É dos pequenos que elas gostam mais? As maiores fêmeas de
Micrathena sp. (Araneae:Araneidae) estão associadas aos machos
menores
Alêny Lopes Francisco

com a fêmea fertiliza a maior parte de

Introdução
O

reprodutivo

seus ovos (Eberhard et al. 1993). Em

diferencial entre indivíduos do mesmo

grupos no qual o tamanho dos machos é

sexo é um dos fatores que determina a

variável,

seleção sexual, devido às diferentes

provavelmente terão maior sucesso de

formas de acesso aos parceiros sexuais

cópula (Shuster & Wade 2003 apud

(Andersson 1994). A seleção sexual

Chelini 2009).

pode

sucesso

ocorrer

através

de

os

machos

maiores

dois

A qualidade desses machos

mecanismos. Na seleção inter-sexual, os

como parceiros sexuais geralmente está

indivíduos de um sexo selecionam

associada

parceiros com um caráter específico. Na

condição

seleção intra-sexual, a seleção do

comportamento de corte e velocidade de

caráter é baseada em diferenças na

maturação sexual (Andersson 1994,

habilidade de indivíduos de um mesmo

Clark & Morjan 2001, Vanacker et al.

sexo em competir diretamente por

2004). Machos mais fortes e com

indivíduos do sexo oposto (Shuster &

estruturas como pedipalpos e quelíceras

Wade 2003 apud Chelini 2009).

mais

a

fatores

física,

como

tamanho

desenvolvidos

terão

idade,

corporal,

melhor

Na maioria dos animais, os

condições de lutar e vencer uma disputa

machos são responsáveis pela seleção

pela fêmea (Clark & Morjan 2001,

intra-sexual

pelo

Vanacker et al. 2004). Já as fêmeas são

comportamento de seleção inter-sexual

ornamentadas para atrair os machos.

(Berglund

Esse

Esse é o caso de Micrathena sp., em que

comportamento de seleção de machos e

as fêmeas possuem abdômen grande,

fêmeas ocorre em várias espécies de

com coloração preta e laranja e os

aranhas. Os machos lutam pela guarda

machos são consideravelmente menores

das

que as fêmeas e de cor marrom, sem

e

et

as

al.

parceiras

fêmeas

1996).

reprodutivas,

principalmente nas espécies em que o
esperma do primeiro macho a copular

nenhuma ornamentação.

Por causa dessas características
diferentes entre machos e fêmeas de

precipitação anual média é de 2.100 mm
(RADAM BRASIL 1978).

Micrathena sp. eu investiguei como

Realizei a procura das teias na

esses casais são selecionados. Em

vegetação do baixio, seguindo o curso

situações de disputa pela fêmea, é

de um igarapé à procura de fêmeas com

esperado que o macho maior vença e

o macho em sua teia. As fêmeas de

escolha a fêmea maior (Andersson

Micrathena

1994). Por outro lado, se as fêmeas

orbiculares com três pontos de fixação,

selecionam os machos, é esperado que

sendo dois laterais e um inferior. Todos

elas

indivíduos

os machos encontrados estavam na

maiores por ser um indicativo de melhor

região periférica da teia. Quando não

qualidade (Andersson 1994). Portanto,

estavam em um dos pontos de fixação

independentemente

de

laterais, encontrei os machos em um fio

seleção, minha hipótese é que o

acima da teia da fêmea. Coletei o macho

tamanho corporal é o fator de seleção

e a fêmea em recipientes de plástico

entre os machos e as fêmeas em

com álcool. Posteriormente, tirei foto de

Micrathena sp. Uma vez que o sucesso

cada indivíduo na lupa e, com o

reprodutivo

programa Image Tool 3.0, mensurei o

copulem

com

do

selecione

os

processo

os

melhores

sp.

constroem

teias

parceiros, espero que quanto maior for o

comprimento

comprimento do cefalotórax da fêmea,

indivíduos coletados e adotei essa

maior

do

medida como tamanho corporal. Para

cefalotórax do macho de Micrathena sp.

avaliar a associação entre fêmeas

será

o

comprimento

do

cefalotórax

dos

maiores com machos maiores, analisei
os dados usando uma correlação de

Métodos
Realizei o estudo na Reserva
Florestal do Km 41 (2°24’ S-59°44’ O)
pertencente

ao

Projeto

Spearman

entre

o

tamanho

do

cefalotórax das fêmeas e dos machos.

Dinâmica

Biológica de Fragmentos Florestais

Resultados

(PDBFF-INPA), localizada a 80 Km ao

Coletei um total de 28 casais

norte de Manaus, AM, Brasil. A

de Micrathena sp., cujo comprimento

vegetação da região é caracterizada

do cefalotórax das fêmeas foi de

como Floresta Ombrófila Densa, cujo

2,20±0,18 mm (média±desvio padrão) e

dossel varia de 30 a 37 m de altura e a

dos

machos

1,46±0,13

mm.

O

comprimento do cefalotórax dos casais
1

de Micrathena sp. tiveram uma forte

tamanho corporal estão associadas aos

correlação

machos de menor tamanho corporal

negativa

(RS=-0,48;

p=0,009) no qual as fêmeas com maior

(Figura 1).
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Figura 1: Relação entre o comprimento do cefalotórax de machos e fêmeas de Micrathena sp.em uma
floresta de terra firme na Amazônia Central. A linha representa a reta estimada da correlação.

as

Discussão
A

associação

esperada

de

estratégias

provavelmente

estão

reprodutivas
ocorrendo

machos maiores de Micrathena sp. com

diferente do padrão esperado, em que

as fêmeas maiores não foi confirmada.

machos maiores têm maior sucesso

Os machos menores foram encontrados

reprodutivo.

na teia das fêmeas maiores, indicando

Uma estratégia que explique tal

que machos grandes nem sempre são

relação pode ser o comportamento

favorecidos na reprodução (Gribbin &

furtivo de aproximação do macho para

Thompson 1991). Para Micrathena sp.

não

ser

percebido

pela

fêmea,
2

diminuindo o risco de ser predado por

eventualmente

ela

de

podem ter vantagens na reprodução

acasalamento (Gonzaga 2007). Machos

quando conseguem evitar o confronto

menores podem provocar uma menor

com machos maiores.

e

aumentando

a

chance

indivíduos

menores

vibração na teia ao se aproximar da
fêmea. Com essa estratégia eles podem
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não pôde estar conosco, mas sua
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dedicação ao organizar o curso foi

al. 1978, Braby & New 1988). A
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estratégia da protandria será vantajosa
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recurso limitado. Os machos menores
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de Micrathena sp. que encontrei nas

em árduas coletas e construções de

teias, podem ter nascido mais cedo e

relatórios

tiveram a chance de procurar por

infindáveis.

fêmeas maiores sem a necessidade de

amigona Camila, mais conhecida como

disputá-las com os machos maiores.

Oferenda, que esteve ao meu lado desde

Estratégias

com
À

o

EFA.

discussões
minha

Aos

quase

mais

nova

de

o aeroporto, sempre foi minha vizinha

menos

de rede e me cativou com seu jeitinho

favorecidos por seleção sexual são

carinhoso e meigo, além do auxílio com

importantes para o entendimento dos

seus

mecanismos que interferem na seleção

assuntos

de parceiros. O fato de machos menores

pernambucano, que agora são minhas

de Micrathena sp. estarem associados a

best friends, Gabi, Kátia e Laura, as

fêmeas

pessoas mais “arrétadas”, carinhosas e

indivíduos

que

reprodutivas

para

podem

maiores

ser

indicou

que

conhecimentos
científicos.
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Ao
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