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1 INTRODUÇÃO:

O estudo de como os organismos se distribuem na natureza tem sido um dos grandes temas em investigações ecológicas
(Cain et al. 2014). A distribuição espacial dos animais é moldada por atributos intrínsecos e extrínsecos, como tolerância a fatores
abióticos, capacidade de dispersão, história natural e interações bióticas, os quais podem variar no tempo e no espaço (Wisz et al.
2012). Diferentes condições bióticas, como disponibilidade de recursos, presença de inimigos naturais e estrutura do substrato
influenciam a seleção de habitat pelos animais (Gonzaga et al. 2007). Terán-Juárez et al. (2020), por exemplo, demonstraram que a
escolha de microhabitats por lagartos pode ser condicionada pela vegetação e pela presença de rochas no ambiente. Diversos estudos
recentes também mostraram que a estrutura da vegetação desempenha importante papel na seleção de habitat por diversas espécies de
aranhas (Messas et al. 2014, Souza et al. 2015, Villanueva-Bonilla et al. 2017, 2020). Tais estudos são essenciais para que possamos
entender as estruturas das comunidades em diferentes ecossistemas.

Aranhas tem sido extensivamente utilizadas como organismo-modelo em pesquisas científicas por tratarem-se de um grupo
megadiverso, com aproximadamente 50 mil espécies descritas (World Spider Catalog 2022), amplamente distribuído em ambientes
terrestres e de fácil adaptação em ambientes controlados de laboratório (Gonzaga et al. 2007). Além de apresentarem interesse
econômico e médico, atuam como importante recurso alimentar para vertebrados e invertebrados, incluindo outras aranhas, bem como
agentes de controle de pestes em agrossistemas (Foelix 2011). Desta forma, aranhas são ótimos modelos em estudos ecológicos
relacionados à distribuição de espécies, seleção de habitats, dinâmica populacional e estrutura de cadeias alimentares (Gonzaga et al.
2017).

Para aranhas que vivem associadas à vegetação, uma única planta pode compor todo o seu habitat e, dessa forma, pequenas
alterações na arquitetura da planta podem afetar a estrutura da comunidade e a eficiência de forrageamento das aranhas (Souza &
Martins 2005). Dessa forma, a complexidade estrutural de plantas, relacionada à partes vegetativas (como galhos e folhas), à presença
de estruturas reprodutivas e à estruturas diferenciadas (como tricomas glandulares) determina a formação de abrigos, microclimas
adequados, pontos de ancoragem para a teia e estruturas protetivas, e influenciam a seleção de habitat e distribuição de aranhas
(Vasconcellos-Neto et al. 2017). Essa seleção adequada de um microhabitat tem importantes implicações para a construção de teias,
uma vez que pode afetar a frequência de intercepção de presas e de interações agonísticas com outras aranhas ou organismos,
podendo, também, expor aranhas à condições inadequadas, predadores e infecções por fungos (Souza et al. 2015). A maioria dos
estudos sobre interações aranha-planta envolvendo aranhas orbitelas foi conduzida em ambientes naturais (Vasconcellos-Neto et al.
2017) e ainda existe uma lacuna de conhecimento sobre como se dá a seleção de habitats por estas aranhas em ambientes
antropizados.

A distribuição das espécies de aranhas também envolve a seleção de habitats que contenham refúgios e estruturas protetivas.
De fato, as aranhas sofrem pressão seletiva por diversos grupos de predadores vertebrados, como aves e lagartos, e invertebrados
(Helsdingen 2011). Vespas do grupo de gêneros Polysphincta (ou vespas polisfinctíneas) são exclusivamente ectoparasitoides
cenobiontes de aranhas (Gauld & Dubois 2006) e possuem a rara habilidade de manipular o comportamento de construção de teias de
seus hospedeiros (Eberhard 2000). Aranhas orbitelas do gênero Leucauge (Tetragnathidae), por exemplo, são atacadas por vespas
ichneumonídeas do gênero Hymenoepimecis (Eberhard 2000, Gonzaga et al. 2015, Messas et al. 2017). Normalmente essas interações
são espécie-específicas, embora existam algumas exceções (veja Messas et al. 2017). Acredita-se que os parasitoides são capazes de
regular o desenvolvimento e o comportamento de seus hospedeiros ao injetar substâncias precursoras do hormônio responsável pela
ecdise, garantindo que o ciclo de vida do parasitoide não seja interrompido (Eberhard & Gonzaga 2019). Estudos sobre a interação
entre vespas parasitóides e aranhas são de extrema importância para entender a manipulação comportamental de hospedeiros, bem
como sua influência na dinâmica populacional e na seleção de habitats pelas aranhas.

