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Introdução: Coleções biológicas tem adquirido crescente importância nas instituições
de ensino e pesquisa do Brasil, pois, sendo centros depositários de material biológico,
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. O
fortalecimento da ciência em benefício da sociedade depende do amplo acesso a
informações sobre a biodiversidade brasileira. Para tanto, o Unileste está integrando
sua Coleção Zoológica de Insecta à rede speciesLink, do Ministério do Meio Ambiente
– MMA, tornando pública sua coleção entomológica. Objetivo: Confecção de um
catálogo e integração da Coleção Zoológica de Insecta a um banco de dados em
Microsoft Access denominado speciesBase e posterior participação da rede
speciesLink, criada pelo CRIA (Centro de Referência em Informação Ambiental) que
disponibiliza informações de coleções biológicas de todo o Brasil através da internet.
Metodologia: A metodologia envolveu: a triagem dos exemplares com melhores
condições, sem pragas ou fungos, do acervo do Unileste, para integrar a Coleção
Biológica e permanecer em armário seguro; organização em ordem crescente de data
de coleta nas diferentes Ordens; atribuição de numeração específica a cada inseto;
transferência dos dados presentes na etiqueta de cada exemplar para uma planilha de
Excel, que possibilitou a formação do catálogo dos exemplares; obtenção de imagem
fotográfica; e transferência das informações para o banco de dados speciesBase
juntamente com as fotografias. Resultados: Foram catalogados 880 exemplares
distribuídos em oito Ordens: Hymenoptera (204 indivíduos), Coleoptera (412),
Lepidoptera (62), Hemiptera (105), Orthoptera (62), Mantodea (2), Blattaria (12) e
Diptera (21). Os exemplares são principalmente representantes da fauna do Leste de
Minas Gerais e do bioma Mata Atlântica. Conclusão: A informatização da Coleção é
minuciosa para assegurar o registro dos detalhes das coletas e dos exemplares. O banco
de dados é de grande importância, pois permitirá compartilhamento de conhecimento e
acesso, pela internet, às informações da Coleção do Unileste, e em especial dos insetos
do Leste de Minas Gerais.
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