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indivíduo
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parceiros reprodutivos e/ou tornando-o
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mais hábil em disputas com indivíduos
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poligínicas em que o tamanho dos

2007). Disputas entre machos podem
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machos maiores tenham maior sucesso

coloniais, cujos indivíduos formam teias
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(Blackenhorn 2005). Machos maiores
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(Andersson 1994).
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Tetragnathidae)
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morfologia, coloração, comportamento

comuns.
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guarda de parceiras reprodutivas e/ou

deslocada para as fêmeas. Além disto, o
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tamanho dos machos e o comprimento

em que o esperma do primeiro macho a

de sua perna parecem variar entre os

copular com a fêmea fertiliza a maior
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machos

determina
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competitiva.

transmitir sinais vibratórios produzidos
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diferença no tamanho da perna I dos
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comunicação com os outros indivíduos

Reserva do km 41 (02°24’ S; 59°44’ O),

do

ARIE Projeto Dinâmica Biológica de

comprimento da perna I fornece uma

Fragmentos Florestais, a cerca de 80 km

estimativa acurada do tamanho corporal

ao

Amazonas.

do macho (M.O. Gonzaga, com. pess.).

Realizei a coleta de dados durante a

Quando o agregado continha apenas um

estação seca, nos dias 26, 27 e 28 de

macho, coletei esse indivíduo e medi o

agosto de 2009. Aranhas dessa espécie

comprimento de sua perna I esquerda.

constroem seus agregados de teia sobre

Em agregados com mais de um macho,

a água, com os fios de sustentação

medi o caminho mais curto que cada
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das

portanto,

as
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disso,

o

de

para chegar às três fêmeas mais

Leucauge sp. encontradas ao longo de

próximas. No entanto, certos indivíduos

um transecto de aproximadamente 2,5

do agregado se locomovem bastante

km ao longo de um igarapé, entre 08h30

entre as teias orbiculares e sobre os fios

e as 16h. Considerei apenas agregados

guia, o que poderia influenciar a

de teias com os maiores eixos medindo

amostragem. A fim de minimizar o

até 2 m de comprimento e cuja altura

possível efeito destes deslocamentos

não ultrapassasse 1 m em relação à

pontuais, medi a distância entre machos

lâmina d’água. Essas características das

e fêmeas três vezes, a cada 10 min.

agregações me permitiam visualizar e

Finalmente, coletei todos machos e

determinar

medi suas pernas I esquerdas.

o

sexo

de

teias

agregado.

todos

os

indivíduos presentes no agregado sem

Se o tamanho determina a

danificar as teias nem manipular as

capacidade reprodutiva dos machos de

aranhas.

Leucauge sp., espero que: 1) em

Contei os indivíduos presentes
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classifiquei-os

quanto

de

teias
ao

agregados contendo um único macho, o

e

tamanho da perna I do macho está

sexo.

relacionado ao número de fêmeas

Indivíduos de Leucauge sp. parecem

presentes

no

agregado

e

2)

em
3

agregados contendo diversos machos, o

nos agregados contendo apenas um

comprimento da perna I dos machos

macho (média±dp=4,36±0,28).

está negativamente correlacionado à

Em agregados com um único

distância à qual cada um deles está das

macho, o número de fêmeas contidas no

fêmeas. Para testar minha primeira

agregado está relacionado ao tamanho

previsão, utilizei uma regressão linear

do

para associar o comprimento da perna I

r²=0,24). Entretanto, esse resultado foi

dos machos (variável preditora) ao

dependente de um único ponto extremo.

número de fêmeas (variável resposta).

