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REVITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO OFIOLÓGICA DA FMT-HVD 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Área do 
Conhecimento

20
 

Biológicas 
Área de 

Atuação
21

 

Serviços Científicos e 

Tecnológicos 

Situação 
Não Iniciado Finalizado Em andamento 

Período 24 Meses 
( X ) ( ) ( ) 

DESCRIÇÃO 

Objetivo 
Disponibilizar os dados de interesse médico da coleção ofiológica da FMT-HVD para livre 

consulta e intercâmbio de informações com instituições de ensino e pesquisa nacionais e 

internacionais  

Atividades  

Captura e manutenção das serpentes nas instalações do FMT-HVD. 

Divulgação das pesquisas de inovação tecnológica em ofidismo desenvolvidas na FMT-

HVD. 

Atividades educativas que levem o conhecimento das serpentes aos estudantes da Rede 

Municipal e Estadual de Educação de Manaus. 

Inovação 

A revisão geral e reorganização das informações contidas na coleção ofiológica da FMT-

HVD com consequente atualização do banco de dados informatizado permitirá a sua 

inserção na rede  de coleções biológicas Species link (http://splink.cria.org.br/). A 

importância da disponibilização desses dados na rede reside na natureza sui generis desta 

coleção, constituída  essencialmente por serpentes causadoras de acidentes atendidos em 

um hospital. Difere, portanto da maioria das informações já constantes no Species link, 

construídas a partir de coletas herpetológicas.   Inova portanto em fornecer dados únicos 

a respeito de serpentes de interesse médico que efetivamente causaram acidentes.  

EQUIPE 

Líder 
Ivo Seixas Rodrigues, MSc 

(92) 32363101 / 88146684 iseixasrodrigues@gmail.com 

Parcerias 
Institucionais
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Instituto Butantan e Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 
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 Informar se o projeto está dentro das Ciências: Exatas e da Terra; Biológicas; Engenharias; Saúde; 

Agrárias; Sociais Aplicadas; Humanas; Linguística, Letras e Artes; ou Outros, especificando-o.  
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 Informar se o projeto está dentro das seguintes áreas: biotecnologia; software; microeletrônica; 

processo produtivo; serviços científicos e tecnológicos; formação de RH (Ensino); capacitação de RH; 

desenvolvimento energético; televisão digital; ou Outros, especificando-o. 
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Devem ser informadas, também, como parceiras, aquelas unidades pertencentes a mesma instituição, 

em caso de terem sido credenciadas individualmente. 


