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Introdução: As aranhas pertencem à maior ordem dos aracnídeos e estão dispersas nos
mais diversificados ecossistemas em todo o globo, exceto nos pólos, isso se deve às
suas adaptações morfológicas, biológicas e comportamentais. As aranhas são
naturalmente famintas e, por passarem longos períodos sem se alimentar, ao longo da
evolução desenvolveram características morfológicas e comportamentais que otimizam
 a absorção e a economia de energia. Essas estratégias vão desde a busca ativa até a
captura de presas por emboscada utilizando-se da teia, uma de suas características mais
marcantes.
Indivíduos que exploram os mesmos recursos de maneiras similares apresentam
características morfológicas e estratégias de captura de presas também similares. Estes
podem ser agrupados em guildas. Uma das guildas mais representantes é a das aranhas
orbitelas, que são aranhas que constroem teias orbiculares e utilizam a estratégia
“senta-e-espera” para capturar suas presas. 
A espécie Nephilengys cruentata habita a África, porem essa aranha já se encontra
invadindo ecossistemas na America do Sul. O problema de invasão de espécies
exóticas vem crescendo devido ao aumento do mercado global e a conexão entre
países, além disso, a ação antrópica nos ambientes contribui para ocupação de novas
espécies nesses ambientes.
A ciência ainda carece de muitos dados a respeitos de populações de aranhas e como
as mesmas estão dispersas; além disso, espécies exóticas podem causar um grande
desequilíbrio em um ambiente, pois as mesmas ocupam nichos de outras espécies e
não possuem um predador natural. Para podermos tomar medidas contra essas invasões
é necessário fazer um levantamento das abundâncias das espécies invasoras em
questão e sabermos se as mesmas já afetam a sobrevivência de espécies nativas. 
 Objetivo: Conhecer a distribuição da espécie de aranha exótica Nephilengys cruentata
no Brasil e correlacionar com a diminuição das populações de aranhas nativas e
discutir sobre a importância dos estudos sobre populações de aranhas. Conclusão: Já se
tem registro da invasão de Nephilengys cruentata no sudeste do Brasil, porém ainda
necessita de mais estudos da distribuição dessa espécie no país, para avaliar com maior
precisão a sua distribuição e os possíveis impactos que pode estar causando as espécies
nativas.
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