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Introdução: Coleções biológicas nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil
abrigam não só os espécimes coletados e estudados, mas as informações associadas a
eles. Esses dados biológicos, quando associados a dados ecológicos e biogeográficos
são essenciais para a compreensão de padrões das mudanças na biodiversidade. A
importância da ciência em benefício da sociedade depende do amplo acesso a
informações sobre a biodiversidade brasileira. A instituição Unileste está integrando
sua Coleção Zoológica de Araenea à rede speciesLink, do Ministério do Meio
Ambiente – MMA, tornando pública sua coleção zoológica. Objetivo: Catalogar e
Integrar a um banco de dados informatizado os exemplares de invertebrados – Aranea
– da Coleção Biológica do Unileste.  Metodologia: As aranhas da coleção do
laboratório de zoologia de invertebrados foram identificadas, em nível de família,
utilizando-se a chave de identificação para aranhas brasileiras (BRESCOVIT et al.,
2007). Após a identificação foi realizado a triagem dos espécimes, separando os mais
conservados do restante.  Com os indivíduos já identificados e separados foi feita a
contagem do total de indivíduos em cada família.  Após essa contagem foi enumerado
e selecionado um exemplar de cada família, fotografado e cadastrado no programa
speciesbase.  Resultados: Foram selecionados 57 indivíduos, distribuídos em seis
famílias, sendo elas: Nephilidae (21 indivíduos); Lycosidae (23 indivíduos);
Nemesiidae (7 indivíduos);  Ctenidae (4 indivíduos);  Salticidae (1 indivíduo); 
Theraphosidae (1 indivíduo). Conclusão: A Coleção Zoológica, seção Aranea, auxilia
a assegurar o registro dos detalhes das coletas e conservação  dos exemplares, sendo de
grande importância no levantamento e disponibilização de informações biológicas para
estudantes e pesquisadores em todo Brasil, evitando grandes planilhas, além da
possibilidade de perda de material.
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