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DIVERSIDADE DAS ASSEMBLÉIAS DE EPHEMEROPTERA, PLECOPTERA E
TRICHOPTERA (INSECTA) EM CÓRREGOS DA SERRA DO ESPINHAÇO: VARIAÇÃO
SAZONAL E ENTRE HÁBITATS

RESUMO

Os ecossistemas lóticos abrigam uma grande diversidade de organismos distribuída de
maneira desigual em resposta aos fatores espaciais, ambientais e sazonais. Os insetos
aquáticos pertencentes às ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) constituem
assembleias importantes para a estrutura e função destes ecossistemas e potenciais
representantes de sua diversidade total. O presente trabalho teve por objetivo verificar a
influência dos fatores riachos, corredeiras/remansos e micro-hábitats, e dos períodos seco e
chuvoso, na variação da composição e diversidade das assembleias de Ephemeroptera,
Plecoptera e Trichoptera em córregos da Serra do Espinhaço. Deste modo, três riachos foram
avaliados em dois meses que corresponderam ao máximo e mínimo na caracterização de cada
período sazonal, e de cada riacho quatro micro-hábitats: (CF)corredeira com folhiço e
(CsF)sem folhiço; (RF)remanso com folhiço e (RsF)sem folhiço. Foram coletados 7357
indivíduos, distribuídos em 51 táxons. A riqueza entre dois dos riachos, e entre os microhábitats (RsF) em relação ao (RF) e (CF), além da abundância do (RsF) em relação aos todos
os micro-hábitats diferiram significativamente nas análises com rarefação e o teste Kruskal
Wallis, respectivamente. Os resultados também demonstraram uma maior variação das
assembleias EPT entre os riachos, e entre os remansos e corredeiras de um mesmo riacho
através das análises exploratórias nMDS com a similaridade de Bray Curtis e pCCA. O
período chuvoso apresentou maior riqueza e diversidade de Shannon, porém menor
abundância. As assembleias EPT de modo geral foram estruturadas conforme os hábitats de
diferentes perfis de velocidade da corrente de água – rápida nas corredeiras e lenta nos
remansos – do que pela disponibilidade do substrato folhiço.
PALAVRAS-CHAVE: distribuição, riachos de cabeceira, micro-hábitats, insetos aquáticos

DIVERSITY OF EPHEMEROPTERA, PLECOPTERA AND TRICHOPTERA (INSECTA)
ASSEMBLAGES IN THE ESPINHAÇO MOUNTAIN STREAMS: AMONG-SEASONAL AND
AMONG-HABITATS VARIATION

ABSTRACT

Lotic ecosystems harbor a great diversity of organisms distributed unevenly in response to
spatial, environmental and seasonal factors. Aquatic insects belonging to the orders
Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera (EPT) assemblies are important to structure and
function these ecosystems and potential representatives of their overall diversity. This study
aimed to verify the influence of streams, riffle/pool and micro-habitat factors, and dry and
rainy periods, at composition and diversity variation of the Assemblies of Ephemeroptera,
Plecoptera and Trichoptera in Espinhaço Mountain streams. Thus, three streams were
evaluated in two months that corresponded to the maximum and minimum characterization of
each seasonal period. Of the stream were analyzed four microhabitats: (LR) litter in riffle,
(RwL) riffle without litter, (LP) litter in pool (LwP) pool without litter. Samples collected
7357 individuals belonging to 51 taxa. The richness among two streams and among
microhabitats (RSF) relative to (LP) and (LR), and the abundance of (LwP) relative to all
microhabitats differed significantly in the analyzes with rarefaction and the test Kruskal
Wallis respectively. The results also showed higher variation of EPT assemblages among
streams, among the pools and riffles of the same stream with the nMDS of Bray Curtis
similarity and PCCA exploratory analyzes. The rainy season had greater richness and
Shannon diversity, but lower abundance. Generally, EPT assemblages were structured
according to different current velocity profiles - fast in the riffles and slow in the pools - than
by the availability of litter substrate.

KEY-WORDS: distribution, headstreams, micro-habitats, aquatic insects
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1 INTRODUÇÃO
Os rios e riachos são reconhecidos por oferecerem uma grande variedade de abrigos a
uma ampla diversidade de espécies (ALLAN, 1995), porém, também representam um dos
ecossistemas mais ameaçados da Terra (DUDGEON; ARTHINGTON; GESSNER, 2006).
Apesar de sua importância ao homem como fonte de água e alimento desde o estabelecimento
das primeiras civilizações (RAFFERTY, 2011), estes vêm sofrendo com o desenvolvimento
agrícola e urbano, com represamentos, canalizações e poluição (HARDING et al., 1998).
Os rios, riachos e outros corpos hídricos de águas correntes são denominados de
ecossistemas lóticos (ALLAN, 1995). Estes se conectam formando a rede de drenagem de um
território, ou bacia hidrográfica, cujos limites são impostos por elevações do relevo, também
identificados como divisores de águas (STANDFORD, 1996). São classificados, geralmente,
segundo a proposta de Strahler (1957) que os categoriza de acordo com o número de afluentes
que recebem. Um riacho ou nascente que não recebe um afluente é classificado como de
primeira ordem. Quando encontra outro riacho de primeira ordem, forma um riacho de
segunda e assim sucessivamente. O aumento da ordem só ocorre quando um riacho encontra
com outro de ordem semelhante. Essa classificação permite estimar parâmetros ao longo dos
rios, como a vazão, e agrupá-los em áreas de cabeceiras (1ª a 3ª ordens), de médio alcance (de
4ª a 6ª ordens) e grandes rios (7ª ordem ou superior) (VANNOTE et al. 1980).
A composição das espécies abrigadas pelos ecossistemas lóticos pode variar segundo
um gradiente longitudinal do sistema de rios, numa perspectiva linear, e também devido a
posição e características de seus tributários que constituem a estrutura do sistema, observada
sob o aspecto de uma rede (CLARKE et al., 2008). A primeira, representada principalmente
por Vannote et al. (1980) no The Continuum Concept River (RCC), propõe que a comunidade
aquática se reestrutura de acordo com uma mudança gradativa das condições físicas e
químicas (a velocidade da corrente, a vazão, a condutividade, o pH, a temperatura e oxigênio
dissolvido) ao longo de um rio, havendo uma composição específica da comunidade adaptada
a viver nos trechos de cabeceiras, outra para os rios médios e outra para os grandes rios. A
segunda considera que a variação da composição da comunidade dentro e entre estes trechos e
rios seja atribuída a fatores como o arranjo espacial dos tributários para a conectividade entre
comunidades (OSBORNE; WILEY, 1992), a distância entre diferentes tributários para a
dispersão das espécies por terra (PETERSEN et al., 2004), as descontinuidades das
características ambientais nas confluências (RICE, 2001) e os efeitos estocásticos locais na
dinâmica das comunidades (CLARKE et al., 2008).
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A composição da comunidade e sua variação também se relacionam à escala de
observação. Os rios e riachos compõem sistemas com hábitats que podem ser organizados
hierarquicamente, ou em escalas espaciais, onde o sistema de um nível maior forma o
ambiente dos sistemas de níveis menores, ou seus subsistemas. A organização deste modelo
hierárquico inicia-se pelo sistema de rios passando pelos níveis sucessivamente menores
como os sistemas de segmento de rio, sistemas de alcance ou trecho de rio, sistemas de
corredeira/remanso e os sistemas micro-hábitats (FRISSELL et al., 1986, figura 1). As
espécies ao compor as comunidades, deste modo, apresentam atributos funcionais que
refletem sua adaptação às condições ambientais, à disponibilidade de recursos e interações
interespecíficas de cada escala, o que em conjunto funcionam como filtros ecológicos entre as
mesmas (POFF, 1997).

Cascata
de pedras

Detritos de
folhas e gravetos
na margem
Areia e silte
sobre pedras
Barreiras
transversais
de pedras
Musgos sobre
pedregulhos

Barragem
de detritos

Sistema de rios

Segmento de rio

Alcance de rio

Manchas de
cascalho fino
corredeira e
remanso

Micro-hábitats

Figura 1 – Organização hierárquica de um sistema de rio e os hábitats de seus subsistemas. Fonte:
Adaptado de FRISSELL et al. (1986, pag 202).

