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Introdução: As coleções científicas são acervos onde se encontram preservados
espécimes ou estruturas provenientes de pesquisas, que sofrem constante ataque de
pragas. Em um esforço para a manutenção da coleção entomológica, foi criado um
projeto de formação de estudantes (ensino médio e graduação) na preservação de
dados biológicos. As coleções biológicas são importantes repositórios de informação
sobre a biodiversidade de uma região. O Vale do Aço ainda carece de instituições com
acervos para pesquisa de profissionais e estudantes, sendo a coleção do Unileste um
importante repositório de conhecimento. Objetivo: O objetivo deste trabalho é
demonstrar a situação atual da coleção de insetos do Unileste e as medidas que estão
sendo realizadas para sua curadoria e manutenção. Metodologia: Após o período de
análise, procedeu-se uma triagem e eliminação de pragas com o uso de inseticidas
apropriados. Em seguida, todos os exemplares foram limpos e avaliados quanto ao seu
estado de preservação, antes da etapa de restauração.  A restauração foi dividida em
três processos: I) os exemplares eram retirados da caixa e separados entre
contaminados por pragas e em perfeito estado; II) os contaminados eram colocados em
caixa expurgo contendo paraformoldeído; III) os insetos em perfeito estado de
conservação voltavam para a caixa entomológica já limpa e restaurada. Resultados:
Observando a coleção entomológica do UNILESTE, a cada 200 exemplares, 40%
estão ameaçados por pragas, e desses, 20% estão totalmente comprometidos. Após um
ano de trabalho, 50% dos espécimes já estavam contaminados, e os demais corriam
grande risco. Vários fatores podem interferir diretamente nesse resultado, como a
qualidade do material conservado (que pode ser definido por meio da secagem e da
preservação,) a resistência da praga aos meios de conservação e o local de
armazenamento. Conclusão: O meio mais eficiente na preservação dos exemplares foi
o uso de paraformoldeído em pó, entretanto, é necessária constante observação. A
probabilidade de contaminação da coleção é grande,  e medidas estão sendo tomados
para aumentar a durabilidade e limpeza nas caixas da coleção.
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