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RESUMO 

 

As relações simbióticas são associações onde duas ou mais espécies vivem intimamente 

associadas, incluindo parasitismo, forese, mutualismo, entre outras. Nos ácaros uma das 

associações mais comuns ocorre entre larvas do gênero cosmopolita Leptus spp. (Erythraeidae) 

e diversos grupos de artrópodes. Entretanto, para o Brasil, estes relatos são escassos. No 

presente estudo, registramos o número de larvas de ácaros eritraeídeos ectoparasitas do gênero 

Leptus sp. encontrados associados a opiliões da espécie Gonyleptes fragilis (Gonyleptidae) em 

uma área de Mata Atlântica (Cubatão, São Paulo, Brasil), coletados ao longo de um ano, entre 

as quatro estações do ano e verificamos se há algum padrão sazonal na ocorrência de 

parasitismo. Foram registradas 405 larvas de ácaros associadas a 152 indivíduos de opiliões. A 

intensidade média de infestação (número de ácaros por indivíduo) variou de 0,3 a 11,3 com 

intensidade máxima observada de 20 ácaros/indivíduo. Não houve relação entre o sexo do 

opilião e a densidade de ácaros encontrada (t= 0,13, p=0,71). Em relação à sazonalidade, houve 

diferenças entre a prevalência de infestação e a estação do ano (F=4,94; p<0,01), sendo a 

infestação maior no outono em relação ao verão e primavera (p≤0,05). Quanto à localização, a 

maioria dos ácaros (262 dos 405, representando 67% do total) foram encontrados na região 

mediana do escudo dorsal, próximo a armação mediana da área III. Este estudo fornece a 

primeira descrição da variação sazonal na infestação de ácaros em opiliões na Mata Atlântica 

brasileira. 

 

Palavras-chaves: Opilião; Leptus; Mata Atlântica; Sazonalidade; Parasitismo.  

  



 

 

ABSTRACT 
 
Symbiotic relationships are associations where two or more species live closely associated, 

including parasitism, phoresis, mutualism, among others. In mites one of the most common 

associations occurs between larvae of the cosmopolitan genus Leptus spp. (Erythraeidae) and 

several groups of arthropods. However, for Brazil, these reports are scarce. In the present study, 

we recorded the number of ectoparasitic erythraeid mite larvae of the genus Leptus sp. found 

associated with opilions of the species Gonyleptes fragilis (Gonyleptidae) in an area of Atlantic 

Forest (Cubatão, São Paulo, Brazil), collected over one year, among the four seasons of the year 

and verified whether there is any seasonal pattern in the occurrence of parasitism. We recorded 

405 mite larvae associated with 152 opilion individuals. Mean infestation intensity (number of 

mites per individual) ranged from 0.3 to 11.3 with maximum observed intensity of 20 

mites/individual. There was no relationship between opilion sex and the mite density found (t= 

0.13, p=0.71). Regarding seasonality, there were differences between infestation prevalence 

and season (F=4.94; p<0.01), with infestation being higher in autumn compared to summer and 

spring (p≤0.05). As for location, most mites (262 of 405, representing 67% of the total) were 

found in the median region of the dorsal shield, near the median frame of area III. This study 

provides the first description of seasonal variation in mite infestation in opilions in the Brazilian 

Atlantic Forest. 

 

Keywords: Opilion; Leptus; Atlantic Forest; Seasonality; Parasitism.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

As relações simbióticas são associações onde duas ou mais espécies vivem intimamente 

associadas, incluindo parasitismo, forese, mutualismo, entre outras, e ocorrem em muitas 

espécies animais na natureza. Dentre as muitas relações ecológicas existentes, há situações em 

que há prejuízos para uma ou todas as espécies envolvidas, assim como situações em que não 

ocorre prejuízo algum (ROSE & MUELLER, 2009). 

O parasitismo ocorre nas relações entre dois organismos, no qual um deles vive às custas 

do outro, sendo este considerado parasita, enquanto o outro organismo é chamado de 

hospedeiro. Uma grande diferença que ocorre no parasitismo se dá quando observamos o local 

em que o parasita se aloja no hospedeiro. Parasitas que se abrigam no exterior da superfície 

corpórea do hospedeiro são conhecidos por ectoparasitas, enquanto os parasitas que se alojam 

no interior da superfície corpórea do indivíduo hospedeiro são denominados endoparasitas 

(ROSE & MUELLER, 2009). 

A forese, ou forésia, ocorre quando uma espécie, denominada forética, é transportada 

por outra espécie, fixando-se à sua superfície, para um ambiente mais favorável à colonização 

e/ou desenvolvimento, sem que haja prejuízo para ambas as espécies (ROSE & MUELLER, 

2009). Forésia não é parasitismo, mas uma relação simbiótica em que o organismo menor se 

associa ao outro para obter transporte (COKENDOLPHER, 1993).  

Nos ácaros uma das associações mais comuns ocorre entre larvas do gênero cosmopolita 

Leptus spp. (Erythraeidae) e diversos grupos de artrópodes. As formas larvais são parasitas de 

diversos grupos de artrópodes, enquanto as ninfas e organismos adultos são predadores de 

pequenos insetos (COKENDOLPHER, 1993). As larvas de Leptus se alimentam da hemolinfa 

e fluidos teciduais do hospedeiro (ÂBRO, 1998). Há registros de diversos grupos de 

invertebrados com algum grau de associação com o ácaro Leptus. O gênero em questão parasita 

aracnídeos como aranhas, escorpiões e opiliões; miriápodes (diplópodes) e diversos insetos 

(COKENDOLPHER, 1993).  

Entre os insetos parasitados, destacam-se as abelhas africanizadas, no qual larvas do 

ácaro infectadas por bactérias Spiroplasma muitas vezes causam a morte de abelhas ao se 

alimentar da hemolinfa (MARTIN & CORREIA-OLIVEIRA, 2016). Insetos heterópteros 

também são parasitados por Leptus (PEREIRA et al, 2012), assim como dípteros 

(JACINAVICIUS  et al, 2019).  
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Dentre os aracnídeos, há registros de parasitismo por larvas de Leptus em opiliões 

Phalangium opilio e Mitopus morio (ÂBRO, 1988), Leiobunum formusum (MCALOON & 

DURDEN, 2000, TOWSEND et al, 2006), assim como entre diferentes famílias de opiliões em 

florestas de Trinidad (TOWSEND et al, 2008).  Estudos sobre fisiologia e locais de fixação são 

vistos em ÂBRO (1988) e MCALOON & DURDEN (2000). Tais estudos revelam uma 

preferência pela adesão aos fêmures do hospedeiro, de um modo geral. Análises em relação a 

variação sazonal do parasitismo de Leptus em opiliões também são encontrados, indicando uma 

intensidade média de parasitismo variando de 1,0 a 1,3, com intensidade máxima de três ácaros 

por indivíduo (TOWSEND et al, 2006; 2008). 

