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Resumo

A coleção de Arachnida e Myriapoda do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

(MCTP) conta atualmente com representantes de sete táxons (31.868 lotes) de aracnídeos e 

miriápodes. Possui abrangência mundial, representando mais enfaticamente a aracnofauna e 

miriapodafauna  da  região  Neotropical.  A  coleção  da  Ordem  Araneae  cresceu  muito  nos 

últimos anos, consequência de inúmeros projetos sendo desenvolvidos pelo Laboratório de 

Aracnologia  desta  instituição.  Além disso,  a  coleção  figura  entre  as  mais  importantes  do 

Brasil, sendo a única coleção de Araneae brasileira a ser informatizada dentro do programa 

Specify. Atualmente, estão associados à coleção um pesquisador e sete estudantes (dois da 

graduação,  três  de  mestrado  e  dois  de  doutorado).  A  coleção  tem  como  público  alvo 

pesquisadores e estudantes de instituições nacionais e internacionais que, pessoalmente ou por 

empréstimo  de  material,  efetuam  estudos  na  área  da  sistemática,  taxonomia,  ecologia  e 

biogeografia. A organização e informatização dos acervos do MCTP justificam-se pela sua 

importância estratégica no cenário científico brasileiro.

Introdução

As coleções biológicas são importantes como detentoras do patrimônio zoológico das 

regiões zoogeográficas de abrangência destas e também para disponibilizar o seu acervo à 

comunidade  científica  nacional  e  estrangeira,  ou  seja,  as  coleções  biológicas  têm  papel 

fundamental nos estudos de sistemática e taxonomia, além de serem material testemunho da 

biodiversidade  (BONALDO et  al.  2009).  Com as informações  contidas  nessas coleções  é 

possível propor modelos que descrevam a distribuição potencial de uma espécie, que por sua 
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vez podem re-orientar esforços de coleta e/ou serem utilizados para se propor unidades de 

conservação (BONALDO et al. 2009). 

Para ampliar  o acervo da coleção o Laboratório de Aracnologia da PUCRS efetua 

periodicamente  expedições  para  coletas,  em diversos  ecossistemas  da  região  Neotropical. 

Esse trabalho é realizado por pesquisadores vinculados ao laboratório e, com isto, amplia o 

acervo da coleção. Uma quantidade menor de material é proveniente de doações feitas pelo 

público em geral e por alunos do Curso de Graduação, por ocasião da realização de seus 

Trabalhos de Conclusão de Curso. Em 2009, o Laboratório aderiu também a uma base de 

dados  online, utilizando o Programa Specify, informatizando os dados da coleção, o que os 

disponibiliza  para  consulta  à  comunidade  científica  mundial.  Atualmente,  a  coleção  de 

Arachnida  e  Myriapoda  possui  mais  de  31  mil  lotes  preservados  em  álcool  80%  e 

particularmente a coleção de Araneae esta entre as mais importantes do Brasil (BONALDO et  

al. 2009). Assim, nota-se a importância da curadoria da coleção com o objetivo de mantê-la 

sempre atualizada e informatizada.

Metodologia

A metodologia na incorporação do material araneológico leva em conta protocolos que 

garantem a padronização do esforço amostral. Desta forma, além da informação taxonômica e 

biogeográfica,  agrega-se à coleção também a informação ecológica sobre hábitats.  Após a 

coleta, o material é triado e determinado em nível de família e, se possível, gênero e espécie. 

Quando  a  determinação  específica  não  é  alcançada,  os  espécimes  são  registrados  como 

morfoespécies,  ou  seja,  unidades  taxonômicas  cujas  características  morfológicas  são 

hipotetizadas como diagnósticas de espécies. Os espécimes obtidos nos diversos projetos em 

andamento são determinados com base em desenhos e descrições disponíveis na literatura. 

Em  seguida  o  material  é  tombado  na  coleção  do  MCTP,  de  acordo  com as  normas  de 

curadoria  adotadas  pela  Instituição.  A  rotina  de  curadoria  envolve  os  seguintes  passos: 

triagem e determinação do material, tombamento dos lotes no livro tombo, onde constam: o 

número do lote, família, espécie, procedência, coletor, data da coleta, determinador, ano de 

determinação,  sexo,  quantidade  de  machos  e  fêmeas,  e  observações,  que  consistem  em 

informações adicionais, como dados relativos aos métodos de coleta, tipo de ambiente onde 

foi coletado, etc. O material analisado recebe um número de lote, e uma etiqueta provisória de 

dados.  Os dados são informatizados  e  há  uma geração de etiquetas  definitivas,  em papel 
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vegetal, ao computador, contendo dados de procedência, data de coleta e coletor do material, 

e  etiqueta  de  determinação  com  o  nome  específico,  nome  do  determinador  e  ano  de 

determinação. É tarefa da bolsista, também, a atualização e padronização das informações já 

contidas nos catálogos de aracnídeos e miriápodes do MCTP, além de ficar responsável pelo 

processo de migrar os dados de Arachnida e Myriapoda para o software Specify 6. 

Resultados

A coleção de Arachnida e Myriapoda do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

(MCTP) conta atualmente com 31868 lotes de aracnídeos e miriápodes preservados em álcool 

80%. (Tabela I).  Durante os meses de abril de 2010 até junho de 2011, a bolsista incorporou 

à  coleção do MCTP cerca de sete mil lotes. 

Tabela I Número de lotes das  Ordens mais representativas da Coleção de Arachnida do Museu de Ciências e 

Tecnologia da PUCRS.

Taxon
Acar

i
Araneae Chilopoda Diplopoda Opiliones Pseudoscorpiones Scorpiones

Lotes 391 30200 110 52 508 126 481

Conclusão

A primeira etapa para a inserção dos dados no Specify foi finalizada com a coleção 

Araneae. Agora é preciso efetuar a inserção dos dados dos outros táxons, para o programa. 

Devido  à  realização  de  coletas  ao  longo  do  ano,  muitos  lotes  aguardam  tombamento. 

Atividades  como esta são extremamente  importantes,  pois organizam o conhecimento  e o 

registro  histórico  da  biodiversidade,  fornecendo  dados  para  a  realização  de  estudos 

taxonômicos,  ecológicos  e  biogeográficos,  e  consequentemente  fornecem  subsídios  para 

futuras iniciativas conservacionistas.

Referências

BONALDO, A.B. et  al.,  A Araneofauna (Arachnida,  Araneae)  da Reserva Floresta Adolfo Ducke,  Manaus,  
Amazonas, Brasil. In: FONSECA,C.R.V, et al. (org).  A fauna de Artrópodes da Reserva Florestal Adolpho 
Ducke.  Estado  atual  do  conhecimento  taxonômico  e  biológico. 19ed.  Manaus:  Instituto  de  Pesquisa  da 
Amazônia, p. 201-222. 2009

National  Science  Foundation U.S..  Specify  Software  Project,  version  6.3.  Biodiversity  Research  Center, 
University of Kansas. Disponível em: www.specifysoftware.org. Acesso em: 15 julho.2011

XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011

http://www.specifysoftware.org/