O presente trabalho tem por objetivo investigar fatores bióticos que moldam a população da aranha orbitela Leucauge argyra
(Walckenaer, 1842) (Tetragnathidae) em uma área antropizada. A hipótese inicial é que a distribuição da L. argyra não é aleatória no
ambiente, sendo determinada pelo tipo e pela estrutura da vegetação. Desta forma, a predição é de que as aranhas irão ocorrer em
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maior frequência ou em uma determinada espécie de planta hospedeira ou em plantas específicas que compartilhem arquiteturas
similares favoráveis para a construção da teia. A segunda hipótese é que himenópteros ectoparasitoides cenobiontes atuam como
reguladores do número de indivíduos da população de L. argyra neste ambiente antropizado. Espera-se que exista alta taxa de
parasitismo e que estes parasitoides manipulem o comportamento de construção de teias de seus hospedeiros. Espera-se ainda
descrever uma nova interação vespa-aranha envolvendo L. argyra como hospedeira e uma nova espécie de Hymenoepimecis como
parasitoide.

2 METODOLOGIA:

2.1 Estudo temporal da interação aranha-parasitoide e fenologia
Para estudar como a interação aranha-parasitoide se comporta ao longo do tempo, realizamos mensalmente, a partir de maio

de 2021, busca visual e contagem do número de indivíduos de L. argyra existentes na vegetação das bordas da pista de caminhada
(com extensão de 1.5 km) do Parque Ecológico Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho, Campinas - São Paulo. Para cada aranha
encontrada, registramos o sexo (fêmea ou macho adulto), o estágio de desenvolvimento e se o indivíduo estava parasitado.

Com o objetivo de estudar a fenologia (variação temporal na estrutura etária da população) de L. argyra., classificamos cada
aranha encontrada de acordo com seu estágio de desenvolvimento: spiderlings (aranhas recém-emergidas, 2º instar); jovens
(indivíduos de 3º a 5º instares), juvenis (6º e 7º instares); subadultas (genitália em formação) e adultas (genitália esclerotizada).
Aplicamos estatística circular utilizando o software Oriana 4.02 (Kovach Computing Services, UK) para verificar se existem picos de
abundância de aranhas, bem como de seus estágios de desenvolvimento, ao longo do ano. Após confirmar a normalidade dos dados
por meio do teste de uniformidade de Kuiper, nós verificamos a distribuição não-aleatória da população ao longo do ano utilizando o
teste de uniformidade de Rayleigh.

2.2 Interação aranha-planta
Para investigar se a distribuição espacial de L. argyra não é aleatória e se existe seleção de microhabitats, foram delimitadas

25 parcelas de 20 m de comprimento, distantes 20 m entre si, nas bordas da pista de caminhada. Dentro de cada parcela, foi registrado
o número e a espécie de plantas arbustivas e herbáceas, o número de indivíduos de L. argyra e a espécie de planta onde cada aranha
foi encontrada.

2.3 História natural e biologia da interação aranha-parasitoide
Enviamos a vespa parasitoide de L. argyra para o taxonomista Diego G. Pádua (INPA), que a identificou como sendo uma

nova espécie de Hymenoepimecis sp., sobre a qual há um artigo em fase final de publicação. A fim de analisar esta interação
aranha-parasitoide, além de calcular a frequência mensal de parasitismo (Tab. 2), coletamos aranhas parasitadas para estudar o
desenvolvimento da larva da vespa sobre seu hospedeiro. Armazenamos as aranhas coletadas em potes plásticos contendo um pedaço
de algodão embebido em água e outro embebido em solução proteica para que as aranhas se alimentem e se desenvolvam.
Acompanhamos o ciclo de vida do parasitoide por meio de registros sobre a biologia de interação, tempo de desenvolvimento, número
de ínstares da larva, comportamento de construção do casulo, características estruturais do casulo e razão sexual das vespas adultas.

