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Introdução: A introdução de espécies exóticas afeta diretamente na ecologia dos
ecossistemas, alterando assim, a dinâmica entre indivíduos, podendo levar até mesmo à
extinção de espécies nativas. Para evitar a proliferação de espécies introduzidas, é
necessário saber a sua distribuição e os danos que as mesmas podem causar.
Baseando-se nesses conceitos, este trabalho tem por finalidade, analisar a distribuição
da espécie africana Nephilengys cruentata, comparando-a com a população de Nephila
sp., espécie nativa das Américas, em dois remanescentes de Mata atlântica,
determinando qual espécie é dominante nos ambientes estudados. 
 Objetivo: Estimar a dominância entre as populações de Nephilengys cruentata e
Nephila sp., em dois remanescentes de mata atlântica do Vale do Aço. Metodologia: O
Vôo de Lévy é uma metodologia de passeios onde o pesquisador percorre o ambiente
com passos aleatórios de comprimentos variados, seguindo uma distribuição Poisson,
ou seja, a maioria são passos mais curtos com alguns passos mais longos.  Os passos
são gerados em programas estatísticos e, para evitar passos muito pequenos, foi
estipulado um valor mínimo de 10 metros. Após percorrer um passo por inteiro o
pesquisador deve escolher ir para direita ou esquerda seguindo um ângulo de 90º.
Quando uma fêmea adulta de uma das espécies é avistada, a mesma é anotada e
marcada para evitar a recontagem. Resultados: Na lagoa Silvana, foram realizadas
coletas em dias e locais diferentes, obtendo-se os seguintes resultados: não foram
encontradas aranhas Nephila sp., dentro da área de abrangência da metodologia, mas a
mesma foi avistada fora da área de abrangência metodológica, próximo à entrada da
uma trilha, em um local onde circulam muitas pessoas. Esta espécie também foi
encontrada num barco que estava parado perto da cabana de pesca, que fica próximo a
trilha e no estacionamento de carros. Quanto à aranha Nephilengys cruentata estas
também não foram encontradas na área de abrangência da metodologia de coleta, mas
várias foram observadas nos barcos que estavam parados próximos a cabana de pesca;
no estacionamento à entrada da Lagoa; e na trilha.
Na fazenda Macedônia também foram realizadas coletas em locais e dias diferentes,
destas obtive-se o seguinte resultado:  foram encontradas seis aranhas Nephila
sp.dentro da área de abrangência  metodológica, sendo que cinco destas foram
encontradas bem próximas a trilha, com maior luminosidade, e uma mais na periferia
da mata, onde havia uma clareira. Foram encontradas também treze indivíduos fora da
área de abrangência metodológica, próxima às margens da plantação de eucalipto e na
trilha. A aranha Nephilengys cruentata não foi encontrada. Conclusão: Conclui-se que
a população de Nephila sp. é predominantemente maior do que a da aranha
Nephilengys cruentata na lagoa Silvana, mas na fazenda Macedônia a população de
Nephilengys cruentata sobrepõem a de Nephila sp., sendo estas aranhas as que vivem
próximas ao homem, como é relatado na literatura.
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