Os opiliões são artrópodes pertencentes à Ordem Opiliones e constituem o terceiro 

maior grupo dentro da classe Arachnida, com cerca de 5.500 espécies (KURY, 2003). São 

animais inofensivos e pouco conhecidos pelo público em geral, principalmente devido aos seus 

hábitos crípticos e noturnos. Ocorrem em praticamente todos os ambientes terrestres, 

entretanto, sua diversidade varia com a localização geográfica, condições locais do clima, 

altitude, umidade, disponibilidade de recursos entre outros fatores. (NOGUEIRA et al 2019). 

A seguir encontramos um exemplo de opilião, que representa a espécie em estudo neste trabalho 

(Figura 1). 

 

Figura 1 - Opilião Gonyleptes fragilis 

 

Fonte: Creative Commons 

 

Morfologicamente, os opiliões apresentam o corpo dividido em duas regiões na qual 

apresenta o cefalotórax largamente fundido com o abdômen, assim como a presença de um 
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único par de olhos centrais e um par de glândulas repugnatórias nas laterais do cefalotórax. 

Apresentam um alongamento do segundo par de pernas para uso tátil e a presença de pênis, 

sendo uma característica única entre os aracnídeos. São considerados organismos onívoros 

generalistas, uma vez que possuem uma grande variedade de hábitos alimentares, sendo capaz 

de ingerir partículas sólidas (MERINO & PRIETO, 2015). 

A maioria das espécies tropicais possui distribuição bastante restrita e ocorre somente 

em determinados habitats. Apesar de ocorrerem em todos os continentes, exceto na Antártida, 

são particularmente abundantes e diversos em regiões tropicais de florestas úmidas. O Brasil 

possui uma alta diversidade de opiliões, com cerca de 950 espécies descritas (KURY, 2003), 

das quais aproximadamente 600 ocorrem na Mata Atlântica. A partir desses dados, é possível 

supor que a Mata Atlântica do Sul e Sudeste do Brasil abriga a maior riqueza da ordem no 

mundo (NOGUEIRA et al 2019). Acredita-se que a alta diversidade de opiliões na Mata 

Atlântica esteja fortemente ligada à grande heterogeneidade de ambientes, com uma grande 

variação latitudinal, longitudinal, altitudinal e climática, o que origina uma formação 

heterogênea com muitos habitats (SCUDELLER, 2002). Acrescenta-se o fato de os opiliões 

serem bastante sensíveis às condições ambientais, como clima, altitude, umidade, 

disponibilidade de recursos, entre outros fatores. Ao contrário de muitas aranhas e escorpiões, 

os opiliões são bastante suscetíveis à desidratação e, desta maneira, a temperatura e umidade 

parecem ser os fatores determinantes na ocorrência e distribuição das espécies 

(BRAGAGNOLO et al. 2007).  

Em florestas tropicais, os opiliões podem ser facilmente encontrados no solo, na 

serrapilheira, sob pedras e troncos, sobre a vegetação, na copa de árvores e em cavernas 

(NOGUEIRA et al 2019). Esta facilidade de coleta, associado às demais características 

presentes no grupo, tornam os opiliões particularmente adequados a diversas pesquisas 

ecológicas em regiões tropicais, como monitoramentos ambientais e comparações entre 

diferentes localidades.  

A região de Cubatão parece prover um habitat propício a uma grande variedade de 

opiliões pela sua localização geográfica e necessidades específicas das espécies desses 

aracnídeos. Por exemplo, a Reserva Biológica Paranapiacaba, há 15 Km de Cubatão, possui 

registro de 45 espécies de opiliões (BRAGAGNOLO & PINTO-DA-ROCHA, 2009), o que 

representa 20% do número total de espécies para o Estado de São Paulo e no Brasil, sendo 

inferior apenas para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos - RJ (64 spp.) e Parque Nacional 

do Itatiaia - RJ (51 spp.). Por outro lado, apesar da elevada diversidade encontrada em 

Paranapiacaba, apenas 27 (60%) do total de espécies foram registradas para o local na década 
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de 1980, período cuja região sofreu um acelerado processo de poluição e degradação ambiental, 

oriundo do Parque Industrial de Cubatão (BRAGAGNOLO & PINTO-DA-ROCHA, 2009). 

Na Mata Atlântica, os gonileptídeos são dominantes, representando por volta de 85% 

das espécies encontradas neste bioma nas regiões Sul e Sudeste (NOGUEIRA et al, 2019). Isto 

propicia diversos estudos para a compreensão da diversidade e da biologia das espécies neste 

bioma. Neste contexto, o presente estudo busca identificar o grau de simbiose existente entre 

larvas de ácaros Leptus com gonileptídeos da espécie Gonyleptes fragilis, a partir de coletas 

realizadas em um fragmento da Mata Atlântica do estado de São Paulo. 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como principal objetivo verificar a ocorrência de larvas de ácaros 

eritraeídeos do gênero Leptus sp. em indivíduos de opiliões da espécie Gonyleptes fragilis em 

uma área de Mata Atlântica (Cubatão, São Paulo, Brazil), e relacionar essa associação ao sexo 

dos opiliões e às variações sazonais. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os opiliões, apesar de serem amostrados por diferentes métodos (armadilhas de queda, 

triagem de folhiço ou outros comumente utilizados para coleta de artrópodes), possuem hábitos 

crípticos e a atividade noturna. Portanto, a coleta manual noturna, ao menos para os exemplares 

da Mata Atlântica, demonstra ser o método mais eficiente, responsável pela captura da grande 

maioria das espécies (BRAGAGNOLO, com pess.), assim como esse método tem se mostrado 

o mais eficaz em outros ambientes, como a Amazônia (PORTO et al, 2016). 

Segundo esta metodologia, o coletor, com o auxílio de lanterna de cabeça, procura 

aracnídeos desde o solo até a altura que puder alcançar, investigando a vegetação, troncos, 

troncos caídos e outros microhabitats, como mostra a imagem a seguir (Figura 2). 

 

Figura 2 - Coleta manual noturna 

 

Fonte: Próprios autores 

 

 Os aracnídeos são capturados com o auxílio de pinças, frascos, e são imediatamente 

fixados em álcool 70%. Cada amostra representa 1 hora de busca, por coletor, ao longo de um 

transecto de 30 m de comprimento e 5 m de margem para cada lado, totalizando 

aproximadamente 300 m2. Para a amostragem deste estudo, a equipe foi formada por três 

coletores, com três amostragens adquiridas por cada um, por noite. Cada estação do ano foi 

amostrada por três dias, totalizando 27 amostras por estação.  
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Todos os opiliões coletados foram inicialmente separados entre adultos e jovens. 

