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Dois lastimáveis eventos marcaram a 
biologia brasileira no ano passado: o 

incêndio na coleção zoológica do Insti-
tuto Butantan, em São Paulo, e uma 
grave, mas pouco divulgada, controvér-
sia envolvendo, no Paraná, o ornitólogo 
Louri Klemann Jr., tratado por muitos 
como criminoso ambiental por ter co-
metido um erro legítimo no exercício da 
profissão. 

Os dois acontecimentos podem pa-
recer bastante distintos, mas sua ocor-
rência deriva de um mesmo fator: a ig-
norância da população em geral sobre a 
importância das coletas e coleções bio-
lógicas. Mesmo pesquisadores que de-
veriam saber o valor dessas atividades 
demonstram um desconhecimento pre-
ocupante. Isso foi evidenciado por afir-
mações como as de um ex-diretor do 
Instituto Butantan, Isaías Raw, para o 
qual a coleção seria “bobagem medie-
val”, e do presidente do Conselho Re-
gional de Biologia do Paraná, Rogério D. 
Genari, para quem coletas de aves rea-
lizadas por um pesquisador autorizado 
por órgãos ambientais são “desneces-
sárias”. Se biólogos têm essa opinião, o 
que deve pensar, então, o cidadão sem 
formação em ciências biológicas?

O incêndio da coleção do Butantan 
acionou reações diversas, tendo sido co-
mum o seguinte comentário: “Se nin-
guém se feriu, por que tanta consterna-
ção por causa de bicho morto? É só pegar 
mais!”. Foram registradas ofertas de 
aranhas e escorpiões na Universidade 
de São Paulo (em Ribeirão Preto) para 
ajudar a recuperar a coleção do Butan-
tan. Por mais que seja positivo perceber 
tal interesse da população na recompo-
sição de algo tão distante do cotidiano, 
essas ofer tas evidenciam o desconhe-

cimento a respeito do que é uma cole - 
ção bioló gica e do que ela representa.

O estudo da biodiversidade compre-
ende, primeiramente, o reconhecimen-
to das espécies de seres vivos, suas des-
crições e classificações. Só depois de 
passar pela descrição e classificação um 
organismo está apto a ser estudado em 
seus mais diversos aspectos, que vão da 
ecologia à genética. Não adianta estudar 
nenhum aspecto de um ser vivo sem 
saber qual é a espécie, e é nesse nível 
mais fundamental que reside a impor-
tância da taxonomia. Os taxonomistas 
são os cientistas preocupados com a des-
crição e classificação de novas espécies  
e com a formação de um conhecimento 
mais adequado das histórias de vi da 
de cada organismo e de suas relações de 
parentesco uns com os outros.

As coleções biológicas são as bases  
de dados da taxonomia. São conjuntos 
de organismos (animais, plantas, fun - 
gos, algas, protozoários e bactérias) co-
letados e preparados para ficar em con-
dições de estudo por centenas de anos. 
A partir dessa preparação, as amostras 
constituem um acervo de espécimes  
que funciona como uma amostra da  
diversidade existente no mundo real. 
Com esse acervo, é possível realizar es-
tudos que procuram responder a uma 
série de questões.

Um exemplo hipotético poderia co-
meçar com a descoberta de uma espécie 
nova de mariposa de áreas de cerrado. 
Coletada há décadas ou mesmo séculos, 
ela é muito parecida com uma espécie 
já descrita, e os pesquisadores só perce-
bem que se trata de uma espécie dife-
rente ao estudar e comparar os espéci-
mes depositados em grande número nos 
museus. Continuando o exemplo, estu-
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O valor das coletas  
e coleções científicas

Material retirado do local 
incendiado. O prédio do 
Instituto Butantan que 
pegou fogo no sábado (15), 
onde ficavam os acervos de 
serpentes e artrópodes em 
formol e álcool, não tinha 
sistema automático de 
combate a incêndio. 
Projetado nos anos 1960, 
contava apenas com 
extintores, que deveriam ser 
acionados manualmente
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As coleções – e, portanto, as coletas – são 
imprescindíveis para todos os estudos biológicos

dos morfo lógicos mostram que as duas 
espécies são evolutivamente muito 
próximas e que a recém-descrita é, 
curiosamente, a mais comum. Interes-
sado nas diferenças das larvas, um 
pesquisador coleta lagartas para criá-
-las em laboratório e descobre que a 
planta mais importante na alimenta-
ção das larvas da mariposa nova tem 
um composto bastante tóxico. Então, 
o pesquisador estuda o que ocorre com 
o composto no organismo do inseto e 
descobre que o metabolismo da ma-
riposa o transforma em outro, sem  
toxicidade e com propriedades que 
levam ao desenvolvimento de no vo 
medicamento.