Excluindo este ponto da análise o

Testei minha segunda previsão em

número de fêmeas contidas no agregado

agregados contendo mais de um macho,

não esteve associado ao tamanho do

comparando, com um teste t pareado, a

macho (F(1,23)=3,93; p=0,06, r²=0,11).

distância média à qual o menor e o

Em

maior macho do agregado estavam das

machos, um dos machos estava sempre

fêmeas.

mais próximo às fêmeas do que os

(F(1,23)=7,17;

macho

agregados

p=0,01,

contendo

diversos

demais. A média da diferença entre os
machos mais próximos e os machos

Resultados
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43

agregados,

26

mais

distantes

foi

de

29,07

cm

contendo um macho e diversas fêmeas,

(dp=16,75). No entanto, a distância do

12 contendo mais de um macho e

macho às fêmeas não estava associada

diversas fêmeas e cinco contendo

ao tamanho do macho (t=0,22; g.l.=10;

apenas fêmeas (duas a seis fêmeas).

p=0,83). Machos encontrados em um

Encontrei

mesmo

cinco

indivíduos

(quatro

agregado

tenderam

similares,

a

com

ter

machos e uma fêmea) isolados. O

tamanhos

o

comprimento da perna I dos machos

comprimento da perna I diferindo em

variou entre 4 mm e 4,9 mm nos

média 2,83 mm. Apenas em três dos 11

agregados contendo diversos machos

agregados encontrados a diferença no

(média ±dp=4,43±0,25) e entre 3,8 e 4,8

comprimento da perna I dos machos era
maior que 2 mm.
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Figura 1. Relação entre o número de fêmeas presentes em um agregado de teias de Leucauge sp.
contendo um único macho e o comprimento da perna I esquerda desse macho. Cada ponto representa um
macho. A reta representa o número de fêmeas esperado caso esta variável fosse totalmente explicada pelo
comprimento da perna I dos machos (número de fêmeas presentes no agregado=-15,4343+4,7003*x). O
ponto vazado corresponde ao valor extremo que foi posteriormente retirado da análise.

dutos (um duto de copulação e um duto

Discussão
O tamanho dos machos de

de fertilização), o que favorece a

Leucauge sp. parece não ter influência

fertilização dos ovos pelo esperma do

na sua capacidade competitiva, visto

primeiro macho a copular com a fêmea

que não está relacionado nem ao

(Eberhard et al. 1993). Sendo assim,

número de fêmeas que cada macho

assegurar a guarda de uma ou duas

consegue

fêmeas ou se aproximar de fêmeas sub-

monopolizar,

nem

à

proximidade entre os machos e as

adultas,

fêmeas de um mesmo agregado. É

copularam (Jackson 1986), pode ser

possível que a competição entre machos

vantajoso. Isto pode explicar o fato de

de Leucauge sp esteja associada a

que, em um agregado com mais de um

caracteres que independam do tamanho

macho, sempre existiram machos mais

dos machos.

próximos às fêmeas e machos mais

Aranhas do gênero Leucauge
possuem uma espermateca com dois

que

certamente

nunca

distantes. No entanto, visto que o
tamanho

dos

machos

não

foi
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relacionado à proximidade com as

esperada em qualquer sistema em que a

fêmeas, tamanho parece não ser um

razão

indicativo da capacidade competitiva

machos, os fatores associados a um

dos machos de Leucauge sp..

maior ou menor sucesso reprodutivo

Em artrópodes, animais cuja

nem

sexual

seja

sempre

enviesada

são

para

facilmente

estrutura externa do corpo não varia

identificáveis

entre os eventos de ecdise, o tamanho

Leucauge sp. parece ser uma espécie em

corporal

bom

que a competição por fêmeas não está

representativo da condição corporal do

diretamente relacionada ao tamanho

macho (Moya-Laraño et al. 2008). A

corporal dos machos. Estudos futuros

condição

é

poderiam investigar a influência de

dependente do seu estado nutricional e

outros fatores sobre o acesso dos

da quantidade de reservas acumuladas

machos às fêmeas, como a condição

no seu corpo (Moya-Laraño et al.

corporal e o tempo de residência. A

2008),

quando

influência da condição corporal sobre o

variassem, não causariam variação no

número de cópulas obtidas por cada

tamanho das aranhas Leucauge sp..

macho de um agregado, por exemplo,

Alternativamente,

pode

pode

não

corporal

fatores

ser

um

do

estes

em

macho

que,

aranhas,

o

(Clutton-Brock

fornecer

2007).

respostas

sucesso de um macho em uma disputa

complementares

está geralmente associado não somente

visando uma melhor compreensão do

ao tamanho dos competidores e à sua

sistema de acasalamento dessas aranhas.

às

deste

estudo,

condição corporal, mas também ao seu
tempo de residência e ao valor do
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