiversity Information Facility – GBIF, cuja 
missão é facilitar o acesso gratuito aos dados 
sobre a biodiversidade mundial, com vistas 
ao desenvolvimento sustentável. 
Após o almoço, contaremos com a mesa 
redonda sobre Uso de Coleções Biológicas 
de Animais Peçonhentos para Apoiar Ações 
de Saúde. Teremos nesta mesa a Dra. Yukari 
Mise e o Dr. Francisco Limeira de Oliveira. 
A Dra. Mise é docente da Universidade 
Federal da Bahia e atua na área de saúde 
coletiva, com ênfase em epidemiologia, 
principalmente em temas como ofidismo, 
serpentes, mobimortalidade, epidemiologia 
e venenos. Dr. Francisco Limeira é docente na 
Universidade Estadual do Maranhão e atua na 
área de Zoologia, com ênfase em taxonomia 
de moscas da família Tabanidae. 
Encerraremos o dia com a apresentação 
de painéis, que tenho certeza estarão 
interessantíssimos e nos permitirão 
aumentar nossos conhecimentos e fazer 
contatos com pesquisadores e estudantes de 
diversas áreas. 
Estamos muito honrados em recebê-los e 
agradecidos pela oportunidade de aprender 
com suas experiências e competências 
mais do que comprovadas nas áreas em que 
atuam. 

Sejam todos bem vindos!

Francisco Luís Franco
Presidente da Comissão Científica

Editorial
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PRIMEIRO DIA

ENCONTRO SOBRE COLEÇÕES BIOLÓGICAS 
E SUAS INTERFACES CONCLUI COM ÊXITO O 

PRIMEIRO DIA DE ATIVIDADES

O primeiro dia do Encontro Nacional so-
bre Coleções Biológicas e suas Interfaces 
reuniu, no Instituto Vital Brazil (IVB), es-
tudantes de graduação, pós-graduação, 
profissionais e professores. Foram mi-
nistrados cinco minicursos com carga 
horária de oito horas, tendo à frente 
professores de diferentes instituições 
de pesquisa, como Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), Instituto Butantan (IB), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e do próprio IVB.
O pesquisador Júlio Vilela, da UFRJ, es-
teve à frente do minicurso “Coleções de 
tecido como ferramenta para resgatar a 
história evolutiva das espécies”. A ati-
vidade discutiu, entre outros pontos, a 
seleção de amostras de organismos para 
estudos moleculares, bancos de DNA e 
bancos de dados e o resgate da história 
evolutiva das espécies. “A motivação 
central do minicurso é como sair da co-
leção de tecido pra recuperar a história 
evolutiva das espécies”, explica Júlio.
Aniele Guirro, bióloga e participante 
do minicurso, explica que investiu tem-
po para fazer parte da atividade com o 

intuito de aumentar a sua experiência: 
“Trabalho com genética, com DNA, mas 
ainda não estou completamente voltada 
à parte de coleções, então quero saber 
mais sobre isso para complementar o 
meu trabalho”, diz.
Joana Angeli e Ivson Gomes, estudantes 
de biologia, vieram da UFBA para apro-
veitar a programação do Encontro, com 
o objetivo de complementar os seus co-
nhecimentos. “A participação no evento 
dá mais informações técnicas e traz a 
experiência de pessoas que já tem mais 
tempo como curadoras”, afirma Joana, 
que pretende levar de volta à universi-
dade as discussões empreendidas pelas 
diferentes instituições durante o evento. 
Ivson, por sua vez, iniciou recentemente 
o trabalho de pesquisa com banco de ve-
nenos dentro de um museu, e explica a 
importância da participação no evento: 
“Vou adquirir conhecimento de uma área 
que ainda não tenho tanta experiência. 
Agora que trabalho com o banco de ve-
nenos é necessário ter esse conheci-
mento dos protocolos e procedimentos”, 
conclui.
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Júlio Vilela, da UFRJ, prestou minicurso sobre as coleções de tecidos e a 
relação delas com a recuperação da história evolutiva das espécies.
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A palestra que marca a abertura do se-
gundo dia de atividades do Encontro 
Nacional sobre Coleções Biológicas e 
suas Interfaces é da pesquisadora Mar-
ta Lourenço, da Universidade de Lisboa. 
Marta é integrante do conselho diretivo 
do Museu Nacional de História Natural 
e da Ciência (MUHNAC), na universidade 
portuguesa. A palestra a ser proferida 
por Marta é intitulada “Curadoria de co-
leções biológicas seculares em grandes 
museus”. De acordo com a pesquisadora, 
a intenção é contribuir para a sensibiliza-
ção de todos os participantes do evento 
para a importância das coleções científi-
cas, tendo em vista que a preservação e 
a acessibilidade destas coleções não de-
vem mobilizar apenas os pesquisadores: 
“Convoca-nos a todos, individualmente, 