Esse resultado hipotético não po-
deria ocorrer sem a coleta e a inclusão 
dos espécimes em uma coleção, ou 
sem estudos básicos que determina-
ram tratar-se de uma espécie nova de 
biologia desconhecida. As coleções – e, 
portanto, as cole tas – são imprescindí-
veis para todos os estudos biológicos: 
a partir delas foram identificadas as 
espécies que conhecemos hoje, e é ali 
que devem ser depositados os espéci-
mes usados em todos os estudos, de 
modo que, no futuro, possamos corrigir 
eventuais erros de identificação ou, 
como vem acontecendo, encontrar no-
vas espécies. 

As coletas biológicas não têm ape-
nas o propósito de formar coleções. 

Elas são indispensáveis para a reali-
zação de outros tipos de estudos (de 
anatomia, por exemplo) que não po-
dem ser feitos por simples ob servação 
em campo ou por fotogra fias. Os tipos 
de coleta variam conforme o grupo de 
interesse, bem como o tipo de ambien-
te no qual esse grupo vive, e devem ser 
planejadas segundo um conhecimen-
to prévio de logística: como e em que 
locais coletar determinado grupo?

Há coletas ‘ativas’ e ‘passivas’. Nas 
primeiras, é realizada a procura dire-
ta dos animais em seu ambiente – a 
coleta de escorpiões, por exemplo, é 
feita à noite, com o auxílio de lanternas 
de luz ultravio leta, que os fazem bri-
lhar no escuro. Já nas coletas passivas 
são usadas armadilhas e espera-se 
pela vinda dos animais até elas. É 
como se coletam mamíferos de peque-
no porte. Ambos os tipos de cole tas 
estão sujeitos à captura acidental de 
outros animais, e não apenas os visa-
dos. Foi o que aconteceu com Louri 
Klemann Júnior, mestrando em eco-
logia e conservação da Universidade 
Federal do Paraná.

É possível coletar aves com arma-
dilhas – conhecidas como ‘redes de 
neblina’ – ou ainda abatendo-as com 
tiros, e nesse caso é usada munição 
especial. A escolha do método depen-
de, entre outros aspec tos, do tamanho 
da espécie visada. Klemann usou esse 
último método para coletar os animais  
de que precisa ria – exemplares de 
duas espécies de íbis (Phimosus infus-
catus e Plegadis chihi) de plumagem 
escura. Sua coleta foi devidamente 
autorizada pelos órgãos competentes, 
inclusive o Instituto Nacional do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama).

Ao voltar para o laboratório, com  
os espécimes abatidos, ele percebeu 
que dois deles tinham sido mortos  
por engano, já que não pertenciam  
às espécies visadas. Eram, na verdade, 

dois indivíduos jovens de guará (Eudo-
cimus ruber), ave aparentada dos íbis, 
famosa por sua plumagem vermelha 
e considerada vulnerável no litoral 
paranaense. No entanto, os guarás só 
adquirem a cor vermelha após certa 
idade: os jovens têm plumagem escu-
ra, como as duas espécies de íbis.

O erro de Klemann foi divulgado 
por um jornal de grande circulação 
no Paraná, o que deu início aos tor-
mentos sofridos por ele. O presiden-
te do Conselho Regional de Biolo - 
gia do Paraná teceu duras críticas ao 
erro cometido, categorizou a coleta 
como desnecessária e sugeriu que 
o pesquisador perdesse sua licen-
ça. Começaram a chegar aos jornais 
muitas cartas de apoio às recomenda - 
ções de cassação de licença, e algu-
mas pediam até a prisão do pesqui-
sador. Finalmente, o Instituto Am-
biental do Paraná chegou a estudar 
a possibilidade de multá-lo em mi-
rabolantes R$ 50 milhões. 

A coleta de aves com arma de fogo 
exige certa distância, para não assus-
tá-las e provocar sua fuga. É perfeita-
mente plausível que Klemann, um 
cidadão sem atividades suspeitas co-
nhecidas e um pesquisador interes-
sado em espécies bastante parecidas 
com guarás jovens, tenha cometido  
um engano, devido à semelhança da 
plumagem e à distância necessária 
para os tiros. Klemann não foi preso, 
mas a situação criada em torno dele 
mostra que a desinformação genera-
lizada sobre a necessidade de coletas 
e de coleções é alarmante. Em um país 
com taxas de desmatamento ainda 
elevadas e inúmeros outros problemas 
ambientais sérios, há mais coisas pa - 
ra nos preocuparmos do que com o  
caráter de biólogos que, até que se 
prove o contrário, estão coletando ani-
mais para estudos que – esperamos – 
ajudem exatamente a contornar a 
perda da biodiversidade. 


