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Resumo 

 

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

uma das maiores do Brasil, compreende representantes, principalmente, da região 

Neotropical. A curadoria adequada de uma coleção deste porte é imprescindível, 

portanto o presente projeto tem como objetivo fazer a manutenção periódica da coleção.  

Cada novo lote a ser adicionado passa por diferentes etapas que são importantes para o 

tombamento adequado e a organização geral da coleção. Apesar de simples, a 

metodologia utilizada deve ser aplicada com muita atenção, a fim de evitar a omissão ou 

a troca de dados e erros de tombamento, principalmente em relação à grafia correta dos 

nomes científicos. 

O passo inicial consiste na determinação das espécies. Entretanto, os lotes também 

podem ser classificados em níveis mais gerais como de Família e Gênero quando não 

houver o reconhecimento da espécie. Neste caso estes lotes são morfoespeciados de 

acordo com um catálogo iconográfico para evitar a confusão entre as morfoespécies.  

O passo seguinte é a transcrição manual das informações de determinação e coleta para 

o livro tombo, onde cada lote recebe um número de tombamento. Em seguida são 

confeccionadas duas etiquetas com estas informações, uma contendo o número do 

tombo e a outra os dados de coleta. Se houver a determinação da espécie, o lote recebe 

uma terceira etiqueta contendo o nome específico. Estas etiquetas são inseridas no lote a 

fim de auxiliar sua localização na coleção. Após estes procedimentos, os lotes são 

organizados na coleção de acordo com os táxons. Os dados são informatizados 

utilizando o programa Specify que possibilita aos pesquisadores nacionais e 

estrangeiros terem acesso aos dados da coleção do Museu da PUCRS através do 

Spicieslink. Para evitar a degeneração dos organismos, os lotes são armazenados em 

álcool 80% que é periodicamente verificado e o nível ajustado evitando a perda do 

material por ressecamento.  

Durante o período de vigência da bolsa, de Abril de 2013 até o presente momento, 

foram totalizados 1.617 lotes tombados e a ampliação da coleção em 14 táxons. Foram 

elaboradas manualmente 107 fichas bibliográficas classificadas por assunto, autor, 

família e palavra-chave para a organização de novos periódicos adquiridos. 

A coleção do Museu da PUCRS, no momento, além do material normal (36.882 lotes) 

possui 139 espécies-tipo, as quais foram utilizadas na descrição de novas espécies. 

Também é uma fonte permanente de consulta, tanto por pesquisadores que a visitam 

como através de empréstimo de material.  
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