Pesquisadora da Universidade de Lisboa, Portugal, pretende estimular a sensibilização 
dos participantes do evento para a importância das coleções científicas

enquanto cidadãos preocupados com o 
que deixamos às gerações do futuro”, 
explica.
 A investigadora é vice-presidente da Eu-
ropean Academic Heritage Network (Uni-
verseum), uma rede europeia, que tem 
como objetivo a preservação, estudo, 
acesso e promoção das coleções univer-
sitárias, museus, arquivos, bibliotecas, 
jardins botânicos, observatórios astro-
nômicos, dentre outros. Marta revela que 
também trará à palestra a nova expe-
riência de Portugal, que criou em 2014 
uma infraestrutura nacional de coleções 
científicas, chamada PRISC – Portuguese 
Research Infrastructure of Scientific Col-
lections.
Dona de uma grande experiência aca-
dêmica e profissional em museus e 
coleções, Marta Lourenço fala com pro-
priedade sobre tais assuntos. Integra 
o Conselho Internacional dos Museus 
(ICOM) e a Sociedade para a Preservação 
de Coleções de História Natural. Para ela, 
muito está envolvido em discutir sobre 
o legado e os cuidados com as coleções 
científicas seculares que estão em mu-
seus de grande porte. Isso porque tais 
coleções, além de ser patrimônio cultural 
deixado às gerações futuras, são fontes 
preciosas para a pesquisa e a divulgação 
da ciência num amplo espectro de áreas 
disciplinares: “Se estiverem devidamen-
te documentadas, elas podem responder 

às grandes questões da ciência contem-
porânea”, afirma.
Recentemente, a investigadora foi con-
decorada pela Universidade de Gent com 
a Medalha George Sarton para o período 
2014-2015, que distingue anualmente, 
desde 1984, um cientista da comunida-
de internacional pela sua carreira em de-
terminada área. O nome da medalha faz 
referência ao pesquisador belga George 
Sarton (1884-1956), químico e historia-
dor, considerado um dos fundadores da 
História da Ciência enquanto disciplina.
Com grande atuação internacional em 
museologia, história das coleções, dos 
museus e dos patrimônios universitá-
rios, Marta Lourenço atribui à Medalha 
recebida a fonte de inspiração para con-
tinuar o seu trabalho: “Sinto uma honra e 
uma gratidão muito grandes por este re-
conhecimento da Universidade de Gent. 
Sendo uma medalha dada por uma uni-
versidade no âmbito da história da ciên-
cia, constitui também um estímulo para 
continuar a trabalhar no sentido da valo-
rização do patrimônio das universidades 
europeias, particularmente as suas cole-
ções e patrimônio científico”, conclui. A 
medalha será entregue à pesquisadora 
em cerimônia a ser realizada no dia 15 
de janeiro de 2015, no Museu de História 
das Ciências da Universidade de Gent.

MARTA LOURENÇO DISCUTE SOBRE COLEÇÕES SECULARES NO 
SEGUNDO DIA DO ENCONTRO SOBRE COLEÇÕES BIOLÓGICAS
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Se estiverem 
devidamente 

documentadas, as 
coleções científicas 
podem responder 

às grandes 
questões da ciência 

contemporânea
         MARTA LOURENÇO

MARTA LOURENÇO (à direita) FOI CONDECORADA RECENTEMENTE COM A MEDALHA GEORGE SARTON, DA UNIVERSIDADE DE GENT: 

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE CIENTÍFICA INTERNACIONAL PELA CARREIRA DE  PESQUISADORA.
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PESQUISADORES EXPLICAM COMO AS COLEÇÕES BIOLÓGICAS DE 
ANIMAIS PEÇONHENTOS APOIAM  AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

Yukari Mise, da Universidade Federal da Bahia, e Francisco Limeira, da Universidade Estadual do Maranhão, compõem mesa redonda que aborda a temática

Nesta quarta-feira, os pesquisadores Yukari 
Mise, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
e Francisco Limeira, da Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), são os convidados da se-
gunda mesa redonda do Encontro sobre Cole-
ções Biológicas e suas Interfaces. A atividade, 
que é intitulada “O uso de coleções biológicas 
de animais peçonhentos para apoiar ações de 
saúde”, trará discussões de grande importância 
na contemporaneidade que estão relacionadas 
aos trabalhos dos pesquisadores convidados.
 Por vários motivos os acidentes com animais 
peçonhentos se constituem como um dos 
maiores problemas de saúde pública atual-
mente. No caso dos acidentes ofídicos, por 
exemplo, existe uma dificuldade em conhecer 
toda a magnitude do problema, tendo em vista 
a insuficiência e a qualidade ainda baixa de da-
dos sobre o assunto.
Yukari Mise explica que, inicialmente, o Progra-
ma Nacional de Ofidismo tornou obrigatória a 
notificação dos envenenamentos por serpen-
tes no Brasil. Esse processo ajudava na obten-
ção de dados sobre os acidentes que poderiam 
ser investigados e analisados, além de ser cru-
cial para a distribuição do soro antiveneno por 
todo o país.

