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Introdução: As aranhas representam a maior ordem dos aracnídeos. Algumas espécies
de aranhas podem representar perigo para o homem, mas a grande maioria não. A taxa
de extinção de espécies tem gerado preocupação; mas, para avaliar o problema é
preciso conhecer o número de espécies existentes, a taxa que estão sendo extintas e
compará-los com as taxas anteriores e diferentes lugares. A distribuição das aranhas
associadas ao solo é avaliada a partir da coleta de exemplares capturados pelo método
de pitfall. Estes dados são essenciais para conhecer a diversidade da araneofauna de
unidades de conservação, áreas florestadas e urbanas. Objetivo: O projeto de pesquisa
de espécies de Aranae (Arthropoda: Arachnida), tem como objetivos: capturar aranhas
associadas ao solo pelo método de pitfall; identificar diferentes espécies; elaborar
planilhas no software Microsoft Excel; fazer análises de dados e elaboração de gráficos
por meio de softwares estatísticos. Metodologia: As aranhas foram capturadas pelo
método de pitfall. Os dados coletados foram incluídos em softwares, para que se faça a
análise de dados e elaboração dos gráficos. No projeto foram ministradas aulas de
estatística, onde aprende-se os tipos de testes realizados nas pesquisas. Para obtermos
um resultado eficaz, é necessário, primeiramente, definir uma pergunta clara, em
seguida, quais as variáveis a serem testadas e por último definir o tipo de cada
variável. Após esta análise, os dados são incluídos no software Microsoft Excel.
Posteriormente, esses dados são transferidos para softwares estatístico, onde são
realizadas as análises e confeccionados os gráficos. Resultados: Com os dados das
espécies que são coletados no campo e identificados no laboratório, foram feitas
planilhas no software Microsoft Excel, onde são incluídas nas colunas as variáveis, e
nas linhas as amostras. Com o auxílio de softwares estatísticos foram  obtidos  os
resultados das análises da estatística descritiva dos dados apresentados, como mediana,
média, erro padrão etc. A estatística gera a extração de informações importantes dos
dados analisados. Estes dados são utilizados para uma melhor compreensão da situação
atual da biodiversidade de aranhas em áreas de preservação. Com o aproveitamento do
Microsoft Office e dos demais softwares foi possível auxiliar a professora responsável
pelo projeto na elaboração de determinadas aulas, o que gera um aprofundamento na
área de Ciência Biológicas. Conclusão: As aulas de estatística são muito importantes
para se compreender como os dados obtidos em campo podem ser transformados em
informações de valor para o conhecimento biológico.
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