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Introdução: A ordem araneae, a qual as aranhas pertencem, é a maior dos aracnídeos
em relação a sua diversidade. Elas são muito importantes no controle populacional de
diversos invertebrados, e sua distribuição no meio ambiente é influenciada por fatores
bióticos e abióticos. Objetivo: O trabalho tem como objetivo inventariar aranhas de
solo, selecionando áreas amostrais que se iniciam na borda da mata e seguem até seu
interior à cerca de 500 metros. Metodologia: Nas coletas realizadas na RPPN Fazenda
Macedônia, foram dispostos três pontos amostrais: borda da mata; intermédio e meio
da mata. Na coleta do projeto piloto utilizando-se o método de pitfall, usamos como
armadilha 30 garrafas pet cortadas com 30 centímetros, contendo cerca de 400ml de
solução de formoldeído a 4%, álcool 70% e detergente. Foram dispostas 6 linhas com
5 armadilhas, separadas por cerca de 1m, seu conteúdo foi retirado uma semana
depois. O material foi levado ao laboratório, passou por triagem e, com o auxílio da
lupa e de bibliografias especializadas, os animais foram identificados. Resultados: As
aranhas foram classificadas até o nível de família, usando a chave de Antonio D.
Brescovit. Dentre os outros animais, foram encontradas as ordens: Hymenoptera,
Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Pseudoescorpiones e Araneae, e o Filo Molusca. A
maior proporção ocorreu em  Hymenoptera e Coleoptera. O total de aranhas coletadas
foi 50, e até o momento, 7 delas foram classificas até família. A identificação das
outras, ainda não foi possível devido ao tamanho muito pequeno ou por serem jovens.
Na borda da mata foram encontrados 17 exemplares, sendo identificados: 1 Ctenidae, 2
Thomisidae, 1 Salticidae, 1 Hahniidae e 1 Diguetidae.
No Intermédio, foram encontrados 22 exemplares, sendo indentificados: 1
Palpimanidae, e 2 Ctenidae. 
No meio da mata, foram encontrados 11 exemplares e nenhum deles foi identificado
até o momento.
 Conclusão: Com base nos dados parciais, o local com mais incidência de aranhas é o
meio da mata,e a família mais encontrada foi a Ctenidae.
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