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Sinopse:

O tamanho, a forma (relação perímetro-área) e o grau de isolamento (índice de proximidade) de 20 
ilhas localizadas na Reserva Biológica do Uatumã e área de entorno foram determinados para que 
seus efeitos sobre a comunidade de aranhas pudessem ser avaliados. A paisagem da região sofreu 
alterações devido à construção da Hidrelétrica de Balbina, em 1987, levando à formação de mais de 
3.000 ilhas após o represamento do rio Uatumã. Além das ilhas foram amostrados sete pontos na  
mata contínua da Reserva Biológica do Uatumã e, uma vez que representa a paisagem anterior ao 
alagamento, possibilita a determinação de possíveis alterações sobre a comunidade de aranhas nas 
ilhas  amostradas.  Foi  observado  que as  métricas  da  paisagem  não  afetaram  a  abundância  de 
aranhas,  enquanto  o  índice  de  proximidade  afetou  a  riqueza  de  espécies.  A  composição  da 
comunidade de aranhas, por sua vez, foi significativamente influenciada pelo tamanho, pelo índice de 
proximidade e pela relação perímetro-área. A abundância de aranhas foi significativamente mais alta 
nas ilhas, sendo o contrário observado para a riqueza. A composição da comunidade também diferiu 
entre ilhas e floresta continua. Houve maior similaridade entre as amostras da floresta do que entre  
aquelas das ilhas. 

Palavras-chave:  1. Aranhas; 2. Fragmentação florestal;  3. Ecologia de Paisagem; 4. Ecologia de 
Comunidades; 5. Reserva Biológica do Uatumã; 6. Hidrelétrica de Balbina. 
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RESUMO

As florestas tropicais são os ecossistemas terrestres mais ricos em espécies, 
mas as altas taxas de desmatamento têm reduzido esses ambientes, provocando a 
modificação das paisagens originais. O resultado é o surgimento de fragmentos de 
florestas, que consistem de remanescentes isolados de vegetação nativa rodeados 
por uma matriz de habitat alterado. Esses fragmentos são caracterizados por menor 
área de floresta, formas variadas em alguns casos e diferentes graus de isolamento. 
Com o surgimento da Ecologia de Paisagem, tais variáveis passaram a ser medidas 
através de índices e relacionadas com variáveis bióticas. Diante disso, o objetivo 
desse trabalho foi avaliar se a abundância, riqueza e composição de comunidades 
de aranhas são afetadas pelas variáveis citadas. A área estudada foi  a Reserva 
Biológica  do  Uatumã  e  área  de  entorno,  que  engloba  ilhas,  formadas  após  o 
represamento do rio Uatumã para a construção da Hidrelétrica de Balbina, e floresta 
contínua nas margens do lago.  O estudo foi  realizado em ambos os ambientes, 
tendo  sido  amostradas  20  ilhas  e  sete  pontos  na  mata  contínua,  entre  julho  e 
outubro/2006,  utilizando  batedores  de  vegetação  e  através  de  coleta  manual 
noturna. Em cada um dos locais amostrados foram realizadas coletas em quatro 
transectos de 30 m de comprimento. O tamanho, a relação perímetro-área e o índice 
de proximidade de cada ilha foram calculados usando os programas Arc View e 
Fragstats. Os efeitos dessas variáveis sobre a riqueza e a abundância de aranhas 
foram  testados  através  de  regressões  múltiplas.  A  comunidade  de  aranhas  foi 
representada por  dois  eixos  de NMDS,  os quais foram utilizados em regressões 
múltiplas multivariadas. Uma comparação entre ilhas e floresta contínua também foi  
realizada. 

Foram coletadas 9.550 aranhas, das quais 2.187 eram adultas, distribuídas 
em 33 famílias, 106 gêneros e 334 morfoespécies.  As métricas da paisagem não 
afetaram a  abundância  de  aranhas,  enquanto  o  índice  de  proximidade  afetou  a 
riqueza. Por outro lado, a riqueza foi afetada pelo índice de proximidade. O primeiro 
eixo da ordenação foi significativamente influenciado pelo tamanho e pelo índice de 
proximidade, enquanto que o segundo eixo foi afetado pela relação perímetro-área. 
A abundância de aranhas adultas foi significativamente maior nas ilhas, enquanto 
que  a  riqueza  padronizada  foi  maior  na  mata  contínua.  A  composição  da 
comunidade  também  diferiu  entre  esses  ambientes.  Foi  observada  maior 
similaridade  entre  os  pontos  amostrados  na mata  contínua do que nas  ilhas.  A 
composição da comunidade de aranhas foi afetada pelas variáveis testadas, mais do 
que a abundância e a riqueza de espécies. O que é pertinente, partindo do princípio 
de que algumas espécies tendem a predominar em ambientes alterados e, embora, 
a  riqueza  possa  se  manter,  as  espécies  que  compõem  determinado  ambiente 
podem variar ao longo do tempo. 
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ABSTRACT

The tropical forests are the terrestrial ecosystems with the largest number of 
species, but the high rates of deforestation have reduced these environments, modi-
fying original landscapes. The results are the arising of forest fragments that consists 
of remnant areas of native vegetation surrounded by a matrix of altered habitat. Less 
area of  forest,  different  shapes and degrees of  isolation  characterize these frag-
ments. With the Landscape Ecology, these variables  have been measured through 
indexes and have been correlated with the biotic variables. In this sense,  we have 
evaluated the relationship among the landscape metrics and the abundance, rich-
ness and community composition of spiders. Study area was the Reserva Biológica 
do Uatumã and surrounded area, where there are islands, formed after the construc-
tion  Balbina Hydroelectric, and the continuous forest, adjacent the lake. The study 
was realized in both environments, in 20 islands and seven sites in a continuous 
forest, between July and October/2006. The night visual search was standardized in 
one hour and during the day was done by beating. The size, the perimeter-area rela-
tion and the proximity index of each island were calculated using Arc View and Frag-
stats programs. The effects of those variables on richness and abundance of spiders 
were tested using multiples regressions. The spider’s community was represented by 
two axis of ordination – NMDS, which were used in multivariate multiple regressions. 
A comparison between islands and continuous forest was realized too. 

A total of 9.550 spiders were collected, being 2.187 were adults, belonging to 
33  families,  106  genus  and  334  species.  The  landscape  metrics  did  not  affect 
spiders' abundance, while the proximity index affected the richness. The first axis of 
ordination was significantly influenced by the size and the proximity index, while the 
perimeter-area relation affected the second one. Spiders' abundance was signific-
antly higher in the islands and at contrary to richness. The community composition 
was also different between these environments. Similarity was greater in continuous 
forest than islands. We conclude that the community composition of spiders was af-
fected by variables, rather than abundance and richness of species. Considering that  
some species become more abundant in modified habitat, the richness may be the 
same and the species completely different along the time.
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1. INTRODUÇÃO

As florestas tropicais são os ecossistemas terrestres mais ricos em espécies 

(Turner  &  Corlett,  1996),  ocupam  cerca  de  1,7  bilhão  de  hectares  (Food  and 

Agriculture Organization/ FAO, 1993) e estão concentradas principalmente na Bacia 

Amazônica, justamente onde ocorrem as mais altas taxas de desmatamento. Em 

1995 foi registrado um recorde de 29,1 X 103 km2 de área desmatada (Fearnside, 

2005).

O desmatamento,  resultado de atividades como conversão da floresta  em 

pastagens e campos agrícolas, exploração madeireira, construção de hidrelétricas, 

linhas  de  transmissão  e  estradas  (Laurance  et  al.,  2004),  tem  ocasionado  a 

modificação das paisagens originais. O resultado é o surgimento de fragmentos de 

florestas, que consistem de remanescentes isolados de vegetação nativa rodeados 

por  uma  matriz  de  habitat  alterado  (Saunders  et  al.,  1991).  Embora  a  matriz 

resultante possa ser mais ou menos inóspita, a dispersão é quase sempre reduzida 

em ambientes fragmentados (With & King, 1999). Neste sentido, apesar da natureza 

dinâmica dos ecossistemas tropicais, a atual perda e fragmentação de florestas está 

ocorrendo numa escala sem precedentes na história ecológica e geológica, sendo 

um  fenômeno,  ao  qual,  poucas  espécies  tropicais  estão  adaptadas  (Laurance, 

1997a).  Dessa  forma,  não  é  surpreendente  que  este  processo  esteja  sendo 

considerado a principal ameaça à biodiversidade (Turner & Corlett, 1996; Laurance, 

2001).

A fragmentação, que engloba a perda de área de floresta e o isolamento das 

manchas resultantes (Magura et  al.,  2001),  atua aumentando a porcentagem de 

borda (Kapos, et al. 1997; Laurance, 1997a) e modificando a estrutura da paisagem 

devido à perda e alteração de habitat. Isso implica que em manchas menores de 

floresta as populações estão mais isoladas e suportam menos indivíduos, resultando 

em maiores taxas de extinção (Forys & Humphrey, 1999), a invasão por espécies 

exóticas ou por organismos favorecidos por habitats perturbados é promovida, além 

de  ocorrerem  alterações  no  regime  de  ventos  e  mudanças  climáticas  regionais 

(Laurance,  1997b;  Lynam,  1997;  Tocher  et  al.,  1997).  Conseqüentemente,  as 

relações  ecológicas  entre  os  organismos  podem  ser  afetadas,  desencadeando 

processos de extinção local (Lovejoy, 1984), mudanças na abundância das espécies 
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(Hamazaki, 1996) e na composição das comunidades (Didham, 1997; Hill & Curran, 

2001).

Os efeitos citados anteriormente podem ser influenciados pelos atributos da 

paisagem resultante e, uma vez que esses atributos são mensuráveis é possível 

determinar a magnitude dos mesmos sobre o objeto de trabalho em questão. Para 

isso, têm sido criados índices e a disciplina que engloba esse assunto é a Ecologia 

da Paisagem, que,  segundo Formam & Godron (1986  apud  Metzger,  2001),  é o 

estudo  da  estrutura,  função  e  dinâmica  de  áreas  heterogêneas  composta  por 

ecossistemas interativos. De acordo com Metzger (2001) a Ecologia de Paisagem 

vem promovendo uma mudança de paradigma nos estudos sobre fragmentação e 

conservação  de  espécies  e  ecossistemas,  pois  permite  a  integração  da 

heterogeneidade espacial e do conceito de escala na análise ecológica, tornando 

esses  trabalhos  ainda  mais  úteis  à  resolução  de  problemas  ambientais.  Nesse 

sentido,  o  arranjo  espacial,  disposição  física  dos  fragmentos  no  espaço  é  tão 

importante  quanto  o  tamanho  dos  fragmentos,  pois  implica  em maior  ou  menor 

conectividade entre os mesmos, afetando a taxa de colonização dos organismos. 

Índices representativos de atributos da paisagem – por exemplo, configuração 

espacial e forma de fragmentos – vêm ganhando cada vez mais espaço nos estudos 

sobre fragmentação (Hamazaki, 1996; Rutledge, 2003; Ferrarini et al., 2005). Isso 

porque, se considerarmos que padrões afetam processos, então índices de padrão 

da paisagem podem estar  correlacionados com processos ecológicos e  fornecer 

meios para se detectar e monitorar mudanças ecológicas (Rutledge, 2003). 

Anteriormente à Ecologia de Paisagem, os estudos sobre fragmentação eram 

dominados  pelos  conceitos  da  Teoria  de  Biogeografia  de  Ilhas,  que  pressupõe, 

basicamente, que o número de espécies numa ilha é função do equilíbrio entre as 

taxas de extinção e colonização, variando de acordo com a área e a distância do 

continente ou habitat-fonte, respectivamente (MacArthur & Wilson, 1967). Por estes 

motivos, a Teoria de Biogeografia de Ilhas foi invocada no debate sobre a criação de 

várias reservas pequenas ou uma grande (SLOSS, single large or several small), 

uma vez que a riqueza de espécies seria mais alta em ilhas maiores e/ou menos 

isoladas. Contudo, além do número de espécies e da abundância dos indivíduos é 

importante  considerar  a  composição  da  comunidade,  pois  esta  pode  ser 

completamente alterada, uma vez que espécies exóticas e generalistas tendem a 
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colonizar e predominar em ambientes perturbados (Rutledge, 2003), enquanto que a 

riqueza de espécies pode ser mantida. 

Invertebrados,  constituem  um  grupo  rico  em  espécies,  respondem 

rapidamente a mudanças ecológicas mesmo em fina-escala,  em virtude do curto 

ciclo  de  vida,  são  ecologicamente  diversos  e  funcionalmente  importantes  nos 

ecossistemas (Brown  & Hutchings,  1997;  Didham,  1997).  Aranhas,  por  sua vez, 

podem  ser  consideradas  um  grupo-modelo  para  o  estudo  dos  efeitos  da 

fragmentação  sobre  comunidades,  pois  são  predadores  de  ampla  distribuição, 

extremamente  comuns  na  maioria  dos  ecossistemas  terrestres,  o  que  evita 

problemas de amostragem, além de dependerem da fisionomia da paisagem para a 

construção de suas teias e forrageamento (Uetz, 1991; Foelix, 1996). Apesar dessas 

vantagens e considerando ainda que a Floresta Amazônica é palco de diversidade 

da araneofauna, apenas Rego (2003) procurou explicar a variação na composição 

da comunidade de aranhas em função da fragmentação florestal. 

Rego  (2003)  observou  tendência  à  simplificação  na  composição  da 

araneofauna em fragmentos na área do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos 

Florestais - PDBFF, 80 km ao norte de Manaus. O presente trabalho também lida 

com os efeitos da fragmentação sobre a comunidade de aranhas, mas a paisagem é 

distinta  daquela  encontrada  no  PDBFF,  sendo  composta  por  ilhas  que  foram 

formadas  após  o  represamento  do  rio  Uatumã  para  a  construção  da  Usina 

Hidrelétrica de Balbina, em 1987, Amazônia Central, Brasil. Nesse local, diferente do 

PDBFF, a matriz é homogênea e a forma das ilhas é variável,  enquanto que no 

PDBFF é constante. É válido ressaltar que, nesse trabalho, ilhas e fragmentos são 

considerados  sinônimos,  pois  a  definição  de  Saunders  et  al.  (1991),  citada 

anteriormente, cabe a ambos, uma vez que, nesse caso as ilhas não são naturais. O 

presente estudo, também, engloba questões não abordadas anteriormente para a 

comunidade de aranhas na região amazônica: forma e isolamento de ilhas. 

