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Risco de predação



Seleção de sítio de forrageio



Seleção de sítio de forrageio



•Planta é o alimento

•Planta provê alimento

Plantas como sítio de forrageio



•Planta é o alimento

•Planta provê alimento

•Planta apenas como sítio

Plantas como sítio de forrageio



Aranhas e Plantas



Peucetia flava e Clidemia capitellata

Aranha – Peucetia flava –Oxyopidae
Planta – Clidemia capitellata - Melastomataceae



Peucetia flava

Aranha - lince
Cursorial
Gênero frequentemente associado com 
plantas com tricomas
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Compreender se há diferença na distribuição da 
aranha Peucetia flava entre folhas novas e velhas 

de C. capitellata

Objetivo
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Hipóteses

Dado que os organismos devem maximizar a 
obtenção de recursos

Dado que folhas novas retêm maior número de 
presas de P. flava

Hipótese 2: Peucetia flava preferem folhas novas de 
Clidemia capitellata como sítio de forrageio, quando 
comparadas com as folhas velhas.
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O que eu precisava:

•H1 : estimar presas disponíveis em folhas novas 
e velhas

1. Carcaças de artrópodes

2. Artrópodes vivos

•H2: contar aranhas em folhas novas e velhas



•Bairro do Guaraú, Peruíbe

•Transecto de 1,1 km

Local de estudo



Coleta de dados

• Vistoria de todas as moitas do 
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• Informação da folha onde a 
aranha estava
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• Teste qui-quadrado

•Pacote básico do R 

Análise dos dados
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Resultado – Hipótese 1

Teste qui-quadrado:

Teste 1: p < 0,001

Teste 2: p < 0,001
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Resultado – Hipótese 2

Teste qui-quadrado:

p < 0,001
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Discussão

Maior disponibilidade de recurso e menor custo de manipulação.

• Aranhas do gênero Peucetia tendem a consumir presas 
maiores que seu tamanho corpóreo

• Frequentemente associadas com plantas com tricomas/ 
viscosas



•Peucetia e planta: um caso de mutualismo?

Discussão

Aranha presente:
- Diminuição dos herbívoros 
- Diminui área foliar 
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Mas...



•Estudos futuros:

- Mutualismo entre P. flava e C.clitellata

- Experimento sobre custos de manipulação

•Outros trabalhos: preferência entre espécies de plantas

•Meu trabalho: preferência entre folhas de uma mesma 
espécie

Discussão



•Peucetia flava preferem folhas novas e mais pilosas de 
Clidemia capitellata

- maior densidade de tricomas

- retêm mais alimento e 

- podem facilitar a manipulação das presas.

Conclusão
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