Somente os indivíduos adultos foram identificados até o nível de espécie, uma vez que a 

identificação de espécimes imaturas é muitas vezes impossível. 

 A identificação das larvas de eritraeídeos no gênero Leptus se deu a partir da 

identificação segundo a referência de SOUTHCOTT (1992).  

 

3.1 Área de amostragem  

   

A Mata Atlântica originalmente recobria mais de 1,5 milhão de km2, estendendo-se em 

uma ampla faixa latitudinal (OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 2000).  Hoje é um dos 25 

hotspots de biodiversidade do mundo, com apenas 7% da floresta original (TABARELLI et al., 

2005). Nosso estudo foi realizado nas encostas de Serra do Mar do município de Cubatão, que 

se distribui na subzona da Serra do Mar e na zona das baixadas litorâneas, ambas situadas na 

Província Costeira (PINTON et al. 2015). O clima do município abrange os regionais úmidos 

da face oriental e subtropical do continente dominado por massa tropical, os quais fazem parte 

dos climas zonais controlados por massas tropicais e polares (PINTON et al. 2015). A região 

onde o estudo foi realizado (Figura 3) faz parte da zona industrial de Cubatão e sofreu um 

acelerado processo de poluição e degradação ambiental entre os anos de 1970 e 1980 e acredita-

se que este processo de industrialização tenha tido forte impacto na opiliofauna local 

(BRAGAGNOLO & PINTO-DA-ROCHA, 2009). 

 

Figura 3 - Área de estudo 

 

Fonte: Próprios autores 
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Foram definidas três áreas fixas para a coleta, amostradas em todas as campanhas. Duas 

delas localizam-se próximo a cota 100m (“Sem Fim” e “Grande Fenda II”), enquanto a outra 

localiza-se ao pé da serra (“Grande Fenda I”). As três áreas possuem fisionomia florestal, 

embora as duas primeiras apresentam uma vegetação mais desenvolvida e encontram-se 

próximas a cursos de água.  

 

3.2 Período de amostragem  

  

O período de amostragem na qual as coletas foram realizadas envolve o mês de 

novembro de 2004 e os meses de fevereiro, maio e agosto de 2005. Em cada período de 

amostragem, três noites foram amostradas, uma em cada área fixa de amostragem.  

 

3.3 Análise dos dados  

  

Os dados obtidos foram planilhados e analisados estatisticamente. Para a comparação 

entre a densidade de ácaros entre as estações do ano realizou-se uma Anova seguido de 

comparações à posteriori (Tukey). Para analisarmos se havia diferença entre a densidade de 

ácaros entre os sexos utilizamos um teste t. A partir dos dados devidamente coletados, realizou-

se a discussão e análise desses resultados. Também analisamos a área onde o ectoparasita se 

fazia presente. Para isso, separamos o corpo do opilião em sete regiões e contabilizamos a 

presença e número de ácaros em cada área, sendo as seguintes regiões citadas a seguir: cômoro 

ocular, área escutal I, área escutal II, área escutal III/IV, bordas laterais, tergitos livres, pernas 

IV.  
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4. RESULTADOS 

 

Um total de 152 opiliões adultos da espécie Gonyleptes fragilis foram coletados dentre 

as 27 amostras analisadas. Dentre essas amostras, representadas na tabela 1, encontramos 405 

ectoparasitas associados a diferentes partes do corpo dos opiliões capturados. A partir dessa 

análise, calculamos a média de ectoparasitas associados aos aracnídeos nos diferentes períodos 

de coleta, tanto em machos quanto em fêmeas. 

 

Tabela 1 - Quantidade e médias de ectoparasitas presentes nos opiliões coletados em Cubatão 
– SP. 

Amostra/ 

Estação 

Nº 

indivíduos 

Machos 

Nº 

indivíduos 

Fêmeas 

Ecto totais 
Ecto em 

machos 

Ecto em 

fêmeas 

Média ecto 

em machos 

Média ecto 

em fêmeas 

Verão 1 5 4 45 35 10 7,00 2,50 

Verão 2 5 3 43 22 21 4,40 7,00 

Verão 3 3 4 31 16 15 5,33 3,75 

Verão 4 2 3 14 4 10 2,00 3,33 

Verão 5 3 3 31 17 14 5,67 4,67 

Outono 1 2 3 5 2 3 1,00 1,00 

Outono 2 4 12 3 0 3 0,00 0,25 

Outono 3 4 5 9 3 6 0,75 1,20 

Outono 4 4 7 2 1 1 0,25 0,14 

Outono 5 2 4 3 1 2 0,50 0,50 

Inverno 1 2 4 4 1 3 0,50 0,75 

Inverno 2 2 4 17 6 11 3,00 2,75 

Inverno 3 1 5 23 0 23 0,00 4,60 

Inverno 4 2 2 42 22 20 11,00 10,00 

Inverno 5 2 9 3 0 3 0,00 0,33 

Primavera 1 2 5 42 23 19 11,50 3,80 
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Primavera 2 2 5 26 6 20 3,00 4,00 

Primavera 3 2 4 6 5 1 2,50 0,25 

Primavera 4 2 7 23 10 13 5,00 1,86 

Primavera 5 3 5 33 12 21 4,00 4,20 

OBS: demais amostras não possuíam espécimes de G. fragilis e não foram incluídas 

 

Para analisarmos as diferenças em relação a infestação de ácaros nas diferentes estações 

do ano realizamos uma análise de homogeneidade de variâncias e após observarmos que os 

nossos dados possuem distribuição normal, realizamos uma análise de variância, a ANOVA. 

Esse método indica o tanto que os valores de uma determinada situação se distanciam de um 

valor esperado ou de uma média, quando comparados em três ou mais grupos. Na análise feita 

em relação aos diferentes meses do ano, obtivemos a estatística F = 4,964, e verificamos que 

houve uma desigualdade significativa das médias com o p = 0,01269, o que implica em uma 

diferença significativa no número de ectoparasitas nos diferentes meses do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao obter o resultado da análise ANOVA, e certificados que se havia diferença entre os 

meses do ano, realizamos o teste Tukey, para identificar em quais estações do ano realmente 

houve a diferença na infestação dos ácaros nos opiliões. O resultado dessa análise pode ser 

visualizado na tabela 2. 

