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RESUMO

Este estudo teve como objetivos inventariar a fauna de ninfas de Ephemeroptera, no Parque
Estadual da Serra dos Montes Altos, situado no sudoeste do estado da Bahia; caracterizar o
efeito da sazonalidade na ocorrência das ninfas e, verificar se a diversidade taxonômica e os
descritores da comunidade de Ephemeroptera diferem entre os ambientes de remanso,
corredeira e entre os rios. As coletas foram realizadas em quatro rios, no Parque Estadual da
Serra dos Montes Altos. Foram coletadas 8.204 ninfas de Ephemeroptera, distribuídas em
cinco famílias, 20 gêneros e 30 espécies. Desta forma, o número de registros de
Ephemeroptera para o estado da Bahia que era de 51 espécies, distribuídas em 30 gêneros e
seis famílias, passa a ser de sete famílias, 34 gêneros e 66 espécies. Em relação à
sazonalidade, não houve diferença significativa entre os dois períodos de amostragem (seco e
chuvoso). No entanto, houve diferença espacial significativa, entre os rios e entre os
mesohábitats. As comunidades no riacho da Mandiroba e rio da Mata tiveram uma riqueza
mais similar quando comparados com os outros rios, sendo que a maior diversidade e
abundância no riacho da Mandiroba em relação aos outros rios são explicadas por possuir
maior largura e maior diversidade de substratos, o que é umas das principais características
estruturadoras de comunidades aquáticas. Entre os mesohábitats, os maiores valores de
diversidade ocorreram em ambientes de corredeira, e a presença do folhiço como substrato é
uma característica importante para uma maior abundância de Ephemeroptera. Como
principais espécies indicadoras, Americabaetis sp.1 indicou sua preferência por ambientes de
corredeira, e Ulmeritoides flavopedes demonstrou sua preferência por remanso. Os resultados
deste estudo demonstram a grande influência das características do ambiente sobre a
composição e distribuição das espécies de Ephemeroptera, com a ausência da variação
espaço-temporal na ocorrência desta fauna. No entanto, é possível afirmar a relevância dos
mesohábitats como importante estruturador da distribuição espacial destes organismos.

Palavras-chave: Ephemeroptera, distribuição sazonal, distribuição espacial, mesohábitat.

ABSTRACT

This study aimed to inventory the fauna of Ephemeroptera nymphs, in Parque Estadual da
Serra dos Montes Altos, located in the southwestern state of Bahia; characterize the effect of
seasonality in the occurrence of nymphs and verify that the taxonomic diversity and the
descriptors of the mayfly community differ between environments of pool, rapid and between
rivers. The collections were made in four Rivers, in Parque Estadual da Serra dos Montes
Altos. Were collected 8.204 mayfly nymphs, divided in five families, 20 genera and 30
species. Thus, the number of Ephemeroptera records for the state of Bahia who was 51
species belonging to 30 genera and six families, shall be seven families, 34 genera and 66
species. With respect to seasonality, there was no significant difference between the two
sampling periods (dry and rainy). However, significant spatial difference between the rivers
and between mesohabitats. Communities in the riacho da Mandiroba and rio da Mata had a
more similar richness when compared to other Rivers, with the greatest diversity and
abundance in the riacho da Mandiroba over other rivers are explained by having wider and
highest diversity of substrates, which is one of the main features of structuring aquatic
communities. Mesohabitats among the highest values of diversity occurred in rapids
environments, and the presence of leaf litter as substrate is an important feature for a greater
abundance of Ephemeroptera. As main indicator species, Americabaetis sp.1 indicated his
preference for rapids environments, and Ulmeritoides flavopedes demonstrated their
preference for pools. The results of this study demonstrate the great influence of
environmental characteristics on the composition and distribution of species of mayfly, with
the absence of spatio-temporal variation in the occurrence of this fauna. However, is possible
to affirm the relevance of mesohabitats as important structuring the spatial distribution of
these organisms.