De acordo com o exposto acima, a escolha da área de estudo composta por 

manchas  de  floresta  com  diferentes  tamanhos,  arranjos  espaciais  (índice  de 

isolamento)  e  forma,  tal  como  encontrado  nas  ilhas  do  Reservatório  da  Usina 

Hidrelétrica de Balbina constituem um cenário ímpar para avaliar o efeito desses 

fatores sobre comunidades biológicas. Estudos dessa natureza podem auxiliar no 

entendimento  do  valor  de  conservação  da  biodiversidade  contida  nas  ilhas  de 

reservatórios  amazônicos,  assim como o  impacto  da  construção  de  hidrelétricas 
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através da modificação da paisagem original. Assim sendo, o objetivo do presente 

trabalho é avaliar se o isolamento, a modificação da forma e a perda de área de 

floresta - em conseqüência da construção do reservatório da Usina Hidrelétrica de 

Balbina - afetaram a riqueza, abundância e composição da comunidade de aranhas 

nas ilhas formadas. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

2.1.1 O Reservatório da Usina Hidrelétrica de Balbina

A  Usina  Hidrelétrica  de  Balbina  foi  construída  no  rio  Uatumã,  Amazônia 

Central, em 1987, para fornecer energia a Manaus. A área inundada pela formação 

do  reservatório  foi  cerca  de  2.360  km2,  mas  devido  às  características 

geomorfológicas da região, baixa declividade do rio e paisagem montanhosa, a área 

afetada  pelo  lago  estende-se  por  aproximadamente  6  800  km2  (comprimento  e 

largura máxima de 155 e 75 km, respectivamente). Este cenário é composto por mais 

de  3.000  ilhas  com  diferentes  tamanhos,  formas  e  graus  de  isolamento.  São 

encontradas desde ilhas muito altas, com até 90 metros acima do nível d'água e 

extensa cobertura vegetal até ilhas baixas e pequenas. Muitas dessas ilhas baixas 

são cobertas pela água durante a estação chuvosa. Logo a paisagem do reservatório 

da Hidrelétrica de Balbina difere de acordo com a estação do ano em virtude de 

variações  no  nível  do  lago.  As  profundidades  máxima  e  média  do  lago  são 

respectivamente, 30 e 7.4 m (Fearnside, 1990; Walker  et al., 1999), considerados 

baixos para um reservatório. Na estação seca, esses números diminuem ainda mais, 

de forma que para se chegar a alguns pontos é preciso empurrar o barco. Esse 

cenário dinâmico provavelmente afeta a biota local.

A bacia do rio Uatumã é coberta por Floresta Primária Tropical-úmida, cujas 

árvores têm altura média de 30-35 m. Entretanto, a região do lago é caracterizada 

por árvores mortas que se erguem acima do nível da água. Esse cenário é conhecido 

como “paliteiro” e com exceção da parte original do rio e seus tributários, se repete 

por toda a extensão do reservatório (Fearnside, 1990; Walker et al., 1999). 

Em virtude de todos os impactos ambientais e danos sociais – alagamento de 

áreas da tribo Waimiri-Atroari – foi criada a Reserva Biológica do Uatumã, em 1990, 

como forma compensatória (Decreto 99.277, 06/06/90).

16



2.1.2 Reserva Biológica do Uatumã

A Reserva Biológica do Uatumã (ReBIO do Uatumã) (0º50' a 1º55' S, 58º50' a 

60º10' W) (Figura 1) está localizada na margem esquerda do reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Balbina, pertence à bacia hidrográfica do rio Uatumã (afluente do rio 

Amazonas), a qual está inteiramente localizada no estado do Amazonas, drenando 

uma área de 70.600 km². A área da reserva compreende tanto ilhas formadas após 

o  represamento  do  rio  Uatumã  quanto  uma  floresta  de  terra  firme,  contínua, 

adjacente às margens do lago. O presente estudo foi realizado nos dois tipos de 

ambientes, sendo que na mata contínua a amostragem foi  conduzida dentro dos 

limites do gride estabelecido pelo projeto PPBIO (margem direita do reservatório). 

A  ReBIO do Uatumã abrange os municípios de Presidente Figueiredo, São 

Sebastião do Uatumã e Urucará e tem a finalidade de proteger e conservar amostras 

representativas  do  ecossistema  da  Floresta  Amazônica,  das  Bacias  dos  Rios 

Uatumã e Jatapu. A Reserva Biológica do Uatumã atualmente se estende, de forma 

contínua e sem interrupções de origem antrópica, em direção leste, até à bacia do 

rio  Trombetas  (Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente/IBAMA,  1997).  A  reserva, 

originalmente  com 562.696  hectares,  teve  sua  extensão  ampliada  para  943.000 

hectares, abrangendo as cabeceiras dos rios formadores da Bacia do Rio Capucapu 

e apresenta como vegetação predominante a floresta tropical  densa submontana 

(90%).  Esta  se  encontra  distribuída  sobre  solos  podzólicos  e  latossolo, 

caracterizados  por  baixa  fertilidade,  além  de  florestas  abertas,  campinas  e 

campinaranas.

O clima da região  é  definido  como Amw,  segundo a  divisão climática  de 

Köppen, ou seja, tropical chuvoso úmido e quente, com chuvas predominantes no 

verão. A temperatura é uniforme, com média de 28º C e a umidade relativa do ar fica  

em torno de 97,2% ao longo do ano. A pluviosidade média é de 2.376 mm (Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente/IBAMA, 1997).
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Figura 1. Imagem Landsat TM 5 do reservatório da Usina Hidrelétrica de Balbina, Amazônia Central, 
Brasil. Imagem menor à esquerda representa toda a extensão do lago com destaque para as 20 ilhas 
amostradas. Na imagem maior, acima, são apresentadas as 11 ilhas amostradas do lado direito e na 
imagem abaixo as nove ilhas do lado esquerdo. A região destacada entorno das ilhas-alvo é de 1 km 
(buffer) e as ilhas englobadas nessa área foram utilizadas no cálculo do índice de proximidade.
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2.2 Delineamento amostral

O lago da Usina Hidrelétrica de Balbina é extenso,  apresentando mais de 

3.000 ilhas. Dessa forma, é possível encontrar diferentes paisagens, desde regiões 

com  ilhas  maiores  e  menos  isoladas,  assim  como  áreas  compostas  por  ilhas 

menores  e  mais  afastadas  umas  das  outras  (Figura  1).  Para  captar  esta 

variabilidade  é  importante  amostrar  a  comunidade  de  aranhas  nestas  diferentes 

paisagens.  Entretanto,  embora  a  fragmentação  seja  um processo  em escala  de 

paisagem (Fahrig, 2003), a maioria dos estudos que a englobam são conduzidos em 

escala de mancha, nos quais muitas manchas dentro de uma única paisagem são 

comparadas  (Tischendorf  &  Fahrig,  2000).  Isso  porque,  estudos  em  escala  de 

paisagem são muito custosos dado que a escala espacial em análise, normalmente, 

é  bastante  extensa.  Por  outro  lado,  estudos  em  escala  de  mancha  fornecem 

informações  apenas  sobre  a  paisagem  em  estudo  e,  portanto  não  apresentam 

réplicas  de  paisagem.  O que é  sugerido  por  Tischendorf  &  Fahrig  (2000)  é  um 

estudo híbrido em escala de mancha e de paisagem. Em estudos dessa natureza, a 

amostragem  pode  ser  conduzida  em  uma  única  mancha  que  compõe  certa 

paisagem. Este procedimento reduz a intensidade de amostragem e possibilita a 

comparação de múltiplas  paisagens,  fornecendo mais  informações a  respeito  da 

área de estudo. Diante do exposto, foi esse o delineamento utilizado nesse trabalho, 

com réplicas de paisagem. 

O  presente  estudo  foi  conduzido  em  20  ilhas  (Figura  1  e  Tabela  1) 

selecionadas a partir de seus valores de tamanho, relação perímetro-área e índice 

de proximidade (Tabela 2 - ver Análise Espacial para esclarecimento dos cálculos), 

de maneira a garantir uma distribuição mais uniforme dos valores de cada uma das 

variáveis  citadas  acima  e  uma  representatividade  das  diferentes  paisagens 

encontradas no reservatório. As ilhas amostradas estão localizadas em ambas as 

margens do reservatório (11 do lado direito e nove do lado esquerdo) e as distâncias 

mínimas e máximas, em linha reta, a partir da área de embarque e desembarque 

(porto), são 6,5 e 41,5 km, respectivamente. 

Paisagem  é  um  termo  que  apresenta  inúmeras  definições,  mas  nesse 

trabalho  consiste  da  região  imediatamente  ao  redor  de  uma  ilha-alvo  (onde  a 

amostragem foi conduzida) compreendida numa distância de 1 km (buffer) a partir 
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de cada ilha. As paisagens são consideradas independentes entre si, uma vez que 

não há sobreposição entre as mesmas.

Na Floresta de Terra Firme foram amostrados sete pontos que serviram como 

controle  (Tabela  1).  Para  minimizar  a  influência  da  altitude  a  amostragem  na 

Floresta de Terra Firme foi realizada em platôs, uma vez que as ilhas constituem os 

pontos mais altos. Para fornecer escala de variação espacial similar a disposição 

dos pontos de amostragem na Floresta de Terra Firme respeitou a distância mínima 

de 1 km, tal como o tamanho de buffer (raio de 1 km adjacente à ilha, cuja região foi 

utilizada no cálculo do índice - ver Análise Espacial e Figura 1) das ilhas. 

A amostragem de aranhas foi realizada em conjuntos de quatro transectos de 

30 m de comprimento por 4 m de largura, distantes 10 m entre si. Os transectos 

foram dispostos a 250 m da borda a partir do ponto de desembarque para minimizar 

a  influência  da  borda.  Entretanto,  considerando  a  forma  irregular  das  ilhas,  na 

maioria dos casos, essa distância de 250 m não se dava em todas as direções a 

partir dos transectos.

Nas  ilhas  e  na  Floresta  de  Terra  Firme os  pontos  de  amostragem foram 

dispostos  em  quatro  transectos  para  aumentar  o  esforço  amostral,  mas  por 

resultarem em pseudo-replicação espacial as unidades amostrais representaram o 

somatório  das  aranhas  coletadas  nos  quatro  transectos,  de  forma  a  garantir  a 

independência dos dados. Considerando, ainda, que aranhas diferem no período de 

atividade  (Green,  1999)  foram  realizadas  coletas  diurnas  (com  batedores  de 

vegetação)  e  noturnas (manuais)  em todos os  transectos para que as  amostras 

fossem representativas da comunidade.
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Tabela 1. Coordenadas geográficas (trilhas) dos pontos de amostragem nas ilhas e floresta contínua 
da Reserva Biológica do Uatumã, Amazônia Central, Brasil. 

Local Longitude Latitude
Ilhas
          1. Angelin 059.3311° 01.7923°
          2. Cachoeira 059.3673° 01.8623°
          3. Cipoal 059.7782° 01.7096°
          4. Copa 059.4302° 01.8254°
          5. Folharal 059.7677° 01.7449°
          6. Furo do Sta. Lúzia 059.4415° 01.7342°
          7. Galo de Briga 059.7199° 01.7386°
          8. Gêmeas 059.6689° 01.6730°
          9. Grande 059.6601° 01.7510°
          10. Igarapé 059.3728° 01.7554°
          11. Ilha do U 059.6588° 01.8111°
          12. Josué 059.6426° 01.7943°
          13. Manoel Gato 059.4845° 01.7867°
          14. Massaranduba 059.6858° 01.7846°
          15. Mucura 059.4287° 01.7994°
          16. Neto 059.3563° 01.8383°
          17. Palhal 1 059.3618° 01.8069°
          18. Palhal 2 059.4488° 01.7901°
          19. Pontal 059.6807° 01.8226°
          20. Serrinha 059.4177° 01.8740°
Floresta Contínua
          P1-MC 059.2746° 01.7902°
          P2-MC 059.2745° 01.7980°
          P3-MC 059.2615° 01.7994°
          P4-MC 059.2531° 01.7994°
          P5-MC 059.2473° 01.7865°
          P6-MC 059.2551° 01.8055°
          P7-MC 059.2546° 01.8163°
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Tabela 2. Valores das variáveis independentes para cada uma das 20 ilhas amostradas na Reserva 
Biológica do Uatumã, Amazônia Central, Brasil. 

Ilhas
Tamanho 
(hectares)

Relação 
Perímetro-área

Índice Proximidade 
Log10*

Lado do 
Reservatório

1. Angelin 67,4 0,0076 4,94 Direito
2. Cachoeira 11,8 0,0116 5,20 Direito
3. Cipoal 213,6 0,0053 4,29 Esquerdo
4. Copa 19,2 0,0110 0,83 Direito
5. Folharal 102,3 0,0048 2,07 Esquerdo
6. Furo do Sta. Lúzia 218,5 0,0052 9,45 Direito
7. Galo de Briga 190,8 0,0060 2,59 Esquerdo
8. Gêmeas 111 0,0061 1,75 Esquerdo
9. Grande 95,6 0,0058 1,08 Esquerdo
10. Igarapé 76,1 0,0078 9,45 Direito
11. Ilha do U 79,8 0,0093 2,43 Esquerdo
12. Josué 146 0,0047 1,47 Esquerdo
13. Manoel 194,5 0,0054 4,03 Direito
14. Massaranduba 17,3 0,0110 2,26 Esquerdo
15. Mucura 22,5 0,0130 2,24 Direito
16. Neto 41,5 0,0083 4,19 Direito
17. Palhal 1 20,7 0,0115 3,34 Direito
18. Palhal 2 25,8 0,0094 2,40 Direito
19. Pontal 126 0,0064 5,65 Esquerdo
20. Serrinha 50 0,0055 4,67 Direito
* Ver análises estatísticas para esclarecimento sobre a utilização da escala logarítmica.

2.3 Amostragem da comunidade de aranhas

A amostragem da comunidade de aranhas foi realizada de julho a agosto de 

2006 nas ilhas e de setembro a outubro de 2006 na mata contínua. Três pessoas 

estiveram envolvidas  nas  coletas,  duas  simultaneamente,  sendo  que  uma  delas 

sempre foi a mesma. Foram obtidas 106 amostras, sendo 80 nas ilhas e 26 na mata 

contínua  (dois  transectos  de  coleta  noturna  não  puderam  ser  amostrados).  O 

conjunto  de  quatro  transectos  amostrados  através  de  um  determinado  método 

(batedor ou coleta noturna) em cada ilha ou ponto na mata contínua foi considerado 

uma amostra. 

As coletas diurnas foram realizadas com o auxílio de batedores de vegetação, 

representados por uma armação de tubos de PVC que sustenta um tecido branco de 

1m2, sobre o qual aranhas caem quando a vegetação é batida com um bastão de 

madeira. Em cada transecto eram escolhidos 20 arbustos de até 2 m de altura e em 

cada um deles  eram dadas 20 batidas.  Primeiramente,  procurou-se amostrar  os 

arbustos que tocavam a linha e, posteriormente aqueles que estavam até 4 m de 
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distância  da  mesma.  As  aranhas  que  caíam  sobre  o  tecido  eram  coletadas  e 

depositadas em um pote plástico contendo álcool 70%.

As coletas noturnas foram manuais com esforço amostral padronizado em 1 

hora e auxiliadas pelo uso de lanterna de cabeça. As aranhas, coletadas com as 

mãos ou com o auxílio de pinças, eram depositadas em potes plásticos contendo 

álcool 70%. Posteriormente, em laboratório no Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, as aranhas foram triadas sob estereomicroscópio e acondicionadas em 

potes de vidro de tamanhos adequados contendo álcool 70%. Nesse momento, a 

quantidade  total  de  aranhas  (abundância)  em cada  amostra  foi  registrada  e  as 

aranhas pertencentes a famílias conhecidas foram separadas em potes devidamente 

identificados com etiquetas contendo a data, local de coleta, método e coletor, sendo 

armazenadas até a identificação. Esta é realizada através do exame da genitália e,  

como só aparece completa na última muda, quando o indivíduo torna-se adulto, os 

jovens não foram considerados nas análises.

