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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a composição de aranhas presentes em 
Área de Preservação Permanente da cidade de Arapongas, Paraná. As capturas 
ocorreram por meio de armadilhas de queda do tipo pitt-fal e busca ativa. Foi 
observada a presença de quatro famílias de aranhas, Microstigmatidae, 
Pholcidae, Nemesiidae e Cyrtaucheniidae. Espera-se ao final do estudo o 
encontro de outras diferentes famílias. 

Palavras-chave: Aranhas; biodiversidade; bioindicadores. 
 

ABSTRACT 

This research aims to verify the composition of spiders present in the Permanent 
Preservation Area of the city of Arapongas, Paraná. The catches occurred by 
means of pitt-fal type drop traps and active search. The presence of four families 
of spiders, Microstigmatidae, Pholcidae, Nemesiidae and Cyrtaucheniidae were 
observed. The meeting of other different families is expected at the end of the 
study. 
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INTRODUÇÃO 

 

As aranhas são animais invertebrados pertencentes à ordem Araneae, 

sendo uma das maiores ordens de aracnídeos, estão espalhadas por toda a 

extensão terrestre nos mais variados habitats (WORLD SPIDER CATALOG 

2018). Devido essa ampla dispersão pelos diversos ecossistemas, acredita-se 

que no Brasil apenas 30% dos espécimes são conhecidos (LOPES; SANTOS; 

MEDRI, 2006). 

No Brasil nos últimos 15 anos foram realizados diversos estudos com 

aracnídeos sendo a maioria relacionados à região amazônica, esses estudos 
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resultaram em um banco de dados com pelo menos 20 áreas amazônicas 

analisadas (RAIZER, 2003). 

Nos últimos anos, as atividades antrópicas vêm causando danos ao meio 

ambiente, devido ao desmatamento e a poluição, e não diferentes, as poucas 

Áreas de Preservação Permanente que se localizam nos perímetros urbanos 

sofrendo com a expansão destas ações (FORTES, et al., 2015) 

Espera-se com este trabalho fazer o reconhecimento da diversidade de 

espécies de aranhas, e a possibilidade em contribuir para a comunidade sobre a 

ecologia de aranhas que habitam essa região. 

 

OBJETIVO 

 

Verificar a composição de aracnídeos presentes em Área de Preservação 

Permanente da cidade de Arapongas, Paraná. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho teve como objetivo capturar, analisar e catalogar os 

espécimes de aracnídeos presentes em um fragmento florestal dentro da área 

urbana do município de Arapongas, Paraná. O município encontra-se ao norte do 

estado do Paraná, a 380 km da capital Curitiba, sob as coordenadas geográficas 

latitude 23° 25’ 8” S, e longitude 51° 25’ 26” W, com população estimada de 

118.447 habitantes (IBGE, 2010). 

A região apresenta clima quente, temperado úmido com verões quentes, 

apresentando temperatura média anual de 20°C, e pluviosidade anual de 1495 

mm (CLIMATEMPO, 2018), a diferença entre o mês mais seco e o mês mais 

chuvoso é de 159 mm, sendo a ocorrência de períodos chuvosos entre os meses 

de outubro e março, e o período seco de abril a setembro. 

A APP em estudo possui 61.621m², e está localizada a 2 km do centro da 

cidade possuindo uma vegetação predominante arbórea com boa produção de 

matéria orgânica para o solo. 



 

O período de coleta compreende os meses de setembro de 2018 a 

fevereiro de 2019, com a utilização de técnicas de captura e armadilha de queda 

do tipo pitfall-trap não iscada e a coleta ativa na forma manual. 

Foram demarcados dois transectos distantes 100 m entre si, onde foram 

instaladas 10 armadilhas de queda distanciados 5 m uma da outra, totalizando 20 

armadilhas. Os transectos foram identificados e georreferenciados como 

Transecto A e Transecto B. Cada amostra das armadilhas foram respectivamente 

marcadas em A1 a A10 e B1 a B10. 

Os recipientes de coleta eram compostos por copos descartáveis de 700 

mL, contendo 100 mL de álcool 70%, 150 mL de formol a 5% para preservar o 

exemplar e algumas gotas de detergente para quebrar a tensão superficial da 

água. Para a coleta ativa, foram revirados troncos caídos, arbustos e solo por 

toda a extensão dos transectos coletando os exemplares com pinças, frascos. 

As coletas estão sendo realizadas semanalmente e o material biológico 

passou por triagem e identificação no Laboratório de Zoologia da Faculdade de 

Apucarana. Para a identificação dos exemplares utilizou-se estereomicroscópio, 

pinça, placa de petri e chave dicotômica de Brescovit (2007).  

O material biológico já triado foi transferido para recipientes com álcool 

70% para sua conservação e devidamente etiquetados com as devidas 

informações. 

 

RESULTADOS 

 

Durante o período do mês de setembro totalizou 15 exemplares de 

aranhas coletadas. Depois de identificadas, foram distribuídas em 4 famílias 

distintas como Microstigmatidae, Pholcidae, Nemesiidae e Cyrtaucheniidae. 

Tabela 1 – Número de aranhas coletadas por armadilhas pitfall-trap no transecto A 

Famílias 
Transecto A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Microstigmatidae 1 
         

1 

Pholcidae 1 
     

1 
   

2 

Nemesidae 
   

1 1 
 

1 
   

3 

Cyrtauchenidae                   1 1 

                      7 

 Fonte: Autor do Trabalho, 2018. 



 

Tabela 2 – Número de aranhas coletadas por armadilhas pitfall-trap no transecto B 

 

Famílias 
Transectos B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Microstigmatidae 
           

Pholcidae 
           

Nemesidae 
 

3 
 

1 
      

4 

Cyrtauchenidae   2   1       1     4 

                      8 

Fonte: Autor do Trabalho, 2018. 
 

CONCLUSÃO 

 

Até o presente momento apenas quatro famílias foram evidenciadas na 

área de estudo, sendo Cyrtaucheniidae e Nemesiidae as famílias mais frequentes. 

Em estudos similares, Candiani, Indicatti e Brescovit (2005) encontraram 

91 aranhas da família Pholcidae em serapilheira em florestas urbanas na cidade 

de São Paulo. Com o decorrer da pesquisa espera-se encontrar outras diferentes 

famílias da ordem Araneae.  
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