Keywords: Ephemeroptera, seasonal distribution, spatial distribution and mesohabitat.
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INTRODUÇÃO GERAL

Os ecossistemas aquáticos continentais são classificados em lênticos e lóticos.
Ambientes lênticos são locais com água parada e fronteiras bem definidas, como lagos, lagoas
e represas (WARD; STANFORD, 1982). Os ecossistemas lóticos são caracterizados
principalmente pelo fluxo unidirecional da água, perfil típico de rios e riachos de tamanhos
distintos (MERRIT; CUMMINS, 1996), sendo geralmente heterogêneos e com vários habitats
com características peculiares em cada período hidrológico (WARD et al., 2002).
O ecossistema lótico possui grande diversidade de fauna, sendo o grupo dos insetos o
mais representativo (HYNES, 1970). Embora os insetos sejam basicamente terrestres, a
conquista do meio aquático foi possível através de processos evolutivos no decorrer de várias
linhagens, e assumiram diferentes estratégias adaptativas, em relação à morfologia e
respiração (HYNES, 1970, MERRIT; CUMMINS, 1996). Dessa maneira, os insetos aquáticos
caracterizam-se pela dependência total ou parcial da água durante seu desenvolvimento.
Os

Ephemeroptera

se

destacam

dentre

os

macroinvertebrados

bentônicos,

compreendendo um dos grupos dominantes em ecossistemas lóticos (GALDEAN et al.,
2000), assim como Plecoptera, Trichoptera e Diptera. São encontrados em praticamente todos
os substratos disponíveis nos mesohábitats, desde áreas de remanso até áreas de forte corrente,
sendo que neste último são mais abundantes e diversos (SALLES et al., 2004; BISPO;
CRISCI-BISPO, 2006).
Os efêmeros são importantes componentes da comunidade aquática devido à sua
grande abundância, diversidade, seu papel como consumidores primários e como fonte de
alimento (DOMINGUEZ, 1998). Compõem um importante elo na cadeia alimentar como
consumidores primários de algas e perifíton, na ciclagem de nutrientes através do
processamento da matéria orgânica e como alimento de consumidores secundários, como
peixes e outros insetos (BRITTAIN, 1982; VAN DEN BRINK et al., 1994).
Os representantes dessa ordem são insetos de tamanho pequeno a médio, possuem
corpo alongado, com dois cercos e um filamento caudal (McCAFFERTY, 1983). Exibe uma
característica peculiar presente apenas nessa ordem, a existência de um estágio alado,
intermediário entre a ninfa e o adulto, denominado subimago (SALLES et al., 2004). Neste
estágio o indivíduo emerge da ninfa, mas o aparelho reprodutor não está completamente
formado e as asas apresentam grande quantidade de cerdas. Este estágio tem curta duração,
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quando ocorre uma nova ecdise e emerge o adulto maduro sexualmente (EDMUNDS-Jr et al.,
1976; SALLES et al., 2004).
Os imaturos habitam na água, no qual sofrem a maior parte das pressões ambientais,
ao contrário dos adultos que são alados e vivem durante um período curto de tempo, por isso
o nome de efêmeros (RESH; ROSENBERG, 1984). O período curto de vida dos alados é
devido à única função do adulto, a reprodução, característica que justifica a atrofia do
aparelho bucal e pernas vestigiais em algumas espécies, com exceção dos primeiros pares de
pernas que possuem a função de segurar a fêmea durante a cópula (EDMUNDS-Jr et al.,
1976).
As ninfas de Ephemeroptera possuem representantes em diversos grupos alimentares
como, por exemplo, filtradores, raspadores e até predadores (baseada na classificação de
CUMMINS, 1973). No entanto, é possível ocorrer modificações na dieta de algumas espécies
a depender da disponibilidade de alimento no meio, característica que demonstra uma grande
flexibilidade do grupo na utilização dos recursos alimentares (DOMINGUEZ et al. 2006). As
características morfológicas do aparelho bucal dos efêmeros são explicadas devido aos
diferentes mecanismos usados na captura dos recursos alimentares (BRITTAIN, 1982).
Os Ephemeroptera vivem geralmente em águas limpas e bem oxigenadas, e devido à
sua alta abundância e diversidade nos rios é considerado como grupo sensível à degradação
ambiental (ROSENBERG; RESH, 1993). Em função das distintas respostas apresentadas por
suas espécies aos impactos ecológicos, os Ephemeroptera, juntamente com Plecoptera e
Trichoptera, estão entre os grupos mais utilizados em programas de biomonitoramento de
qualidade da água (ROSENBERG; RESH, 1993; SALLES, 2006).
Tem ocorrido um aumento significativo no número de descrição de novos táxons,
incluindo novos registros de distribuição para espécies previamente conhecidas (SALLES et
al., 2011; MARIANO, 2011; MARIANO et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2011; SALLES;
DOMÍNGUEZ, 2012; BOLDRINI et al., 2013; COSTA; MARIANO, 2013; CRUZ et al.,
2013; LIMA et al., 2013; MASSARIOL et al., 2013). No entanto, ainda é considerado
pequeno devido à falta de especialistas em algumas regiões do país, o que dificulta a
identificação dos menores níveis taxonômicos.
Os efemerópteros possuem ampla distribuição geográfica, sendo ausentes somente na
Antártica, extremo Ártico e algumas ilhas oceânicas (EDMUNDS-Jr et al., 1976). Em todo o
mundo são conhecidos aproximadamente 375 gêneros e 4.000 espécies, agrupadas em 42
famílias. Ao todo, para o Brasil, foram registradas dez famílias de Ephemeroptera,