A identificação foi realizada até o nível taxonômico possível por profissionais 

especializados  do  Laboratório  de  Aracnologia  do  Museu  Goeldi  (Belém/PA),  de 

novembro  a  dezembro  de  2006,  sendo  que  o  contato  nessa  instituição  foi 

estabelecido  com  o  Dr.  Alexandre  Bonaldo.  Além  do  Dr.  Alexandre  Bonaldo,  a 

identificação  das  espécies/morfoespécies  foi  realizada  pelos  seguintes 

pesquisadores: Msc. D. R. Santos-Souza, J.A.P. Barreiros (doutorando), L. Miglio e 

N. Abrahim. Msc. Clarissa Salette de Azevedo do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (Manaus/Amazonas)  também identificou alguns indivíduos.  Drª  Cristina 

Rheims  do  Instituto  Butantan  auxiliou  no  processo  de  identificação  da  família 

Sparassidae através de fotos  de epíginos e  palpos enviados pelo  Dr.  Alexandre 

Bonaldo. A equipe do Museu Goeldi proporcionou-me um treinamento, permitindo 

que eu também pudesse morfotipar (identificação realizada até o nível taxonômico 

possível que objetiva a separação dos indivíduos que são iguais, mas sem definição 

imediata de sua identidade específica) parte do material coletado. 

O material identificado está em processo ou aguarda tombamento no Museu 

Paraense Emílio Goeldi e no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

2.4 Análise espacial

2.4.1 Índices de Padrão da Paisagem
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O tamanho,  a relação perímetro-área e o índice de proximidade foram as 

variáveis utilizadas nesse trabalho para caracterizar a paisagem da Hidrelétrica de 

Balbina.  Para  o  cálculo  dessas  variáveis,  primeiramente,  foi  necessária,  a 

digitalização das ilhas e do contorno do reservatório, a partir de uma imagem de 

satélite Landsat TM 5 da área da Usina Hidrelétrica de Balbina, Amazônia Central, 

Brasil. A digitalização foi realizada no Programa Arc View 3.2 (ESRI, 1996), assim 

como  o  cálculo  do  tamanho  e  da  relação  perímetro-área  das  ilhas,  através  da 

ferramenta “X TOOLS”. 

O cálculo do índice de proximidade envolveu duas etapas, a primeira também 

foi realizada no programa Arc View (ESRI, 1996), com o qual a base digitalizada do 

reservatório foi convertida para o formato raster com um pixel de 30 m. Após esse 

procedimento  foi  gerado  um  arquivo  no  formato  ASCII  que,  posteriormente,  foi 

utilizado  no  programa  Fragstats  (McGarigal,  2002),  onde  o  valor  do  índice  de 

proximidade foi calculado para cada ilha do reservatório.

Abaixo seguem algumas considerações e uma descrição mais detalhada do 

índice de proximidade e da relação perímetro-área.

2.4.1.1 Índice de Proximidade: índice inverso de isolamento

O isolamento, segundo Fahrig (1997), é uma medida da descontinuidade do 

ambiente e reflete quão inacessível uma mancha de habitat é para organismos que 

estão dispersando,  podendo afetar  sua distribuição e  abundância  (Bender  et  al.,  

2003). O isolamento é mais freqüentemente medido como a distância até a mancha 

(patch) de floresta mais próxima (Magura et al., 2001; Bender et al., 2003). Contudo, 

essa variável depende também da área da mancha de habitat adjacente (Magura et 

al., 2001), uma vez que ilhas grandes têm maior probabilidade de atuar como fonte 

de  colonizadores  do  que  ilhas  pequenas.  Nesse  sentido,  Bender  et  al.  (2003) 

encontraram  que  as  métricas  baseadas  apenas  nas  distâncias  não  prediziam 

adequadamente as taxas de imigração dos organismos, ao contrário das técnicas 

que  informavam  também  a  área  englobada  em  uma  dada  distância  (buffer).  A 

limitação para o uso dessas métricas é que são mais realistas quando a capacidade 

de  movimento  do  organismo  é  conhecida,  uma  vez  que,  intuitivamente,  a  sua 

capacidade de dispersão declinará quando a distância entre manchas exceder suas 

habilidades de cruzar regiões de habitat inadequado (With & King, 1999). Entretanto, 
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nem sempre é possível  obter esse tipo de informação, dada a escassa literatura 

sobre o tema, além do que é difícil determinar uma única distância em estudos de 

comunidades. Todavia, o uso de métricas desse tipo tem se difundido (por exemplo, 

Magura et al., 2001; Bender et al., 2003) e, dentre as disponíveis, parece a mais 

adequada. 

Para o cálculo do índice de proximidade no Fragstats  (McGarigal,  2002) é 

preciso determinar  o  tamanho da região ao redor  de  determinada ilha,  o  buffer. 

Nesse trabalho o tamanho de buffer utilizado foi de 1 km, pois consiste da paisagem 

imediatamente  em torno  da  ilha-alvo,  portanto,  mais  provável  de  afetar  os  seus 

processos. O programa repete o cálculo para cada ilha existente na paisagem e as 

áreas e distâncias entre ilhas englobadas na região de buffer são relacionadas de 

acordo com a fórmula abaixo (McGarigal, 2002):

2
ij1

Pr
d

jan

s
oxi ∑

=
=

onde,

Proxi: é o isolamento da mancha-focal i (considera todas as manchas dentro 

de uma região de determinado tamanho - buffer);

aj: área da mancha j; 

dij: distância entre a mancha i e a mancha j

O índice de proximidade resulta do somatório entre a divisão da área e a 

distância  ao  quadrado de todas as  manchas de habitat  dentro  de  um  buffer de 

determinado tamanho. É adimensional e, portanto só tem valor comparativamente. 

Como a área é dividida pela distância ao quadrado, quanto maior a distância entre 

duas manchas de florestas de mesmo tamanho,  menor será o valor  do índice e 

maior  o  isolamento.  Por  outro lado,  manchas de floresta que diferem quanto ao 

tamanho, mas estão a uma mesma distância, terão índices maiores quanto maior a 

área. Logo, o Índice de Proximidade é considerado inverso, porque o isolamento 

diminui com o seu aumento (Bender et al., 2003 e Tischendorf et al., 2003).

2.4.1.2 Relação perímetro-área
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A maioria dos índices de forma está relacionada com variações da relação 

perímetro-área, no qual fragmentos com a mesma forma, mas com áreas diferentes 

apresentam índices distintos (Rutledge, 2003). Considerando que a área de interior  

de floresta difere, aumentando com o tamanho do fragmento, tal distinção é útil. 

A  relação  perímetro-área  foi  preferida  a  outros  índices  como  a  dimensão 

fractal, ou índices que são calculados com base em figuras geométricas, porque as 

ilhas  na  área  de  estudo  são  bastante  irregulares,  repletas  de  reentrâncias,  de 

maneira que o perímetro dividido pela área, me pareceu o método mais realista de 

representar a forma das ilhas. 

Área
Perímetro=

A
P

Na fórmula acima se mantivermos a área constante a relação perímetro-área 

aumentará com o aumento da irregularidade do fragmento.  Por  outro lado,  se a 

forma não variar, a relação perímetro-área apresentará tendência negativa com o 

aumento  da  área  do  fragmento.  Por  exemplo,  a  relação  perímetro-área  de  um 

quadrado de 4 X 4 é 16/16 = 1, enquanto que a de um quadrado de 10 X 10 = 0,4. 

Nesse estudo, as ilhas são irregulares e, portanto a relação perímetro-área será 

maior quando o perímetro, proporcionalmente à área, aumentar.

A relação perímetro-área e o índice de proximidade utilizados nesse trabalho 

não apresentam limites em sua escala de variação, são adimensionais e são úteis 

apenas comparativamente (McGarigal, 2002). 
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2.5 Análises estatísticas

Primeiramente, para investigar se a variação na composição da comunidade 

estava  relacionada  com  a  distância  geográfica  entre  os  pontos  amostrais,  foram 

geradas matrizes de correlação utilizando-se o Índice de Bray-Curtis no Programa 

PCord (McCune & Mefford, 1999). Uma dessas matrizes era composta pelos dados 

de abundância padronizados por divisão pela soma, outra pelos dados de presença-

ausência e a última pelas coordenadas geográficas dos locais amostrados. Foram 

obtidas três  matrizes  triangulares  independentes  com 351  pares  de  comparações 

válidas entre locais, que posteriormente foram transformadas em matrizes lineares. 

Dois arquivos, um contendo a matriz de abundância e as coordenadas e outro com a 

matriz  de  presença-ausência  e  também  com  as  coordenadas  geográficas  foram 

convertidos  no  formato  ASCII.  Esses  arquivos  foram posteriormente  utilizados  no 

Programa RT 2.1 (Manly, 1997) para a execução do teste de Mantel, utilizando 1.000 

aleatorizações para as regressões entre as matrizes. 

Os efeitos dos fatores de insularização sobre os parâmetros da comunidade 

de aranhas foram testados através de regressões múltiplas apenas para as ilhas de 

acordo com os modelos abaixo. Antes da realização dessas análises o índice de 

proximidade foi transformado para logaritmo na base 10, uma vez que os valores 

obtidos variaram numa escala muito superior ao tamanho e a relação perímetro. A 

riqueza foi padronizada pela abundância, para evitar a discrepância nos valores.

Riqueza = constante + tamanho + perímetro/área + isolamento + erro

Abundância = constante + tamanho + perímetro/área + isolamento + erro

A  regressão  múltipla  representa  a  soma  dos  efeitos  lineares  das  variáveis 

independentes inclusas no modelo sobre a variável dependente. Os efeitos mostrados 

no resultado da regressão múltipla são parciais, assim a variação devida a outros 

fatores é excluída. Dessa forma, é possível observar a influência de cada fator sobre 

a variável  resposta quando todas as outras variáveis independentes são mantidas 

fixas  (Magnusson  &  Mourão,  2003).  O  resíduo  representa  a  variabilidade  não 

explicada pelo conjunto de variáveis que compõem o modelo. 
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Para que a composição da comunidade de aranhas pudesse ser avaliada foi 

necessária, primeiramente, a redução da sua dimensionalidade através de técnicas 

de ordenação indireta. Tal procedimento foi executado no programa Pcord (McCune & 

Mefford, 1999) utilizando o NMDS – escalonamento multidimensional não-métrico – e 

Bray-Curtis como índice de distância, após a padronização dos dados de abundância 

por divisão pela soma, por local, para fornecer a mesma escala de variação para 

todas as espécies,  retirando o peso daquelas muito  abundantes.  A ordenação foi 

realizada  com um e  com dois  eixos  para  avaliar  a  porcentagem de  variação  na 

composição que era explicada em cada caso (Tabela 3). Os dois eixos de NMDS 

explicavam quase o dobro da variação na composição representada por apenas um 

eixo e, portanto, foram utilizados nas análises descritas a seguir. Os escores obtidos 

representaram as  variáveis  dependentes  numa regressão  múltipla  multivariada de 

forma que os efeitos do tamanho, relação perímetro-área e índice de proximidade 

pudessem ser revelados:

NMDS1, NMDS2 = constante + tamanho + perímetro/área + isolamento + erro

O mesmo procedimento citado acima foi realizado com a matriz de presença-

ausência das morfoespécies coletadas. Também foram selecionados dois eixos para 

representar  a  comunidade,  pois  um  eixo  explicava  apenas  36%  da  variação  na 

composição  (Tabela  3)  e,  posteriormente  foi  efetuada  a  regressão  múltipla 

multivariada como no modelo acima. Os gráficos referentes aos eixos da ordenação, 

com  ambas  as  matrizes,  foram  evidenciados  quantos  aos  locais,  ilhas  e  mata 

contínua e, no caso das primeiras também foi feita distinção entre as ilhas distribuídas 

dos lados direito e esquerdo do reservatório para observação desses grupos.

Tabela 3. Stress e r2 (porcentagem de variação explicada) para cada tipo de matriz de dados utilizada.

Tipo de matriz Número de eixos
1 2

Abundância
Stress

r2

0,43

0,226

0,26

0,44

Presença-ausência
Stress

r2

0,435

0,36

0,242

0,591
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A comparação entre a abundância e a riqueza de aranhas entre locais (ilhas e 

mata contínua) foi  realizada com o teste não paramétrico Mann-Whitney,  devido à 

heterogeneidade de variâncias. Para determinar se a composição da comunidade de 

aranhas diferia entre locais foi realizada Análise de Variância Multivariada (MANOVA), 

utilizando os escores dos dois eixos da ordenação como variáveis dependentes. 

Gráficos  de ordenação  direta  foram gerados  no programa Comunidata  1.5 

(Dias, 2006) para demonstrar a variação na abundância de famílias de aranhas em 

relação  aos  gradientes  ambientais  avaliados  (tamanho,  relação  perímetro-área  e 

índice de proximidade). Para tal procedimento foi estabelecido o nível taxonômico de 

família,  pois  além  de  resumir  a  informação  obtida  em  relação  a  todas  as 

morfoespécies coletadas, segundo Höfer & Brescovit (2001), em um estudo realizado 

com guildas de aranhas na Reserva Florestal Adolpho Ducke (próxima a Manaus) as 

famílias registradas são ecologicamente distintas e caracterizadas quanto as suas 

biologias. 

No caso da ordenação direta não existe uma probabilidade associada, mas tal 

técnica é útil  para demonstrar a distribuição de determinados grupos taxonômicos 

quando  valores  contínuos  de  uma  dada  variável  ambiental  (gradiente)  estão 

disponíveis. Sobre as famílias de aranhas que foram coletadas em poucos locais é 

difícil  demonstrar alguma relação com o gradiente analisado,  além de haver  uma 

limitação física de espaço para representar todas as famílias coletadas nesse estudo. 

Dessa  forma,  para  selecionar  quais  famílias  seriam representadas  na  ordenação 

direta foi feito um gráfico, no qual o eixo x representa o número de locais (ilhas ou 

pontos  na  mata  contínua)  em que  cada  família  foi  coletada  e  o  eixo  y  indica  a  

freqüência na qual cada caso foi registrado (Figura 2). O gráfico obtido é bimodal 

(Figura 2) e a maior freqüência foi para famílias de aranhas que foram coletadas em 

três ou menos locais. Nesse gráfico a linha preta indica o ponto a partir do qual as 

famílias que tiveram registros em quatro ou mais locais foram utilizadas para gerar os 

gráficos  de  ordenação  direta,  uma vez  que  nesse  ponto  a  freqüência  deixou  de 

aumentar. Os gráficos de ordenação direta incluem os pontos amostrados na mata 

contínua e, para que estes não interferissem na ordenação das ilhas foram atribuídos 

os maiores valores de tamanho, relação perímetro-área e índice de proximidade para 

que ficassem posicionados à direita do gráfico. 

