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O objetivo deste trabalho foi verificar se aranhas Aglaoctenus sp. (Lycosidae)
 escolhe seu habitat de acordo com a complexidade estrutural do habitat. Para
 tanto, foram contabilizadas a presença da aranha Aglaoctenus sp. sobre manchas
 de Neoglaziovia variegata. (Bromeliaceae) em uma área de Caatinga em
 Pernambuco, no município de Parnamirim. A complexidade estrutural do habitat
 foi categorizada de acordo com: tamanho da mancha de N variegata em:
 pequena - com até 15 indivíduos, média - com 16 a 50 indivíduos e em grande -
 com mais de 50 indivíduos; o sombreamento da área da Bromélia em: menos de
 25%, de 26 a 50%, de 51 a 74% e mais de 75% de sombreamento; a riqueza das
 espécies vegetais em torno da Bromélia focal em: baixa - com até quatro
 espécies e em alta - com mais de quatro espécies; o número de folhas da
 Bromélia em: poucas - com até quatro folhas e em muitas - com mais de quatro
 folhas e o tamanho da Bromélia em: pequena - com até 11 cm de altura e em
 grande - com mais de 11 cm. Foram amostrados 97 manchas de N. variegata nas
 quais 31% tinham associação com a aranha Aglaoctenus sp. Destas, mais de
 68% estavam presente em manchas grandes (G= 363,482; g.l.= 2; p< 0,0001),
 35% estavam nas Bromélias com mais de 25% de sombreamento (G= 141,289;
 g.l.= 3; p= 0,003). Aproximadamente, 48% das aranhas estavam em Bromélias
 com alta riqueza (χ²= 6.282; g.l.= 1; p= 0,012), 34% das aranhas estavam em
 Bromélias com muitas folhas (χ²= 0,423; g.l.= 1; p= 0,515) e em torno de 41% das
 aranhas estavam em Bromélias grandes (χ²= 7,166; g.l.= 1; p= 0,014). Portanto,
 as aranhas são capazes de ocuparem habitats com maior complexidade
 estrutural, além de características micro-climáticas favoráveis a sua fisiologia e
 com suportes físicos apropriados para a construção da teia. E com isso, aumentar
 suas chances de sobreviver até a maturidade. Desse modo a escolha do um
 micro-habitat adequado pode promover o sucesso reprodutivo da araneofauna.
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