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Utilizamos as copas de Eschweilera

Neste estudo buscamos responder

tenuifolia (Berg.) Miers (Lecythidaceae),
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como modelos de ilhas. Usamos apenas uma
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espécie de planta no estudo para minimizar

Posteriormente, separamos as aranhas em

variações entre as arquiteturas das árvores.

morfoespécies e calculamos a riqueza para

Escolhemos oito copas de árvores ao longo

cada ilha. Para testar se a riqueza é maior em

do curso do rio, incluindo o máximo de

copas mais altas, realizamos uma regressão

variação na altura da copa emersa possível

múltipla

(baseado em estimativas visuais de altura

resposta), altura (variável preditora) e área

das copas em relação ao nível da água).

da copa (covariável). Para testarmos se

Amostramos as árvores localizadas a uma

copas mais baixas eram subconjuntos das
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copas mais altas, construímos uma matriz de

garantir que elas possuíssem a mesma

presença e ausência das morfoespécies nas

capacidade de colonização pelas aranhas,

ilhas e fizemos uma análise de aninhamento.

uma vez que a partir dessa distância a

Essa análise gera um valor de temperatura
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(Gonçalves et al. 2008). Em cada árvore,
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medimos o perímetro da copa, a altura da

valor da temperatura encontrado ocorrer ao

árvore exposta sobre a lâmina d’água e a

acaso, realizamos 1000 aleatorizações com

altura máxima atingida pela água nos

reposição da ocorrência das aranhas entre as

troncos das árvores para obter a altura da

diferentes copas.

relacionando

riqueza

(variável

copa das árvores que ficaram expostas
durante o pico de inundação. Obtivemos a

Resultados
As alturas das copas das árvores

altura emersa a partir da altura acima da
lâmina da água menos a altura máxima na

da altura máxima atingida pela água no pico

última cheia.
Para padronizar o esforço amostral
proporcionalmente ao tamanho da unidade
amostral, fizemos um evento de coleta a
cada seis metros de perímetro da árvore. Em
cada evento, chacoalhamos manualmente 30
vezes os galhos e coletamos as aranhas com
uma

bandeja

variaram entre 0,4 m abaixo e 5,8 m acima

de

50

cm

x

35

cm.

da cheia. Encontramos 30 morfoespécies de
aranhas,

com

variação

de

3

a

15

morfoespécies por copa. Não encontramos
relação da riqueza de espécies de aranhas
com a altura das copas (F(2,5)=8,06; p=0,37;
figura 1). Também não observamos um
padrão

de

distribuição

aninhado

na

comunidade (temp=38,9 ºC; p=0,42)
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Figura 1. Relação entre a altura da copa de Eschweileria tenuifolia emersa no pico da cheia e os resíduos da
regressão linear entre riqueza de aranhas e área da copa no arquipélago de Anavilhanas, Brasil.

permaneceram

Discussão
Não encontramos evidências de que

nas

ilhas

parcialmente

emersas.

o pulso de inundação afeta a riqueza de

Talvez a predação entre as espécies

aranhas em ilhas com diferentes alturas de

de aranhas nas copas seja responsável pela

inundação, nem que as comunidades de

similaridade de riqueza de espécies. Como

árvores mais inundadas sejam subconjuntos

as espécies de aranhas migram verticalmente

das

comunidades

de

árvores

menos

para as regiões mais altas à medida que o

sugere

que

existem

nível da água sobe (Höfer 1997), é possível

mecanismos mantendo a riqueza de aranhas

que haja um adensamento de espécies e de

de forma similar em ilhas sujeitas a

indivíduos nesses locais. Conseqüentemente,

diferentes níveis de inundação e que as

a intensidade de predação entre as aranhas

recolonizações

não

nas comunidades deve aumentar, uma vez

exclusivamente

por

inundadas.

Isso

são

realizadas

espécies

que

que o aumento da densidade populacional
aumenta a chance de encontros entre
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predador e presa. Neste contexto, esperamos

estabelecimento de novas espécies devido a

que as aranhas com maior tamanho corporal

predação das aranhas pequenas que atinjam

sejam predadoras de aranhas menores (Wise

essas ilhas. A partir desse momento, as

1993).

colonizações podem deixar de ser aleatórias
A ausência de um padrão aninhado

também pode

à

que estudos futuros investiguem se copas

predação entre aranhas. As aranhas maiores

mais altas apresentam uma proporção maior

podem

menores

de aranhas predadoras do que aranhas

impedindo seu estabelecimento nas copas

presas. Como aranhas maiores podem ser

maiores. Assim, os únicos sítios que

predadoras mais eficientes (Wise 1993),

estariam disponíveis para a colonização das

espera-se que em copas menos sujeitas ao

aranhas menores seriam as copas recém

nível da inundação as aranhas apresentem

emersas que estão desabitadas. Portanto, é

um tamanho médio do corpo maior quando

possível que a metacomunidade esteja

comparadas com aranhas presentes em copas

compartimentalizada. As copas maiores

de árvores mais sujeitas ao pulso de

seriam habitadas por aranhas maiores e as

inundação.

predar

ocorrer

as

em resposta

e passam a ser determinísticas. Sugerimos

aranhas

copas menores por aranhas de ambos os
tamanhos que eventualmente cheguem a
esses locais.
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