A B 

Figura 4 - (A) Diferença na média da infestação dos ácaros em relação ao sexo dos 
opiliões. Barras indicam erro padrão. (B) Diferença na média da infestação dos ácaros 
nos opiliões entre as diferentes estações do ano.  Barras indicam erro padrão. 
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Tabela 2 - Teste Tukey nas diferentes estações do ano 

 verão outono inverno primavera 

verão  0,01027 0,2444 0,8172 

outono 5,173  0,3556 0,05812 

inverno 2,769 2,404  0,7051 

primavera 1,239 3,934 1,53  

  

A partir dessa tabela é possível identificar em quais estações houve uma grande 

diferença na infestação pelos ectoparasitos nos opiliões. Quando o valor estatístico consta 

abaixo de 0,05 significa que houve diferença significativa no item analisado, e podemos 

verificar que houve uma diferença significativa entre o verão e o outono, enquanto entre a 

primavera e o outono notamos uma diferença marginalmente significativa, uma vez que o valor 

está no limite estatístico. Nas demais estações analisadas é possível observar que não houve 

diferença no número de ectoparasitas anexados à superfície corpórea dos aracnídeos. 

 Para analisar a possível diferença entre o número de ectoparasitas relacionado com o 

sexo do animal foi realizado o teste t, amplamente utilizado em comparações entre duas médias. 

Obtivemos de resultado a estatística t = 0,13, com p=0,71, o que significa que não houve 

diferença significativa com relação ao sexo do animal. 

 Outra observação realizada foi em relação a localização dos ectoparasitas no corpo do 

hospedeiro. As figuras 5 e 6 apresentam alguns exemplares de larvas de ácaros associadas ao 

corpo dos aracnídeos, tanto machos (Figura 5) quanto fêmeas (Figura 6). A figura 7 nos mostra 

a localização das larvas de Leptus presentes em cada área do corpo do hospedeiro, sendo as 

áreas III e IV apresentando uma quantidade elevada de ácaros associados. Essa região é 

representada pela parte mediana do dorso do opilião hospedeiro, em uma região próxima a 

armação mediana da região escutal III. 
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Figura 5 - Posicionamento das larvas de Leptus no corpo de um G. fragilis macho 

 

 

 

 

Figura 6 - Posicionamento das larvas de Leptus no corpo de um G. fragilis fêmea 
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Figura 7 - Localização das larvas de Leptus no corpo dos opiliões G. fragilis 
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5. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo analisamos o grau de associação de ácaros de larvas do gênero Leptus 

sp. com os opiliões Gonyleptes fragilis. A intensidade da infestação foi bastante variável entre 

os indivíduos, como mostrado na tabela 1, não havendo relação com o sexo do animal 

hospedeiro. Em mosquitos, as larvas de Leptus apresentaram preferência por fêmeas (ATWA; 

BILGRAMI & AL-SAGGAF, 2017), diferentemente do que ocorreu em nossa análise. A 

preferência por fêmeas era esperada pelo fato de as fêmeas possuírem os pleuritos mais 

propícios à perfuração pelo aparelho bucal do parasita, uma vez que quando ovadas possuem 

essa região ampliada. Entretanto, nossos dados não mostraram um padrão nem pelo sexo nem 

tampouco pela região dos pleuritos. Também não foi observado uma preferência pelos fêmures 

do hospedeiro, como MCALOON & DURDEN (2000) observaram no eupnoi Leiobunum 

formusum. 

A variação sazonal da infestação de ácaros apresentou que os períodos com diferença 

significativa foram entre o outono quando comparado ao verão, algo que TOWSEND et al. 

(2006) havia identificado também, com a maior prevalência de infestação ocorrendo entre o 

outono e o verão. TOWSEND e colaboradores (2006) discutiram no mesmo trabalho que a 

variação sazonal pode ter relação com os períodos do ano em que os ácaros larvais são mais 

comuns ou mais raros, o que poderia causar essa diferença na infestação pelo grupo nos 

opiliões. Geralmente, os opiliões estão se movendo pela serrapilheira e podem encontrar larvas 

de ácaros nesse momento, ou quando buscam refúgios em troncos ou rochas (TOWSEND et al, 

2006; 2008).  

Em relação a influência que o habitat local pode ter sob a associação de ácaros em opiliões 

os mesmos autores questionaram que a ocupação de opiliões acima do solo pode diminuir o 

contato com a serrapilheira e causar uma redução de contato com os ácaros larvais nos 

aracnídeos (TOWSEND et al, 2006). Além disso, existem hipóteses de que opiliões que 

habitam as regiões próximas ao chão, dentro de uma floresta, sejam mais suscetíveis a serem 

parasitados pelos ácaros do que em regiões mais arbóreas (TOWSEND et al, 2008). É possível 

que em determinadas regiões da floresta ocorra uma taxa de associação maior entre as duas 

espécies de aracnídeos. Gonyleptes fragilis é uma espécie que ocupa o sub-bosque baixo, 

ocorrendo sempre próximo ao chão, em pequenos troncos e folhas baixas, mas raramente 

enterrados na serrapilheira (BRAGAGNOLO, obs. pess). Estudos posteriores comparando 
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diferentes espécies que ocupam diferentes nichos podem oferecer novas contribuições a este 

respeito. 

A intensidade da infestação dos ácaros em opiliões geralmente é variável, possuindo valores 

diferentes entre muitos indivíduos. TOWSEND e colaboradores (2006) haviam analisado a 

intensidade média da infestação com valores mais baixos se comparados com os deste estudo, 

variando entre 1,0 e 1,3, com intensidade máxima de 3 ácaros em um indivíduo, enquanto 

MCALOON & DURDEN (2000) registraram uma intensidade máxima de 14 ácaros em 

Leiobunum formosum na sua análise e TOWSEND e colaboradores (2008) apontaram a 

intensidade máxima de 17 ácaros aderidos em um único indivíduo Cynortula sp., entretanto, a 

maioria dos indivíduos possuíam entre um e três ácaros associados. A intensidade máxima de 

infestação em um indivíduo em nossa análise correspondeu a 20 ácaros fixados em seu corpo, 

com uma infestação variando entre 0,3 e 11,3 ectoparasitas, sendo, portanto, o maior registro 

de infestação em um único indivíduo já registrado. 

Em outros grupos de artrópodes, como libélulas, a intensidade de parasitas também varia 

entre diversos estudos, indo de situações em que havia uma taxa entre 1 a 12 larvas a situações 

em que as larvas parasitárias atingiam a intensidade máxima de até 49 ácaros larvais em um 

indivíduo (BERNARD et al.  2019). Como já relatado neste trabalho, inúmeros fatores podem 

contribuir com diferenças na infestação de ácaros, como a sazonalidade, ocupação de nicho e a 

ação antrópica. 

