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RESUMO  

Na visão antrópica, as aranhas recebem atenção especial, já que todas as espécies são predadoras, 
importantes no processo que rege o equilíbrio de populações, principalmente de insetos, e algumas são 
peçonhentas, e provocam acidentes de envenenamento ao ho
sensibilização sobre a importância ecológica das aranhas no Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, 
Rio de Janeiro. Este trabalho foi desenvolvido no projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!”, da Univer
Castelo Branco, que atua na prevenção de acidentes com animais venenosos e peçonhentos na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. O estudo foi realizado no Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, no Rio de Janeiro. A 
falta de conhecimento faz com que a
animal todas as vezes que o encontra, sendo perigosa ou não. O extermínio desses animais pode causar 
desequilíbrio, fazendo com que acorra um crescimento das espécies das quais elas se alim
estudo apresenta resultados importantes, demonstrando que informações podem mudar hábitos, que diminuirá 
acidentes e o extermino desses animais.
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INTRODUÇÃO  

A Educação Ambiental integra propostas educativas oriundas de concepções teóricas e 

matrizes ideológicas distintas, sendo reconhecida publicamente, no Brasil, como de inegável 

relevância para a construção de uma perspectiva ambientalista de mundo e de so

(LOUREIRO, 2005). 

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 cresci

acelerado e desordenado, e as baixas condições sanitárias, muitos desses animais tornaram
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Dos entrevistados, 93% 
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artrópodes, as aranhas são um dos grupos mais abundantes e, a exemplo de artrópodes de solo 

de florestas, estão envolvidas em processos essenciais no ecossistema, tais como as 

transferências de energia nas cadeias alimentares.
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