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RESUMO

A conservação de animais invertebrados para atividades didáticas, seja para aulas práticas ou para exposições, tradicionalmente segue duas 
linhas: preservação em via seca, como exemplo as caixas de insetos, nas quais os animais são espetados com alfinetes entomológicos e colocados 
em uma caixa fechada, recebendo naftalina para interromper a decomposição e evitar que a ação de outros animais destruam a coleção. Uma das 
desvantagens deste tipo de preservação está na quebra frequente do material devido à perda de umidade, além de ataque de cupins, ou até 
mesmo mofo, caso o ambiente seja muito úmido. A segunda metodologia normalmente utilizada é a imersão dos animais em álcool 70% em 
forma líquida. Nesta metodologia apesar de eficiente, os animais acabam soltos no meio líquido, podendo boiar, ou afundar. A desvantagem é 
que não mantem uma posição correta do animal, tendo que ser retirado do meio para ser observado. Existe uma terceira metodologia 
geralmente utilizada entre os colecionadores, principalmente de insetos, que consiste na impregnação do animal em resina acrílica. Porém além 
de ser uma metodologia mais cara, a maior desvantagem é que uma vez impregnado, o animal nunca mais poderá ser removido. Uma alternativa 
a estas metodologias, e divulgada apenas de maneira informal na internet é a utilização de álcool gel. Decidimos então realizar testes utilizando 
essa metodologia. Para isto, utilizou-se animais recém coletados, e animais pertencentes à coleção didática de invertebrados da Estácio. A 
primeira etapa consistiu em selecionar animais de interesse didático, diversos, ou que apresentem alguma estrutura importante. Posteriormente 
a escolha do recipiente que consiga abrigar aquele animal, mas que não seja um recipiente demasiadamente grande. Optamos pelo vidro, que 
além de ser um material estável (não reagindo com o álcool), a transparência é uma outra característica importante pois a intenção é que uma 
vez fixado, este animal não necessite ser retirado para observação. O álcool utilizado foi o etílico 70% em estado gel. Apesar de ser comumente 
encontrado, nem todo produto serve, como é muito utilizado em higienização muitos apresentam alguns aditivos como fragrância, ou aloe e vera. 
Os testes iniciais com os que possuíam algum aditivo mostrou uma reação inesperada entre o álcool e o invertebrado, produzindo um meio turvo. 
Passou-se então a utilizar álcool mais puro. O recipiente é então preenchido 2/3 com álcool. O gel possui naturalmente inúmeras bolhas, que são 
ainda mais aumentadas quando mudado de recipiente, então após colocado no vidro, é deixado descansando algumas horas para que o gel 
assente e as bolhas migrem naturalmente para a superfície. Posteriormente, o animal é mergulhado no gel. Nesta hora, pode-se utilizar pinças ou 
até mesmo agulhas para ajeitar o posicionamento do animal, como exemplo, a abertura de asas, a posição das antenas, a posição das patas, etc. 
O restante do recipiente é preenchido com álcool, e novamente deixado para descansar algumas horas. Grande parte das bolhas serão 
naturalmente removidas, ainda podem permanecer inúmeras pequenas bolhas, neste caso, utilizou-se uma seringa com agulha de pequeno 
calibre para sugar a bolha, removendo uma a uma. Este trabalho apesar de simples, necessita de uma delicadeza, uma vez que muitas estruturas 
presentes nestes animais podem se partir, arruinando o exemplar. Como resultado preliminar tivemos a obtenção de alguns espécies 
apresentando características importantes e de fácil visualização, como: abelha com o aparelho bucal sugador exposto; besouro com a asa 
membranosa aberta; aranha com quelíceras, fiandeiras e as patas posicionadas corretamente, entre outros. Os primeiros testes mostram que 
esta metodologia foi eficaz, tendo causado um bom impacto entre os alunos que facilmente observaram as estruturas nos animais em questão. O 
trabalho será continuado, abrangendo outros grupos de invertebrados e possivelmente vertebrados.
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