As análises estatísticas foram efetuadas nos programas PCord 4.25 (McCune 

& Mefford, 1999), RT 2.1 (Manly, 1997) e Systat 10.2 (Wilkinson,1998). 
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Figura 2. Freqüência do número de locais em que cada família de aranhas foi coletada. 
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3. RESULTADOS

3.1 Caracterização da comunidade de aranhas

Foram coletadas 9.550 aranhas nas ilhas e na floresta contínua da Reserva 

Biológica do Uatumã,  sendo que 2.287 (23,95%) eram adultas.  Até o momento, 

foram identificados 2.157 indivíduos representando 334 morfoespécies distribuídas 

em 33 famílias e 106 gêneros (APÊNDICE A).  Os outros 130 adultos estão em 

processo  de  identificação  e  pertencem  as  seguintes  famílias:  Araneidae  (36), 

Ctenidae (1), Pholcidae (11), Theridiidae (11), Uloboridae (71). Duas famílias tiveram 

apenas  representantes  jovens,  Caponnidae  e  Segestriidae,  com  cinco  e  quatro 

indivíduos, respectivamente. 

Nas 20 ilhas amostradas foram coletadas 1.780 aranhas adultas, distribuídas 

em 282 morfoespécies, sendo 206 exclusivas das ilhas. Já na mata contínua, em 

sete  pontos  amostrais,  foram  registrados  377  adultos,  pertencentes  a  128 

morfoespécies,  com  um  total  de  52  morfoespécies  coletadas  apenas  nesse 

ambiente  (Tabela  4).  O  número  total  de  adultos  e,  conseqüentemente,  o  de 

morfoespécies coletado nas ilhas foi  maior do que na mata contínua (Tabela 4).  

Contudo, ao dividirmos o número de espécies pelo total de adultos coletados em 

cada ambiente, encontramos que na mata contínua esse valor é mais que o dobro 

das ilhas, 0,34 e 0,16, respectivamente. Dessa forma, embora o número de adultos 

na mata contínua tenha sido de quase 1/5 em relação às ilhas, representou 45,4% 

do número de espécies obtido nas ilhas. O número de espécies únicas, dividido pelo 

número de  espécies  foi  maior  nas ilhas.  Por  outro  lado,  o  número  de  espécies 

únicas, dividido pelo número de adultos foi maior na mata contínua (Tabela 4). 
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Tabela  4.  Número de adultos,  de  espécies exclusivas,  de espécies  únicas e  proporções dessas 
variáveis entre ilhas e mata contínua. 

Variáveis Ilhas Mata contínua
Mata 
contínua/Ilhas

Número de adultos 1780 377 0,21
Número de espécies 282 128 0,45
Número de espécies exclusivas 206 52 0,25
Número de espécies únicas* 110 38 0,35
Número de espécies/número de adultos 0,16 0,34 2,14
Número de espécies únicas/número de espécies 0,39 0,30 0,76
Número de espécies únicas/número de adultos 0,06 0,10 1,63

*Representadas por um único indivíduo.

A maioria  das famílias de aranhas foi  representada por  poucos indivíduos 

adultos, sendo que 42% delas tiveram 10 ou menos representantes. Desse total, 

30%  apresentaram  um  ou  dois  espécimes  adultos  coletados:  Ctenizidae, 

Cyrtaucheniidae,  Gnaphosidae,  Hahniidae,  Hersiliidae,  Idiopidae,  Oxyopidae, 

Palpimanidae e Senoculidae (Tabela 5). Por outro lado, poucas famílias de aranhas 

foram responsáveis pela maioria da porcentagem de adultos coletados, sendo que 

Araneidae, Ctenidae, Pholcidae, Salticidae, Sparassidae, Theridiidae e Uloboridae 

perfizeram quase 80 % da abundância total (Tabela 5).

A maioria das famílias apresentou baixa riqueza, sendo que cerca de 42% 

estiveram compostas por três ou menos morfoespécies. Por outro lado, Araneidae, 

Salticidae  e  Theridiidae  compuseram,  juntas,  51,2%  do  total  de  morfoespécies 

coletadas  (Tabela  5).  Araneidae  e  Salticidae  apresentaram  a  maior  riqueza  de 

gêneros, 15 e 13, respectivamente (Tabela 5). Entretanto, esses números e alguns 

dos demais (Tabela 5) estão subestimados, uma vez que algumas famílias foram 

morfotipadas  no  todo  ou  em parte.  Nesses  casos,  independente  do  número  de 

morfotipos registrados, foi considerado apenas um gênero para compor o número 

total.  Dessa  forma,  o  número  de  gêneros  de  aranhas  é  maior  do  que  os  106 

apontados até o momento nesse estudo. 

Indivíduos  adultos  representantes  de  Ctenizidae,  Hersiliidae,  Linyphiidae, 

Senoculidae  e  Synotaxidae  foram  coletados  apenas  na  floresta  contínua 

(APÊNDICE A),  enquanto Clubionidae, Cyrtaucheniidae, Dipluridae, Gnaphosidae, 

Idiopidae, Hahniidae e Palpimanidae foram registradas apenas nas ilhas.
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Tabela 5. Abundância, riqueza e a contribuição de cada uma dessas variáveis por família em relação 
ao valor total, assim como o número de gêneros registrados, também por família. 

Família Abundância % Contribuição 
Abundância Riqueza % Contribuição 

Riqueza
*Número de 
Gêneros

Anyphaenidae* 17 0,74 7 2,1 2
Araneidae 320 14,0 59 17,7 15
Barychelidae 12 0,52 1 0,3 1
Clubionidae 10 0,44 3 0,9 3
Corinnidae 30 1,31 10 3,0 5
Ctenidae 142 6,21 13 3,9 7
Ctenizidae 1 0,04 1 0,3 1
Cyrtaucheniidae 1 0,04 1 0,3 1
Deinopidae* 9 0,39 5 1,5 1
Dictynidae 29 1,27 7 2,1 3
Dipluridae 4 0,17 4 1,2 1
Gnaphosidae 2 0,09 2 0,6 1
Hahniidae 1 0,04 1 0,3 1
Hersiliidae 1 0,04 1 0,3 1
Idiopidae 1 0,04 1 0,3 1
Linyphiidae 34 1,49 1 0,3 1
Mimetidae* 36 1,57 6 1,8 1
Oonopidae 34 1,49 8 2,4 6
Oxyopidae 2 0,09 2 0,6 2
Palpimanidae 1 0,04 1 0,3 1
Pholcidae 366 16,0 7 2,1 3
Pisauridae 6 0,26 3 0,9 2
Salticidae 278 12,1 49 14,7 13
Scytodidae* 12 0,52 4 1,2 1
Senoculidae 1 0,04 1 0,3 1
Sparassidae* 216 9,4 14 4,2 3
Synotaxidae* 6 0,26 2 0,6 1
Tetragnathidae 71 3,10 15 4,5 2
Theraphosidae 20 0,9 10 3,0 8
Theridiidae 305 13,3 63 19,0 6
Theridiosomatidae* 61 2,7 13 3,9 2
Thomisidae 60 2,6 8 2,4 7
Uloboridae* 198 8,7 12 3,6 2
Total 2287 100% 334 100% 106

*Famílias morfotipadas cuja contribuição no somatório de gêneros foi considerada como um.

3.2 Comunidade de aranhas e os índices de padrão da paisagem

A  dissimilaridade  na  composição  da  comunidade,  tanto  com  a  matriz  de 

abundância (teste de Mantel, p = 0,10, n = 27) quanto com a de presença-ausência 

(teste de Mantel,  p  =  0,10,  n  = 27),  não esteve relacionada com a variação na 

distância geográfica (Figura 3 a e b).  Dessa forma, os efeitos observados nesse 
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trabalho sobre a composição da comunidade de aranhas e, que serão relatados a 

seguir, são resultantes dos fatores testados e não de autocorrelação espacial. 
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Figura 3. Dissimilaridade na composição da comunidade de aranhas – matrizes de abundância (a) e  
presença-ausência (b) matriz em relação à dissimilaridade na distância geográfica. 

Ao realizar a regressão múltipla com a abundância de aranhas adultas foi 

detectado um  outlier, que correspondia a uma ilha com mais indivíduos do que o 

esperado em relação aos fatores testados. Essa ilha estava sustentando um efeito 

significativo  com  o  tamanho  e  a  relação  perímetro-área,  forçando  a  reta  de 

regressão a assumir uma relação negativa com as variáveis citadas (Tabela 6 e 

Figuras  4  a  e  b).  Considerando  que  essa  relação  era  fraca,  pois  estava  sendo 

mantida por  apenas uma ilha,  o  outlier foi  removido.  Após esse procedimento a 

abundância de aranhas adultas não foi afetada pelo tamanho das ilhas, pela relação 

perímetro-área e nem pelo índice de proximidade (r2 = 0,209; F3, 15 = 1,321; p = 0,304 

n = 19) (Figura 4 e Tabela 6). Em relação à riqueza padronizada pela abundância a  

única relação significativa  encontrada foi  com o índice  de proximidade conforme 

indicam as parciais da análise (Tabela 6 e Figura 5). 
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Tabela 6. Sumário estatístico das regressões múltiplas sobre a abundância e riqueza de espécies de 
aranhas quanto ao tamanho, relação perímetro-área e índice de proximidade com e sem o outlier 
detectado nas análises. 

Variáveis dependentes
Tamanho das 
ilhas

Relação
Perímetro-área

Índice de 
Proximidade

Abundância de adultos 

(com outlier)

b = -0,776

t = -2,179

p = 0,045

b = -0,786

t = -2,254

p = 0,039

b = -0,070

t = -0,317

p = 0,755

Abundância de adultos 

(sem outlier)

b = -0,064

t = -0,144

p = 0,887

b = -0,098

t = -0,228

p = 0,823

b = -0,451

t = -1,862

p = 0,082

Riqueza padronizada 

b = 0,019

t = 0,046

p =0,964

b = -0,060

t = -0,145

p = 0,887

b = 0,505

t = 2,179

p = 0,046
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Figuras 4 a, b e c. Gráficos das parciais da regressão entre a abundância de aranhas adultas e o tamanho, 
relação perímetro-área e índice de proximidade para as 20 ilhas localizadas na Reserva Biológica do Uatumã  
e área de entorno, Amazônia Central, Brasil (setas indicam o outlier). Figuras 4 d, e e f.  O mesmo que em a, 
b e c mas sem o outlier. 
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Figura 5. Gráficos das parciais da regressão entre a riqueza padronizada pela abundância, o tamanho, a 
relação perímetro-área e o índice de proximidade para 19 ilhas localizadas na Reserva Biológica do Uatumã 
e área de entorno, Amazônia Central, Brasil.

A  composição  da  comunidade  de  aranhas,  utilizando-se  a  matriz  de 

abundância, foi influenciada por todas as variáveis testadas. O eixo 1 foi  afetado 

significativamente pelo tamanho das ilhas (F 1,16 = 4,177, p = 0,05 - Figura 6) e pelo 

índice de proximidade (F1,16 = 6,285, p = 0,023 – Figura 6), enquanto que o segundo 

eixo foi influenciado significativamente pela relação perímetro-área (F1,16 = 5,367, p = 

0,034 – Figura 7), conforme indicam os coeficientes e cargas canônicas (Tabela 7). 

Com a matriz de presença-ausência foram encontradas as mesmas relações, sendo 

o primeiro eixo de NMDS afetado significativamente pelo tamanho das ilhas (F 1,16 = 

4,177, p = 0,05) e pelo índice de proximidade (F1,16 = 6,285, p = 0,023) (Figura 8) e, o 

eixo 2 pela relação perímetro (F1,16 = 5,367, p = 0,034) (Figura 9), de acordo com os 

coeficientes e cargas canônicas (Tabela 8). 

Tabela 7. Resultados das regressões múltiplas multivariadas e os valores dos coeficientes e cargas 
canônicas de cada eixo de NMDS – matriz de abundância – quanto ao tamanho, relação perímetro-
área e índice de proximidade. 

Variáveis 
dependentes

Tamanho das ilhas Relação Perímetro-
área

Índice de 
Proximidade

Teste multivariado 

(NMDS Eixos 1 e 2)

Pillai Trace = 0,296

F2,15 = 3,158 

p = 0,072

Pillai Trace = 0,331

F2,15  = 3,718 

p = 0,049

Pillai Trace = 0,284

F2,15  = 2,970

p = 0,082

NMDS – Eixo 1
*CC = 0,925
**CC = 0,787

CC = 0,583

CC = 0,376

CC = 0,976
CC =0,996

NMDS – Eixo 2
CC = 0,632

CC = 0,430

CC = 0,950
CC = 0,823

CC = - 0,091

CC = -0,304
*CC = coeficientes canônicos; **CC = cargas canônicas; valores em negrito, p < 0,05.
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Figura 6. Regressões parciais entre a composição da comunidade de aranhas - matriz de abundância - 
representada  pelo  primeiro  eixo  de  NMDS  e  as  variáveis  independentes:  tamanho  (a),  relação 
perímetro-área (b)  e índice de proximidade (c)  para 19 ilhas localizadas na Reserva  Biológica do 
Uatumã, Amazônia Central, Brasil.
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Figura 7. Regressões parciais entre a composição da comunidade de aranhas - matriz de abundância - 
representada  pelo  segundo  eixo  de  NMDS  e  as  variáveis  independentes:  tamanho  (a),  relação 
perímetro-área (b)  e índice de proximidade (c)  para 20 ilhas localizadas na Reserva  Biológica do 
Uatumã, Amazônia Central, Brasil. 

Tabela 8. Resultados das regressões múltiplas multivariadas e os valores dos coeficientes e cargas 
canônicas de cada  eixo  de NMDS -  matriz  de presença-ausência  -  quanto ao tamanho,  relação 
perímetro-área e índice de proximidade. 

Variáveis 
dependentes

Tamanho das 
ilhas

Relação 
Perímetro-área

Índice de 
Proximidade

Teste multivariado 

(NMDS Eixos 1 e 2)

Pillai Trace = 0,312

F2,15 = 3,408

p = 0,060

Pillai Trace = 0,283

F2,15 = 2,966

p = 0,082

Pillai Trace = 0,279

F2,15 = 2,903

p = 0,086

NMDS – Eixo 1
*CC = 0,889
**CC = 0,826

CC = 0,553

CC = 0,453

CC = 0,795
CC = 0,854

NMDS – Eixo 2
CC = 0,568

CC = 0,469

CC = 0,897
CC = 0,836

CC = -0,524

LC = -0,613
*CC = coeficientes canônicos; **CC = cargas canônicas; valores em negrito, p < 0,05.
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Figura 8. Regressões parciais entre a composição da comunidade de aranhas - matriz de presença-ausência -  
representada pelo primeiro eixo de NMDS e as variáveis independentes: tamanho (a), relação perímetro-área 
(b) e índice de proximidade (c) para 20 ilhas localizadas na Reserva Biológica do Uatumã, Amazônia Central, 
Brasil. 
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Figura 9. Regressões parciais entre a composição da comunidade de aranhas - matriz de presença-ausência -  
representada pelo segundo eixo de NMDS e as variáveis independentes: tamanho (a), relação perímetro-área 
(b) e índice de proximidade (c) para 20 ilhas localizadas na Reserva Biológica do Uatumã, Amazônia Central, 
Brasil.

