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Introdução: As aranhas representam uma das maiores ordens dos aracnídeos
despertando encanto e ao mesmo tempo repulsa nas pessoas. Uma espécie invasora é
aquela que é introduzida pela atividade humana em um habitat no qual ainda não
existem indivíduos daquela espécie, a qual se torna abundante por diversos fatores.
Ambientes afetados pelas atividades antrópicas tendem a apresentar um desequilíbrio
em seus ecossistemas. Esse desequilíbrio resulta na perda de eficiência na utilização de
recursos e enfraquecimento das interações entre espécies, facilitando assim a
ocorrência de espécies invasoras.
A procura de aranhas de grande porte tem se mostrado um desafio devido a sua baixa
densidade populacional. Um exemplo é a aranha exótica Nephilengys cruentata, de
distribuição original da África. A metodologia padrão de busca, utilizando parcelas de
habitats, tem se mostrado ineficiente na obtenção de resultados. Entretanto, animais de
um modo geral, até mesmo animais de grande porte, estabelecem relações
interespecíficas. Animais que procuram presas, no comportamento de forrageio,
descrevem um movimento aleatório na procura deste recurso. A identificação de
padrões nesses movimentos pode contribuir com novas metodologias que \"imitam\" a
evolução dos movimentos de forrageio. O comportamento denominado de “forrageio
ótimo” prevê que os organismos devem adquirir o máximo de recursos possíveis com
o menor gasto energético durante esta atividade. O vôo de Lévy é o movimento
aleatório que tem sido atribuído a vários organismos durante o forrageio. Ao contrario
do movimento aleatório Browniano, o vôo de Lévy permite passos longos com maior
freqüência, sendo assim talvez evolutivamente melhor. Esse padrão vem ganhando
popularidade desde 1996 quando foi descrito no forrageio de pássaros Albatrozes
errantes. Sendo este comportamento observado até mesmo em seres humanos, quando
simplesmente procuram um local para se alimentarem, ou de forma mais complexa
como no mercado de investimentos.
 Objetivo: Determinar qual metodologia de amostragem mais viável para encontrar
exemplares de aranhas da espécie Nephilengys cruentata em função de sua baixa
densidade populacional. Conclusão: O movimento do vôo de Lévy ainda não foi usado
com o propósito de amostragem de dados em campo. Entretanto, dados da literatura
tem mostrado que este é um padrão natural que surgiu através de processos evolutivos,
podendo assim ser considerado uma ótima ferramenta na procura de unidades
amostrais.
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