17°Congresso
Nacional do Meio Ambiente
1

Participação Social, Ética e Sustentabilidade23 a 24 de setembro 2020 Poços de Caldas - MG - Brasil ISSN on-line N°
2317-9686 – V. 12 N.1 2020

ANÁLISE DO CONHECIMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA DAS
ARANHAS EM UMA COMUNIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ

Sara Bastos Blois Gonçalves1
Taíssa Barcelos Casanova da Silva
Stephany Gomes do Nascimento
Thamires Lelis
Marcelo de Araujo Soares

Educação Ambiental

Resumo
Apesar do perigo que podem causar, os animais peçonhentos possuem grande importância para a cadeia
alimentar e para o ambiente em que vivem. As pessoas devem entender que cada ser vivo exerce um papel
importante no fluxo da vida. A Educação Ambiental deve ser trabalhada em diferentes lugares, para que
seja construído nosso elo como meio ambiente, pois diariamente milhares de espécies de animais que são
tratados como perigosos ou que tenham uma imagem ruim diante da sociedade são mortos e somente
estratégias em educação ambiental voltada para este tipo de animais pode reverter este quadro. Este estudo
teve como principal objetivo, analisar o conhecimento das crianças em uma comunidade da zona oeste do
Rio de Janeiro, acerca das aranhas, a importância de sua preservação, assim como do ambiente em que
vivem. Neste contexto, este trabalho contribui também para o conhecimento das medidas preventivas, e
principalmente o conhecimento e a importância desses animais para o meio ambiente. A principal
metodologia foi o estudo quantitativo de coleta de informações, que envolveu observação do conhecimento
sobre aranhas, assim como a importância destes animais para o meio ambiente. No presente estudo,
observamos que as crianças possuíam um conhecimento sobre a ecologia das aranhas e que após a palestra
novos conhecimentos foram acrescentados com relação à importância ambiental das aranhas e a prevenção
de acidentes com as mesmas, principalmente com aquelas que oferecem algum tipo de risco à saúde.
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INTRODUÇÃO
Aspectos relacionados com a temática ambiental são uma necessidade da nossa
sociedade, é preciso compreender que os seres humanos fazem parte desta sociedade e
que suas atitudes interferem no meio ambiente (PESSOA & COSTA, 2014). Através da
Educação Ambiental busca-se desenvolver a consciência crítica e a sensibilização
ambiental a fim de promover atitudes e condutas que favoreçam o exercício da cidadania,
a preservação do ambiente e a promoção da saúde e do bem-estar (MELO et al., 2015).
Os aracnídeos possuem importância ecológica e na medicina, o que se faz
necessário proporcionar à comunidade informações sobre o tema, com medidas que
possam prevenir acidentes com aracnídeos e informar a importância ecológica que auxilia
no meio ambiente (SOUZA, 2011). Apesar da sua importância médica, os registros de
acidentes por aranhas são escassos e, provavelmente, subestimam a verdadeira situação de
risco (BRAZIL et al., 2009).
Segundo Lelis & Soares (2018), apesar do perigo que podem causar, os animais
peçonhentos possuem grande importância para a cadeia alimentar e para o ambiente em
que vivem. As pessoas devem entender que cada ser vivo exerce um papel importante no
fluxo da vida. A Educação Ambiental deve ser trabalhada em diferentes lugares, para que
seja construído nosso elo com o meio ambiente, pois diariamente milhares de espécies de
animais que são tratados como perigosos ou que tenham uma imagem ruim diante da
sociedade são mortos e somente as estratégias em Educação Ambiental voltadas para
esses tipos de animais podem reverter esse quadro.
Mecanismos que buscam a melhoria do meio ambiente são de grande valia,
principalmente quando há um engajamento por parte da sociedade quanto à
conscientização, preservação ecológica, e educação ambiental (JUNIOR & NETO, 2018).
Este estudo teve como principal objetivo, analisar o conhecimento das crianças de
uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro, acerca das aranhas, a importância de
sua preservação, assim como do ambiente em que vivem. Neste contexto, este trabalho
contribui também para o conhecimento das medidas preventivas, e principalmente o
conhecimento e a importância desses animais para o meio ambiente.

METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido no projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!”, da
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Universidade Castelo Branco, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O projeto atua
com práticas de Educação Ambiental na prevenção de acidentes com animais venenosos e
peçonhentos. O trabalho foi realizado em parceria com a ONG- Instituto Casa Viva,
localizada no bairro de Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro. A principal metodologia foi
o estudo quantitativo de coleta de informações, que envolveu observação do
conhecimento sobre aranhas, assim como a importância destes animais para o meio
ambiente. O método quantitativo, segundo Dalfovo et al., (2008), é tudo que pode ser
mensurado em números, classificados e analisados, utiliza-se de técnicas estatísticas. A
avaliação foi realizada a partir da análise de questionários avaliativos, aplicados antes e
após a intervenção (pré-teste e pós-teste), possibilitando identificar nas crianças, os
conhecimentos prévios sobre a importância desses animais para o meio ambiente e formas
de prevenção de acidentes com aranhas por meio de atividade de Educação Ambiental.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As crianças entrevistadas possuíam idade entre 7 e 10 anos, sendo 68% do sexo
feminino e 32% do sexo masculino.
Quando questionados sobre os locais onde as aranhas são encontradas, 69% dos
entrevistados responderam que sabem os locais onde as aranhas são encontradas e 31%
respondeu que não sabe os locais, no pré-teste (figura 1). Já no pós-teste (figura 2), 92%
dos alunos responderam que sabem os locais onde são encontradas e 8% respondeu que
não sabe. Segundo Souza (2007), sendo fortemente influenciada por fatores bióticos como
a disponibilidade de presas, a abundância de competidores, predadores ou parasitas e,
principalmente, pelo tipo de vegetação característica do hábitat.

Figura 1 (pré-teste)

Figura 2 (pós-teste)
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Os entrevistados foram questionados se conheciam a importância ecológica das
aranhas, 54% afirmaram que sabiam sua importância, já 46% não, no pré-teste (figura 3).
Após a palestra aplicou-se o pós-teste (figura 4) e 69% responderam sim e 31% não. A
sua importância ecológica auxilia no equilíbrio do meio ambiente por estarem no topo da
cadeia alimentar dos invertebrados, além de atuar como reguladores de populações de
animais devido seu comportamento predador (SOUZA, 2011).

Figura 3 (pré-teste)

Figura 4 (pós-teste)

Respondendo à pergunta “Vocês sabem o que as aranhas comem?”, tanto no pré
teste (figura 5), quanto no pós-teste (figura 6), todas as crianças afirmaram saber sobre a
alimentação das aranhas. Segundo Cupo et al., (2003), são animais carnívoros
alimentando-se principalmente de insetos, como grilos e baratas. Muitas têm hábitos
domiciliares e peridomiciliares.

Figura 5 (pré-teste)

Figura 6 (pós-teste)

CONCLUSÕES
Por serem animais que estão presentes no nosso dia a dia, as aranhas acabam não
recebendo o valor que deveriam. Devido ao importante papel ecológico desenvolvido
pelas aranhas, estudos sobre o assunto são de suma importância para a preservação das
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mesmas e o equilíbrio ecológico. A Educação Ambiental é um instrumento importante na
busca por uma cidadania de forma mais consciente e responsável com o meio ambiente,
com o objetivo de modificar e acrescentar valores.
No presente estudo, observamos que as crianças possuíam um conhecimento sobre
a ecologia das aranhas e que após a palestra novos conhecimentos foram acrescentados
com relação à importância ambiental das aranhas e a prevenção de acidentes com as
mesmas, principalmente com aquelas que oferecem algum tipo de risco à saúde.
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