Dentre os hábitats de um sistema de rio, os de corredeira e remanso assumem
diferenças acentuadas na estrutura física podendo ser distinguidos como áreas de erosão e
deposição dos leitos dos rios, respectivamente (MOON, 1939). Estas áreas se estendem de um
a dez metros longitudinalmente e apresentam a topografia de leito (RICHARDS, 1976),
dinâmica de sedimento, inclinação da lâmina da água (YANG, 1971), profundidade e padrões
de velocidade característicos (ALLEN, 1951; FRISSELL et al, 1986). Distribuem-se de forma
alternada (DUNNE; LEOPOLD, 1978), sendo bem distintas entre si quando o leito é rochoso
e em regiões montanhosas (LOGAN; BROOKER, 1983).
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Os sistemas de corredeira/remanso são compostos por um conjunto de manchas, partes
menores denominadas de micro-hábitats, que apresentam o tipo de substrato, a profundidade
da água e velocidade homogêneos em si (FRISSEL et al., 1986). O substrato, nessa escala,
constitui um fator importante para o arranjo de diferentes micro-hábitats e também para a
adequabilidade destes no estabelecimento de uma comunidade (MINSHALL; MINSHALL,
1977). As corredeiras, geralmente, estão nos pontos mais elevados do perfil do leito de um rio
e contém os sedimentos mais grossos (RICHARDS, 1982). Apresentam uma área superficial
de grande velocidade, com substrato composto de uma mistura de pedras e cascalhos
(ALLAN, 1995). Enquanto, os remansos estão nas áreas mais profundas dos rios, com
velocidade mais lenta e sedimento fino (RICHARDS, 1982). As diferenças ambientais
associadas à corredeira e ao remanso contribuem para que, nesta primeira, os organismos
sejam adaptados à probabilidade de arraste devido à velocidade da corrente (ALLAN, 1995).
Os organismos que vivem neste sistema aproveitam os recursos disponíveis no meio raspando
o alimento nas rochas ou desenvolvendo redes para filtrar partículas na corrente de água, entre
outros (HUAMANTINCO; NESSIMIAN, 1999). Muitos utilizam as correntes para predar
indivíduos à deriva ou possuem adaptações corporais que lhes permitem filtrar o alimento
diretamente da corrente (MERRITT; CUMMINS, 1996).
Por outro lado, nos remansos, os espaços entre os grãos do sedimento, essenciais para
o movimento e alimentação de muitos invertebrados aquáticos podem ser muito estreitos,
mais instáveis e acumularem poucos detritos orgânicos, reduzindo os recursos para a
comunidade (ALLAN, 1995), ou podem apresentar folhas acumuladas, que servem tanto
como alimento quanto como esconderijo para muitos organismos (MERRITT; CUMMINS,
1996).
A heterogeneidade dos hábitats, associada à variabilidade dos substratos, é importante
na redução do efeito da variabilidade temporal sobre a diversidade da comunidade lótica
(BROWN, 2003). Em geral, a variação temporal em áreas tropicais é marcada pela distinção
dos períodos sazonais seco e chuvoso, de baixa e alta pluviosidade, respectivamente. O
aumento da vazão dos riachos no período chuvoso reduz as diferenças nas características
intrínsecas dos mesohábitats corredeiras e remansos (FRISSELL et al., 1986). Apesar disso,
alguns autores acreditam que este período propicia a abertura de novos micro-hábitats onde a
comunidade pode vir a se estabelecer (CARDINALE; SMITH; PALMER, 2001).
Dentre as comunidades que habitam os ecossistemas lóticos, os insetos aquáticos são
excelentes representantes em diversidade e abundância nos rios e riachos (HYNES, 1970).
Esses organismos compõem um grupo de grande importância ecológica para estes ambientes,
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com destaque para a trama alimentar onde são elo entre os recursos basais (detritos e algas) e
os

peixes

(CARVALHO;

UIEDA,

2004).

Também

compõem

o

grupo

dos

“macroinvertebrados” aquáticos, invertebrados que podem ser vistos a olho nu, comumente
utilizado como bioindicadores da qualidade de água devido aos diferentes perfis de tolerância
aos impactos ambientais (ROSENBERG; RESH, 1993). Os insetos pertencentes às ordens
Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) estão entre os mais sensíveis às alterações
ambientais, sendo encontrados nos rios de baixa até média ordem, preferencialmente, em
ambientes de águas limpas e bem oxigenadas (VANNOTE et al., 1980).
A ordem Ephemeroptera reúne insetos hemimetábolos, que apresentam corpo mole
com dez segmentos abdominais, nos quais predominantemente se distribuem as brânquias e,
no último segmento, três filamentos caudais (BISPO; CRISCI-BISPO, 2006a). Os imaturos,
ou ninfas, desta ordem são aquáticos e perduram de semanas até anos dentro da água,
enquanto os adultos sobrevivem apenas algumas horas, sendo assim, denominados
“efêmeros” (EDMUNDS; JENSEN; BERNER, 1976). Também, por passarem a maior parte
de seu ciclo de vida na água, os estágios imaturos são mais diversificados morfologicamente
do que seus correspondentes adultos, e sofrem a maior parte das pressões seletivas (BISPO;
CRISCI-BISPO, 2006a).
Em seu papel como consumidores primários, os efêmeros são um componente
importante da fauna bentônica, tanto em número de indivíduos como em biomassa, pois
processam uma quantidade grande de matéria orgânica, seja triturando as partículas maiores,
ou filtrando as pequenas. Quando adultos, podem devolver parte da energia ao ambiente
terrestre ao serem predados em massa por aves, morcegos e insetos durante os períodos de
emergência, voo nupcial e ovoposição (DOMÍNGUEZ et al., 2001).
Esta ordem possui 375 gêneros e aproximadamente 4.000 espécies descritas em todo o
mundo (DOMÍNGUEZ et al., 2006). Dentre as espécies sul-americanas, mais da metade das
é conhecida através dos imagos, 35% através de ninfas, e apenas 11% de ambos os estágios
(DOMÍNGUEZ; MOLINERI; NIETO, 2009). O Brasil apresenta 73 gêneros e 300 espécies,
em 10 famílias de efêmeros (SALLES et al., 2014).
Os insetos da ordem Plecoptera são hemimetábolos, encontrados nos ambientes
aquáticos quando imaturos, e nos terrestres, quando adultos alados. Os imaturos ou ninfas
encontrados no Brasil possuem corpo relativamente mole e achatado, dois cercos longos no
final do abdome e tufos de brânquias filamentosas no tórax, na base das pernas, ou no final do
abdome (BISPO; CRISCI-BISPO, 2006b). Os plecópteros adultos possuem, em sua maioria,
lóbulos salientes na região anal das asas posteriores que se dobram sobre o resto da asa
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quando estes repousam. Essa característica denominou a ordem (pleco = dobrado, pregueado)
(PENNAK, 1978). As ninfas de plecópteros estão comumente associadas a pedras, plantas ou
partes de plantas subaquáticas, troncos ou galhos caídos, presentes tanto nas corredeiras
quanto nos remansos dos rios. Em geral, são consideradas oportunistas, e deste modo, dentre
as duas famílias encontradas no Brasil, a Perlidae (com cerca 100 espécies), e a maioria dos
gêneros de Gripopterygidae (com o total de 36 espécies) (FROEHLICH, 2009).
A ordem Trichoptera é composta por insetos holometábolos, cujos adultos se
assemelham a pequenas mariposas e têm o corpo coberto por cerdas ou “tricomas”, o que
nomeou o grupo. Apenas as suas larvas são aquáticas e apresentam o corpo mole, tórax com
placas esclerotizadas, abdome membranoso e, muitas vezes, com brânquias, além de um par
de falsas pernas e ganchos esclerotizados na parte terminal (ANGRISANO, 1998). Constitui a
maior ordem de insetos estritamente aquáticos com cerca de 14.548 espécies descritas para os
ecossistemas lóticos de todo o mundo (MORSE, 2014). Na América do Sul, levantamentos
mais recentes contabilizam 1.350 espécies registradas (ANGRISANO; SGANGA, 2009),
enquanto, no Brasil, os tricópteros reúnem 617 espécies em 16 famílias (SANTOS et al.,
2014).
As larvas de tricópteros vivem tanto em ambientes de águas correntes quanto os de
águas tranquilas, apesar de preferirem os primeiros. São encontradas em diversos tipos de
substratos como rocha, folhiço, areia e vegetais aquáticos em geral, e reúnem grupos de
hábitos alimentares variados como predadores, detritívoros, filtradores, coletores e, em alguns
casos, onívoros (ANGRISANO, 1995; ANGRISANO; SGANGA, 2009). Uma de suas
características mais interessantes é a produção de seda, pois tem papel decisivo em vários
aspectos do comportamento, como na construção de abrigos e redes de captura de alimento, e
como componente estratégico para exploração de hábitats e maior eficiência respiratória
(OLIVEIRA, 2006). O tipo e forma dos abridos dependem da disponibilidade e variedade de
materiais no ambiente, os quais constituem um importante fator para a diversidade biológica
da ordem Trichoptera (WIGGINS, 1996).
O maior número de espécies descritas de Trichoptera encontra-se nos estados da
região sudeste do Brasil onde se concentram a maioria dos grupos de pesquisas (CALOR,
2011), o mesmo se aplica para as ordens Plecoptera (LECCI; FROEHLICH, 2006) e
Ephemeroptera (MARIANO; POLEGATTO, 2011). No estado da Bahia há 40 espécies de
efêmeros (SALLES et al., 2014), 15 de tricópteros (SANTOS et al., 2014) e 3 espécies de
plecópteros registradas (RIGHI-CAVALLARO; FROEHLICH; LECCI, 2013). Esses
números são inferiores em relação aos estados do sudeste, e quando associados à dimensão
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territorial do estado da Bahia e a sua riqueza hídrica apontam para a necessidade de um maior
inventário desta fauna.
No Brasil, os riachos de cabeceira, necessários para o estabelecimento das assembleias
de EPT (BISPO et al., 2006) e prioritários como área de proteção permanente, vem perdendo
espaço para o desenvolvimento de determinadas atividades econômicas (BRASIL, 1965;
BRASIL, 2012). Estudos acerca da distribuição espacial das comunidades lóticas e de como
elas respondem aos componentes sazonais constituem pré-requisitos na avaliação da
qualidade ambiental destes ecossistemas para seu uso e conservação (ROSENBERG; RESH;
KING, 2008).
A influência da sazonalidade tem sido estudada em relação à divergência da
pluviosidade entre determinados períodos (seco e chuvoso) e seus efeitos sobre a diversidade
e estrutura das assembleias de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera em riachos de área
montanhosa e clima tropical semi-úmido (BISPO; OLIVEIRA, 2007) e na busca de padrões
sazonais na variação temporal da densidade destas assembleias em riachos de área de Mata
Atlântica (BISPO; CRISCI-BISPO; FROEHLICH, 2007b). Existe ainda uma lacuna para este
tema na região semi-árida, tanto com macroinvertebrados em geral, quanto com EPT.
As investigações relacionadas à distribuição das comunidades lóticas têm circundado
em torno de fatores com potencial de atuar como descritores de padrões entre escalas ou
dentro de cada uma delas. A variação das comunidades nos hábitats dentro de um mesmo rio
tem sido atribuída às diferenças nos fatores ambientais, e entre rios quanto à localização
geográfica e qualidade de água (MCCULLOCH, 1986). O papel dos diferentes hábitats e rios
na estruturação das comunidades foi demonstrado por Costa e Melo (2008) de maneira que as
diferenças entre as condições ambientais (representadas pelos micro-hábitats folhiço em
remanso, musgos na interface água-ar, pedras em corredeiras e raízes submersas de plantas
terrestres) foram mais importantes para dissimilaridades entre as comunidades, ou seja
determinantes de sua estrutura, do que as diferenças espaciais (representados pelos rios).
Neste estudo foram pesquisados os hábitats mais característicos de sistemas lóticos, e
comumente citados na literatura (corredeiras e remansos), representando diferenças no perfil
longitudinal da corrente hídrica (alta e baixa velocidade) e no tipo de substrato (com e sem
folhiço) em três riachos próximos entre si, de mesma ordem e bacia hidrográfica, para
averiguar se este mesmo padrão é encontrado com a investigação das assembleias de EPT.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Verificar a influência dos fatores riachos, corredeiras/remansos e micro-hábitats, e dos
períodos seco e chuvoso, na variação da composição e diversidade das assembleias de
Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera em córregos da Serra do Espinhaço.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Descrever a composição taxonômica das assembleias de Ephemeroptera, Plecoptera e
Trichoptera e sua distribuição nos quatro micro-hábitats (corredeira sem folhiço, corredeira
com folhiço, remanso sem folhiço e remanso com folhiço) de três riachos de cabeceira.

