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RESUMO
A complexidade estrutural do hábitat de aranhas construtoras de teias pode estar correlacionada à colonização. Por 

causa da escassez de estudos experimentais sobre este tema, o presente trabalho teve por objetivo verificar o padrão 

de colonização por aranhas construtoras de teias, em macro-hábitats e micro-hábitats artificiais, em uma passarela do 

Hotel-Fazenda Passo do Lontra, em Miranda, MS. Observou-se que o macro-hábitat complexo foi colonizado mais 

rapidamente, assim como os micro-hábitats com três pontos de apoio. 
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1        INTRODUÇÃO

Aranhas são invertebrados predadores 

generalistas, de ampla distribuição, dominantes 

na maioria dos ecossistemas terrestres. Ocorrem 

desde as ilhas do Ártico até as regiões desérticas, 

podendo-se dizer que conquistaram todos os ni-

chos ecológicos possíveis sobre a Terra (WISE, 

1993; FOELIX, 1996). Por isso, a compreensão das 

características que influenciam sua distribuição é 

relevante para um entendimento mais detalhado 

das teias alimentares e para a maximização de seu 

potencial como agente de controle biológico (RIE-

CHERT; LOCKLEY, 1984). Adequadas para estudos 

ecológicos são localmente abundantes em termos 

de indivíduos e taxas (HATLEY; MACMAHON, 

1980), além de apresentarem uma escolha ativa 

de hábitats (RIECHERT; GILLESPIE, 1986). 

Aranhas construtoras de teias são predadores 

senta-espera que usam armadilhas para capturar suas 

presas (VENNER; PASQUET; LEBORSME, 2000). Os 

riscos (predação ou parasitismo) e os custos energéticos 

(produção da seda), além do tempo requerido para a 

construção da teia, associados à baixa capacidade de 

dispersão dessas aranhas, limitam suas habilidades em 

amostrar diferentes hábitats em busca de um local de 

forrageamento ótimo (VENNER; PASQUET; LEBOR-

SME, 2000). Diante dessas restrições, a utilização 

de fatores relativamente fáceis de um animal avaliar 

(MCNETT; RYPSTRA, 2000) aumenta a probabilidade 

de um estabelecimento bem-sucedido e maximiza 

os ganhos energéticos, o crescimento e o sucesso re-

produtivo (VENNER; PASQUET; LEBORSME, 2000). 

Esses fatores atuam como indicadores da disponibili-

dade de recursos, predadores e/ou competidores no 

ambiente, uma vez que podem estar relacionados à 

abundância e à diversidade de espécies, em uma área 

(ANDOW, 1991; HECK ; CROWDER, 1991; UETZ, 

1991). Nesse sentido, a complexidade estrutural do 

hábitat tem se mostrado bastante relevante em vá-

rios estudos (ver COLEBOURN, 1974; ROBINSON, 

1981; MCNETT; RYPSTRA, 1986). 

A dificuldade de descrever a complexida-

de estrutural da vegetação de uma forma biolo-

gicamente significativa pode ser, em parte, a res-

ponsável pela escassez de trabalhos experimentais 

(COLEBOURN, 1974). Estes são considerados 

críticos para o entendimento dos aspectos do am-

biente aos quais as aranhas respondem (UETZ, 

1991; WISE, 1993, RYPSTRA et al. 1999). Diante 

do exposto, este trabalho teve por objetivo verifi-

car o padrão de colonização por aranhas constru-

toras de teias, em duas diferentes estruturas ge-

ométricas artificiais, influenciadas por ambientes 

qualitativamente diferentes. A hipótese levantada 

foi a de que os ambientes mais complexos apre-

sentariam colonização mais rápida. 

2        METODOLOGIA 

Os dados foram coletados em uma passarela 

situada no Hotel-Fazenda Passo do Lontra, em Miranda, 

MS, nas proximidades da Base de Estudos do Pantanal 

(BEP/UFMS), no dia 4 de agosto de 2003. Observou-

se a colonização por aranhas construtoras de teias em 

duas diferentes escalas: macro e micro-hábitats. 

A definição de macro-hábitat engloba uma 

divisão qualitativa do ambiente adjacente à passarela 

e considera que parte desta passarela está sobre uma 

região que apresenta apenas vegetação e outra, que 

além da vegetação, apresenta uma área de inunda-

ção. Essas duas regiões da passarela foram considera-

das menos e mais complexas, respectivamente. A re-

gião da passarela que apresenta a área de inundação 

foi considerada mais complexa, por ser um ambiente 

distinto e por concentrar um número de insetos re-
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lativamente maior do que o restante da passarela. 

Dessa forma, considerando que a maior disponibili-

dade de recursos nessa região é um fator importante 

para determinar a sua ocupação, justifica-se o fato 

de considerá-la a mais complexa. 

