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Introdução: As aranhas representam a maior ordem dos aracnídeos sendo encontrada
em diversos ambientes. Na classe Arachnida são conhecidas em torno de 42.473
espécies de aranhas distribuídas em 110 famílias e 3.849 gêneros. Grande parte não
representa perigo para o homem, mas algumas espécies podem ser fatais para a saúde
do mesmo.
A família Lycosidae está entre as maiores famílias da ordem Araneae e possui
características físicas e comportamentais bem delimitadas que facilitam a sua
identificação. A maioria não constrói teia, sendo caçadoras errantes,os indivíduos
jovem vivem entre pedras e vegetação rasteira, as maiores cavam tocas no solo.
Objetivo: Analisar e registrar a distribuição de aranhas da família Lycosidae em jardins
urbanos em Ipatinga-MG, comparando sua população em período chuvoso e em
período seco. Metodologia: Foram utilizadas duas técnicas, sendo um armadilha de
solo (Pitfall) que consiste em um pote 10cm de altura e 6,5 de diâmetro, sendo cavado
um buraco e colocado no solo, com uma solução constituída de 70% de formol a 4%,
28% de álcool 70% e 2% de detergente.O mesmo ficava no local por um período de 7
dias e depois era coletado.  Para a coleta manual noturna foi demarcada uma área de
5m x 1m, sendo feita a busca ativa por 30 mim em dois jardins urbanos de Ipatinga na
estação seca e chuvosa. Resultados: Até o presado momento foram coletados 145
indivíduos pela técnica de pitfall e identificados na ordem Araneae no campus do
Unileste de Ipatinga/MG, sendo que destes, 118 pertenciam à família Lycosidae e 27
pertenciam a outras famílias. Já na Praça do Bairro das Águas também em
Ipatinga/MG, das 33 aranhas encontradas, 15 pertenciam a família Lycosidae e 18 a
outras famílias. Quanto à técnica de coleta manual colestou-se o total de cinco e quatro
aranhas da família Lycosidae para os jardins do Unileste/MG e para praça do bairro
Das Águas, respectivamente.
Em ambos locais foram constatados outras ordem de artrópode como: Acari, Blatodea,
Chilopoda, Coleoptera e etc.
A abundância da araneofauna foi relativamente menor na praça do bairro das Águas,
fato este que pode ser explicado pela complexidade da vegetação, pois a
disponibilidade de microhábitats é o principal mecanismo de influência da vegetação
sobre a fauna de aranhas, desta forma a vegetação do jardim do Unileste proporcionava
um melhor desenvolvimento desta família de aranhas, sendo a grama do jardim do
Unileste mais compacta, o que proporciona para o animal melhor condição para caça,
para reprodução e melhor capacidade de se esconder de seus predadores.
 Conclusão: Desta forma pode concluir que a diferença da complexidade estrutural da
vegetação interferiu na araneofauna, mas não para a família Lycosidae. Acredita-se
que ao final do projeto, quando for feito toda análise e triagem do material coletados
obteremos dados mais consistentes.
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