Avaliar a variação na composição das assembleias de Ephemeroptera, Plecoptera e
Trichoptera entre os fatores: riachos, corredeiras/remansos e micro-hábitats.

Verificar influência dos períodos seco e chuvoso na abundância e diversidade das
assembleias de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 ÁREA DE ESTUDO
Os riachos de estudo se localizam na bacia do rio Carnaíba de Dentro que compõe a
XXII Região de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA) do Médio São Francisco, situada
à margem direita deste. Sua bacia de drenagem distribui-se entre os municípios baianos de
Caetité, Guanambi, Pindaí e Palmas de Monte Alto e apresenta uma altitude que vária de 500
m a 2.000 m, localizada entre as planícies da Depressão São Franciscana e a Serra do
Espinhaço (CODEVASF, 2010).
O rio Carnaíba de Dentro localiza-se no sudoeste da Bahia e tem como tributários o rio
Gentio, o riacho das Umburanas, o riacho Cachoeira Alta e o rio do Pires. Sua cabeceira se
insere na porção setentrional da Serra do Espinhaço, cujos solos desenvolvem numa matriz
composta por rochas gnaisse, quartzito e a formações ferríferas (BAMIN, 2012). O solo é
pedregoso, raso, de formação recente e relativamente pobre em nutrientes. A vegetação é
composta de campo rupestre e caatinga (ROCHA, 2011).
O rio Carnaíba de Dentro está na margem do rio São Francisco onde a precipitação é
menor, e muitos de seus tributários são intermitentes. O clima da região é classificado como
tropical semi-árido, com temperatura média anual de 24ºC e evapotranspiração de 2.900 mm
anuais. As chuvas caem de novembro a abril, com precipitação média anual máxima e mínima
de, respectivamente, 1.400 a 600 mm (CODEVASF, 2010).
Neste trabalho foram escolhidos três riachos de primeira ordem, afluentes do rio
Carnaíba de Dentro, que possuíam água corrente durante todo o ano: o riacho da Moita dos
Porcos, riacho Cachoeira Alta, ambos localizados no município de Caetité, e o riacho das
Umburanas localizado no município de Pindaí (respectivamente, 14°10‟09,1S/42°31‟16,3W;
14°33‟41,5S/42°49‟35,3W; 14°25‟08,5”S/42°34‟38,1W)(figura 2).
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Figura 2 – Riachos de estudo: afluentes do rio Carnaíba de Dentro, Bahia. Área clara: Serra do
Espinhaço. Fonte: Elaborada a partir de dados da Divisão de Sensoriamento Remoto do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (DSR/INPE). Disponível em:
http://www.dsr.inpe.br/topodata.

O riacho da Moita dos Porcos localiza-se numa área com altitude média de 800 m e
deságua em uma pequena barragem. Possui um declive muito acentuado o que possibilita a
pouca interferência do barramento com o trecho a montante. Está inserido em uma área de
vegetação de Cerrado, mas possui uma estreita faixa de Mata de Galeria em suas margens.
Este riacho está inserido em uma matriz rochosa de solo recente. Apresenta poucos meandros,
porém, há uma grande variação na largura e uma menor na profundidade ao longo de sua
calha e entre os períodos seco e chuvoso (apêndice A). Os remansos são grandes poções
escavados nas rochas e com profundidade variável.
Os sedimentos depositados no fundo desses remansos possuem granulometria grossa
como seixos, pedregulho, cascalho. Quando houve depósitos de folhas, estes eram bem
volumosos e com vários estágios de decomposição acompanhados em muitos pontos por algas
e macrófitas.
As corredeiras aparecem nos limites entre um trecho mais elevado e outro mais baixo
em um padrão de andares, formando em alguns pontos pequenas quedas d‟água. Os trechos de
corredeira são curtos, estreitos e rasos em que as águas correm por cima da rocha limpa, com
biofilme de algas, ou por bancos de folhas acumulados devido a alguns impedimentos como
troncos e rochas (figura 3).
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A

B

C

D

Figura 3 – Micro-hábitats do riacho da Moita dos Porcos (fevereiro/2013): A- Corredeira com folhiço;
B- Corredeira sem folhiço (sem folhiço); C- Remanso com folhiço; D- Remanso sem
folhiço (sem folhiço).

O riacho Cachoeira Alta localiza-se numa área com altitude média de 823 m, rica em
minerais como o ferro. Possui pouca vazão e apresenta indícios de influência antrópica bem
acentuados, como o assoreamento e a invasão de capinzal em alguns trechos, além de trilhas e
estradas que cruzam seu curso. Possui pouco declive no alcance observado, mas com muitos
meandros. Sua vegetação ciliar é composta por árvores altas, apesar de muito espaçadas entre
si, formam uma faixa de mata, em alguns trechos, mais larga que a do riacho anterior. Os
remansos do riacho da Cachoeira Alta formam poções de largura bem variável, mas, em geral,
rasos (apêndice A), e com sedimento lamoso escuro. Essa característica pode ocorrer devido à
composição mineral local.
A matéria orgânica observada foi composta por folhas depositadas no leito, sendo a
grande parte delas em avançado estado de decomposição. Não foi avistada nenhuma alga ou
macrófita. Devido ao baixo declive e ao sedimento ser muito fino com escassa ou nenhuma
matriz rochosa em seu leito, este riacho apresentava uma calha pouco variável na
profundidade e quase sempre rasa, onde as áreas de corredeiras e remansos foram pouco
distintas. As corredeiras eram muito discretas assemelhando com o tipo “glide” (FRISSELL

20

et al., 1986) e por este conjunto de características citadas acumularam poucas folhas com a
corrente (figura 4).

A

B

C

D

Figura 4 – Micro-hábitats do riacho Cachoeira Alta (novembro/2012): A- Corredeira com folhiço; BCorredeira sem folhiço (sem folhiço); C- Remanso com folhiço; D- Remanso sem folhiço
(sem folhiço).

O riacho das Umburanas está localizado dentro de uma área de reserva ambiental
pertencente à empresa Bahia Mineração Ltda., com altitude média de 877 m. Apresenta pouco
declive em seu curso, com profundidade da calha variável desde trechos muito profundos a
muito rasos e com leito rochoso. Possui uma faixa de mata ciliar de Floresta Estacional em
uma matriz de Cerrado bem conservada. Dentre os outros riachos, este é o que menos sofre
com a influência antrópica, visto que está mais distante de comunidades rurais. Os remansos
deste riacho são, em sua maioria, pouco profundos (apêndice A) e o sedimento depositado sob
a calha rochosa escavada no leito é mais orgânico e fino (limoso) do que mineral.
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Apresenta macrófitas nos remansos maiores e mais profundos e bastante acúmulo de
folhas. As corredeiras são mais curtas do que estreitas em muitos pontos, nas quais as águas
deslizam por cima do leito rochoso, caracterizando pequenos „rapids‟ (FRISSELL et al.,
1986). Em alguns destes trechos havia uma fina camada de lama e também o acúmulo de
poucas folhas. Outras corredeiras observadas se assemelhavam com as do riacho Cachoeira
Alta (figura 5).
A

B

C

D

Figura 5 – Micro-hábitats do riacho das Umburanas: A - Corredeira com folhiço (novembro/2012);
B - Corredeira sem folhiço (fevereiro/2013); C - Remanso com folhiço (agosto/2012);
D - Remanso sem folhiço (fevereiro/2013).

3.2 DELINEAMENTO AMOSTRAL
Foram realizadas quatro coletas, duas no período chuvoso (novembro/2012 e
fevereiro/2013) e duas no período de estiagem (agosto/2012 e maio/2013) em um trecho dos
riachos Cachoeira Alta, das Umburanas e Moita dos Porcos. Os intervalos de cada período
durante a pesquisa foi determinado com base nos valores de precipitação pluviométrica,
obtidos através do INPE/PROCLIMA (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/ Programa
de Monitoramento Climático em Tempo Real da Região Nordeste). Dentre os riachos apenas
o Cachoeira Alta não foi amostrado em agosto de 2012, mas em agosto de 2013.
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Em cada trecho de riacho foram amostrados folhiço em corredeira, folhiço em
remanso, sedimento em remanso e pedras em corredeira. Para simplificar a identificação
destes micro-hábitats, eles foram designados como corredeira com folhiço (CF) e corredeira
sem folhiço (CsF), remanso com folhiço (RF) e remanso sem folhiço (RsF). O adjetivo „sem
folhiço‟ representou a falta de acúmulo de folhas, algas ou vegetais. As corredeiras sem
folhiço de dois riachos (riacho das Umburanas e Moita dos Porcos) não tiveram pedras soltas,
porém as águas corriam em leito rochoso que pode ser amostrado igualmente. Em outro
riacho (Cachoeira Alta), devido à característica do leito, as corredeiras possuíam seixos. Os
remansos sem folhiço variaram na composição do sedimento desde os de maiores
granulometria aos mais lamosos, como silte.