Quanto à localização do ácaro no hospedeiro, encontramos alguns dados interessantes de se 

analisar. MARTIN & CORREIA-OLIVEIRA (2016) verificaram a presença de larvas de Leptus 

aderidos em quase todo o corpo de abelhas por meio de suas peças bucais, enquanto BERNARD 

et al (2019) observaram uma preferência de fixação pelos ácaros na região ventral de libélulas, 

com maior adesão em locais que apresentavam a cutícula mais macia, além de ser uma provável 

forma de evitar exposição a locais que possam causar superaquecimento e desidratação. Os 

ácaros geralmente se ligam nos segmentos da perna do opilião, aparentemente sem causar 

dificuldade de locomoção ao hospedeiro (TOWSEND et al, 2008) e provavelmente para evitar 

o comportamento agonístico do hospedeiro ao tentar desalojar ou deter parasitas (MCALOON 

& DURDEN, 2000). Em nosso estudo, identificamos uma forte preferência do ácaro de se 

anexar na área dorsal na parte mediana da superfície corpórea do opilião. Esse padrão de fixação 

no dorso do hospedeiro já havia sido identificado por PEREIRA e colaboradores (2012) em 

insetos, na qual provavelmente originava uma defesa ineficaz do hospedeiro, uma vez que os 

insetos usam as pernas para própria limpeza, o que funcionaria como uma ferramenta indireta 

para evitar o parasitismo no local. 
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Ainda não sabemos de fato o grau dessa associação entre as espécies, se realmente ocorre o 

parasitismo entre as larvas do ácaro e o opilião ou se é uma situação de forese, em que os ácaros 

não estejam perfurando o animal, e sim apenas utilizando o aracnídeo para se transportar. 

TOWSEND e colaboradores (2008) identificaram em uma coleta a presença de ácaros que não 

estavam diretamente ligados à superfície do hospedeiro, e que se soltavam do opilião com o 

uso do álcool 70%, sendo assim considerados foréticos e não parasitários.  

No presente estudo, aparentemente, trata-se de uma relação de parasitismo, uma vez que 

mesmo após vários anos de fixação do material em álcool 70%, os ácaros permaneceram 

fixados ao hospedeiro. Consideramos que se fosse uma relação de forésia, a fixação se desfaria 

ao imergi-los no líquido fixante. Tratando-se de uma relação de parasitismo, podemos levantar 

algumas hipóteses para esta localização aparentemente improvável dos ectoparasitas no opilião 

hospedeiro. 

Devemos lembrar que os opiliões possuem como uma de suas principais formas de proteção 

contra predação a liberação de substâncias odoríferas, a partir de glândulas presentes na região 

latero-anterior do corpo (PINTO-DA-ROCHA et al., 2007) e quando ameaçados, alguns grupos 

esguicham essa substância, ao passo que em outros grupos, como é o caso de muitos 

Gonyleptidae (Bragagnolo, comm. Pess.), essa substância escorre por toda a lateral do corpo 

do animal. Opiliões também possuem um amplo comportamento de limpeza (grooming), o que 

poderia impedir ou dificultar a fixação dos parasitas nos apêndices. Portanto, é possível postular 

que a localização dos ectoparasitas sejam uma possibilidade para as larvas dos eritraeídeos para 

ao mesmo tempo não estarem sob efeito de grooming nem tampouco da substância repugnante. 

Entretanto, esta é apenas uma hipótese levantada por este estudo, que não teve o objetivo de 

testá-la. Estudos futuros envolvendo tais relações dos opiliões e ácaros da Mata Atlântica 

poderão nos fornecer estes resultados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente trabalho, foi possível estudar mais detalhadamente a associação de dois 

aracnídeos amplamente distribuídos pela natureza, especialmente na Mata Atlântica. A partir 

do objetivo da pesquisa, foi evidenciado uma maior variação sazonal de infestação das larvas 

de ácaros no verão e outono, algo que já havia sido testado em outras regiões e agora também 

examinado na Mata Atlântica. Com relação a diferenças existentes na infestação de acordo com 

o sexo do animal, não foram encontradas diferenças significativas, descartando assim a hipótese 

de uma maior infestação em fêmeas por conta da facilidade de perfuração. 

A localização das larvas de Leptus também foram observadas, destacando uma preferência 

pela região mediana do escudo dorsal, padrão não anteriormente observado em opiliões. 

Análises futuras se fazem necessárias para analisar, por meio de microscopia eletrônica, o grau 

de associação entre os ácaros e os opiliões, para certificar-se da real relação ecológica existente 

entre as espécies. Ao analisar as lâminas, ou microscopia eletrônica de varredura, será possível 

compreender o nível de adesão entre o ácaro e o opilião e então compreender o motivo dos 

ácaros estarem em uma maior quantidade na parte mediana dorsal do opilião, algo que ainda 

não conseguimos compreender perfeitamente. Algumas hipóteses a este respeito foram 

levantadas, o que poderá ser testado num futuro estudo. 

Com este trabalho, foi possível compreender as características das diferentes relações 

existentes entre as espécies de aracnídeos aqui analisadas, ácaros e opiliões. Essas informações 

contribuem para um maior conhecimento da ecologia existente na Mata Atlântica, uma vez que 

essas informações ainda são escassas no país, podendo servir de subsídio para novos estudos 

das espécies no bioma. 
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7. UMA PROPOSTA DO ESTUDO DOS ARACNÍDEOS EM AULAS 

DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

“A Biologia tem como foco central a compreensão da vida, em sua complexidade, 

diversidade e interdependência” (SÃO PAULO, 2020). Dentre as diversas áreas biológicas está 

a zoologia, sendo o ramo que corresponde ao estudo da vida de todos os animais em seus 

diversos aspectos, analisando as suas particularidades, o desenvolvimento e evolução desses 

organismos. O filo mais diverso, com o maior número de espécies é o dos artrópodes, que 

representa cerca de 80% de todos os animais existentes. (BRINGEL, 2019) 

Ao analisar os integrantes do Filo Arthropoda, encontramos diversos grupos de animais 

invertebrados, entre eles os aracnídeos. A Classe Arachnida é extremamente diversa e conta 

com diversos representantes: aranhas, escorpiões, pseudoescorpiões, escorpiões-vinagre, 

carrapatos, ácaros, opiliões, entre outros. Os táxons apresentam muitas diferenças com relação 

à forma e aos apêndices, sendo, principalmente, animais de vida livre, que geralmente habitam 

regiões tropicais. (HICKMAN, 2016) 

Os aracnídeos apresentam o prossoma (ou cefalotórax) total ou parcialmente coberto 

por um escudo semelhante a uma carapaça e o opistossoma (ou abdome) que pode ou não ser 

segmentado. (BRUSCA, 2018). O cefalotórax apresenta um par de quelíceras, um par de 

pedipalpos e quatro pares de pernas locomotoras, enquanto os órgãos reprodutivos e 

respiratórios são encontrados no abdome. (HICKMAN, 2016) A superfície corpórea dos 

aracnídeos apresenta apêndices. Os apêndices do opistossoma podem estar ausentes ou 

modificados na forma de fiandeiras em aranhas ou pentes em escorpiões. Geralmente há 

ausência de pênis, exceto em opiliões e ácaros e as trocas gasosas são realizadas por meio de 

traqueias e/ou pulmões foliáceos, mas também podem ser por meio da cutícula, no caso dos 

pequenos pseudoescorpiões e alguns ácaros (BRUSCA, 2018). 