3.3 Comunidade de aranhas entre ilhas e floresta contínua

A abundância de aranhas adultas diferiu significativamente entre locais (U = 

117,5; p = 0,009, n = 27), sendo em média maior nas ilhas (94,8  ± 51,4; floresta 

contínua  55,7  ± 10,7)  (Figura  10a).  Por  outro  lado,  a  riqueza  padronizada  pela 

abundância foi significativamente maior na floresta contínua (U = 32,000; p = 0,036; 

floresta contínua 0,57 ± 0,07; ilhas 0,45 ± 0,15) (Figura 10b).
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Figura  10.  Abundância  (a)  e  riqueza  padronizada  pela  abundância  (b)  em  20  ilhas  e  sete  pontos 
amostrados na mata contínua (MC), Reserva Biológica do Uatumã, Amazônia Central, Brasil. 

A composição da comunidade de aranhas diferiu significativamente entre ilhas 

e floresta contínua utilizando-se tanto a matriz de abundância (F2,  25 = 4, 295, p = 

0,025) quanto a de presença-ausência (F2, 24 = 15,102, p = 0,000) (Tabela 9 e Figura 

11 a e b). Essa separação se deu fortemente em relação ao primeiro eixo de NMDS 

como indicam os coeficientes e cargas canônicas (Tabela 9). Maior dispersão entre 

os  pontos  que  representam  as  ilhas  pode  ser  observada,  principalmente  entre 

aquelas do lado direito do reservatório, enquanto que há maior similaridade entre os 

pontos da mata contínua (Figura 11 a e b).
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Tabela 9. Resultados das regressões múltiplas multivariadas e os valores dos coeficientes e cargas 
canônicas de cada eixo de NMDS - matriz de abundância e presença-ausência – com local como 
fator.

Variáveis dependentes Fator: Local

Matriz de Abundância

Teste multivariado
(NMDS Eixos 1 e 2)

Pillai Trace = 0,557
F2, 24 = 15,672
p = 0,000

NMDS – Eixo 1 *CC = 1,004
**CC = 0,999

NMDS – Eixo 2 CC = 0,042
CC = - 0,070

Matriz de presença-ausência

Teste multivariado
(NMDS Eixos 1 e 2)

Pillai Trace = 0,557
F2, 24 = 15,102
P = 0,000

NMDS – Eixo 1 CC = 1,007
CC = 0,990

NMDS – Eixo 2 CC = 0,141
CC = 0,021

*CC = coeficientes canônicos; **CC = cargas canônicas; valores em negrito, p < 0,05.
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Figura 11.  Composição da comunidade de aranhas,  matrizes de abundância (a)  e de presença-

ausência (b), em 20 ilhas (lados direito (D) e esquerdo (E) do reservatório) e sete pontos amostrados 

na mata contínua (MC), Reserva Biológica do Uatumã, Amazônia Central, Brasil.
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3.4 Ordenação direta

Na ordenação direta (Figura 12) foi possível constatar que a distribuição de 

algumas famílias  de  aranhas  não estava  claramente  relacionada aos índices  de 

padrão  da  paisagem.  Ou  porque  as  distribuições  dessas  famílias  estavam 

concentradas em uma porção do gradiente e/ou, por registros com amplas lacunas, 

ou  ainda,  por  famílias  extensamente  distribuídas,  mas  sem  nenhum  padrão 

associado ao gradiente ambiental. 

Quanto  ao  gradiente  de  tamanho,  Deinopidae  e  Pisauridae,  por  exemplo, 

foram registradas em ilhas com uma média de 157 e 204 hectares, respectivamente, 

e também na mata contínua e, embora seja possível que a ocorrência das mesmas 

esteja correlacionada com o tamanho das ilhas, o pequeno número de indivíduos 

adultos  coletados  impede  tais  conclusões.  Já  Anyphaenidae,  Barychelidae, 

Clubionidae,  Dipluridae,  Dictynidae,  Scytodidae  e  Theraphosidae  tiveram 

distribuições  pontuais  marcadas  por  amplos  intervalos,  sem  um  padrão  de 

distribuição relacionado com o tamanho das ilhas (Figura 12a).

Araneidae foi registrada em 26 locais e, embora sua distribuição tenha sido 

ampla aparentemente não esteve associada ao tamanho das ilhas (Figura 12a), uma 

vez que abundâncias iguais ou próximas ocorreram em ilhas de tamanhos muito 

discrepantes. Mimetidae, Oonopidae, Tetragnathidae e Uloboridae, por sua vez, não 

se mostraram relacionadas com o tamanho das ilhas,  pois embora tenha havido 

picos de abundância em ilhas de 50, 79 e 95 hectares, as demais são baixas e sem 

nenhum padrão associado (Figura 12a). 

Corinnidae apresentou, em geral, aumento gradativo na abundância até ilhas 

de 190 hectares. Thomisidae, por outro lado, foi mais abundante em uma ilha de 102 

hectares  e,  depois  a  abundância  diminuiu  gradativamente,  inclusive  na  mata 

contínua (Figura 12a). Salticidae apresentou um aumento crescente na abundância 

até 50 hectares, mas depois diminuiu, em geral gradativamente, até ilhas maiores 

mantendo-se baixa, inclusive na mata contínua (Figura 12a).   

Linyphiidae  foi  registrada  apenas  na  mata  contínua,  em  cinco  dos  sete 

pontos, mas não ocorreu em nenhuma das 20 ilhas amostradas. Dada a abundância 

de Linyphiidae, com uma média de quase cinco indivíduos coletados por amostra 
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(4,86 ± 3,7) (Tabela 10), seu registro provavelmente não foi ocasional, uma vez que 

representa a quinta maior abundância média no geral. 

Pholcidae apresentou um padrão claro de distribuição afetado pelo tamanho 

das  ilhas,  foi  registrada  em  23  dos  27  locais  amostrados  e  sua  abundância 

aumentou até um certo ponto do gradiente (ilhas com 50 hectares) e depois diminui, 

mantendo-se baixa inclusive na mata contínua (1,85 ± 1,86). Nas ilhas a abundância 

média de Pholcidae foi  de 17,4  ± 15,5 (Tabela 10).  As maiores abundâncias de 

Pholcidae  ocorreram  em  ilhas  de  19,  20,  22,  79,  102  e  146  hectares.  As  três 

primeiras ilhas, além de pequenas, também apresentaram os maiores valores de 

relação perímetro-área. As ilhas de 102 e 146 hectares, embora grandes, estiveram 

entre  as  cinco  mais  isoladas  e  a  ilha  de  79  hectares  representou  um  caso 

intermediário.  Dessa  forma,  o  tamanho,  a  relação  perímetro-área  e  o  índice  de 

proximidade,  em  conjunto  ou  isoladamente,  influenciaram  a  distribuição  de 

Pholcidae. 

A abundância de Theridiosomatidae também foi  afetada pelo tamanho das 

ilhas, aumentando gradativamente até as ilhas maiores (Figura 12a). Dessa forma, 

embora a abundância total de aranhas adultas não tenha estado relacionada com o 

tamanho das ilhas, algumas famílias apresentaram relação. 

A  abundância  de  Sparassidae  foi  maior  nas  ilhas  (10,2  ± 11,55), 

principalmente naquelas de 80 e 111 hectares, em relação à mata contínua (1,71 ± 

1,38) (Tabela 10). O oposto foi encontrado para Ctenidae (mata contínua 7,14 ± 2,6; 

ilhas de 4,65  ± 3,49) (Tabela 10). Nas ilhas as maiores abundâncias de Ctenidae 

foram registradas em ilhas de 40 e 60 hectares, portanto, diferentes daquelas onde 

Sparassidae foi mais abundante (Figura 12a). Três situações foram possíveis entre 

essas duas famílias: 1) ambas apresentaram baixa abundância; 2) Sparassidae teve 

abundância  maior  do  que Ctenidae e  3)  vice-versa  (Figura  13).  O terceiro  caso 

ocorreu principalmente na mata contínua, sendo que nesta, em apenas um ponto 

amostral  a abundância de Ctenidae e Sparassidae foi  a mesma, nos outros seis 

Ctenidae foi mais abundante, enquanto que nas ilhas a situação mais freqüente foi a 

segunda (Figura 13).

Theridiidae foi mais abundante na mata contínua (13,6 ± 5,19) (Tabela 10) e 

nas ilhas os picos de abundância ocorreram naquelas dos mais variados tamanhos, 

de 20 a 200 hectares. 
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Quanto  ao  gradiente  de  relação  perímetro-área  Corinnidae,  Salticidae, 

Oonopidae  e  Theridiosomatidae  foram  mais  abundantes  nos  menores  valores, 

diminuindo gradativamente ao longo do gradiente (Figura 12b).    

Em relação ao índice de proximidade poucas famílias apresentaram algum 

padrão, sendo Sparassidae uma delas. A abundância dessa família foi claramente 

mais  alta  em locais  mais  isolados (Figura  12c).  O contrário  foi  encontrado para 

Ctenidae, cuja abundância foi mais alta em ilhas comparativamente menos isoladas.  

O  mesmo  ocorreu  com  Thomisidae,  cuja  abundância,  em  geral,  diminuiu 

gradativamente com o aumento do índice de proximidade.

Em geral as abundâncias médias das famílias de aranhas foram menores na 

mata  contínua  do  que  nas  ilhas  amostradas  (Tabela  10),  com  exceção  de 

Anyphaenidae,  Barychelidae,  Ctenidae,  Ctenizidae,  Deinopidae,  Hersiliidae, 

Idiopidae, Linyphiidae, Synotaxidae e Theridiidae.
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Figura 12. Gráficos de ordenação direta de 24 famílias de aranhas quanto aos gradientes de tamanho (a), relação 
perímetro-área (b) e índice de proximidade (c).
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Tabela 10. Médias e desvios-padrão da abundância de 33 famílias de aranhas coletadas em 20 ilhas 
e  sete  pontos  amostrados em mata  contínua,  Reserva  Biológica  do  Uatumã,  Amazônia  Central, 
Brasil.  

Famílias

Ilhas Mata contínua

Média
Desvio 
Padrão Média

Desvio 
Padrão

Anyphaenidae 0,55 1,28 0,86 0,90
Araneidae 14,15 15,9 5,00 3,56
Barychelidae 0,35 0,75 0,71 1,50
Clubionidae 0,50 1,00 0,00 0,00
Corinnidae 1,30 1,26 0,57 0,79
Ctenidae 4,65 3,50 7,14 2,61
Ctenizidae 0,00 0,00 0,14 0,38
Cyrtaucheniidae 0,14 0,38 0,00 0,00
Deinopidae 0,25 0,55 0,57 0,79
Dictynidae 1,10 3,11 1,00 1,29
Dipluridae 0,20 0,41 0,00 0,00
Gnaphosidae 0,10 0,30 0,00 0,00
Hahniidae 0,05 0,22 0,00 0,00
Hersiliidae 0,00 0,00 0,14 0,38
Idiopidae 0,00 0,00 0,14 0,38
Lyniphiidae 0,00 0,00 4,86 4,49
Mimetidae 4,57 1,93 0,57 0,79
Oonopidae 1,30 1,30 1,14 0,90
Oxyopidae 0,05 0,22 0,14 0,38
Pholcidae 17,4 15,6 1,85 1,86
Palpimanidae 0,05 0,22 0,00 0,00
Pisauridae 0,15 0,49 0,29 0,49
Salticidae 11,8 7,86 5,86 3,48
Senoculidae 0,05 0,22 0,00 0,00
Scytodidae 0,55 1,39 0,14 0,38
Sparassidae 10,2 11,56 1,71 1,38
Synotaxidae 0,00 0,00 0,86 0,90
Tetragnathidae 3,45 5,13 0,29 0,49
Theraphosidae 0,75 1,21 0,71 1,25
Theridiidae 10,2 7,14 13,6 5,19
Theridiosomatidae 2,60 3,52 1,29 1,89
Thomisidae 2,10 2,85 2,57 1,62
Uloboridae 9,30 10,9 1,57 1,90
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Figura 13. Abundância de Ctenidae e Sparassidae nas ilhas e na mata contínua da Reserva Biológica 
do Uatumã. 
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4. DISCUSSÃO

4.1. Caracterização da comunidade de aranhas

O número de famílias coletadas nesse estudo (35, sendo duas representadas 

por jovens) foi similar a outros que utilizaram o mesmo protocolo de amostragem 

(Rego, 2003;  Raizer et  al.  2005).  Rego (2003),  trabalhando em fragmentos e na 

floresta contínua nas áreas do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestas 

– PDBFF – 80 km ao norte de Manaus, registrou 34 famílias (seis compostas por 

indivíduos imaturos). 82% delas também foram registradas nesse estudo, uma vez 

que  ambos  utilizaram  os  mesmos  métodos,  sendo  padronizados  temporal  e 

espacialmente. As famílias que não foram comuns aos dois estudos estiveram entre 

as  mais  baixas  abundâncias  médias  (Rego,  2003  e  Tabela  10).  Lycosidae, 

Miturgidae,  Paratropididae,  Philodromidae,  Selenopidae  e  Trechaleidae  –  foram 

registradas apenas por  Rego (2003),  enquanto que o oposto foi  observado para 

Barychelidae, Ctenizidae, Cyrtaucheniidae, Hahniidae e Palpimanidae.  Raizer et al. 

(2005), procurando avaliar a similaridade entre a fauna amazônica e a do Pantanal 

Norte (Mato Grosso), com a mesma metodologia, coletaram 35 famílias de aranhas. 

Todavia, o uso de outros métodos (fotoecletores, pitfall, coletas de serapilheira e de 

copa por nebulização) e maior esforço, como demonstrado por Höfer & Brescovit 

(2001) ampliou esses registros para 56 famílias numa floresta de terra-firme próxima 

a Manaus. 

