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Figura 1. Esquema do arranjo dos tipos de substrato na bandeja conforme foi utilizado no experimento.
Círculos maiores representam o substrato com areia grossa, os círculos menores representam o substrato
com areia fina. A linha tracejada representa a intersecção entre os dois tipos de substrato, onde as larvas
de formiga-leão foram liberadas. A linha contínua representa as divisórias usadas para separar os
compartimentos.
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O diâmetro médio dos funis

funil no substrato de areia fina, 6 (10%)
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0,091

1

0,153

0,696

Resíduo
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Figura 2. Variação no diâmetro dos funis construídos por larvas da formiga-leão Myrmeleon brasiliensis
em substratos de duas granulometrias, areia fina (fino) e grossa (grosso). Os quadrados centrais
representam as médias e as barras representam intervalo de 95% de confiança.
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de canibalismo e também se o diâmetro

as coisas dão errado... a culpa, é

do funil construído pelas larvas diminui

minha... Valew gente, obrigado por

como aumento da granulometria do

tudo!

substrato.
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