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Resumo 

 

Tingidae Laporte (Hemiptera, Heteroptera, Cimicomorpha) apresenta distribuição 

mundial e é composta por cerca de 2100 espécies incluídas em 30 gêneros. No Brasil, há 

ocorrência de cerca de 50 gêneros e 330 espécies. Estes insetos são conhecidos popularmente 

como percevejos-de-renda, dado ao aspecto rendado do seu pronoto e hemiélitro. Algumas 

espécies são registradas como pragas agrícolas importantes. Apesar da importância do grupo, 

poucos são os taxonomistas que atualmente estudam os tingídeos neotropicais. As coleções 

científicas depositadas em museus de história natural atuam como um testemunho da 

diversidade biológica e de sua distribuição no nosso planeta. A informatização dos dados 

destas coleções é, inegavelmente, uma forma de agregar mais valor e utilidade às informações 

nelas contidas. A disponibilização digital destas informações permite a geração de gráficos, 

tabelas e outras ferramentas que sintetizam os dados das coleções de maneira didática e ágil. 

A coleção de tingídeos do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio 

Grande do Sul (MCN/FZBRS) possui, atualmente, 921 espécimes depositados. Com este 

número de exemplares, a coleção do MCN/FZBRS é a maior do estado e uma das maiores do 

país para esta família. Embora a maioria dos espécimes seja do Rio Grande do Sul, também 

estão nesta coleção exemplares de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Um banco de dados no 

formato de planilha do Microsoft Excel foi criado e as informações de coleta foram 

digitalizadas. Gráficos e tabelas da distribuição dos espécimes, dos gêneros representados, das 

datas de coleta, dos coletores e dos identificadores foram gerados para maior compreensão da 

história e composição da coleção. Mapas com os locais de coleta dos gêneros também foram 

criados. Cerca de 92% dos espécimes foram identificados em nível de gênero, sendo mais 

freqüentes os gêneros Gargaphia Stål, Teleonemia Costa e Leptobyrsa Stål, cada um com 
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aproximadamente 20% de representação na coleção. O município de Triunfo é o mais 

representado, com cerca de 40% da coleção, seguido por Porto Alegre e São Francisco de 

Paula, com cerca de 15% e 10% respectivamente. Esta distribuição reflete, em parte, o maior 

esforço de coleta de pesquisadores do MCN/FZBRS, relacionado a projetos desenvolvidos na 

instituição. Devido à abrangência e tamanho da coleção, às vantagens da digitalização de uma 

coleção científica e à carência de especialista do grupo no país, o processo de informatização 

da coleção de tingídeos do MCN/FZB-RS resultará em uma importante ferramenta para 

futuros estudos de taxonomia, sistemática e biogeografia neste grupo. 

 

 
 