Theridiidae,  Araneidae  e  Salticidae  (63,  59  e  49  spp.  respectivamente) 

apresentaram os maiores valores de riqueza de espécies, tendo sido responsáveis 

por mais de 50% do total de espécies coletadas. Esses resultados se repetem em 

outros estudos, inclusive realizados em diferentes ecossistemas, variando apenas o 

número de espécies entre essas famílias.  Em  Raizer et  al.  (2005) Araneidae (51 

spp.), Theridiidae (46 spp.) e Salticidae (36 spp.) representaram mais do que 65 % 

das  espécies  coletadas.  Já  Dias  et  al.  (2006)  registraram  a  seguinte  ordem: 

Salticidae (32 spp.), Araneidae (23 spp.) e Theridiidae (23 spp.). A comunidade de 

aranhas de ambientes tropicais, como ressaltada por esse e pelos demais estudos 

citados, entre outros, é caracteristicamente rica em espécies e, em geral apresenta 

baixo  número  de  indivíduos  por  espécie  (Nentwig,  1993),  de  forma que  poucas 
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famílias  perfazem grande parte  da  abundância  total.  Nesse contexto,  Araneidae, 

Salticidae e Theridiidae, embora tenham sido as famílias com maior riqueza, quanto 

à abundância  permanecem nessa ordem, mas depois de Pholcidae com apenas 

sete  espécies  e  366  indivíduos  coletados.  A  maioria  deles  foi  representada  por 

Mesabolivar  aurantiacus (Mello-Leitão,  1930) com  217  indivíduos.  Os  possíveis 

efeitos  dessa  grande  abundância  podem  estar  relacionados  a  mudanças  na 

estrutura do habitat causadas pelo isolamento por água. Nas florestas de terra-firme 

da Amazônia Central estas aranhas são bem mais abundantes, mas não exclusivas, 

próximas  aos  pequenos  riachos  (Venticinque  comunicação  pessoal).  No  entanto 

este  tipo  de  habitat  foi  completamente  perdido  com  o  enchimento  do  lago  do 

reservatório, podendo ter causado um deslocamento destas aranhas para as áreas 

mais  altas  (platôs).  O  mesmo  não  aconteceu  no  estudo  de  Rego  (2003),  onde 

ambientes  de  baixio  (sob  influência  da  água)  continuavam  disponíveis  e 

provavelmente foram menos amostrados, de maneira que apenas 59 indivíduos de 

Pholcidae foram coletados. 

4.2 Comunidade de aranhas e os índices de padrão da paisagem

Os resultados obtidos sugerem que a modificação da paisagem na Reserva 

Biológica do Uatumã e área de entorno tem afetado a comunidade de aranhas, 

principalmente  quanto  à composição,  que foi  influenciada por  todas as variáveis 

testadas. 

A relação positiva entre a área de ilhas e a riqueza de espécies tem sido 

largamente documentada (Miyashita, et al. 1998; Ricklefs & Lovette, 1999; Debinski 

& Holt, 2000; Laurance et al. 2001; Hovestadt et al. 2005; Vasconcelos et al. 2006) 

e, embora seja possível que a área tenha um efeito direto sobre a riqueza, outros 

fatores correlacionados podem estar promovendo ou contribuindo para tal relação 

(Ricklefs & Lovette, 1999; Turner & Tjørve, 2005). Um deles seria a diversidade de 

habitats, presumida por aumentar em relação direta com a área, como resultado de 

maior heterogeneidade topográfica e geológica (Ricklefs & Lovette, 1999). Ney-Nifle 

& Mangel  (2000) demonstraram que a relação espécie-área pode ser modificada 

com a redução de habitat,  possivelmente porque quanto mais  área de floresta é 

perdida, menor heterogeneidade ambiental deva ser esperada. Em relação às lhas 
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que compõem a Reserva Biológica do Uatumã, o caso é bastante evidente, uma vez 

que as áreas mais baixas (baixios) foram alagadas após o represamento do rio para 

a  construção  da  hidrelétrica  e,  mesmo  as  vertentes,  pelo  menos  nas  ilhas 

amostradas,  estão  pouco  representadas.  O ambiente,  portanto,  é  principalmente 

composto  pelas  porções  mais  altas  (platôs)  e,  conseqüentemente  menos 

heterogêneo  do  que  a  paisagem  anterior  ao  alagamento.  Considerando  que 

espécies  diferentes requerem habitats  distintos  quanto menor  a heterogeneidade 

ambiental,  em  áreas  de  tamanhos  similares,  menos  espécies  deverão  ocorrer 

(Lassau et al., 2005). Este pode ser um dos motivos por não ter havido relação entre 

o tamanho das ilhas e o número de espécies. Além da perda de área de floresta ter  

reduzido  a heterogeneidade ambiental  também resultou em manchas de floresta 

isoladas, afetando a riqueza de espécies de aranhas, a qual diminuiu com aumento 

do  isolamento  das  ilhas.  Dessa  forma,  por  conta  da  paisagem  descontínua 

encontrada no lago da Hidrelétrica de Balbina, o fator isolamento está afetando a 

riqueza, provavelmente, por limitar a dispersão de aranhas, ou embora a mesma 

possa  estar  ocorrendo,  a  estrutura  de  habitat  das  ilhas  está  influenciando  as 

chances de sucesso no estabelecimento destes indivíduos.  A área e distância de 

habitats  que  funcionam  como  fonte  de  colonizadores  influencia  o  número  de 

espécies  que  podem  ocorrer  numa  ilha  ao  afetarem  as  taxas  de  extinção  e 

colonização (MacArthur & Wilson, 1967). Manchas de baixa qualidade e de difícil 

acesso tendem a perder  espécies  porque a taxa de extinção é maior  do  que a 

reposição de indivíduos por eventos de colonização.

As  aranhas  se  dispersam  por  balonismo,  realizado  principalmente  por 

indivíduos imaturos, que consiste na produção de um fio de seda que é levado pelo 

vento juntamente com a aranha (Foelix,  1996). A capacidade de dispersão difere 

entre  as  espécies  de  aranhas  (Dean  &  Sterling,  1985),  de  forma  que  as  mais 

eficientes possuem uma probabilidade maior de alcançar ambientes mais isolados. 

Dados  moleculares  de  aranhas  da  família  Tetragnathidae  sugeriram eventos  de 

colonização  múltiplos  e  independentes  em  arquipélagos  remotos  do  Pacífico 

(Gillespie  &  Roderick,  2002).  Contudo,  essas  ilhas  são  naturais  e  eventos  de 

colonização bem-sucedidos podem ter  ocorrido  numa escala  de tempo evolutivo 

muito mais do que numa escala ecológica, a qual tenderia a predominar em ilhas 

artificiais recentemente isoladas. A dispersão aérea, por sua vez, não é garantia de 

estabelecimento bem-sucedido pelo grupo que a realiza.  Dean & Sterling (1985) 
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registraram que 94 % dos quase 24.000 indivíduos coletados com armadilhas de 

sucção  até  2,5  m  do  solo  (Texas)  eram  jovens,  portanto,  com  baixo  valor 

reprodutivo.  A  qualidade  imprevisível  da  mancha  a  ser  atingida  e  a  baixa 

probabilidade de sobrevivência  de  aranhas que realizam balonismo,  não o torna 

atrativo para aranhas adultas (Schneider et al.  2001). Além disso, o próprio peso 

corporal  de  indivíduos  adultos  é  um  fator  que  limita  a  capacidade  de  realizar 

balonismo, motivo pelo qual a porcentagem de indivíduos dispersando diminui com o 

aumento da classe de tamanho (Dean & Sterling, 1985). 

Outro  fator  que  poderia  estar  relacionado  à  dispersão  de  aranhas  e 

contribuindo  para  diferenças  na  comunidade  seria  a  relação  perímetro-área  (ao 

representar área de contato para indivíduos dispersando), que influenciou apenas a 

composição  da  comunidade.  A  variação  na  forma  dos  fragmentos  altera  a 

porcentagem de borda (Hamazaki, 1996), pois seu aumento implica em redução da 

área de interior  de floresta. Como a borda e o interior diferem em uma série de 

características físicas e ecológicas é esperado que alguns organismos respondam 

de  maneira  distinta  a  sua  variação  (Tanner,  2003),  refletindo  em diferenças  na 

composição  da  comunidade,  como  foi  encontrado  no  presente  estudo.  Didham 

(1997)  encontrou  que  comunidades  amostradas  na  borda  e  na  mata  contínua 

formaram agrupamentos distintos. 

 É conhecido que em fragmentos pequenos algumas populações têm suas 

abundâncias  aumentadas  (Hamazaki,  1996;  Collinge  &  Palmer,  2002),  devido  a 

condições microclimáticas e de habitat alteradas na borda, mais do que devido à 

redução de área (Didham, 1997). Além disso, em fragmentos menores e com formas 

irregulares  a  influência  de  condições  climáticas  extremas  é  maior  (Turton  & 

Freiburger,  1997).  Nessas  condições,  espécies  tolerantes  a  borda  tendem  a 

predominar, sendo que a dispersão de algumas pode ser favorecida em fragmentos 

com maior perímetro. O aumento da área de interceptação para animais que estão 

dispersando, ao mesmo tempo em que estão em contato com maior variedade de 

microambientes na matriz seriam as causas (Hamazaki, 1996). Mesmo no presente 

estudo  onde  a  matriz  é  homogênea,  a  probabilidade  de  colonização  de  um 

fragmento com perímetro maior pode ser mais alta, uma vez que representa maior 

área de contato para aranhas que estão dispersando. Contudo, essa maior área de 

contato pode representar também maior taxa de emigração de organismos a partir 

do fragmento, resultando na perda de espécies para a área de entorno (Tanner, 
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2003). Por esses dois motivos, que tendem a promover resultados opostos, muitas 

vezes  não  há  relação  da  forma  do  fragmento,  aqui  representada  pela  relação 

perímetro-área, com a abundância e a riqueza de espécies, tal  como encontrado 

nesse estudo.

A Teoria da Biogeografia de Ilhas relata apenas como a riqueza pode variar 

em função do tamanho de ilhas e não oferece predições sobre como a composição 

de espécies poderia variar em função do mesmo fator. Estudos mais recentes têm 

considerado  essa  questão,  predizendo  que  a  similaridade  na  composição  de 

espécies  entre  ilhas  de  tamanhos  similares  aumenta  com  o  tamanho  da  ilha 

(Ganeshaiah et al., 1997 apud Kumar et al, 2001; Tambat et al., 2001). Tal resultado 

foi  encontrado  nesse  estudo  ao  comparar  a  dispersão  entre  os  pontos  que 

representam as ilhas do lado direito e do lado esquerdo do reservatório. No lado 

direito está a maioria das ilhas menores e a dispersão entre os pontos foi maior. 

Como a probabilidade de se manter populações viáveis aumenta com o tamanho 

das Ilhas, nas pequenas, a taxa de extinção tende a ser maior do que a colonização, 

de maneira que o número de espécies e a composição podem estar em um fluxo 

contínuo. Logo o turnover é maior em ilhas menores e, é justamente esse processo 

que  pode  estar  desencadeando  a  menor  similaridade  entre  as  ilhas  pequenas 

amostradas nesse estudo. A maior similaridade entre as ilhas do lado esquerdo do 

reservatório pode estar relacionada a condições mais constantes no ambiente, uma 

vez que a maioria das ilhas grandes amostradas está concentrada nessa região. 

Além disso, dado que em ilhas grandes a colonização tende a ser maior do que a 

extinção há estabilidade na riqueza de espécies e na composição da comunidade 

(Kumar et al., 2001). 

4.3 Comunidade de aranhas entre ilhas e floresta contínua e ordenação direta

O maior número de adultos e morfoespécies coletado nas ilhas deve-se ao 

maior esforço amostral  despendido nesses ambientes (80 amostras – 20 ilhas e 

quatro transectos em cada uma delas), o que aumentou as chances de se registrar 

espécies  raras.  Isso  porque  a  proporção  entre  o  número  de  espécies  únicas 

(singletons) e o total de espécies em cada ambiente foi maior nas ilhas. Esse maior 

número de espécies raras encontradas nas ilhas, é provavelmente pertencente a 
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populações que declinaram suas abundâncias em função das diferentes condições 

ambientais entre ilhas e mata contínua (Davies et al., 2000) e, devido ao isolamento 

ao qual, esses ambientes insulares estão sujeitos. Assim, é mais provável  que a 

comunidade de aranhas da mata contínua seja mais rica que a das ilhas (é válido 

lembrar que a riqueza apresentada nos resultados foi padronizada pela abundância 

e a que foi tratada nesse parágrafo era a bruta). Rego (2003) conduziu o mesmo 

esforço amostral  em fragmentos e na mata contínua (30 pontos em cada um) e 

encontrou que 29% dos 96 gêneros registrados eram exclusivos da mata contínua e 

apenas  13%  só  foram  encontrados  nos  fragmentos.  Vasconcelos  et  al.  (2006), 

também  com  o  mesmo  esforço  amostral,  registraram  que  fragmentos  menores 

suportaram menos espécies de formigas por unidade de área e, que as espécies 

presentes nos fragmentos representaram um subconjunto daquelas encontradas em 

locais amostrados na mata contínua.

A  variância  entre  os  pontos  amostrados  na  mata  contínua  em  relação  à 

riqueza e à abundância é menor do que nas ilhas. Além disso, diferentemente de 

Rego  (2003),  no  presente  estudo  houve  maior  similaridade  na  composição  da 

comunidade entre os pontos que representam a mata contínua. Esses resultados 

podem ter sido encontrados, em parte, pela maior estabilidade de uma área de mata 

contínua  em  comparação  com  bordas  e  ilhas  (Laurance,  1997b;  Lynam,  1997; 

Tocher  et al., 1997), que estão mais expostas às variações ambientais (Turton & 

Freiburger,  1997).  Segundo  Laurance  et  al.  (2002)  existe  um  turnover  mais 

acentuado na dinâmica de extinções e  colonizações nas áreas de borda,  o  que 

implica em mudanças mais aceleradas e menos direcionadas na composição das 

comunidades nestas áreas (Kumar et al., 2001), que tendem a sofrer um peso maior 

dos  eventos  de  colonização,  mesmo  que  estes  não  tenham  sucesso  no 

estabelecimento. 

Quando às comparações foram realizadas ao nível de família duas delas se 

destacaram pela resposta contrária exibida em ilhas e na mata contínua. Ctenidae 

foi  mais  abundante  na  mata  contínua  e  Sparassidae,  por  sua  vez,  apresentou 

maiores abundâncias nas ilhas. Os mesmos resultados foram encontrados por Rego 

et al. (2005) ao investigarem os efeitos da fragmentação sobre a densidade dessas 

famílias  em  fragmentos  de  floresta  (≤10  hectares)  e  em  mata  contínua  (>1000 

hectares) na Amazônia Central. Ambas as famílias coexistem e, segundo Rego et al. 

(2005)  a  menor  densidade  de  ctenídeos  em  ambientes  alterados  pode  ter 
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contribuído  para  o  aumento  de  esparassídeos  devido  a  menor  competição  por 

alimento e presas. Os autores também consideram que em fragmentos, é possível 

que os esparassídeos tenham mais oportunidades de ocupar habitats anteriormente 

dominados  e  explorados  pelos  ctenídeos,  além  de  uma  possível  redução  da 

predação  intraguilda  devido  a  menor  densidade  de  Ctenidae  em fragmentos.  O 

presente estudo vem ampliar a escala na qual tal fenômeno pode ocorrer, pois foram 

amostradas ilhas com pouco mais de 200 hectares, enquanto Rego et al.  (2005) 

consideraram somente fragmentos com  10 ou menos hectares.  Com a ordenação 

direta, ainda, foi possível observar que a distribuição de Sparassidae parece estar 

relacionada a ambientes de tamanho intermediário e com maior grau de isolamento. 

Portanto,  é possível  que Ctenidae esteja falhando em alcançar  esses ambientes 

mais isolados, uma vez que as suas maiores abundâncias foram registradas em 

ilhas menos isoladas, cedendo lugar a Sparassidae. 