3.3 AMOSTRAGEM DA COMUNIDADE AQUÁTICA
As assembleias de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera foram amostradas através
da coleta dos imaturos com a rede surber, com abertura de malha de 250 µm e área de
30x30cm. O folhiço e sedimento delimitado na área do surber foram removidos manualmente
e retidos na rede. As pedras e leito rochoso delimitado por essa área foram lavados
manualmente para que o material agregado também fosse liberado na rede. O conteúdo da
rede foi, então, acondicionado em sacos plásticos, fixados em solução de formaldeído 4% e
levado ao Laboratório de Entomologia da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC,
Ilhéus, Bahia. Após a triagem, os organismos foram conservados em álcool etílico 80%,
identificados taxonomicamente até o nível de espécie ou morfoespécie, com o uso de
microscópio estereoscópico, chaves de identificação específicas e artigos da descrição das
espécies, e depositados no Laboratório de Entomologia da UESC.

3.4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
A amostra de cada micro-hábitat foi composta por três subamostras retiradas em
diferentes pontos de um mesmo trecho de riacho e agrupadas para compor uma única amostra
devido à falta de independência entre elas para a variável resposta: comunidade. Assim, a
amostragem dos quatro micro-hábitats nos três riachos durante as quatro campanhas de coleta
totalizaram 48 amostras e 144 subamostras. Para fins estatísticos foram consideradas como
réplicas de cada micro-hábitat os diferentes riachos e as campanhas de coleta (3 riachos x 4
campanhas= 12 réplicas/amostras); como réplicas dos rios as quatro campanhas de coleta; e
como réplicas dos períodos os três riachos.
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Para avaliação da distribuição temporal das chuvas e distinção entre os períodos seco e
chuvoso foi realizado um somatório da precipitação pluviométrica por dia para observação do
acúmulo mensal entre os meses de julho de 2012 e agosto de 2013. Também se calculou, da
mesma maneira, a precipitação pluviométrica histórica a partir de 21/10/1998, data da
primeira observação apresentada pelo INPE/Proclima.
Em cada riacho, micro-hábitat e período (seco e chuvoso) foi calculada a riqueza(S), e
comparada entre os mesmos com a curva de rarefação por número de indivíduos, com
intervalo de confiança de 95%. Como a riqueza é uma medida dependente do tamanho da
amostra, este método é recomendado para comparar a riqueza de amostras com números
diferentes de indivíduos (GOTELLI; COLWEL, 2001). Tanto a curva quanto o intervalo de
confiança correspondem aos resultados da rarefação calculados com base no menor número
de indivíduos amostrados dentre as variáveis a ser comparadas, porém, para melhor aspecto
visual, os gráficos foram apresentados, em alguns casos, com as abundâncias totais das
variáveis. O intervalo de confiança permite a comparação entre amostras de forma
significativa desde que estas não sejam muito pequenas nem cruzem suas curvas (MARTINI;
PRADO, 2010). A identidade das espécies que foram compartilhadas entre os riachos ou
exclusivas de cada um foi representada como diagrama de Venn.
As abundâncias das amostras cada riacho, micro-hábitat e período (seco e chuvoso)
foram submetidas ao teste de normalidade (Teste Shapiro-Wilk, p>0,05) e comparada com o
teste de Kruskal-wallis. Também foram apresentadas curvas da abundância relativa das
espécies comparando estas variáveis e as corredeiras com os remansos. Em cada período foi
avaliada a diversidade com o índice de Shannon (H‟) e comparadas com o teste t de Student
segundo a proposta de Hutcheson (1970).
A semelhança na composição das assembleias de Ephemeroptera, Plecoptera e
Trichoptera foram avaliadas com análise exploratória utilizando as abundâncias relativas das
espécies calculadas para cada amostra de micro-hábitat. A análise de ordenação MDS
(Escalonamento Multidimensional Não-Métrico) foi aplicada com o índice de similaridade de
Bray-Curtis para duas coordenadas, ou eixos. A ordenação nMDS com poucos eixos é útil
para representar e preservar espacialmente, através de distâncias, as relações de similaridade
entre amostras e o índice de Bray-Curtis é recomendado para dados de comunidades
ecológicas por considerar a distribuição das abundâncias entre os táxons (LEGENDRE;
LEGENDRE, 1998). A dissimilaridade entre as categorias de hábitats (riachos, corredeiras e
remansos, micro-hábitas), ou as diferentes escalas, foi avaliada através da partição de
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variância com o teste pCCA (Análise de Correlação Canônica) utilizando também a
abundância relativa das espécies.
Para identificar a contribuição individual de cada táxon para a similaridade dentro e
entre grupos de amostras foi aplicado o teste SIMPER (Similarity Percentage), com dados de
abundância absoluta das espécies, utilizando o índice de Bray-Curtis. Este teste permite
explorar várias possibilidades de agrupamentos entre amostras e a diferença na contribuição
de espécies entre grupos definidos a priori (CLARKE; GORLEY, 2006).
Todas as análises referentes à riqueza e abundância de espécies foram realizadas no
programa PAST (Paleontological Statistics: versão 2.16) e as referentes à composição das
assembleias no programa PRIMER-E v6 (CLARKE; GORLEY, 2006), com exceção do
pCCA realizado no ambiente “R” (The R Development Core Team, 2014).
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4 RESULTADOS

4.1 RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE EPHEMEROPTERA, PLECOPTERA E
TRICHOPTERA (EPT)
As assembleias de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera apresentaram diferenças
em sua riqueza e abundância. A riqueza total somou 51 táxons, 16 da ordem Ephemeroptera,
dois da ordem Plecoptera e 33 da ordem Trichoptera. A abundância total foi 7357 indivíduos,
dos quais 4618 deles foram de efêmeros, 282 de plecópteros e 2457 de tricópteros. Dentre as
espécies mais abundantes destacaram Americabaetis longetron com 1910 indivíduos,
Miroculis sp.1 com 1142 indivíduos (Ephemeroptera), Macrostemum sp.1 (802 indivíduos) e
Smicridea sp.3 com 170 indivíduos (Trichoptera) (tabela 1).
A

ordem

Ephemeroptera

apresentou

cinco

famílias:

Baetidae,

Caenidae,

Euthyplociidae, Leptohyphidae e Leptophlebiidae. A família Baetidae foi a mais abundante
(2592 indivíduos) e a que apresentou maior número de espécies, nove: Americabaetis
longetron, Waltzoyphius roberti, Zelusia principais, Baetodes serratus, Callibaetis nigribulla,
Callibaetis radiatus, Callibaetis sp. 1, Cloeodes hydation e Paracloedoes assu. Dentre estas
espécies, as últimas sete representam novos registros para o estado da Bahia e, com exceção
de Callibaetis radiatus, todas as outras estiveram presentes no riacho Moita dos Porcos
(tabela 1).
A segunda família de efêmero mais abundante foi Leptophlebiidae que apresentou
1833 indivíduos distribuídos entre quatro espécies: Farrodes sp.1, Massartella brieni,
Miroculis sp.1 e Ulmeritoides flavopedes. As famílias seguintes apresentaram uma espécie de
cada: Caenidae com Caenis uruzu, Euthyplociidae com Campylocia anceps e Leptohyphidae
com Tricorythopsis sp. nov. Todas essas espécies representam novos registros para o estado
da Bahia (tabela 1).
A ordem Trichoptera apresentou nove famílias: Hydroptilidae, Hydropsychidae,
Leptoceridae,

Philopotamidae,

Polycentropodidae,

Calamoceratidae,

Helicopsychidae,

Odontoceridae e Ecnomidae. As três primeiras referem-se as mais abundantes e com maior
número de gêneros e espécies. A família Hydroptilidae apresentou um total de 557 indivíduos,
nove espécies distribuídas em cinco gêneros, Alisotrichia, Hydroptila, Metrichia, Neotrichia e
Oxyethira, os quais constituem novos registros para o estado da Bahia. A família
Hydropsychidae teve 1281 indivíduos e sete espécies pertencentes a quatro gêneros,
Leptonema, Macronema, Macrostemum, Smicridea, sendo apenas este último um novo
registro para a Bahia (tabela 1).
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A terceira família mais abundante, Leptoceridae, com 281 indivíduos,

com seis

espécies em quatro gêneros Nectopsyche, Notalina, Oecetis e Triplectides. Desta família,
incluem como registros novos os gêneros Nectopsyche e Triplectides e das demais famílias:
Cernotina e Polyplectropus (Polycentropodidae), Wormaldia (Philopotamidae), Austrotinodes
(Ecnomidae) e Marilia (Odontoceridae) (tabela 1).
A ordem Plecoptera apresentou duas espécies Anacroneuria sp.1 e Kempnya sp.1 e
abundância de 282 indivíduos. A espécie Anacroneuria sp.1 foi encontrada no riacho da
Moita dos Porcos, em hábitats de corredeiras e a espécie Kempnyia sp.1 no riacho Cachoeira
Alta com apenas um indivíduo, em remanso com folhiço (tabela 1).
A maior riqueza e abundância da ordem Trichoptera esteve no riacho da Moita dos
Porcos, com 27 espécies e 1139 indivíduos. A maior riqueza de Ephemeroptera (13) também
foi encontrada neste riacho, seguido pelo Cachoeira Alta (sete espécies), porém, a maior
abundância da ordem esteve no riacho das Umburanas (2798 indivíduos) (tabela 1).
Entre os microhábitats, a maior riqueza e abundância de efêmeros (14 espécies e 2204
indivíduos) e de tricópteros (29 espécies e 1259 indivíduos) foram encontradas na corredeira
com folhiço, enquanto que os menores valores de ambas estiveram no micro-hábitat remanso
sem folhiço, com 10 espécies e 71 indivíduos de Ephemeroptera, e 9 espécies e 23 indivíduos
Trichoptera (tabela 1).
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Tabela 1 – Lista das espécies das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera e sua distribuição nos estados brasileiros, acompanhadas dos dados de ocorrência (riqueza e
abundância) em quatro micro-hábitats dos três riachos de estudo. (CF: corredeira com folhiço; CsF: corredeira sem folhiço; RF: remanso com folhiço; RsF: remanso
sem folhiço). Dados de distribuição retirados dos sites: http://ephemeroptera.com.br/lista/ e https://sites.google.com/site/braziliancaddisflies/checklist em 18/03/14.
(*)= Novos registros para o estado da Bahia.
TÁXONS

EPHEMEROPTERA
Baetidae
Americabaetis longetron
Lugo-Ortiz & McCafferty
1994)
Baetodes serratus
Needham & Murphy 1924
Callibaetis Eaton 1881
Callibaetis sp. 1
Callibaetis nigribulla
Cruz, Hamada & Salles
2010
Callibaetis radiatus Navás
1920
Cloeodes hydation
McCafferty & Lugo-Ortiz
1995
Paracloeodes assu Nieto
& Salles 2006
Waltzoypuis roberti
Thomas & Peru 2003
Zelusia principalis LugoOrtiz & McCafferty 1998
Caenidae
Caenis uruzu Molineri &
Malzacher 2007
Euthyplociidae
Campylocia anceps Eaton

DISTRIBUIÇÃO

BA, ES, GO, MG,
PN, RJ, SC

RIACHO
CACHOEIRA ALTA

CF
109
100
2

CsF
15
15
6

RF
431
4

TOTAL
RIACHO
DO R.C.A. DA MOITA DOS
PORCOS

RsF
1

556
119
8

CF
740
419
1

MG, RJ, BA)*

CsF RF
109 392
97
40
21

TOTAL
DO
R.M.P.