3 RESULTADOS

3.1 Estudo temporal da interação aranha-parasitoide e
fenologia

Registramos 1942 aranhas até o momento, com média
mensal de 139 ± 104 indivíduos (Fig. 1). Os meses com maior
e menor número de aranhas foram junho de 2022 (N = 334) e
fevereiro de 2022 (N = 20), respectivamente (Tab. 1). Dentre as
aranhas registradas, 148 estavam parasitadas, com média
mensal de 11 ± 10 indivíduos. Embora não tenha registro de
parasitismo em maio de 2021, o número de aranhas parasitadas
aumentou gradativamente a partir de junho até atingir 15.76%
da população em setembro. Em contrapartida, de outubro até
março de 2022 houve diminuição das frequências de
parasitismo. Não observamos parasitismo em indivíduos
recém-emergidos e tampouco em adultos durante o período de
estudo. Aranhas juvenis foram as mais parasitadas (66.2%),
seguidas por jovens (23.0%) e subadultas (10.8%) (Tab. 2)..

Tabela 1. Número de indivíduos de diferentes estágios de desenvolvimento (spiderling, jovem, juvenil, subadulto e adulto) da aranha Leucauge
argyra (Tetragnathidae) encontrados em uma área antropizada em Campinas, São Paulo, entre de maio de 2021 e junho de 2022.

Ano Mês Spiderling Jovem Juvenil Subadulto Adulto Total

2021 Maio 105 50 5 0 3 163
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Junho 85 97 34 4 0 220

Julho 64 156 27 2 0 249

Agosto 88 149 26 9 1 273

Setembro 50 72 41 20 1 184

Outubro 22 45 10 5 0 82

Novembro 10 21 6 0 0 37

Dezembro* 14 16 6 0 1 37

2022 Janeiro 17 9 5 1 1 33

Fevereiro 8 7 3 0 2 20

Março 21 12 2 1 0 36

Abril 43 43 11 2 0 99

Maio 104 62 7 2 0 175

Junho 149 158 18 7 2 334

 Total 780 897 201 53 11 1942

* Não foi possível realizar a coleta de dados no mês de dezembro/2021, dessa maneira, calculamos os valores médios entre os meses de novembro e
dezembro.

Tabela 2. Número de indivíduos da aranha Leucauge argyra (Tetragnathidae), por estágios de desenvolvimento, parasitados pela vespa parasitoide
Hymenoepimecis sp. (Ichneumonidae) em uma área antropizada em Campinas, São Paulo, entre maio de 2021 e junho de 2022.

Ano Mês Spiderling Jovem Juvenil Subadulto Adulto Total

2021 Maio 0 0 0 0 0 0

Junho 0 4 21 0 0 25

Julho 0 6 12 2 0 20
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Agosto 0 6 16 3 0 25

Setembro 0 2 19 8 0 29

Outubro 0 3 5 0 0 8

Novembro 0 2 5 0 0 7

Dezembro* 0 1 3 0 0 4

2022 Janeiro 0 0 1 0 0 1

Fevereiro 0 0 0 0 0 0

Março 0 0 1 0 0 1

Abril 0 0 3 0 0 3

Maio 0 3 5 1 0 9

Junho 0 7 7 2 0 16

 Total 0 34 98 16 0 148

* Não foi possível realizar a coleta de dados no mês de dezembro/2021, dessa maneira, calculamos os valores médios entre os meses de novembro e
dezembro

A população de L. argyra apresentou pico de abundância no mês de julho (Z = 422.33, p < 0.001, N = 1495), coincidindo
com o período de maior frequência de indivíduos jovens (Z = 248.31, p < 0.001, N = 714). Junho e agosto apresentaram,
respectivamente, os picos de abundância de spiderlings (Z = 145.669, p < 0.001, N = 559) e juvenis (Z = 44.648, p < 0.001, N = 169)
(Fig. 2). Por sua vez, não observamos picos para a distribuição de indivíduos subadultos e adultos, tanto fêmeas quanto machos.
Quanto à frequência de parasitismo, houve pico em agosto (Z = 48.671, p < 0.001, N = 124), mês com maior frequência de
parasitismo em indivíduos juvenis (Z = 28.354, p < 0.001, N=82). Em contrapartida, não há picos na frequência de parasitismo em
aranhas jovens e subadultas (Fig. 3).