O micro-hábitat (PINTO-COELHO, 2002), 

por sua vez, corresponde a estruturas da passare-

la onde, efetivamente, as aranhas atam suas teias. 

Os micro-hábitats também foram divididos quan-

to à complexidade, de acordo com o número de 

apoios fornecidos para a fixação da teia: micro-

hábitats com três pontos foram considerados mais 

complexos do que aqueles que forneciam apenas 

dois pontos (FIGURA 1). 

Às onze horas da manhã foram removidas 

todas as teias da passarela. Ressalta-se que esta é 

uma atividade comumente realizada por funcioná-

rios do hotel, significando que implica que as ara-

nhas reconstroem suas teias diariamente. Posterior-

mente, foram realizados quatro monitoramentos 

das 16h30 às 22h30, por causa do padrão de ati-

vidade crepuscular dessas aranhas (FOELIX, 1996), 

em intervalos de duas horas. Os micro-hábitats fo-

ram verificados quanto à ausência ou presença de 

teias em 40 réplicas localizadas no macro-hábitat 

mais complexo e 40, no menos complexo. Cada ré-

plica era composta de dois tipos de micro-hábitats 

estudados (FIGURA 1). Como em Rypstra (1986), 

o grupo todo de aranhas foi considerado como 

uma unidade, uma vez que o objetivo do estudo 

foi verificar a ocupação dos sítios em função de sua 

complexidade, independentemente da identidade 

taxonômica dos organismos envolvidos. Os dados 

tabulados estão ilustrados na Figura 1.

Figura 1. Esquema representando os micro-hábitats 
na passarela do Hotel-Fazenda Passo do 
Lontra, Miranda, MS: a) com dois pontos 
de apoio e b) com três pontos de apoio; a 
+ b = 1 réplica.

3        RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos indicaram o se-

guinte padrão de colonização: a) o macro-hábi-

tat complexo (vegetação + área de inundação) 

foi colonizado mais rapidamente, e, ao final 

das observações, todas as amostras haviam sido 

colonizadas; (b) no macro-hábitat simples (so-

mente vegetação), a colonização foi mais lenta 

e não ocorreu na totalidade das amostras; (c) 

nos micro-hábitats com três pontos de apoio a 

taxa de colonização foi maior e mais rápida, in-

dependente do macro-hábitat a que estava rela-

cionado (FIGURA 2). 
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Muitos estudos têm demonstrado que há 

alguma relação entre a diversidade de aranhas e 

a diversidade estrutural do hábitat (e.g. ROBIN-

SON, 1981; GREENSTONE 1984; RAIZER, 2001; 

RYPSTRA, 1986; DENNIS; YOUNG; GORDON, 

1998; HALAJ; ROSS; MOLDENKE, 1998). Entre 

eles destaca-se o trabalho de Mcnett; Rypstra 

(2000). Estes autores observaram que a propen-

são da aranha de teia-orbicular Argiope trifasciata 

em construir uma teia em um determinado lo-

cal está claramente relacionada à complexidade 

vegetacional. Desta forma, a abundância natural 

de aranhas foi correlacionada à medida dos pon-

tos de apoio da teia ou complexidade estrutural 

do hábitat. Nesse sentido, embora o presente 

trabalho não tenha analisado a abundância de 

aranhas, foi encontrada uma tendência indican-

do que estruturas que fornecem maior número 

de pontos de apoio são colonizadas mais rapida-

mente. Ainda segundo Mcnett e Rypstra (2000), 

aranhas anexam uma grande proporção dos seus 

fios de reboque às estruturas mais complexas do 

que às menos complexas, tal como encontrado 

neste estudo. 

4        CONCLUSÃO

A colonização observada nos micro-hábi-

tats pode indicar que a complexidade estrutural 

do hábitat é um fator importante na determina-

ção da escala de ocupação dos ambientes (UETZ, 

1991). Tal fato vai ao encontro de alguns estudos 

sobre comunidades de aranhas, reforçando a idéia 

de que a estrutura do hábitat/vegetação, a disponi-

bilidade de presas e o ambiente físico (RYPSTRA, 

1986) são fatores importantes para a estruturação 

de comunidades de aranhas.

Figura 2. Variação da presença de teias por ponto de amostragem em função do tempo, em relação às escalas 
de macro e micro-hábitat.
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ABSTRACT
Habitat structural complexity of web spiders can be 

correlated to the settling.  Being scarce studies in this 

direction, this work verified the standard of settling by 

web spiders in macrohabitats and artificial microhabitats 

by one bridge of the Hotel Fazenda Passo do Lontra, 

Miranda, MS. It was observed that the complex 

macrohabitat was colonized more quickly as well as 

microhabitats with three web attachment points.
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