RsF
23
1264
14
570
22

1

BA, CE, ES, GO,
MA, MG, MS, PE,
PI, RJ, RS, SP
AM, PA, BA*

1

3

1

11

2

CsF RF
1002 394
978 12
978

RJ, BA*

94

BA, AM, MG, MG, 4
PA, PE, RR, SP

4

4

4

14

14

27

27

19

19

1

253

254

20

121

237

246

61

18

3

101

17

2

1

9

223

9

3

4
4

11

9

173

3
3

12

4

2
2
1
1

4618
2596
1910

3

1

RS, SC, BA*

2798
1907
1880

3

1

5

RsF
47
12
1

1

4

ES, MG, MG, PE,
RR, BA*

AM, ES, PA, RJ,
RS, SP, BA*

CF
1355
905
901

TOTAL TOTAL
DO R.U. GERAL

1

MG, BA*

BA, MT, RR

RIACHO
DAS UMBURANAS

2

2
2

35
35

24
24

94
94

29
29

182
182

184
184
4
4
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1883
Leptohyphidae
Tricorythopsis Traver
1958 Tricorythopsis sp. 1
Leptophlebiidae
Farrodes Peters 1971
Farrodes sp. 1
Massartella brieni
(Lestage 1924)
Miroculis Edmunds 1963
Miroculis sp. 1
Ulmeritoides flavopedes
Spieth 1943
PLECOPTERA
Perlidae
Anacroneuria Klapálek
1909
Anacroneuria sp. 1
Kempnyia Klapálek 1914
Kempnyia sp. 1
TRICOPTERA
Calamoceratidae
Phylloicus Müller 1880
Phylloicus sp. 1
Ecnomidae
Austrotinodes Schmid
1955
Austrotinodes sp.1
Helicopsychidae
Helicopsyche Siebold 1856
Helicopsyche sp. 1
Hydropsychidae
Leptonema Guérin 1843

1
1

BA, AM, ES, MG,
RJ, SP, RS, MA,
RR, SC, RO, PE,
PR.

8
ES, RJ, AM, PE,
PA, BA*
ES, MG, PR, RJ,
RS, SP, BA*
AM, AP, DF, ES,
PA, PE, PR, RJ,
SP, BA*
MT, RR, BA*

424

1

3

433

5

424

SP, RJ, MG, GO,
ES, BA*

1

19

1
1

1
1

1

1

138
8
8

3

6

430

222
15
15

SC, MG, RR, RJ,
BA, SP, PR, AM,
PA

12

9
3

13
8

7

32
8

317

6

20
270
270
270

691
223

415
11

288
2

448

404

20

11
11
11

6

709
13

1833
236

285

5

694

1142

1

1

2

452

281
281
281

282
282
281

1
633

398

8
8

AM, MG, SP, RJ,
PR, BA*

RO, AM, PA, BA,

350
13

3
119

62
7
7

11
5

1
1

3

BA

SC, MG, RJ, SP,
PR, RS, GO, AM,
RO, PB, BA, PA,
RR

321
202

1
1

100
4
4

8

1
1

16
16

8
8

360
5

112
6

28
28

3
3

1139
4
4

564

418

102

12

1096

2457
19
19

9
9

9
9

55
55

55
55

472
11

476
93

301
6

777
99

1281
118
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Leptonema sp. 1
Leptonema sp. 2
Macronema Pictet 1836
Macronema sp. 1
Macrostemum Kolenati
1859
Macrostemum sp. 1
Smicridea McLachlan
1871
Smicridea sp. 1
Smicridea sp. 2
Smicridea sp. 3
Hydroptilidae
Alisotrichia Flint 1964
Alisotrichia sp. 1
Alisotrichia sp. 2
Hydroptila Dalman 1819
Hydroptila sp. 1
Metrichia Ross 1938
Metrichia sp. 1
Neotrichia Morton 1905
Neotrichia sp. 1
Neotrichia sp. 2
Oxyethira Eaton 1873
Oxyethira sp. 1
Oxyethira sp. 2
Oxyethira sp. 3
Leptoceridae
Nectopsyche Müller 1879
Nectopsyche sp. 1
Notalina Mosely 1936
Notalina sp. 1
Oecetis McLachlan 1877
Oecetis sp. 1

MG,SP, MS, GO,
DF, RJ, RR, ES,
MT, SC, PA, PR

4
AM, PA, MG, SC,
RJ, SP, PR, BA,
MT
AM, PA,MG, SC,
RJ, SP, PR, BA,
MT, ES

7
8

5

4
7

64

13

111

111

11

11

11

92
170
405
4

92
170
557
4

AM, PA,MG, SC,
RJ, SP, PR, ES,
MT, BA *

10

AM, MG, PE, RJ,
SC, RR, BA*

10

5

15

1

1

13

127
21

127
34

4

82

86

1

11

1

3

3

29
23

2
18

34
21
27

5

AM, MG, PR, PA,
PE, RJ, RR, SC,
SP, BA*

AM, MG, PA, PR,
RJ, RR, RS, SC,
SP, BA*
MG, SP, BA*
AM, BA, ES, MG,
RJ, RR, SC, SP

2
91
259
4

77

90
79
125

MG, RJ, RO, SP,
BA*
PR, RJ, SP, SC,
BA*
PE, BA*

13

16
2

72
8

5

57

3

91
10
62

1

14

21

81
7
383

42

295

85

678

3

7

137

802

127
35
53

53

139

10

22

1

2
61

36
108

1

10

6

31
47

1
31

1
29

10
5
18

49
26
63

22

2
8

2
1
94

6
3

2
9
127

51
35
281
10

4

4

13

7

22

1

43

109

2

3

4

62

65

4

58
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Oecetis sp. 2
Oecetis sp. 3
Triplectides Kolenati 1859 AM, ES, MG, PA,
PR, RJ, SC, SP,
Triplectides sp. 1

25
1
9

7

3

14

12

3
1

54
2

19

5

1

14

2

22

54
2
41

21
2

22
3

4
4

2
2

49
11

60
21

19

19

38

BA*

Odonlocevidae
Marilia sp. 1
Marilia sp. 2
Philopotamidae
Chimarra Stephens 1829
Chimarra sp. 1
Wormaldia McLachlan
1865
Wormaldia sp. 1
Polycentropodidae
Cernotina Ross 1938
Cernotina sp. 1
Cyrnellus Banks 1913
Cyrnellus sp. 1
Polyplectropus Ulmer
1905
Polyplectropus sp. 1
Polyplectropus sp. 2
Total de Táxons
Total Geral

7
AM, GO, MG, MS, 6
PR, RJ, RO, SC,
BA*

AM, BA, CE, DF,
GO, MG, MT, PA,
PR, RJ, RO, RR,
SC, SP
AM, BA*

AM, ES, GO, MG,
PA, PR, RJ, RR,
SC, BA*
AM, BA, ES, MG,
MS, PA, PR, RJ,
SC, SP
AM, ES, MG, PR,
RJ, RO, RS, SC,
SP, BA*

1
1

2
2

10
9

1
1
1

1
1
1

9
9

49
48

58
57

1

1

1
1

1
1

1

1

39
2
1

1

1

1

96
4

5
1

27
27

1
1

9
34

13
570

2
4

4
779

3

2

1

6

193
90
1

1

17
171

129
33

91
4
32
25
1643 518

21
492

10
31

1

3

2

1

95
41
2684

16
13
12
1919 1420 496

10
59

6

7

20
3894

95
51
7357
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4.2

COMPOSIÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE EPT ENTRE HÁBITATS

As assembleias de EPT apresentaram distintos valores de riqueza e abundância nos
riachos estudados: o riacho da Moita dos Porcos com 41 espécies e 2684 indivíduos, o riacho
das Umburanas com 20 e 3894 e Cachoeira Alta com 24 e 779, respectivamente. A curva de
rarefação apontou uma diferença na riqueza do riacho Moita dos Porcos, cujo número de

Riqueza de espécies (95% confiança)

espécies foi maior, em relação aos riachos das Umburanas e Cachoeira Alta (figura 6).
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600 1200 1800 2400 3000 3600
Número de indivíduos
Figura 6 – Curvas de rarefação de espécies para amostras obtidas em três riachos com intervalo de
confiança de 95%. R1: Riacho da Cachoeira Alta, R2: Riacho da Moita dos Porcos e R3:
Riacho das Umburanas.