Dentre  as  famílias  que  foram  amostradas  apenas  na  mata  contínua, 

Linyphiidae foi a que apresentou maior abundância média e, em geral correspondeu 

a quinta maior, de maneira que seu registro provavelmente não foi ocasional. Dessa 

forma, Lyniphiidae possivelmente foi afetada pela configuração atual da paisagem 

na área de estudo, embora nas regiões temperadas existam registros de sua grande 

habilidade de dispersão, sendo capazes de viajar distâncias consideráveis e estando 

entre os primeiros colonizadores de habitats disponíveis recentemente (Thomas et 

al, 2003). A respeito das demais famílias - coletadas exclusivamente nas ilhas ou na 

mata  contínua  -  nada  pode  ser  concluído  em  virtude  das  baixas  abundâncias 

registradas. 
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5. CONCLUSÕES

1. Não foi encontrado efeito do tamanho, forma e isolamento das ilhas sobre a 

abundância de aranhas;

2. A riqueza de espécies de aranhas foi afetada pelo isolamento das ilhas;

3. A composição da comunidade de aranhas foi afetada pelo tamanho, forma 

e isolamento das ilhas;

4.  A abundância,  riqueza e composição da comunidade de aranhas foram 

diferentes entre ilhas e mata contínua;

5.  As ilhas  têm um papel  importante  na manutenção da riqueza em uma 

escala local. 

55



6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENDER, D. J.; TISCHENDORF, L.; FAHRIG, L. 2003. Using patch isolation metrics 
to predict animal movement in binary landscapes. Landscape Ecology 18: 17-39.

BROWN, K. S. & HUTCHINGS, R. W. 1997. Disturbance, fragmentation, and the 
dynamics  of  diversity  in  Amazonian  Forest  butterflies.  In:  Laurance,  W.  F.  & 
Bierregaard,  R.  O.  (Eds.).  Tropical  forest  Remnants:  Ecology,  Management,  and 
Conservation of fragmented communities. The University Chicago Press, Chicago, 
IL, USA. p. 91-110.

COLLINGE & PALMER. 2002. The influence of patch shape and boundary contrast 
on insect response to fragmentation in California grasslands. Landscape Ecology 17: 
647-656.  

DAVIES, K.F.; MARGULES, C.R.; LAWRENCE, J.F. 2000. Which traits of species 
predict  population  declines  in  experimental  forest  fragments?  Ecology  81:  1450-
1461.

DEAN, D. A. & STERLING, W. L. 1985. Size and phenology of ballooning spiders at 
two locations in eastern Texas. Journal of Arachnology 13: 111-120.

DEBINSKI,  D.  M.  &  HOLT,  R.  D.  2000.  A  survey  and  overview  of  habitat  
fragmentation experiments. Conservation Biology 14(2): 342-355. 

DIAS, R. L. 2006. Comunidata v. 1.5. Manaus, Amazonas, Brasil. 

DIAS, S. C.; BRESCOVIT, A. D.; COUTO, E. C. G.; MARTINS, C. M. 2006. Species 
richness and seasonality of spiders (Arachnida, Araneae) in an urban Atlantic Forest 
fragment in Northeastern Brazil. Urban Ecosystem 9: 323-335.   

DIDHAM, R. K. 1997. The influence of edge effects and forest fragmentation on leaf 
litter invertebrates in Central  Amazonia. In: Laurance, W. F. & Bierregaard, R. O. 
(Eds.).  Tropical  forest  Remnants:  Ecology,  Management,  and  Conservation  of 
fragmented communities. The University Chicago Press, Chicago, IL, USA. p. 55-70.

ESRI. 1996. Arc View GIS. Redlands, CA, USA, Environmental Systems Research 
Institute. 

FAHRIG, L. 1997. When does fragmentation of breeding habitat  affect population 
survival? Ecological Modeling 105: 273-292.  

FAO. 1993.  Forest Resources Assessment 1990: Tropical countries. FAO Forestry 
112.

FEARNSIDE, P. M. 1990. A Hidrelétrica de Balbina: o faraonismo irreversível versus 
o  meio  ambiente  na  Amazônia.  São  Paulo.  Instituto  de  Antropologia  e  Meio 
Ambiente (Estudos IAMÁ). 69pp.

56



FEARNSIDE, P. M. 2005. Deforestation in Brazilian Amazonia: history,  rates and 
consequences. Conservation Biology 19(3): 680-688.  

FERRARINI, A.; ROSSI, P.; ROSSI, O. 2005. Ascribing ecological meaning to habitat 
shape by means of a piecewise regression approach to fractal domains. Landscape 
Ecology 20: 799-809.  

FOELIX, R. F. 1996. Biology of spiders. New York: Oxford University Press. 330pp. 

FORYS & HUMPHREY, 1999. The importance of patch attributes and context to the 
management and recovery of an endangered lagomorph.  Landscape Ecology 14: 
177-185.

GILLESPIE,  R.  G.  &  Roderick,  G.  K.  2002.  Arthropods  on  islands:  colonization, 
speciation, and conservation. Annual Review Entomological 47: 595-632. 

GREEN,  J.  1999.  Sampling  method  and  time  determines  composition  of  spider 
collections. The Journal of Arachnology 27: 176 – 182. 

HAMAZAKI, T. 1996. Effects of patch shape on the number of organisms. Landscape 
Ecology 11(5): 299-306. 

HILL,  J.  L.  &  CURRAN,  P.  J.  2001.  Species  composition  in  fragmented  forests: 
conservation implications of changing forest area. Applied Geography 21: 157-174. 

HÖFER, H. & BRESCOVIT, A. D. 2001. Species and guild structure of Neotropical  
spider assemblage (Araneae) from Reserva Ducke, Amazonas, Brazil. Andrias 15: 
99-119. 

HOVESTADT, T.; POETHKE, H. J.;  LINSENMAIR, K. E. 2005. Spatial patterns in 
species-area relationship and species distribution in a West African forest-savanna 
mosaic. Journal of Biogeography 32: 677-684. 

IBAMA.  1997.  Plano  de  manejo  fase  1:  Reserva  Biológica  do  Uatumã. 
Eletronorte/Ibama. Brasília/DF.

KAPOS, V.; WANDELLI, E.; CAMARGO, J. L.; GANADE, G. 1997. In: Laurance, W. 
F. & Bierregaard, R. O. (Eds.). Tropical forest Remnants: Ecology, Management, and 
Conservation of fragmented communities. The University Chicago Press, Chicago, 
IL, USA. p.33-44.

KUMAR, A. R. V.; CHANDRASHEKARA, K.; GANESHAIAH, K. N. 2001. Patterns of 
diversity of species assemblages in islands: testing the predictions in dung beetles. 
In: Ganeshaiah, K. N.; Shaanker, R. U.; Bawa, K. S. (Eds.). Tropical Ecosystems: 
Structure, Diversity and Human Welfare. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New 
Delhi. p. 297-301.          

LASSAU,  S.  A.;  HOCHULI,  D.  F.;  CASSIS,  G.;  REID, C.  A.  M.  2005.  Effects  of 
habitat  complexity  on  forest  beetle  diversity:  do  functional  groups  respond 
consistently? Diversity and Distributions 11: 73-82. 

57



LAURANCE,  W.  F.  1997a.  Physical  processes  and  edge  effects.  Australia.  In:  
Laurance,  W. F.  & Bierregaard,  R. O.  (Eds.).  Tropical  forest Remnants: Ecology,  
Management, and Conservation of fragmented communities. The University Chicago 
Press, Chicago, IL, USA. p.29-31.

LAURANCE, W. F. 1997b. Hyper-disturbed parks: edge effects and the ecology of 
isolated rainforest reserves in tropical Australia. In: Laurance, W. F. & Bierregaard,  
R. O. (Eds.). Tropical forest Remnants: Ecology, Management, and Conservation of 
fragmented communities. The University Chicago Press, Chicago, IL, USA. p.71-83 

LAURANCE, W. F. 2001. Synergistic effects in fragmented landscapes. Conservation 
Biology 15(6): 1488-1489. 

LAURANCE,  W.  F.;  LOVEJOY,  T.  E.;  VASCONCELOS,  H.  L.;  BRUNA,  E.  M.; 
DIDHAM, R. K.; STOUFFER, P. C.; GASCON, C.; BIERREGARD, R. O.; Laurance, 
S. G.; SAMPAIO, E. 2002. Ecosystem decay of Amazonian Forest Fragments: a 22-
year investigation. Conservation Biology 16(3): 605-618.

LAURANCE, W. F.; ALBERNAZ, A. K. M.; FEARNSIDE, P. M.; VASCONCELOS, H. 
M.;  FERREIRA,  L.  V.  2004.  Deforestation  in  Amazon. Science  304(5674):  1109-
1111.

LOVEJOY, T. E. 1984. Application of ecological theory to conservation planning. In: 
di Castri, F.; Baker, F. W. G.; Ha dley, M. (Eds). Ecology in practice. Paris, France: 
UNESCO. p. 402-413.

LYNAM, A. J. 1997. Rapid decline of small mammal diversity in monsoon evergreen 
forest  fragments  in  Thailand.  In:  Laurance,  W.  F.  &  Bierregaard,  R.  O.  (Eds.).  
Tropical forest Remnants: Ecology, Management, and Conservation of fragmented 
communities. The University Chicago Press, Chicago, IL, USA. p. 224-240.

MCGARIGAL,  K.  2002.  Fragstats  3.3:  Spatial  pattern  analysis  program  for 
quantifying landscape structure. Oregon State University, Corvallis, OR. 

MACARTHUR, R. H. & WILSON, E. O. 1967. The theory of island biogeography. 
Princeton University Press. 203p. 

MAGNUSSON, W. E. & MOURÃO, G. 2003.  Estatística sem Matemática. Editora 
Planta, Londrina. 126p.

MAGURA,  T.;  KÖDÖBÖCZ,  V.;  TÓTHMÉRÉSZ,  B.  2001.  Effects  of  habitat 
fragmentation on carabids in forest patches. Journal of Biogeography 28: 129-138.

MANLY, B. F. J. 1997. RT – A program for randomization testing, version 2.1. Center  
for Applications of Statistics  and Mathematics, University of Otago. USA.

MCCUNE, B. & MEFFORD, M. J. 1999. PC-ORD for Windows: Multivariate Analysis 
of Ecological Data v. 4.20. MjM Software, Gleneden Beach, Oregon.

58



REGO, F. N. A. A. 2005. Densidade de aranhas errantes (Ctenidae e Sparassidae, 
Araneae)  em  uma  floresta  fragmentada.  Biota  Neotropica  5(1a)  – 
http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1a/pt/abstract?article+BN002051a2005. 

MIYASHITA,  T.;  SHINKAI,  A.;  CHIDA,  TAKAFUMI.  1998.  The  effects  of  forest 
fragmentation on web spider communities in urban areas. Biological Conservation 
86: 357-364.

NENTWIG, W. 1993. Spiders of Panama - Biogeography, investigation, phenology, 
check list,  key and bibliography of  a tropical  spider fauna. Sandhill  Crane Press, 
Gainesville, Florida.

NEY-NIFLE, M. & MANGEL, M. 2000. Habitat loss and changes in the species-area 
relationship. Conservation Biology 14(3): 893-898. 

RAIZER,  J.;  JAPYASSÚ,  H.  F.;  INDICATTI,  R.  P.;  BRESCOVIT,  A.  D.  2005. 
Comunidade de aranhas (Arachnida,  Araneae)  do  Pantanal  Norte  (Mato  Grosso, 
Brasil) e sua similaridade com a araneofauna amazônica. Biota Neotropica v5 (n1a) 
– http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1a/pt/abstract?inventory+BN009051a2005.

REGO, F. N. A. A. 2003. Efeitos da fragmentação sobre a comunidade de aranhas 
do sub-bosque de uma floresta de terra-firme, na Amazônia Central. Dissertação de 
Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Fundação Universidade do 
Amazonas, Manaus, Amazonas. 70pp. 

REGO, F. N. A. A. 2005. Densidade de aranhas errantes (Ctenidae e Sparassidae, 
Araneae)  em  uma  floresta  fragmentada.  Biota  Neotropica  5(1a)  – 
http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1a/pt/abstract?article+BN002051a2005. 

RICKLEFS, R. E. & LOVETTE, I. J. 1999. The roles of island area per se and habitat  
diversity  in  the  species-area  relationship  of  four  Lesser  Antillean  faunal  groups. 
Journal of Animal Ecology 68: 1142-1160. 

RUTLEDGE,  D.  2003.  Landscape  indices  as  measures  of  the  effects  of 
fragmentation:  can  pattern  reflect  process?  Dos  Science  Internal  Series  98. 
Department of Conservation, Wellington. 27pp. 

SAUNDERS,  D.  A.;  HOBBS,  R.  J.;  MARGULES,  C.  R.  1991.  Biological 
consequences of ecosystem fragmentation: a review. Conservation Biology 5(1): 18-
32. 

SCHNEIDER, J.  M.;  ROOS, J.;  LUBIN, Y.;  HENSCHEL, J.  R. 2001. Dispersal  of 
Stegodyphus dumicola (Araneae, Eresidae): they do balloon after all! The Journal of 
Arachnology 29: 114-116. 
 
TAMBAT,  B.  S.;  CHANNAMALLIKARJUNA,  V.;  RAJANIKANTH,  G.;  RAVIKANTH, 
G.; KUSHALAPPA, C. G.; SHAANKER, R. U.; GANESHAIAH, K. N. 2001. Fragment 
sizes and diversity of species assemblages in shoals and sacred groves: Are small 
fragments any worth?. In: Ganeshaiah, K. N.; Shaanker, R. U.; Bawa, K. S. (Eds.).  

59

http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1a/pt/abstract?article+BN002051a2005
http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1a/pt/abstract?inventory+BN009051a2005
http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1a/pt/abstract?article+BN002051a2005


Tropical  Ecosystems:  Structure,  Diversity  and  Human  Welfare.  Oxford  &  IBH 
Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi. p. 314-318.          

TANNER, J. E. 2003. Patch shape and orientation inflences on seagrass epifauna 
are mediated by dispersal abilities. Oikos 100: 517-524.

THOMAS, C.  F.  G.;  BRAIN,  P.;  JEPSON, P.  C.  2003.  Aerial  activity  of  linyphiid 
spiders: modeling dispersal distances from meteorology and behaviour.  Journal of 
Applied Ecology 40: 912-927. 

TISCHENDORF,  L.  &  FAHRIG,  L.  2000.  On  the  usage  and  measurement  of 
landscape connectivity. Oikos 90: 7-19.   

TISCHENDORF, L.; BENDER, D. J.; FAHRIG, L. 2003. Evaluation of patch isolation 
metrics landscapes for specialist vs. generalist dispersers. Landscape Ecology 18: 
41-50.

TOCHER, M. D.; GASCON, C.; ZIMMERMAN, B. L. 1997. Fragmentation effects on 
a  Central  Amazonian  frog  community:  a  ten-year-study.  In:  Laurance,  W.  F.  & 
Bierregaard,  R.  O.  (Eds.).  Tropical  forest  Remnants:  Ecology,  Management,  and 
Conservation of fragmented communities. The University Chicago Press, Chicago, 
IL, USA. p.124-137.