Aranhas e escorpiões são os aracnídeos mais conhecidos pelo público em geral e podem 

ser encontrados praticamente em todos os ambientes, seja antrópico ou não, como dentro de 

casa ou nos arredores. Estes animais vêm se tornando muito frequentes nos centros urbanos, e 

assim, aumentando os riscos de acidentes com humanos, a partir do contato com espécies 

nocivas. (ALMEIDA & MATOS, 2020). Em um estudo realizado por BRINGEL (2019), 

quando questionados aos alunos se em algum momento já haviam visto uma aranha ou 

escorpião em suas moradias ou na escola, a maioria dos alunos declarou ter visualizado algum 

desses animais. KELLERT (1993) também discutiu que as aranhas e os escorpiões se destacam 
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por possuírem uma fama negativa para com o homem, uma vez que geralmente são 

considerados animais perigosos e que causam aversão, devendo ser assim evitados. 

Segundo dados do estudo realizado por BRINGEL (2019), uma grande porcentagem 

dos alunos relatou desconhecer o significado de um aracnídeo, assim como a grande maioria 

disse nunca ter estudado o tema. Além disso, dentre os alunos entrevistados, 49% informaram 

que não saberia quais as medidas corretas a seguir em caso de picadas ocasionadas por um 

determinado aracnídeo, assim como uma grande porcentagem de alunos afirmaram que mataria 

um aracnídeo que estivesse no mesmo ambiente que o deles. Sendo assim, se faz necessário o 

conhecimento sobre os aracnídeos e as principais espécies que podem trazer nocividade aos 

humanos, principalmente no ambiente escolar onde muitos alunos desconhecem quais as 

espécies são de fato perigosas para os seres humanos e quais reações o veneno pode causar no 

organismo humano (ALMEIDA & MATOS, 2020). 

Apesar da relevância, muitos professores de Biologia acabam não dando muita 

importância ao tema, ocasionando um desconhecimento de fatores para identificação, 

tratamento e prevenção de picadas de aranhas e escorpiões. (BRINGEL, 2019). Esse fato 

também é discutido por Almeida e Matos (2020), que relata a escassez dos conteúdos em sala 

de aula, devido a necessidade de se cumprir uma determinada carga horária fazendo com que o 

estudo mais aprofundado sobre os aracnídeos e seus representantes seja repassado aos alunos 

de forma muito resumida, se limitando apenas ao conhecimento básico de estrutura corporal e 

hábitos ecológicos. BRINGEL (2019) traz dados que mostram que 66% dos estudantes 

entrevistados declararam sequer conhecer a relevância de escorpiões e aranhas para a natureza. 

Esse ponto é importante destacar, uma vez que a maioria dos aracnídeos são inofensivos para 

os humanos e são importantes na natureza, uma vez que como predadores, atuam no controle 

da cadeia alimentar, e num contexto mais urbano, atuam no controle de insetos daninhos 

(HICKMAN, 2016). 

Ao analisar os aracnídeos, há vários aspectos de importância biológica, médica e 

econômica do grupo, além da possibilidade da visualização alguns desses animais, seja de 

forma presencial prática ou com utilização de outros recursos didáticos, o que poderia elevar 

significativamente o interesse dos alunos com relação ao tema (LIMA, 2019). E esse fato pode 

ser determinante na geração de uma sensibilização dos alunos quanto ao conteúdo trabalhado. 

Acrescente-se a isso o fato de que o conhecimento mais aprofundado dos 

alunos os levaria a ter um novo olhar para com estes animais. Sabendo de suas 

funções, da potencialidade real de seus riscos e de suas utilizações, poderá ser 
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criado neles um olhar de respeito e vontade de preservação dos mesmos e de 

seus respectivos habitats (LIMA, 2019, p. 20) 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), o ensino de Biologia 

deve promover o desenvolvimento de posturas e valores pertinentes às relações entre os seres 

humanos, entre eles e o meio, entre o ser humano e o conhecimento, contribuindo para uma 

educação que formará indivíduos capazes de realizar ações práticas, fazer julgamentos e de 

tomar decisões que estejam relacionadas com processos que envolvem a vida (BRASIL, 2000). 

E pensando nesse aspecto ecológico para o ensino, surgem determinadas orientações para o 

planejamento de atividades em sala de aula. 

O objetivo educacional geral de se desenvolver a curiosidade e o gosto de 

aprender, praticando efetivamente o questionamento e a investigação, pode ser 

promovido num programa de aprendizado escolar. Por exemplo, nos estudos 

das relações entre forma, função e ambiente, que levam a critérios objetivos, 

através dos quais os seres vivos podem ser agrupados. Ao estudar o indivíduo, 

estar-se-á estudando o grupo ao qual ele pertence e vice-versa; o estudo 

aprofundado de determinados grupos de seres vivos em particular – anatomia, 

fisiologia e comportamentos (BRASIL, 2000) 

Ainda segundo os PCN’s (2000), uma gama de competências e habilidades devem ser 

desenvolvidas pelos estudantes. Dentre elas, há uma que solicita que o estudante seja capaz de 

descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, tanto em observação em 

microscópio ou a olho nu. Com isso, faz-se necessário que as aulas de Biologia destaquem o 

ensino dos seres vivos e o ambiente de modo que atraiam os estudantes para o engajamento no 

desenvolvimento do conteúdo. 

Pensando em momentos de observação dos seres vivos e do ambiente, podemos destacar 

as aulas de campo. No que se refere às aulas de Biologia, a visita aos vários ecossistemas, 

ambientes e habitats específicos de determinados organismos pode oferecer um contato mais 

direto com esse conhecimento, além de proporcionar melhor entendimento da compreensão do 

ambiente natural (MARANDINO et al.  2009).  