As abundâncias das amostras de cada riacho não apresentaram distribuição normal
(Shapiro-Wilk, p<0,05) nem diferença significativa entre si (Kruskal- Wallis, p>0,05). Em
relação às assembleias foi evidenciada nos riachos de menor riqueza, a maior dominância
entre poucas espécies. Nos riachos Cachoeira alta e Umburanas, as espécies Americabaetis
longetron e Ulmeritoides flavopedes representaram isoladamente 48% e 55,2% de toda a
abundância de espécies em cada riacho, respectivamente (apêndice B).
Apesar da diferença entre valores de riqueza de cada riacho ser relativamente pequena,
as espécies também variam entre os mesmos. O número de espécies do riacho Cachoeira Alta
(24) e do riacho das Umburanas (20) apresenta valores próximos, porém estes compartilham
apenas 10 das espécies. Da mesma maneira, o primeiro apresenta sete espécies que só foram
encontradas nele (Campylocia anceps, Massartella brieni, Kempnyia sp1, Macronema sp1,
Nectopsyche sp1, Chimarra sp1, Cyrnellus sp1) enquanto no riacho das Umburanas houve
apenas uma, Callibaetis radiatus (figura 7). O riacho da Moita dos Porcos apresentou 17
espécies com ocorrência local (Baetodes serratus, Callibaetis sp1, Callibaetis nigribulla,
Cloeodes hydation, Tricorythopsis sp1, Anacroneuria sp1, Alisotrichia sp1, Alisotrichia sp2,
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Austrotinodes sp1, Helicopsyche sp1, Oecetis sp2, Oecetis sp3, Polyplectropus sp2, Smicridea
sp1, Smicridea sp2, Smicridea sp3, Wormaldia sp1)(figura 7).

Riacho da Moita dos Porcos (41)

Riacho Cachoeira Alta (24)

17

7

7

8

9

2

1
Riacho das Umburanas (20)

Figura 7 – Diagrama de Venn representando as proporções aproximadas do número de espécies
exclusivas e compartilhadas entre os riachos de estudo. (N)= Riqueza de cada riacho.

Quanto aos micro-hábitats, houve uma distribuição decrescente da abundância e da
riqueza dos insetos EPT entre a corredeira com folhiço (CF), a corredeira sem folhiço (CsF),
remanso com folhiço (RF) e remanso sem folhiço (RsF), apresentando 3733 indivíduos (44
espécies), 1972 indivíduos (34 espécies), 1558 indivíduos (29 espécies), 94 indivíduos (24
espécies), respectivamente. De modo geral, as corredeiras somaram a maior abundância e
riqueza em relação aos remansos, porém em ambos hábitats houve a elevada dominância de
apenas duas espécies: Americabaetis longetron e Macrostemum sp.1 representando 33,5% e
14% da abundância total corredeira; Miroculis sp. 1 e Ulmeritoides flavopedes com 37,1% e
27% da abundância total do remanso (apêndice B).
Em conjunto, os micro-hábitats com folhiço reuniram a maior abundância e riqueza
em relação aos sem folhiço, no entanto, a observação da curva de rarefação dos micro-habitats
revelou que os valores dos intervalos de confiança destes estão sobrepostos, portanto, as
diferenças foram pouco expressivas para a riqueza (figura 8).

Riqueza de espécies (95% confiança)
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Figura 8 – Curvas de rarefação de espécies para amostras obtidas nos quatro microhábitats com
intervalo de confiança de 95%. CF: corredeira com folhiço, CsF: corredeira sem folhiço,
RF: remanso com folhiço, RsF: remanso sem folhiço.

A abundância apresentou diferença significativa, com o teste de Kruskal-wallis, para
micro-hábitat remanso sem folhiço em relação aos outros (tabela 2).
Tabela 2 – Resultado do teste Kruskal-wallis para a diferença a abundância entre os micro-hábitats.
CF: corredeira com folhiço, CsF: corredeira sem folhiço, RF: remanso com folhiço, RsF:
remanso sem folhiço. Valores significativos de p em destaque. H=19,44.
CF
CF 0
CsF RF RsF -

CsF
0,1255
0
-

RF
0,977
0,05289
0
-

RsF
0,000706
0,02354
0,000106
0

O teste de ordenação MDS (não métrico) agrupou as amostras de corredeiras entre si e
as amostras de remansos com similaridades de 25% para a maioria, e de 30% e 50% para
demais agrupamentos, restando duas amostras que não agruparam CF1 e RsF3. Amostras de
mesmo riacho também foram agrupadas no espaço de ordenação, porém com baixa
similaridade com Bray-Curtis. Não houve separação clara entre as amostras que possuíam ou
não folhiço (figura 9).
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Resemblance:Resemblance:
S17 BrayS17
Curtis
similarity
Bray Curtis
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2D Stress: 0,13
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Figura 9 – Análise das distâncias entre as amostras pelo método de ordenação nMDS (Escalonamento
Multidimensional não-métrico) com o índice de similaridade pelo Bray Curtis. CF:
corredeira
CsF: corredeira sem folhiço, RF: remanso com folhiço, RsF:
RF2com folhiço,
RF3
remanso sem folhiço. 1: Riacho da Cachoeira Alta, 2: Riacho da Moita dos Porcos e 3:
RsF2 Riacho das Umburanas.

A partição de variância entre os diferentes hábitats por meio da Análise de
Correspondência Canônica Parcial (pCCA) revelou que os riachos explicaram 13% e os
micro-hábitats 12% da variação na composição e abundância relativa das espécies nas 12
amostras. As corredeias/remansos deteve o maior percentual de explicação da variância: 15%.
As espécies que mais contribuíram para a segregação na composição das assembleias
entre as corredeiras e remansos foram Americabaetis longetron, Miroculis sp. 1,
Macrostemum sp.1 e Ulmeritoides flavopedes que juntas somaram 49,19% da dissimilaridade
observada no teste SIMPER (tabela 3).
Tabela 3 – Abundância média das espécies indicadoras e seu percentual de contribuição (SIMPER)
para a dissimilaridade entre corredeiras e remansos.

Americabaetis longetron
Miroculis sp. 1
Macrostemum sp.1
Ulmeritoides flavopedes

Abundância média

Contribuição da espécie para
a dissimilaridade (%)

Corredeira Remanso
318,17
0,17
88,17
102,17
133,67
0,00
0,83
74,50

Corredeira x Remanso
19,30
13,09
8,58
7,22

As espécies que permitiram separar grupos de amostras por riacho e, portanto,
indicadoras da dissimilaridade entre estes ambientes, foram Miroculis sp. 1 e Ulmeritoides
flavopedes entre riachos riachos Cachoeira alta e Moita dos Porcos; Americabaetis longetron,
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Miroculis sp. 1, Macrostemum sp. 1 e Ulmeritoides flavopedes entre riachos Cachoeira alta e
Umburanas e as espécies Americabaetis longetron, Miroculis sp. 1 e Macrostemum sp. 1 entre
o riacho Moita dos Porcos e Umburanas. Estas espécies em conjunto contribuíram com
28,76%, 64,95% e 49,27% respectivamente (tabela 4).
Tabela 4 – Abundância média das principais espécies indicadoras e seu percentual de contribuição
(SIMPER) para a dissimilaridade entre riachos. R1: Riacho da Cachoeira Alta, R2: Riacho
da Moita dos Porcos e R3: Riacho das Umburanas.
Abundância média

Miroculis sp. 1
Ulmeritoides flavopedes
Americabaetis longetron
Macrostemum sp. 1

R1

R2

R3

0,0
107,5
2
3,25

112
5
5,5
27,75

173,5
0,5
470
169,5

Contribuição da espécie para a
dissimilaridade (%)
R1 x R2 R1 x R3 R2 x R3

16,93
11,83
2,56

17,65
9,64
27,53
10,13

15,77
24,58
8,92

(-)Valores inferiores a 2%.

4.3

ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DAS ASSEMBLEIAS DE EPT NOS

PERÍODOS SAZONAIS
Os dados da precipitação pluviométrica para o município de Caetité (BA), ponto mais
próximo dos três riachos, indicaram que as chuvas para o ano de 2012 iniciaram no mês de
outubro e alcançou seu pico no mês de novembro quando a precipitação excedeu o valor
previsto pela série histórica (figura 10). O volume da precipitação foi reduzindo até o mês de
abril, que fechou o ciclo chuvoso. As duas coletas para o período chuvoso coincidiram com a
data de maior pluviosidade (máximo período chuvoso) e de pluviosidade amena (final do
mesmo período). Houve correlação entre as séries de precipitação atual e histórica no
intervalo de tempo pesquisado (Spearman, p<0,05).
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Figura 10 – Série atual da precipitação mensal acumulada do município do Caetité (BA), no período
de julho/2012 a agosto/2013. (*)= meses de coleta. Série histórica da precipitação mensal
(início em 21/10/1998). Fonte: INPE/Proclima.

Os meses referentes ao período seco foram similares na precipitação pluviométrica,
com valores muito reduzidos ou nulos. Isto foi observado em agosto/2012 e maio, e também
para o mês de agosto/2013, quando foi realizada a coleta para período seco de um dos riachos,
o riacho Cachoeira Alta.
A abundância amostras entre os dois períodos diferiram significativamente (Kruskalwallis: p=0,04533), sendo o período seco com maior número de indivíduos coletados (6.304)
e o chuvoso com menor (1.053 indivíduos). A redução da abundância de um período para o
outro provocou a arrefecimento da dominância (apêndice B), principalmente nas espécies
mais representativas, enquanto as mais raras foram mantidas aproximadamente com o mesmo
perfil. As espécies Americabaetis longetron e Macrostemum sp. 1 sofreram uma queda na
dominância para o período chuvoso, enquanto as Miroculis sp. 1 e Ulmeritoides flavopedes
passaram a ter uma dominância mais destacada (tabela 5).
Tabela 5 – Abundância relativa das espécies que mais alternaram sua representatividade entre o
período seco e o chuvoso.

Americabaetis longetron
Miroculis sp. 1
Macrostemum sp. 1
Ulmeritoides flavopedes
Notalina sp. 1

Abundância (%)
para o período seco

Abundância (%)
para o período chuvoso

29,8
14
11,7
5,3
0,2

3,0
24,3
5,8
11,2
9,0
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A diferença entre a riqueza nos períodos foi pequena, com 46 espécies para o período
chuvoso e 44 para o seco, e não significativa conforme a curva de rarefação de espécies

Riqueza de espécies (95% confiança)

(figura 11).
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Figura 11 – Curvas de rarefação de espécies por número de indivíduos para as amostras dos períodos
seco e chuvoso, com intervalo de confiança de 95%.