No entanto, houve uma diminuição na exigên-
cia de obrigatoriedade da notificação desde 
que a produção de soro foi estabilizada e que o 
atendimento da demanda nacional do envene-
namento ofídico se tornou satisfatório. O resul-
tado disso foi que a distribuição do soro deixou 
de ser condicionada aos registros de casos e fi-
cou difícil adequar o soro apropriado para cada 
acidente: “Como a aplicação de soro antiveneno 
é estabelecida através das manifestações clíni-
cas pós-picada, é essencial que os profissionais 
de saúde saibam diferenciar sintomas e serpen-
tes”, explica Yukari.
Neste cenário é que as coleções apresentam 
grandes contribuições: “As coleções científi-
cas de animais peçonhentos oferecem infor-
mações valiosas acerca da biogeografia dos 
acidentes e podem nortear o repasse mais 
coerente de soro antiveneno”, afirma Yukari. 
Elas são utilizadas em cursos de capacitação 
e outras atividades para orientar na identifica-
ção dos animais e na parte de diagnóstico dos 
acidentes.
As universidades não capacitam estudantes da 
área de saúde para identificar e tratar correta-
mente os acidentes por animais peçonhentos. 
Além disso, as notificações de envenenamento 

não podem ser a única fonte de informação 
para o repasse de soro, tendo em vista que po-
dem ser falhas. Por esses e outros motivos as 
capacitações de estudantes e profissionais da 
saúde são tão necessárias.
A situação é parecida a respeito da Coleção 
Zoológica do Maranhão (CZMA). Criada a partir 
dos materiais que foram coletados e armaze-
nados no Laboratório de Estudos dos Inver-
tebrados (LEI) da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA), foi formada com o intuito 
de preencher a falta de informações sobre 
biodiversidade no Nordeste, especificamente 
do Meio Norte, região pouco explorada  deste 
ponto de vista. O que se conhece desta região 
em termos de biodiversidade está em institui-
ções do Norte e Sudeste do país, o que dificulta 
o acesso de estudantes e pesquisadores.
Já considerada como a maior coleção zoológica 
do Nordeste, a CZMA tem os artóprodes como 
um dos grupos mais representativos em termos 
de exemplares, com amostras, entre outros, de 
aracnídeos e crustáceos. Todo o material contri-
bui no processo de formação de profissionais 
da região, além de conceder empréstimo de 
espécimes para trabalhos acadêmicos de dife-
rentes instituições brasileiras.

Nascida em Minas Gerais em 1924, Chana Ma-
logolowkin-Cohen despertou o seu interesse 
pela história natural ainda criança. Trocou a 
faculdade de medicina pelo curso de História 
Natural na Faculdade Nacional de Filosofia 
da Universidade do Brasil  e mais tarde pós 
graduou-se na área, sendo a primeira mulher 
a obter o título de doutora em História Natural 
no Brasil. Pelos seus anos de pesquisa, tornou-
-se uma referência internacional na taxonomia 
de drosófilas.
Por volta de 1956, quando fez uma das suas 
mais importantes descobertas - constatou a 
existência de uma linhagem de moscas que 
não gerava machos, o que poderia fazer com 
que esta linhagem fosse utilizada no contro-
le biológico de moscas - publicou na Revista 
Science junto com F. Poulson, o que a tornou a 
primeira mulher brasileira a publicar no periódico.

Chana Malogolowkin-Cohen fundou no Brasil 
o Laboratório de Genética Bioquímica, na fa-
culdade onde se formou, e no período em que 
trabalhou na Universidade de Haifa, em Israel, 
fundou o Laboratório de Genética de Drosófila 
e o Instituto de Evolução da universidade.
Após a sua aposentadoria, em 1979, continuou 
ensinando, publicando e prestando assesso-
rias. As contribuições da pesquisadora à cole-
ção entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, 
no Rio de Janeiro, são enormes. No material 
estão incluídas espécies novas e importantes 
instrumentos para estudos em evolução geral 
e dos insetos, aparatos estes que dão suporte 
para novas pesquisas na área e para o resgate 
da história do Brasil.

Com informações de Miguel de Oliveira – CNPq e Jane 
Costa – Instituto Oswaldo Cruz

CHANA MALOGOLOWKIN-COHEN: UMA PIONEIRA DA CIÊNCIA NO BRASIL
HOMENAGEM

 Chana Malogolowkin-Cohen foi a 
primeira mulher brasileira a publicar 

na Revista Science e a obter o título de 
doutora em História Natural no Brasil.

Fo
to

:  
C

au
an

 A
nt

un
es

MESA REDONDA


