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isponibilizar algumas
das publicações históri-
cas que compõem o
grande acervo de livros

e periódicos da Fiocruz, como o
primeiro tratado de história natu-
ral brasileiro, de 1648; a tese de
Oswaldo Cruz sobre a contami-
nação das águas, defendida em
1893; e um artigo escrito e auto-
grafado por Albert Einstein quan-
do visitou a Fundação, em 1925.
Esse é o objetivo do Projeto
Overmeer, que já colocou na in-
ternet (www.fiocruz.br/cict/
obrasraras) 16 obras completas
dos cerca de 70 mil volumes.

“Queremos ampliar o aces-
so a obras raras de extremo va-
lor, sem danificá-las e enrique-
cer o patrimônio cultural brasi-
leiro”, afirma Ilma Horsth Noro-
nha, diretora do Centro de Infor-
mação Científica e Tecnológica
(Cict/Fiocruz).  Segundo a coor-
denadora do projeto, Jeorgina

Obras raras na internet
Primeiro tratado naturalista brasileiro é um dos destaques

� � � .

Gentil Rodrigues, o nome é uma
homenagem a Assuerus Hippo-
lytus Overmeer, contratado em
1909 por Oswaldo Cruz para or-
ganizar o acervo da biblioteca
do antigo Instituto Soroterápico
Federal (hoje Fiocruz).

Hoje a biblioteca tem um
dos maiores acervos da América
Latina na área biomédica e de
história natural, com cerca de 800
mil volumes, entre periódicos
nacionais e estrangeiros, livros
científicos e vídeos.

Tese de Oswaldo
Cruz de 1893

A obra mais antiga no site
é História Naturalis Brasiliae, de
Willem Piso e Georg Margraff,
que data de 1648, na Holanda,
primeiro tratado sobre história
natural do Brasil, com observa-
ções detalhadas sobre as enfer-
midades brasileiras, as proprie-
dades terapêuticas das plantas e

o efeito do veneno dos animais
na época, além de imagens des-
crevendo a fauna e flora.

Outra obra rara é a tese de
Oswaldo Cruz (patrono da Fio-
cruz) A vehiculação microbiana
pelas águas, de 1892. Por ali, con-
segue-se vislumbrar as idéias da
época sobre transmissão de do-
enças pela água, as verdades so-
bre microbiologia e o estudo so-
bre filtros, com a proposição de
um equipamento de coleta de
água em diferentes profundidades.

Outra obra prevista para ser
digitalizada é uma revista de física
assinada por Albert Einstein quan-
do visitou a Fundação, em 1925.
Para os próximos meses, a biblio-
teca pretende lançar uma série de
cartões postais com as ilustrações
e fotografias encontradas nas di-
versas obras que descrevem a fauna
e flora brasileiras retratadas pelos
naturalistas, além dos povos indí-
genas que ali habitavam.
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