A diversidade diferiu de acordo com o índice de Shannon (Seco: H‟= 2,626 e Chuvoso:
H‟=2,896) de forma significativa (Teste t= 6,0423, p=0,05) entre os períodos, sendo o período

chuvoso mais o diverso por apresentar maior riqueza e principalmente maior equidade das
abundâncias entre as espécies.
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5. DISCUSSÃO

Este trabalho foi desenvolvido em riachos de cabeceira em uma área pouco pesquisada
da Cordilheira do Espinhaço, a sua porção setentrional, e representa o primeiro estudo desta
fauna na bacia do rio Carnaíba de Dentro, sub-bacia do rio São Francisco. O número de
espécies encontradas (51 espécies) e dos novos registros (26 para o estado da Bahia) deste
trabalho é relevante para o conhecimento da fauna entomológica local, porém representa
apenas um começo, ainda insuficiente para presumir a diversidade da bacia do rio Carnaíba de
Dentro. A realização de levantamentos com coletas mais frequentes, de outros microhábitas e
riachos, e com outros amostradores, como os de insetos adultos, são necessários para um
inventário mais robusto da região.
Dentre os táxons encontrados, o número elevado de espécies de Trichoptera em
relação às outras ordens no presente estudo trata-se de uma observação em comum com
outros trabalhos, nos quais a riqueza total em ambientes lóticos possuem tantas espécies dessa
ordem quanto de Ephemeroptera, Plecoptera e Odonata reunidas (MACKAY; WIGGINS,
1979). Isso se deve as diversas formas de aproveitamento e vantagens ecológicas da produção
da seda pelos tricópteros relacionadas à resistência e aproveitamento da corrente (ancoragem
ao substrato, a construção de redes para captura de alimentos), exploração de recursos
alimentares em geral (construção de tubos projetados acima do substrato para filtrar partículas
sem estupi-los, aderência às algas filamentosas enquanto extrai seu fluido celular) e proteção
(construção de casas portáteis para se proteger enquanto se desloca e agregação de minerais à
seda a para aumentar sua resistência) (MACKAY; WIGGINS, 1979).
Demais pesquisas com EPT também observaram que a abundância de efêmeros
ultrapassa a de outros grupos em alguns riachos (CRISCI-BISPO; BISPO; FROEHLICH,
2007b; HEPP; MELO, 2013; ROMERO et al., 2013) e que a família Baetidae é a que mais
contribui dentro da ordem (SOUZA; CABETTE; JUEN, 2011). Essa família possui o maior
número de espécies no Brasil (SALLES et al., 2014) e a mais ampla distribuição entre as
diversas regiões geográficas do mundo (EDMUNDS et al., 1976). Seus representantes são
facilmente encontrados em diversos tipos de substratos, inorgânico ou orgânico, de seixos a
folhiços (BUSS et al., 2004) e variados perfis de velocidade da corrente, pois colonizam desde
fortes corredeiras até remansos (SALLES et al., 2004). Dentro desta família, a maior
abundância do gênero Americabaetis foi observada em outros trabalhos como o de Costa
(2010) que estudou riachos de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, Milesi (2012) em
tributários da bacia do rio Pelotas (RS) e Romero et al. (2013) em rios da bacia do Paraguai e
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do São Francisco. Segundo Baptista et al. (2001) a abundância elevada de efêmeros, em geral,
normalmente ocorre em riachos de menor alcance e, preferencialmente, nas corredeiras o que
corrobora com os resultados deste trabalho.
Os valores mais altos de riqueza e abundância de macroinvertebrados como um todo
têm sido encontrados tanto nos hábitats de corredeiras (BROWN; BRUSSOCK; 1991;
CARTER; FEND, 2001; BUSS et al., 2004) quanto nos remansos (MCCULLOCH, 1986;
BOULTON; LAKE, 1992). Tais diferenças podem estar relacionadas à estabilidade do hábitat
e ao tipo de substrato. Nas corredeiras, por exemplo, apesar dos desafios impostos pela
velocidade da corrente, também há a retenção de detritos como folhas, galhos e cascalho que
podem ser explorados por diferentes macroinvertebrados como alimento e abrigo
(SILVEIRA, 2004). Os menores valores de riqueza e abundância estão nos remansos com
substratos arenosos e são associados ao menor nível de oxigênio e a baixa quantidade de
matéria orgânica, que reflete na baixa oferta de alimento nestes hábitats (ALLAN, 1995). A
presença de substrato orgânico, como o folhiço, permite aos remansos se aproximar dos
valores de abundância esperados para as corredeiras (REZENDE, 2007; FIDELIS;
NESSIMIAN; HAMADA, 2008).
Diferenças da riqueza entre corredeiras e remansos, assim como entre riachos, podem
ocorrer por influência da abundância de indivíduos coletados, que por sua vez impulsionam o
número de táxons (GOTELLI, 2009). A dificuldade entre alcançar uma eficiente
representatividade das comunidades em diferentes hábitats e utilizar uma padronização do
método de amostragem para suas futuras comparações vem sendo resolvida com a curva de
rarefação por número de indivíduos (GOTELLI; COLWEL, 2001). Dentre os trabalhos
citados anteriormente nenhum utilizou esse método para comparar corredeiras e remansos.
Assim como estes, neste trabalho foram encontradas diferenças na riqueza entre os
microhábitats que, porém, não persistiram quando realizada a rarefação.
A comparação da riqueza das assembleias de EPT entre folhiço em corredeira e
folhiço em remanso de um riacho pesquisado por Crisci-Bispo, Bispo e Froehlich (2007a) não
resultou em diferença significativa para a curva de rarefação, apesar do primeiro micro-hábitat
apresentar um número maior de espécies. A composição, no entanto, mostrou uma evidente
separação com a Análise de Correspondência Destendenciada, DCA. Uma avaliação mais
antecedente acerca da diferença da composição de macroinvertebrados entre corredeiras e
remansos adjacentes, e entre riachos, realizada por McCulloch (1986) no Texas (EUA),
demonstrou que esses hábitats são mais distintos entre si do que os mesmos em riachos
diferentes. Costa e Melo (2008) também investigaram diferenças na composição de
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macroinvertebrados entre quatro micro-hábitats (folhiço em remanso, musgos na interface
água-ar, pedras em corredeiras e raízes submersas de plantas terrestres) e entre três riachos e
encontrou, novamente, maior similaridade entre o mesmo hábitat de riachos diferentes, quanto
aos diferentes dispostos dentro do mesmo riacho.
No presente trabalho houve a contribuição partilhada dos fatores avaliados (riachos,
corredeiras/remansos e micro-hábitats) na estruturação das assembleias de EPT, porém mais
evidenciada, conforme as análises MDS e pCCA, nos hábitats corredeira/remanso, ainda com
valores abaixo do esperado, e em segundo lugar pelos riachos. A influência da velocidade da
corrente e do substrato na distribuição de organismos aquáticos constitui um conhecimento já
estabelecido na literatura (WARD, 1992; ALLAN, 1995), o que anseia pela atribuição de uma
maior variação entre corredeiras/remansos. No entanto, alguns autores também ressaltam que
insetos aquáticos geralmente são carreados, voluntariamente ou não, pela corrente de água
aparecendo acidentalmente em diferentes hábitats (HURYN; WALLACE; ANDERSON,
2008) e que alguns efêmeros e tricópteros migram das corredeiras para os remansos antes de
emergirem (BOON, 1979). Em conjunto, as duas situações reforçam a afirmativa de que as
corredeiras e os remansos não são tão discretos quanto se possa presumir (RABENI et al.,
2002).
Hábitats observados em maiores escalas têm sido apontados como fatores importantes
na estruturação das comunidades: Ligeiro, Melo e Callisto (2010) encontraram
dissimilaridade maior do que o esperado com macroinvertebrados entre diferentes rios, e
Hepp e Melo (2013) avaliando a influência das „distâncias espaciais‟ encontraram
dissimilaridade das assembleias de EPT entre todas elas (pedras, as corredeiras, os riachos e
as bacias hidrográficas), principalmente entre riachos. Em ambas as pesquisas a
dissimilaridade observada foi atribuída à limitação de dispersão dos insetos adultos por se
tratar distâncias maiores à capacidade de voo dos grupos.
A diferenciação da comunidade entre corredeiras e remansos pode estar relacionada à
seleção de atributos mais bem adaptados à sobrevivência nas condições ambientais e ao
aproveitamento dos recursos do hábitat. O conjunto de recursos, condições e relações
ecológicas podem variar entre escalas e dentro de cada escala estruturando a comunidade
como filtros ecológicos que apresentam frestas ora mais restritas ora mais flexíveis (POFF,
1997). Esses filtros ecológicos podem ser mais bem detectados pela arguição da variação das
próprias espécies (riqueza, composição, atributos funcionais) do que pela por variáveis
ambientais, espaciais e distâncias per se.
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Assim, entre as espécies apontadas pelo SIMPER como responsáveis pela
dissimilaridade entre corredeiras e remansos, Americabaetis longetron e Macrostemum sp.1.
foram encontradas quase exclusivamente nas corredeiras, enquanto, da mesma maneira,
Ulmeritoides flavopedes nos remansos. Houve apenas a exceção de Miroculis sp. 1 que esteve
presente em ambos os hábitats, porém esta espécie mais abundante nos remansos. Outras
espécies estiveram presentes em apenas um dos dois hábitats podendo representá-lo, porém,
em função da baixa abundância, foram pouco expressivas no teste de SIMPER.
Os gêneros Americabaetis e Macrostemum possuem hábitos que permitem estar
associados aos ambientes de corredeira. O primeiro apresenta a capacidade de se aderir às
superfícies onde atua como coletor-pastejador (WALTZ; BURIAN, 2008), o outro fabrica
redes que filtram pequenas partículas na corrente de água e, deste modo, atuam como coletorfiltrador obrigatório (MORSE; HOLZENTHAL, 2008).
O gênero Ulmeritoides é considerado um táxon indicador de remanso (PACIÊNCIA,
2012). Sua elevada abundância nos remansos que possuíam folhiço deste trabalho pode ser
justificada pelo hábito alimentar fragmentador (SHIMANO et al., 2012). Outras
características deste gênero permitem associá-lo a este hábitat, como a presença de vários
filamentos brânquiais para maior eficiência respiratória em locais com pouco oxigênio (DaSILVA et al., 2002), corpo robusto sugerindo pouca adaptação a correnteza e mais harmônico
com águas mais tranquilas, e coloração escura aproximando-se dos tons das folhas em
decomposição depositadas em remansos.
As espécies com maior percentual de indicação na caracterização dos riachos
pesquisados pertenceram à ordem Ephemeroptera: Americabaetis longetron, Ulmeritoides
flavopedes e Miroculis sp. 1. O conhecimento sobre a dispersão lateral dessas espécies ou
mesmo da ordem é incipiente, no entanto é evidente que por apresentarem um curto tempo de
vida, os seus adultos possuem baixa probabilidade de dispersar entre riachos. Em uma
pesquisa desenvolvida por Petersen et al. (2004) avaliando as distâncias alcançadas na
dispersão lateral de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera foram encontradas as menores
distâncias para os efêmeros e os tricópteros, com 90% de toda população de efêmeros machos
alcançando apenas 59 metros, e as fêmeas 44 metros, de distância do riacho. Essa capacidade
de voo limitada dos efêmeros sugere que sua contribuição para a dissimilaridade entre riachos
ocorreu por causa da limitação de dispersão aérea dos adultos através da faixa de vegetação
(MÜLLER, 1982; MALMQVIST; HOFFSTEN, 2000).
Dentre as espécies indicadoras, o gênero Miroculis tem ampla distribuição e extenso
perfil de tolerância às alterações na qualidade da água o que possibilita de ser encontrado em
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vários ambientes lóticos (DOMÍNGUEZ et al., 2006). Sua elevada abundância na maioria dos
ambientes reflete a vasta disponibilidade de recurso alimentar, como o perifíton sobre o qual
atuam como raspadores, em locais com produtividade primária elevada, ou antrópicos. As
águas claras e os remansos rasos do riacho Cachoeira Alta poderiam dar indícios de uma
baixa abundância do gênero, mas sua total ausência, como neste caso, pode estar associada
aos fatores ambientais locais que não foram avaliados.
O gênero Ulmeritoides também é recorrente nos ambientes lóticos de grande parte da
região Neotropical (DOMÍNGUEZ et al., 2006). A eficiência respiratória desde grupo lhe
permite o aproveitamento de recursos alimentares em ambientes poucos oxigenados, onde
outros grupos não conseguem se estabelecer, o que confere com sua provável dominância
neste trabalho. Além da falta de competidores, outra explicação pode estar na baixa predação
sobre o grupo, porém, não puderam ser averiguados potenciais predadores dentre os táxons de
EPT.
O valor da abundância de Americabaetis neste trabalho foi pontual, apesar de ser um
gênero muito abundante. Uma das amostras do riacho das Umburanas conteve 878 indivíduos
e outra 875 indivíduos com vários estágios de desenvolvimento, mas principalmente dos
estágios iniciais, na mesma campanha de coleta (mês de agosto), o que permite afirmar que
sua abundância trata-se de outliers devido à ocorrência agregada no ambiente, sendo esta
refletida nas amostras.
De maneira geral os riachos que apresentaram as menores riquezas tiveram de uma a
três espécies com abundâncias muito elevadas. É provável que a dominância assumida por
essas espécies esteja ocorrendo devido a alguma instabilidade no ecossistema, seja natural ou
antrópica, já que as assembleias aqui estudadas são reconhecidas pela sensibilidade nas
respostas às condições ambientais que afetam a qualidade da água e saúde do ecossistema
(GOULART; CALLISTO, 2003).
A influência dos períodos sazonais e da variação pluviométrica sobre as assembleias
de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera tem sido estudada no Brasil por Bispo et al.
(2001), Bispo, Crisci-Bispo e Froehlich (2007b) e Bispo e Oliveira (2007) através de
pesquisas desenvolvidas na região sudeste e centro-oeste do país. No nordeste é esperado que
a variação pluviométrica estabeleça dois períodos sazonais que lhe é característico, o seco e o
chuvoso, sendo o período chuvoso curto e de intensa precipitação. Contudo, o que os
resultados deste trabalho também demonstraram é que a variação entre esses períodos no
intervalo de tempo pesquisado correlaciona-se com a variação histórica e que, portanto, as
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observações relacionadas aos riachos e sua assembleias não são tão pontuais, apesar das
poucas réplicas no tempo.
A variação entre o baixo índice pluviométrico do período seco e o alto índice do
período chuvoso provocou uma redução significativa da abundância dos insetos EPT neste
trabalho, no entanto, este resultado também foi previsto e observado em alguns outros
(BOON; JUPP; LEE, 1986; FLECKER; FEIFAREK, 1994; BISPO et al., 2006; BISPO;
OLIVEIRA, 2007). O aumento da vazão no período chuvoso desestabiliza os sistemas lóticos
e provoca o carreamento de organismos (BISPO et al., 2001). Em oposição, no período seco,
a estabilidade dos sistemas permite uma maior abundância e contribui com o aumento da
densidade devido à agregação entre indivíduos por causa da redução do número de hábitats
quando o volume de água reduz (DINIZ-FILHO et al., 1998).
A maior diversidade de insetos aquáticos no período chuvoso também foi encontrada
por Sonoda (2010) ao pesquisar o córrego Sarandí (Distrito Federal) e por Tupinambás,
Callisto e Santos (2007) com o estudo de macroinvertebrados bentônicos em afluentes do rio
São Francisco (Minas Gerais). Em outro trabalho desenvolvido em rios litorâneos no estado
do Paraná, Aranha (2000) observou-se que a ação das trombas provocadas por chuvas
torrenciais causa um revolvimento intenso do substrato que desestrutura a comunidade lótica
e, assim aumenta a diversidade através da quebra de dominância de algumas espécies, com o
resgate da equabilidade.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa apontaram para a importância da diversidade de hábitats
em diferentes escalas na estruturação das comunidades sem uma declarada predominância de
um hábitat ou escala em específico. Também foi ressaltada a variação na composição
taxonômica entre os diferentes riachos e nos sistemas corredeiras/remansos o que implica que
ações de gestão e conservação da diversidade devam considerar não somente a variabilidade
de hábitat dentro de um riacho como um maior número de riachos de uma bacia hidrográfica.
A alternância entre os períodos sazonais também atuou como fator estruturador da
composição, provocando, como visto neste estudo, a consequente alternância na dominância
das espécies que possuíam elevadas abundâncias para um determinado período. Com tais
observações, uma melhor representatividade da riqueza de riachos, em poucas amostras,
poderia ser alcançada amostrando corredeiras e remansos, ambos com folhiço, em período
chuvoso. Além da variação na composição de espécies, pesquisas futuras poderiam investigar
como se distribui a diversidade funcional e filogenética das comunidades aquáticas entre as
escalas, para um melhor entendimento de quais filtros ecológicos atuam dentro e entre essas
escalas e como a história de vida dos táxons pode identificar e explicar padrões locais e
regionais de diversidade.
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APÊNDICE A – Medidas de profundidade e largura dos micro-hábitats amostrados em cada
riacho.
Riacho da Moita dos Porcos
Seco