As aulas de campo podem ser utilizadas para o desenvolvimento de diferentes 

competências nos estudantes. De acordo com Fernandes (2007), atividades de campo podem 

trazer ganhos em relação à sociabilidade, como o trabalho em equipe e o relacionamento entre 

alunos e professores, assim como ganhos afetivos que podem promover uma melhor 

aprendizagem dos conteúdos. Por fim, os ganhos com relação a afetividade, como o 

desenvolvimento de valores e atitudes que são favoráveis à conservação ambiental. 
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A Base Nacional Comum Curricular (2018), que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica, também define temas relacionados ao ensino de 

zoologia no ensino médio. Dentre as diferentes competências, está presente o estudo da 

biodiversidade, para que os alunos discutam a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade e avaliar os efeitos de ações humanas na natureza (BRASIL, 2018) 

 Com isso, propõe-se neste trabalho inserir um estudo sobre as características e a 

importância dos aracnídeos na natureza, através de uma sequência de aulas que tem como 

objetivos principais o reconhecimento de diferentes representantes do grupo dos aracnídeos, 

inofensivos e perigosos ao ser humano e sua importância na natureza, sensibilizando para as 

questões de conservação de sua diversidade. 

Segundo o Currículo do Estado de São Paulo (2020), a seleção dos conteúdos de 

Biologia deve ter a pretensão de que, por meio dos estudos biológicos, o estudante possa se 

apropriar de diferentes conceitos, entre eles compreender os diversos aspectos relacionados à 

biodiversidade, com a análise das características dos diferentes grupos de seres vivos, seu valor 

intrínseco, sua preservação e soluções possíveis e necessárias para a manutenção da vida. (SÃO 

PAULO, 2020). Partindo da discussão aqui exposta, a sequência didática aqui apresentada 

propõe um estudo mais aprofundado da Classe Arachnida, por meio de aulas expositivas e 

discussão em sala de aula, considerando os conhecimentos prévios dos alunos, além de uma 

aula externa para explorar o conteúdo estudado teoricamente, colocando os alunos frente a 

frente com o ambiente e os aracnídeos. A seguir, será apresentado com mais detalhes como se 

dará a aplicação da proposta didática de Biologia com a temática sobre os aracnídeos. 

 

7.1 Sequência didática: Conhecendo a Classe Arachnida 

 

Tema: Quem são os aracnídeos? 

Disciplina: Biologia 

Ano: 2º ano do Ensino médio 

Número de aulas: 6 aulas de 50 minutos  

 

Objetivos gerais: 

 

● Compreender a morfologia e diversidade dos aracnídeos; 
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● Sensibilizar quanto à importância ecológica dos aracnídeos; 

● Desmistificar a visão negativa dos aracnídeos existentes na percepção dos alunos; 

● Propor ações de divulgação de informações sobre a classe Arachnida para a comunidade 

escolar.  

 

Aula 1: Conhecimentos prévios - Quem são os aracnídeos? 

 

Objetivos específicos: 

 

● Reconhecer indivíduos que fazem parte da Classe Arachnida; 

● Associar diferentes aracnídeos à classe a partir de características morfológicas; 

● Discutir as atitudes humanas perante a presença de aracnídeos. 

 

Metodologia: 

 

Como forma de identificar o conhecimento dos alunos em relação aos aracnídeos, será 

realizada uma atividade, em grupo, na qual os alunos irão visualizar imagens de indivíduos 

integrantes do grupo dos aracnídeos, e devem reconhecê-los e discutir as suas características. 

Na mesma atividade, o grupo deve trazer situações em que estiveram em contato com os 

invertebrados e a reação que tiveram ao presenciar tais aracnídeos. Após realizarem a atividade, 

o professor deve organizar um momento de troca entre os grupos, garantindo que todas as 

dúvidas sejam atendidas. Com isso, os alunos serão introduzidos na temática da sequência de 

aulas que serão ministradas.  

Para a próxima aula, solicite aos alunos que conversem com familiares e amigos sobre 

os aracnídeos que eles conhecem, se alguém passou por acidentes com esses invertebrados e o 

que fazem ao presenciar um aracnídeo no ambiente em que está. Os dados dessa atividade 

devem ser apresentados na próxima aula. 

 

Materiais necessários: 

 

- Papel e lápis 

- Lousa e giz 

 

Avaliação: 



35 
 

 

 

A avaliação da atividade será por meio da resolução da atividade e participação dos 

alunos na discussão da aula. 

 

Aula 2 e 3: Caracterizando os aracnídeos 

 

Objetivos específicos: 

 

● Reconhecer e identificar as principais características dos aracnídeos; 

● Compreender a diversidade de espécies de aracnídeos que existem no Brasil; 

● Desmistificar a visão negativa dos alunos sobre os aracnídeos; 

● Perceber a existência de organismos inofensivos dentro da classe Arachnida. 

 

Metodologia: 

 

 A aula será expositiva dialogada, na qual será apresentado aos alunos as principais 

características da Classe Arachnida. Inicie a aula com uma breve conversa sobre a discussão da 

aula anterior e, em seguida, solicite que os alunos apresentem os resultados da pesquisa sobre 

os aracnídeos, que foi indicada na aula anterior. 

 Na sequência da aula apresente alguns slides e vídeos com as principais características 

morfológicas, comportamentais e a importância médica dos aracnídeos, como situações de 

acidentes causados por aranhas e escorpiões. Os slides devem ser compostos principalmente 

por imagens, para facilitar a visualização dos alunos. Além disso, os alunos devem realizar 

anotações na Ficha Arachnida (anexo), como forma de registro das informações principais do 

grupo que serão utilizadas na construção do trabalho final. Essa ficha deverá ser entregue aos 

alunos no início da aula. 

 A próxima etapa da aula deverá ser introduzida a partir da seguinte questão: “Todos os 

aracnídeos são perigosos?” A partir dessa questão será apresentado à turma todos os principais 

aracnídeos existentes, com ênfase nos opiliões, aracnídeo esse que talvez seja desconhecido 

pela turma. Indique as principais características do invertebrado, mostrando que esses animais 

são inofensivos e bastante diversificados aqui na Mata Atlântica, podendo inclusive indicar que 

é bastante possível encontrar opiliões na cidade de Diadema e de São Paulo, principalmente no 

período noturno. 
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 Como última etapa da aula, apresente à turma o projeto final que a turma construirá em 

conjunto. Os alunos deverão construir materiais de divulgação sobre os aracnídeos e divulgar 

para toda a escola e a comunidade. Para isso, deverão reunir as principais informações das aulas, 

fotografar os aracnídeos e o habitat em que estão na aula de campo (aula 4) e realizarem 

pesquisas em livros e sites científicos. O trabalho deverá ser realizado em grupo de até 5 alunos, 

e poderá ser na forma de cartazes, desenhos, vídeos, panfletos, podcasts ou outra opção de 

escolha do grupo e conversada com o professor. 

