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A Coleção de Porifera Continental do Museu de Ciências Naturais da Fundação
Zoobotânica do Rio Grande do Sul é uma coleção de referência nacional para este filo em
águas continentais. O acervo desta coleção é composto de 3910 espécimes, obtidos em
pesquisas realizadas ao longo de quatro décadas, proporcionando conhecimento dessa
fauna no Brasil. O objetivo do presente trabalho foi realizar um inventário dos espécimestipo desta coleção, para inserção no Banco de Dados da Coleção de Referência Nacional
dessas esponjas, instituído no Museu. Para iniciar o inventário confeccionou-se lista dos
exemplares-tipo constantes dos Livros Tombo. Depois de obtida a lista, conferiu-se a
presença dos exemplares nos armários da coleção. Os espécimes foram então
reacondicionados em recipientes apropriados, organizados em gavetas numeradas de 1 a
24, sendo estas identificadas por gênero e espécie. As informações coletadas foram
incorporadas ao Banco de Dados, utilizando-se o Software Microsoft Access 2000. Foram
inseridos os seguintes dados no Banco: família, gênero, espécie, número de catalogação,
categoria do tipo, procedência, estado, país, coletor, data de coleta, observações,
publicações, localização física. Encontraram-se 85 espécimes-tipo na coleção, incluindo 01
holótipo, 28 esquizolótipos, 38 parátipos, 03 esquizoparátipos, 05 topótipos, 02 plesiótipos,
04 lectótipos, 01 esquizolectótipo, 03 paralectótipo, contemplando os gêneros Spongilla,
Eunapius, Radiospongilla, Anheteromeyenia, Ephydatia, Racekiella, Heteromeyenia, Trochospongilla,
Dosilia, Corvospongilla, Heterorotula, Sanidastra, Pachyrotula da família Spongillidae;
Sterrastrolepis, Uruguaya, Oncosclera, da família Potamolepidae e Metania, Drulia, Acalle e
Corvomeyenia, da família Metaniidae. O levantamento feito e a inserção neste Banco de
Dados acresce ao valor taxonômico e científico dessa coleção, agilizando sua
disponibilidade e utilização.
(Apoio: PIBIC/CNPq).
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