3.2 História natural e biologia da interação aranha-parasitoide
Observamos que a vespa deposita seus ovos na região ântero-dorsal do abdome da aranha (N = 148, Fig. 4 A) e a eclosão

ocorre após 2 ± 1.48 dias (N = 12). A larva de primeiro instar (Fig. 4 B) faz um pequeno furo no abdome do hospedeiro, começa a se
alimentar da hemolinfa da aranha e, após 4 ± 3.23 dias (N = 13), realiza a ecdise e atinge o segundo instar (Fig. 4 C, D). Depois de 5 ±
4.09 dias (N = 14), a larva atinge o terceiro e último instar (Fig. 1 E), que difere dos anteriores pela presença de tubérculos dorsais
contendo pequenas estruturas em forma de ganchos. Nesse estágio de desenvolvimento, o parasitoide finalmente mata seu hospedeiro,
consumindo a hemolinfa do abdome, cefalotórax e das pernas da aranha, e inicia a construção do casulo após 3 ± 1.90 dias (N = 10)
(Fig. 4 F, G). A vespa adulta (Fig. 4 H) leva, em média, 8 ± 0.83 dias (N = 8) para emergir do casulo. Entre o segundo e o terceiro
instar, a larva é capaz de manipular o comportamento de construção de teia de seu hospedeiro, induzindo a aranha a construir uma teia
modificada (também chamadas de cocoon web) semelhante às teias de muda, contendo fios radiais, fios de sustentação reforçados e
com ausência de espirais pegajosas de captura.

4 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nosso estudo adiciona à literatura uma nova interação aranha-parasitoide e o segundo hospedeiro para a vespa
Hymenoepimecis sp. nov., que está em fase de descrição e foi registrada parasitando a aranha congenérica Leucauge volupis (Diego G.
Pádua, obs. pess.). Além disso, registramos a segunda interação de parasitoidismo envolvendo a aranha L. argyra como hospedeira,
dado que Eberhard (2000) descreveu a interação entre L. argyra e Hymenoepimecis argyraphaga na Costa Rica. Desta forma, nosso
estudo reforça a hipótese de que interações entre aranhas e vespas parasitoides não são necessariamente espécie-específicas e fazem
parte de uma rede complexa de interações. Ainda, nosso estudo revela que vespas parasitoides podem atuar como importantes
inimigos naturais de aranhas em ambientes antropizados, tendo em vista as altas frequências de parasitismo observadas, podendo
chegar a aproximadamente 20% da população de aranhas em determinados períodos do ano.

Acerca da flutuação populacional de L. argyra, observamos aumento na densidade de aranhas entre junho e agosto, com pico
de abundância em julho, quando há predominância de indivíduos spiderlings e jovens. Além disso, aranhas subadultas e adultas de
ambos os sexos ocorrem ao longo de todo o ano, ainda que em baixo número, sem picos significativos. Observamos que L. argyra
apresenta hábito diurno, período em que se encontra no centro da teia. Diferente da maioria das espécies de aranhas do grupo
Orbiculariae, que constroem teias verticais, L. argyra posiciona suas teias horizontalmente e adota posição de repouso com a região
dorsal do corpo voltada para baixo. Quase a totalidade das aranhas que encontramos usa como planta hospedeira a
espada-de-são-jorge Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. (Ruscaceae), uma das espécies de plantas mais abundantes na área de estudo
e cuja arquitetura, com folhas dispostas verticalmente, fornece espaço adequado e pontos de fixação para a construção das teias.

Com relação à seleção de hospedeiros pela vespa Hymenoepimecis sp., observamos alto número de aranhas fêmeas jovens,
juvenis e sub adultas parasitadas. Em contrapartida, aranhas recém-emergidas e adultas não são parasitadas e, até o momento,
encontramos apenas dois indivíduos machos parasitados. O maior ataque em aranhas fêmeas de tamanho intermediário está de acordo
com estudos prévios que predizem que estas aranhas fornecem biomassa suficiente para o desenvolvimento da larva do parasitoide e
ao mesmo tempo pouco risco para a vespa no momento do ataque. O pico na frequência de parasitismo, em agosto, coincide com o
período de maior abundância de aranhas juvenis. Isso indica a existência de um ajuste fenológico entre as populações de L. argyra e
Hymenoepimecis sp. e abre novas perspectivas para estudos ecológicos temporais sobre interações aranha-parasitoide.
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