 

Materiais necessários: 

 

- Computador 

- Projetor 

- Ficha Arachnida impressa 

 

Avaliação: 

 

A avaliação da atividade será baseada na participação dos alunos na discussão da aula 

e no preenchimento da ficha. 

 

Aula 4: Aula externa - Em contato com os aracnídeos 

 

Objetivos específicos: 

 

● Visualizar diferentes espécies de aracnídeos; 

● Identificar as principais características morfológicas e comportamentais dos diferentes 

aracnídeos observados; 

● Investigar o ambiente no qual os aracnídeos habitam; 

● Registrar informações a partir das práticas realizadas na aula e das explicações dos 

professores/monitores. 

 

Metodologia: 
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A quarta aula da sequência se refere à uma atividade externa. Para a realização deste 

momento é necessário um contato do professor com o local para agendar e organizar a 

realização da ação. A escolha do local para a aula prática é o Parque Ecológico Imigrantes. 

 

- Caracterização do Parque Ecológico Imigrantes 

 

O Parque Ecológico Imigrantes é um espaço dedicado ao estudo, preservação e 

contemplação do bioma presente em seu interior: a Mata Atlântica. O PEI tem como principal 

objetivo educar e preservar o ambiente por meio do conceito de desenvolvimento sustentável, 

respeitando os princípios socioambientais, uma vez que a inclusão social está relacionada 

intimamente com a conservação do meio ambiente. O parque apresenta uma área de 484 mil m² 

de mata preservada, localizado no km 34,5 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do 

Campo. 

 

- Caracterização da visita monitorada e atividades realizadas na aula no Parque Ecológico 

Imigrantes 

 

 O PEI conta com a possibilidade de receber escolas para visitação em seu espaço, sendo 

necessário um agendamento prévio. Existem diversas atrações em sua localização, como 

atividades de educação ambiental, visitação a animais da Mata Atlântica, trilhas e 

bioconstrução. Para a realização de aulas temáticas no local, os responsáveis pelo agendamento 

coletam informações dos visitantes e passam essas informações aos monitores, que serão 

responsáveis por guiar o grupo durante a visita e garantir a segurança de todos com relação ao 

ambiente. 

Os alunos devem acompanhar as informações dadas pelos monitores e o professor pode 

contribuir com informações mais direcionadas ao tema da atividade, que são os aracnídeos e o 

seu ambiente. Os alunos devem participar ativamente da ação, podendo realizar perguntas e 

comentários. Além disso, devem registrar informações sobre o ambiente e as espécies de 

aracnídeos encontradas na ficha do grupo, assim como tirar fotos para realizar o trabalho final. 

 

Informações retiradas do site do Parque Ecológico Imigrantes 

(https://parqueecologicoimigrantes.org.br/). Acesso em 19 de julho de 2021. 

 

Materiais necessários: 
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- Ficha Arachnida 

- Celulares e/ou câmeras fotográficas 

 

Avaliação: 

 

A avaliação da aula se dará pela participação e envolvimento dos alunos nas atividades 

realizadas em campo, assim como a coleta de informações e imagens para o produto final e o 

trabalho em equipe. 

 

Aula 5 e 6: Divulgação de informações sobre os aracnídeos 

 

Objetivos específicos: 

 

● Compartilhar os conhecimentos adquiridos nas aulas e atividades práticas sobre os 

aracnídeos; 

● Selecionar informações relevantes para divulgação; 

● Desmistificar a visão negativa das pessoas sobre os aracnídeos;  

● Produzir e compartilhar materiais de divulgação científica em relação aos aracnídeos. 

 

Metodologia: 

 

Para o fechamento da sequência de aulas sobre os aracnídeos, será realizada a 

construção de materiais informativos sobre a classe, para fins de divulgação das informações 

aprendidas nas aulas. O professor deverá relembrar a atividade aos alunos e os objetivos da 

mesma, que consiste em divulgar informações sobre os principais representantes do grupo dos 

aracnídeos, suas principais características, sua importância ecológica e apresentar exemplares 

de animais que sejam inofensivos, contribuindo assim para afastar a visão negativa das pessoas 

sobre os pequenos invertebrados. 

Os alunos deverão se reunir em grupos de até cinco alunos e irão planejar a melhor 

forma de realizar o trabalho. O professor atuará neste momento como um mediador da turma 

na construção dos trabalhos, delimitando os temas e estratégias e auxiliando em possíveis 

dúvidas. Além disso, é o responsável por entregar aos alunos os materiais disponíveis para 

realização dos trabalhos, como cartolinas e folhas sulfite, além de computadores para pesquisa 
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e/ou montagem do material do grupo. Para auxiliar na construção do material, os alunos devem 

utilizar a sua ficha Arachnida, que contém muitas informações relevantes sobre a classe, as 

fotografias que foram registradas na aula de campo, além de livros ou sites científicos da 

internet. 

Após a construção do material, os alunos deverão compartilhar o seu trabalho com a 

turma, assim como disseminar da maneira que for possível pela escola e pelas pessoas do seu 

convívio. Desta forma, poderão compartilhar informações essenciais sobre organismos 

presentes no dia a dia das pessoas, contribuindo para a conservação ecológica das espécies de 

aracnídeos existentes no ambiente natural. 

 

Materiais necessários: 

 

- Cartolinas e folhas de sulfite 

- Canetas, lápis, lápis de cor 

- Ficha Arachnida preenchida 

- Material para pesquisa (livros, celulares, computadores) 

 

Avaliação: 

 

A avaliação desta etapa consistirá na realização do trabalho em grupo, com enfoque na 

participação dos alunos e na criação e divulgação das informações sobre os aracnídeos. 

 

Resultados esperados com a aplicação da sequência didática: 

 

A sequência didática apresenta um projeto que aborda as principais características e 

diversidade dos aracnídeos, principalmente os existentes na Mata Atlântica, com uma visão 

geral de conservação das espécies e do ambiente em que vivem. Com a aplicação dessa 

sequência didática com proposta de aula externa, na qual os alunos tenham contato com material 

in vivo e com o habitat, e cumprindo as competências previstas em documentos norteadores da 

educação do Estado de São Paulo e no Brasil, espera-se que os estudantes possam ter uma 

aprendizagem do tema de uma forma mais engajadora e significativa. 

 Ao final da aplicação, espera-se que os alunos tenham identificado a importância da 

existência do grupo na natureza, e que há muitos representantes e espécies completamente 

inofensivas ao ser humano, e com isso, tenham atitudes ecologicamente positivas, sendo peças 
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importantes na conservação e preservação do ambiente e das inúmeras espécies de aracnídeos 

que habitam o nosso planeta. 
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9. APÊNDICES 
 

Apêndice A: Ficha Arachnida 
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