TURNER, I. M. & CORLETT, R. T. 1996. The conservation value of small isolated 
fragments of lowland tropical rain forest. Tree 11(8): 330-333. 

TURNER,  W.  R.  &  TJØRVE,  E.  2005.  Scale-dependence  in  species-area 
relationships.  Ecography 28: 1-10. 

TURTON, S. M. & FREIBURGER, T. H. J. 1997. Edge and aspect effects on the 
microclimate  of  a  small  tropical  forest  remnant  on  the  Atherton  Tableland 
northeastern Australia.  In:  Laurance,  W. F.  & Bierregaard,  R.  O.  (Eds.).  Tropical  
forest  Remnants:  Ecology,  Management,  and  Conservation  of  fragmented 
communities. The University Chicago Press, Chicago, IL, USA. p. 45-54.

UETZ, G. W. 1991. Habitat structure and spider foraging. In: Bell, S. A.; McCoy, E.  
D.; Mushinsky, H. R. (Eds.). Habitat Structure: The Physical Arrangement of Objects 
in Space. Chapman & Hall, London. pp.325-348.

VASCONCELOS, H. L.; VILHENA, J. M. S.; MAGNUSSON, W. E.; ALBERNAZ, A. L.  
K.  M.  2006.  Long-term  effects  of  forest  fragmentation  on  Amazonian  ant 
communities. Journal of Biogeography 33: 1348-1356.

WALKER, I.; MIYAI, R.; MELO, M. D. A. 1999. Observations on aquatic macrophyte 
dynamics in the reservoir of the Balbina Hydroelectric powerplant, Amazonas state, 
Brazil. Acta Amazonica 29(2): 243-265.

WILKINSON, L. 1998. Systat: the system for statistics. Systat Inc. Evanston, Illinois,  
USA. 

60



WITH,  H.  A.  &  KING,  A.  W.  1999.  Dispersal  success  on  fractal  landscapes:  a 
consequence of lacunarity thresholds. Landscape Ecology 14: 73-82.

61



APÊNDICE A. Lista de presença e ausência de morfoespécies de aranhas em cada uma das 20 ilhas e em cada ponto amostrado na floresta contínua da  
Reserva Biológica do Uatumã, Amazônia Central, Brasil. 

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Anyphaenidae
Anyphaenidae sp.1 1 1
Anyphaenidae sp.2 1
Anyphaenidae sp.3 1
Anyphaenidae sp.4 1
Anyphaenidae sp.5 1 1
Anyphaenidae sp.6 1 1

Isigonia limbata 1 1

Araneidae
Alpaida aff. negro 1 1
Alpaida delicata 1 1
Alpaida septemmammata 1
Alpaida sp.1 1 1 1 1
Alpaida sp.2 1
Alpaida tayos 1
Alpaida truncata 1 1
Alpaida urucuca 1 1 1
Amazonepeira aff. callaria 1 1
Amazonepeira manaus 1
Amazonepeira masaka 1 1 1 1 1 1 1 1
Araneidae sp.1 1 1 1
Araneidae sp.2 1
Araneidae sp.3 1
Chaetacis cornuta 1
Cyclosa fililineata 1
Cyclosa sp.1 1 1
Cyclosa sp.2 1
Cyclosa tapetifaciens 1



Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Araneidae continua
Enacrosoma anomalum 1 1 1 1 1 1
Eustala sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eustala sp.2 1 1 1 1 1 1
Eustala sp.3 1 1 1
Eustala sp.4 1 1
Eustala sp.6 1 1 1 1
Eustala sp.7 1
Hingstepeira folisecens 1 1
Hypognatha deplanata 1
Mangora sp.1 1 1 1 1 1 1
Mangora sp.2 1 1
Mangora sp.3 1 1 1
Mangora sp.4 1 1 1
Mangora sp.5 1 1 1 1 1
Mangora sp.6 1 1 1 1
Mangora sp.7 1
Mangora sp.8 1
Mangora sp.9 1
Metazygia enabla 1
Metazygia jamari 1 1
Metazygia sp.1 1 1
Metazygia sp.2 1
Micrathena clypeata 1
Micrathena evansi 1
Micrathena excavata 1
Micrathena kirbyi 1
Micrathena plana 1 1 1 1 1 1
Micrathena schreibersi 1
Micrathena sp.1 1 1

Táxons Ilhas Floresta contínua
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Araneidae continua



Micrathena spinosa 1 1 1 1
Micrathena triangularis 1 1 1 1
Micrathena triangularispinosa 1 1 1
Micrepeira fowleri  1 1
Ocrepeira sp.1 1
Ocrepeira sp.2 1
Spilasma duodecimguttata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Spilasma sp.1 1
Wagneriana hassleri 1
Wagneriana jelskii 1

Wagneriana neblina 1

Barychelidae
Trichopelmatinae sp.1 1 1 1 1 1 1 1

Clubionidae
Elaver lutescens 1 1
Elaver sp.1 1

Elaver valvula 1 1 1

Corinnidae
Castianeira sp.1 1 1
Castianeira sp.2 1
Corinna ducke 1 1 1 1
Corinna gr. ducke sp.1 1 1 1 1 1 1 1
Corinna gr. ducke sp.2 1 1
Simonestus sp.1 1
Simonestus sp.2 1
Trachelas sp.1 1
Trachelas sp.2 1

Tupirinna rosae 1

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Ctenidae
Ancylometes rufus 1
Centroctenus auberti 1
Ctenidae sp.1 1 1



Ctenus aff. tapereba 1 1 1 1 1 1 1
Ctenus amphora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ctenus crulsi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ctenus manauara 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ctenus minor 1 1 1 1 1
Ctenus tapereba 1
Enoploctenus sp.1 1
Enoploctenus sp.2 1
Gephyroctenus sp.1 1 1

Phoneutria reidyi 1 1

Ctenizidae
Ummidia sp.1 1

Cyrtaucheniidae
Fufius sp.1 1

Deinopidae
Deinopidae sp.1 1 1 1
Deinopidae sp.2 1 1
Deinopidae sp.3 1
Deinopidae sp.4 1
Deinopidae sp.5 1

Dictynidae
Dictyna sp.1 1 1 1 1 1
Dictynidae sp.1 1
Dictynidae sp.2 1
Dictynidae sp.3 1
Dictynidae sp.4 1

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Dictynidae continua
Dictynidae sp.5 1

Thallumetus sp.1 1 1 1

Dipluridae
Diplura sanguinea 1
Diplura sp.1 1



Diplura sp.2 1

Diplura sp.3 1

Gnaphosidae
Zimiromus reichardti 1

Zimiromus sp.1 1

Hahniidae 
Hahniidae sp.1 1

Hersiliidae
Tama sp.1 1

Idiopidae
Neocteniza sp.1 1

Linyphiidae
Linyphiidae sp.1 1 1 1 1 1

Mimetidae
Mimetidae sp.1 1 1 1 1 1 1
Mimetidae sp.2 1 1 1 1
Mimetidae sp.3 1 1 1 1
Mimetidae sp.4 1 1 1 1 1
Mimetidae sp.5 1 1

Mimetidae sp.6 1

Oonopidae
Dysderina sp.1 1
Gamasomorpha sp.1 1 1 1 1

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Oonopidae continua
Gamasomorphinae sp.1 1 1 1 1
Onoops sp.1 1
Orchestina sp.1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestina sp.2 1 1 1
Orchestina sp.3 1 1

Stenoonops sp.1 1 1 1 1

Oxyopidae
Schaenicoscelis sp.1 1



Tapinillus sp.1 1 1

Palpimanidae
Otiothops sp.1 1

Pholcidae
Carapoia aff. ocaina 1 1 1 1 1 1 1
Carapoia fowleri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mesabolivar aff. huambisa 1 1 1 1
Mesabolivar aurantiacus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Metagonia sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1
Metagonia sp.2 1

Metagonia taruma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pisauridae
Architis aff. nitidopilosa 1
Architis sp.1 1 1

Pisauridae sp.1 1

Salticidae
Cotinusa sp.1 1 1 1 1 1 1
Cotinusa sp.2 1 1
Cylistella sp.1 1 1 1
Cylistella sp.2 1 1
Cylistella sp.3 1

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Salticidae continua
Eustiromastix major 1
Eustiromastix sp.1 1
Eustiromastix sp.2 1
Hypaeus sp.1 1 1 1 1 1
Hypaeus sp.2 1 1 1 1
Kalcerrytus merretti 1 1
Lyssomanes longipes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lyssomanes sp.1 1
Lyssomanes sp.2 1 1 1
Lyssomanes sp.3 1



Lyssomanes sp.4 1
Lyssomanes sp.5 1
Mago aff. longidens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mago sp.1 1 1 1 1 1
Martella sp.1 1
Myrmarachne sp.1 1 1 1 1
Noegus sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Noegus sp.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Noegus sp.3 1
Noegus sp.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Psecas sp.1 1 1 1 1 1
Psecas sp.2 1
Salticidae sp.1 1 1 1 1 1 1 1
Salticidae sp.2 1 1 1
Salticidae sp.3 1
Salticidae sp.4 1 1 1
Salticidae sp.5 1 1 1
Salticidae sp.6 1 1
Salticidae sp.7 1 1

Táxons Ilhas Floresta contínua
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Salticidae continua
Salticidae sp.8 1 1 1
Salticidae sp.9 1
Salticidae sp.10 1
Salticidae sp.11 1
Salticidae sp.12 1
Salticidae sp.13 1
Salticidae sp.14 1
Salticidae sp.15 1
Salticidae sp.16 1
Salticidae sp.17 1
Salticidae sp.18 1
Salticidae sp.19 1
Salticidae sp.20 1



Salticidae sp.21 1

Scopocira sp.1 1 1 1 1 1 1 1

Scytodidae
Scytodidae sp.1 1 1 1 1
Scytodidae sp.2 1 1
Scytodidae sp.3 1

Scytodidae sp.4 1

Senoculidae
Senoculus sp.1 1

Sparassidae
Pseudosparianthis ravida 1 1 1 1 1
Sparassidae sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sparassidae sp.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sparassidae sp.3 1 1
Sparassidae sp.4 1 1 1 1
Sparassidae sp.5 1 1 1 1 1

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Sparassidae continua
Sparassidae sp.6 1
Sparassidae sp.7 1
Sparassidae sp.8 1
Sparassidae sp.9 1 1 1
Sparassidae sp.10 1 1
Sparassidae sp.11 1 1 1
Sparianthinae sp.1 1 1 1 1 1 1

Sparianthinae sp.2 1 1

Synotaxidae
Synotaxidae sp.1 1 1 1

Synotaxidae sp.2 1

Tetragnathidae
Leucauge sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Leucauge sp.2 1 1 1 1 1 1 1 1
Leucauge sp.3 1 1 1



Leucauge sp.4 1 1 1 1 1
Leucauge sp.5 1 1
Leucauge sp.6 1
Leucauge sp.7 1
Leucauge sp.8 1
Leucauge sp.9 1 1
Leucauge sp.10 1
Leucauge sp.11 1
Tetragnathidae sp.1 1
Tetragnathidae sp.2 1
Tetragnathidae sp.3 1

Tetragnathidae sp.4 1

Theraphosidae
Avicularia avicularia 1

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Theraphosidae continua
Aviculariinae sp.1 1 1
Aviculariinae sp.2 1
Cyriocosmus aff. chicoi 1 1
Holothele rondoni 1
Ischnocolinae sp.1 1
Paraphysa sp.1 1 1
Tapinauchenius sp.1 1 1

Theraphosinae sp.2 1
Theraphosinae sp.1 1 1 1 1

Theridiidae
Ariamnes sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chrysso sp.1 1 1 1 1
Chrysso sp.2 1 1 1
Chrysso sp.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chrysso sp.4 1
Chrysso sp.5 1 1
Chrysso sp.6 1
Dipoena sp.1 1 1 1 1 1



Dipoena sp.2 1 1 1 1
Dipoena sp.3 1 1
Dipoena sp.4 1 1
Dipoena sp.5 1
Episinus sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Episinus sp.2 1 1 1 1 1 1
Episinus sp.3 1 1 1 1 1
Episinus sp.4 1 1 1 1
Episinus sp.5 1 1 1
Episinus sp.6 1 1 1
Episinus sp.7 1 1

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Theridiidae continua
Episinus sp.8 1
Episinus sp.9 1
Theridiidae sp.1 1 1 1 1
Theridiidae sp.2 1 1 1 1 1 1 1 1
Theridiidae sp.3 1 1 1 1 1 1 1
Theridiidae sp.4 1 1 1
Theridiidae sp.5 1 1 1 1 1
Theridiidae sp.6 1 1 1
Theridiidae sp.7 1 1 1 1 1 1
Theridiidae sp.8 1 1 1
Theridiidae sp.9 1 1 1
Theridiidae sp.10 1 1
Theridiidae sp.11 1 1
Theridiidae sp.12 1 1
Theridiidae sp.13 1
Theridiidae sp.14 1
Theridiidae sp.15 1
Theridiidae sp.16 1
Theridiidae sp.17 1
Theridiidae sp.18 1
Theridiidae sp.19 1



Theridiidae sp.20 1
Theridiidae sp.21 1
Theridiidae sp.22 1
Theridiidae sp.23 1
Theridiidae sp.24 1
Theridiidae sp.25 1
Theridiidae sp.26 1
Theridiidae sp.27 1

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Theridiidae continua
Theridiidae sp.28 1
Theridiidae sp.29 1
Theridiidae sp.30 1
Theridiidae sp.31 1
Theridiidae sp.32 1
Theridiidae sp.33 1
Theridiidae sp.34 1
Theridiidae sp.35 1
Theridiidae sp.36 1
Theridiidae sp.37 1
Theridiidae sp.38 1
Theridiidae sp.39 1
Theridiidae sp.40 1
Theridiidae sp.41 1

Thwaitesia sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Theridiosomatidae
Chthonos sp.1 1 1 1 1
Chthonos sp.2 1
Theridiosomatidae sp.1 1 1 1 1 1 1 1
Theridiosomatidae sp.2 1 1 1 1
Theridiosomatidae sp.3 1 1 1 1
Theridiosomatidae sp.4 1 1 1
Theridiosomatidae sp.5 1
Theridiosomatidae sp.6 1



Theridiosomatidae sp.7 1
Theridiosomatidae sp.8 1
Theridiosomatidae sp.9 1
Theridiosomatidae sp.10 1

Theridiosomatidae sp.11 2

Táxons
Ilhas Floresta contínua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Thomisidae
Epicadus sp.1 1
Onocolus echinatus 1 1
Stephanopis sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stephanopoides simonis 1
Strophius sp.1 1
Titidius sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Titidius sp.2 1

Tmarus sp.1 1

Uloboridae
Miagrammopes sp.1 1
Uloboridae sp.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uloboridae sp.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uloboridae sp.3 1 1 1
Uloboridae sp.4 1 1
Uloboridae sp.5 1
Uloboridae sp.6 1 1
Uloboridae sp.7 1 1
Uloboridae sp.8 1
Uloboridae sp.9 1
Uloboridae sp.10 1

Uloboridae sp.11 1
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