CF
Chuvoso

Seco

CsF
Chuvoso

RF
Seco

Chuvoso

Seco

RsF
Chuvoso

Profundidade
máxima (m)
0,09
0,32
0,06
0,34
0,43
0,47
0,5
0,52
Profundidade
mínima (m)
0,03
0,08
0,02
0,05
0,09
0,11
0,1
0,11
Largura
máxima (m)
0,58
6,79
0,68
4,77
4,05
6,79
6,86
5,4
Largura
mínima (m)
0,07
1,25
0,08
0,81
1,0
2,25
1,26
2,26
Dado – CF: corredeira com folhiço, CsF: corredeira sem folhiço, RF: remanso com folhiço, RsF:
remanso sem folhiço.

Riacho Cachoeira Alta
Seco
Profundidade
máxima (m)
Profundidade
mínima (m)
Largura
máxima (m)
Largura
mínima (m)

CF
Chuvoso

Seco

CsF
Chuvoso

RF
Seco

Chuvoso

Seco

RsF
Chuvoso

0,15

0,24

0,12

0,61

0,36

0,6

0,32

0,26

0,02

0,02

0,03

0,02

0,22

0,1

0,05

0,05

2,36

4,0

1,2

2,7

4,0

3,0

4,0

5,69

0,1

0,3

0,1

0,1

1,7

1,42

1,18

1,35

CF
Chuvoso

Seco

Seco

Chuvoso

Seco

Riacho das Umburanas

Seco
Profundidade
máxima (m)
Profundidade
mínima (m)
Largura
máxima (m)
Largura
mínima (m)

CsF
Chuvoso

RF

RsF
Chuvoso

0,11

0,14

0,07

0,4

0,7

0,21

0,7

0,82

0,05

0,05

0,02

0,03

0,16

0,11

0,12

0,82

2,15

2,58

0,57

2,3

4,6

3,28

4,6

3,28

0,34

0,95

0,23

0,47

1,69

1,75

1,19

1,28
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APÊNDICE B – Abundância relativa das espécies entre riachos, corredeiras e remansos e
entre períodos sazonais (seco e chuvoso). R1 (Riacho Cachoeira Alta); R2
(Riacho da Moita dos Porcos) e R3 (Riacho das Umburanas).

Dominância%

60

R1
R2
R3

40

20

0
1

10

100

Ranking das espécies

40

Corredeira
Remanso

Dominância%

30

20

10

0
1

10
Ranking das espécies

100

30

Seco
Chuvoso

Dominância%

25
20
15
10
5
0
1

10
Ranking das espécies

100

