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RESUMO

Levantamentos de fauna são trabalhos extremamente importantes para a manutenção de um ambiente natural. O conhecimento das espécies 
que ocorrem em uma determinada área é algo fundamental para que ela possa ser conservada e projetos de manejo tenham sucesso. Aranhas 
são artrópodos que estão presentes em diferentes tipos de ambientes e que, dada a sua proximidade com o ser humano, têm grande importância 
sanitária. Em todo o mundo, estima-se que existam entre 90.000 e 140.000 espécies de aranhas, sendo que aproximadamente 4.000 (com uma 
estimativa para o dobro deste número) ocorrem no Brasil. O Estado do Rio de Janeiro possui um registro de cerca de 904 espécies de aranhas, 
distribuídas em 365 gêneros e 55 famílias, que correspondem a aproximadamente 81 % das famílias já descritas como ocorrentes no Brasil. 
Mesmo assim, poucos estudos abordam a composição da araneofauna de uma dada localidade. De fato, trabalhos que descrevem a composição 
da araneofauna de um determinado ambiente brasileiro são raros, antigos e com descrições imprecisas. Há uma escassez de trabalhos com 
aranhas de restingas brasileiras, mesmo este tipo de ambiente sendo tão comum em nosso litoral. Restingas são formadas por depósitos arenosos 
modelados pelo vento e por regressões e transgressões marinhas, que sofrem um alto nível de impacto antrópico, por terem um elevado valor 
imobiliário. A alteração acentuada das suas características naturais vem acontecendo desde a colonização do Brasil, por terem sido áreas de 
intensa ocupação humana, com algumas delas se tornando parte de bairros famosos em todo o país (e mesmo no exterior), como Copacabana e 
Ipanema (RJ), Boa Viagem (PE), Ondina (BA) e Ingleses (SC). A Restinga da Barra de Maricá-RJ, embora tenha um grande número de trabalhos 
associados à sua fauna, registra um número muito pequeno de estudos com aranhas, não tendo ainda um levantamento completo das espécies 
deste grupo que ali ocorrem. Neste estudo, temos como objetivos: a) fazer um levantamento das espécies de aranhas da Restinga da Barra de 
Maricá-RJ; b) avaliar a diversidade de espécies de aranhas desta restinga; c) analisar a organização espacial das aranhas em cada uma das cinco 
áreas da restinga (zona brejosa, duna primária, interdunas, duna secundária e praia); d) verificar a ocorrência de possíveis variações sazonais nos 
tamanhos populacionais das espécies encontradas; e) verificar a ocorrência de espécies de aranhas potencialmente perigosas para o ser humano. 
As aranhas serão coletadas nas cinco áreas da restinga ao longo de um ano. Serão coletadas aranhas encontradas no interior de bromélias-tanque 
(Neoregelia cruenta), no folhiço (por triagem de amostras de quadrados com 0,5m de lado), por armadilhas tipo pitfall, em teias ou deslocando-se 
na areia. As aranhas serão preservadas em álcool 70º, fotografadas e identificadas com o auxílio do Laboratório de Aracnologia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Até o momento, uma única coleta realizada na duna primária capturou 26 aranhas, que estão em fase de identificação, 
mas cuja triagem inicial indica a ocorrência de pelo menos nove espécies distintas.
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