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Introdução: As coleções científicas formadas por insetos são chamadas entomológicas.
Nestes acervos encontram-se armazenados, ordenados e preservados espécimes ou
estruturas de espécimes para pesquisas. Para a utilização, deve-se tomar cuidado com o
excesso de umidade do ambiente e a ameaça de ataque de formigas e outros insetos.
Portanto mesmo após o exemplar ter sido confeccionado, ainda ele está na cadeia
alimentar dos denominados “pragas” das caixas entomológicas. Em observação da
coleção entomológica do Campus da UNILESTE, a cada 200 exemplares observados,
40% estão ameaçados por pragas, e desses, 20% estão totalmente comprometidos, o
que torna muito relevante a restauração contínua. Objetivo: O objetivo deste trabalho é
o de preservar e catalogar exemplares da coleção entomológica do Laboratório de
Zoologia de Invertebrados, do Unileste. Metodologia: Cada dia de estudo era
restaurada uma caixa. Esta foi dividida em três processos: i) os exemplares eram
retirados da caixa e separados entre contaminados por pragas e em perfeito estado de
conservação; ii) os animais contaminados eram colocados em uma estufa contendo
paraformaldeído; iii) os demais em perfeito estado de conservação voltavam para a
caixa entomológica já limpa e restaurada. Depois de algumas semanas, os exemplares
contaminados passavam por um processo diferenciado onde, os mesmos eram limpos
das pragas e seu local de contaminação obstruído. Após alguns dias, o exemplar
restaurado era retornado ao seu local de origem. Resultados: Uma coleção
entomológica completa deveria ser observada no mínimo a cada seis meses, para
minimizar o número de perdas sofridas durante um ano.
As perdas mesmo sendo reduzidas, são inevitáveis, portanto, deve-se ter em vista
novos exemplares para a substituição dos outros perdidos em uma proporção fixa.
A coleção central seguia em constante processo de restauração de acordo com o prazo,
porém a coleção de apoio, utilizada para estudo vinha sofrendo o constante ataque de
pragas causado por sua má preservação a base de cravos da índia.
Sobre a orientação da professora, foi criado um meio alternativo através de
paraformaldeído utilizado para melhor preservação, que além de dobrar a duração da
coleção já presente, diminuía a chance de contaminação de novos exemplares.
Cada frasco contendo paraformaldeído era fixado em cada caixa entomológica 
correspondente, e aproveitando o ocasião, era também organizado seu conteúdo.
Devido a essa interrupção, a coleção entomológica principal não foi ainda totalmente
restaurada, mas não seria tão conveniente realizar o trabalho tão rapidamente
esquecendo e invalidando o trabalho exercido  durante anos para a sua formação.
Conclusão: Este trabalho tem ocorrido fervorosamente, porém, com uma visão além do
projeto inicial, com nova expectativa. O foco não está apenas na restauração de uma
coleção entomológica, mas a renovação e busca de melhores meios de preservação
desses exemplares tão importantes no estudo de invertebrados no Vale do Aço.
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