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RESUMO 

As aranhas são invertebrados que apresentam grande abundância no ambiente em 

que vivemos. Para conhecer a diversidade de aranhas na cidade de Califórnia, PR, 

utilizou-se o método de coleta ativa para a captura, no período de maio a setembro 

de 2016. Foram coletadas 11 famílias, das quais as famílias Lycosidae, Corinidae e 

Filistatidae foram as mais abundantes. Sua incidência é representativa sobre a 

composição faunística da cidade reforçando a adaptação dessas aranhas ao 

ambiente urbanizado. 

 

Palavras-chaves: Ambiente urbano, comunidade, aracnídeos.  

 

ABSTRACT 

Spiders are invertebrates that have great abundance in the environment in which we 

live. To meet the diversity of spiders in California City, PR, we used the active 

collection method for capturing, from May to September 2016. We collected 11 

families, of which the Lycosidae family, Corinidae and crevice weaver were more 

abundant. Its incidence is representative of the faunal composition of the city by 

strengthening the adaptation of spiders to urbanized environment. 

Keywords: Urban environment, community, arachnids. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente existem 45.942 espécies de aranhas agrupadas em 110 famílias 

(PLATNICK, 2007). As aranhas são animais invertebrados que possuem uma 



 
 

grande abundância no ambiente em que vivemos. A maioria mostra sensibilidade a 

temperatura, umidade e luminosidade. Apresentam grande importância para o 

ecossistema por estarem no topo da cadeia alimentar dos invertebrados e servir de 

alimento para outros vertebrados. Podem ser errantes para que possam predar, ou 

capturar suas presas com armadilhas de seda tecidas de variadas formas e 

arquiteturas. Parte dessas aranhas é peçonhenta, ou seja, possuem veneno nocivo, 

e podem causar acidentes ao homem (LOPES, et al. 2008).  

As reduções relacionadas aos ecossistemas em todo o planeta tem sido 

uma das grandes responsáveis pela diminuição da biodiversidade e visam à 

necessidade de levantamentos de dados de espécies presentes nestas áreas. E 

com o crescimento urbano acelerado e desordenado, e as baixas condições 

sanitárias, muitos desses animais tornaram-se sinantrópicos.  

Aliado a isso, os desequilíbrios ecológicos e as atividades humanas como 

pesca, ecoturismo, agricultura, etc. contribuem para o aumento da frequência dos 

casos de acidentes. Dessa forma, Ministério da Saúde criou na década de 1980 o 

Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos, e a partir de 

1993, instituiu a notificação compulsória deste agravo no Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação (Sinan). Até então, informações desse sistema estima que 

ocorram cerca de 90.000 acidentes e 300 óbitos anuais. (BARBOSA, 2015).  

Este estudo teve como objetivo o levantamento da comunidade de aranhas 

em áreas urbanas da cidade de Califórnia, PR. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado no município de Califórnia, com coordenadas 

geográficas, Latitude: 23º 39’ 00” Sul, Longitude: 51º 21’ 18” Oeste. Situada na 

Mesorregião do Norte Central Paranaense, com área: 137,7 Km2, com altitude de 

800 m, o clima é quente e pouco úmido no verão e na primavera, e ameno e 

agradável no inverno e no outono, e conta com uma população de 8.069 habitantes 

(IBGE,2010). As coletas foram realizadas nos meses de maio a setembro de 2016, 

em localidades da cidade, sendo elas: Rua Osório Rodrigues do Prado, Rua 

Dracena, Rua 17 de Dezembro, Rua Laranjinhas, Rua Salvino Domingos Ferreira, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clima


 
 

Rua Menoti Bolineli, Rua Seikichi Ogido, Rua Mirian Marçal, Av. Getúlio Vargas e 

Av. Minas Gerais. 

As aranhas foram capturadas vivas e foram imediatamente eterizadas com 

acetato de etila, e acondicionadas em recipiente contendo álcool 70% com as 

devidas identificações de local e data. Os exemplares coletados foram 

encaminhados para o laboratório de Zoologia da FAP - Faculdade de Apucarana 

para a identificação. Foi utilizada a chave de identificação de Brescovit et al. (2007).  

 

RESULTADOS  

 

Dentre as coletas realizadas no período foi obtido um total de 31 aranhas. As 

aranhas estão distribuídas dentro da Familia Araneomorphae. Foram indentificadas 

11 famílias, sendo elas: Ctnidae, Deinopidae, Corinidae, Filistatidae, Lycosidae, 

Salticidae, Theridiidae, Linyphiidae, Thomisidae, Scytodidae, Nesticidae. 

Dentre as famílias identificadas verificou-se uma maior abundância de 

Lycosidae (7), seguido de Corinidae (5) e Filistatidae (4), outras famílias em menor 

número sendo a Salticidae e Theridiidae (3), Ctenidae, Deinopidae, Linyphiidae (2), 

Thomisidae, Scytodidae e Nesticidae (1) conforme o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Famílias coletadas no levantamento de araneofauna, no período de 

maio a setembro de 2016. 

 

Fonte: PEDERSOLI, 2016. 
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Lopes et al. (2008) em seu levantamento de araneofauna capturada na mata 

e área aberta adjacente, no norte do Paraná, apresentou resultados semelhantes a 

este trabalho em relação à família Lycosidae, obtendo maior abundância desses 

indivíduos.  

Raizer et al. (2005) obtiveram as famílias mais ricas em espécies Araneidae 

(51 espécies), Theridiidae (46 spp.) e Salticidae (36 spp.), que representaram juntas 

mais de 65% das espécies registradas em seus estudos. 

Indicatti et al. (2005) em inventário da fauna de aranhas de serapilheira e 

Candiani et al. (2005) apresentaram em seus trabalhos Linyphiidae como a família 

mais abundante, isso devido ao fato das aranhas desta família serem típicas de 

serapilheira, mas ocorrem também espécies que ocupam estratos superiores de 

vegetação.  Theridiidae foi a segunda família mais abundante para Indicatti et al. 

(2005), e terceira para Candiani et al. (2005), sendo de ocorrência em diversos 

ambientes, serapilheira, vegetação arbustiva e mesmo dentro das habitações 

humanas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa registrou onze famílias de aranhas presentes em localidades de 

área urbana, sendo elas Ctnidae, Deinopidae, Corinidae, Filistatidae, 

Lycosidae, Salticidae, Theridiidae, Linyphiidae, Thomisidae, Scytodidae, Nesticidae.  

Considera-se que a família Lycosidae é de grande expressão tantos em 

áreas abertas quanto em ambientes casuais. Sua incidência é representativa sobre 

a araneofauna da cidade reforçando a adaptação dessas aranhas ao ambiente 

urbanizado. 
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