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distribuídas em 73 gêneros e 300 espécies (SALLES et al., 2014; MARIANO; SANTOS,
2014). A maior parte dos estudos realizados no Brasil sobre a ordem Ephemeroptera é
baseado na taxonomia e sistemática do grupo. A partir do século XIX houve um aumento na
quantidade de estudos sobre a biologia da ordem no país, embora, estudos que abordem a
ecologia e morfologia sejam recentes.
As comunidades aquáticas presentes no ambiente lótico podem ser influenciadas direta
ou indiretamente por fatores bióticos e abióticos (BUENO et al., 2003), principalmente em
relação à disponibilidade de locais favoráveis para a sobrevivência e às relações ecológicas de
competição e predação (BEGON et al. 2006). Esses fatores podem estar relacionados à
geomorfologia do riacho (WALLACE; WEBSTER, 1996), à hidrologia, qualidade da água e
disponibilidade de recursos (VANNOTE et al., 1980; RICHARDS et al., 1993; BISPO et al.,
2006) que por sua vez, variam sazonal e espacialmente (BISPO; OLIVEIRA, 2007).
No entanto, os fatores de maior influência são a velocidade da correnteza, temperatura,
luminosidade, substrato, oxigênio dissolvido, disponibilidade de alimento e a interação com
outros organismos, os quais variam ao longo dos rios (KIKUCHI; UIEDA, 1998). Destes
fatores, o substrato é certamente um dos aspectos mais complexos (ALLAN, 1995), pois
influencia diretamente os organismos, já que é o local onde eles se movem, obtém alimento,
encontram abrigo, constroem casas e depositam seus ovos (RESH; ROSENBERG, 1984).
Esses fatores podem ser modificados devido às perturbações naturais, como aumento
na vazão, que afeta a comunidade tanto pela remoção direta dos animais como pela remoção
de seus recursos alimentares e, portanto, influencia fortemente na diversidade (DEATH;
ZIMMERMANN, 2005). Dentre as alterações sazonais, o aumento na velocidade da corrente
durante a estação chuvosa é considerado um fator estruturador da comunidade dos riachos,
por alterar o substrato e afetar diretamente a distribuição do alimento e nutrientes (ALLAN,
1995). No entanto, para muitos organismos o aumento da velocidade da corrente é essencial
para sua alimentação ou respiração (HYNES, 1970).
Nos corpos d’água, remanso e corredeira são caracterizados como dois mesohábitats
que diferem principalmente em relação à velocidade da água (MAZÃO, 2009). Segundo
Uieda e Gajardo (1996), os remansos são caracterizados por maior profundidade, fundo
arenoso e/ou pedregoso e menor velocidade da água. As corredeiras são mais rasas, tem fundo
pedregoso e maior velocidade da corrente. Neste sentido, frequentemente, a maior
complexidade aparente em regiões de corredeira tem sido utilizada para explicar a maior
riqueza nestes locais (UIEDA; GAJARDO, 1996; BUSS et al., 2004).
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O fator espacial de maior relevância para a comunidade de organismos aquáticos é a
presença da vegetação ripária, que consiste em fonte de entrada de material alóctone e exerce
forte influência na estrutura do riacho, pois regula o fluxo e a vazão da água e influencia na
capacidade do riacho reter o que ele recebe (GREGORY et al., 1991), como por exemplo a
retenção de matéria orgânica e perifíton, que favorece a colonização e alimentação dos
organismos aquáticos (BARRELLA et al., 2001; LIMA; ZAIKA, 2001; UIEDA; MOTTA,
2007).
O conhecimento sobre a diversidade e relação com o padrão de distribuição sazonal e
espacial é essencial para diminuir a escassez de informações sobre o grupo (DOWNES;
REICH, 2008). Dessa forma, é fundamental conhecer a diversidade de espécies do ambiente
para a compreensão da natureza, conservação e até mesmo a recuperação de áreas degradadas
(MELO, 2008).
Devido a relevância do grupo Ephemeroptera nos ambientes aquáticos, é necessária
melhorar o conhecimento desta ordem no país, principalmente nos biomas Cerrado e
Caatinga. Atualmente, foram registradas para este estado, apenas, seis famílias de
Ephemeroptera, distribuídos em 30 gêneros e 51 espécies (SALLES et al., 2014; MARIANO;
COSTA, 2014). Esse número é considerado pequeno, quando comparado com outras regiões
do país de menor área territorial. Por exemplo, o estado de Espírito Santo é um dos estados
brasileiros com maior número de espécies conhecidas, com 78 espécies distribuídas em 42
gêneros (SALLES et al., 2014). Esse fato é devido à ausência de estudos em algumas regiões
do estado da Bahia, entre elas as regiões sudoeste e oeste.
A Serra dos Montes Altos, situada no sudoeste da Bahia, tem sido ameaçada pela
retirada ilegal de madeira, produção de carvão e queimadas. Em 2010, foi decretada como
Parque Estadual e reconhecida por seu patrimônio cultural, pela existência de sítios
arqueoastronômicos e arqueológicos, e de artes rupestres localizadas em grutas e abrigos.
Além disso, possui grande representatividade em recursos hídricos e para biota local, pois
abriga espécies da fauna ameaçadas de extinção, tais como o Cachorro Vinagre - Speothos
venaticus (Lund, 1842) (Caenidae).
Até o momento, nenhum estudo com insetos aquáticos foi realizado nessa região, que
possui um alto potencial de diversidade, principalmente por ser uma área de ecótono entre
dois importantes biomas Brasileiros (Cerrado e Caatinga), ainda pouco estudados, mas de
grande relevância biológica.
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CAPÍTULO 1

COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EPHEMEROPTERA (INSECTA) NO
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DOS MONTES ALTOS, BAHIA, BRASIL 
Maria Adonay M. Nogueira1, , Edineusa P. dos Santos1 & Rodolfo Mariano1,2
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RESUMO. O objetivo deste estudo foi investigar a composição taxonômica e o padrão de
distribuição sazonal e espacial de ninfas de Ephemeroptera do Parque Estadual da Serra dos
Montes Altos. As coletas foram realizadas em quatro rios distribuídos por toda a extensão da
Serra. Foram coletadas 8.204 ninfas de Ephemeroptera, distribuídas em cinco famílias, 20
gêneros e 30 espécies. O padrão de distribuição das ninfas de ephemeroptera não variou entre
o período seco e chuvoso (p = 0,35). No entanto, houve diferença espacial (p = 0,009) na
composição e abundância de Ephemeroptera entre os rios e entre os mesohábitats. Os
resultados deste estudo demonstram a grande influência das características do ambiente sobre
a composição e distribuição das espécies de Ephemeroptera, determinando a ausência da
variação espaço-temporal na ocorrência desta fauna, no entanto afirmando a relevância dos
mesohábitats como importante estruturador da distribuição espacial destes organismos.
Palavras-chave. Ephemeroptera, distribuição sazonal, distribuição espacial, mesohábitat.

ABSTRACT. Composition and distribution of Ephemeroptera (Insecta) in the Parque
Estadual da Serra dos Montes Altos, Bahia, Brazil. The aim of this study was to
investigate the taxonomic composition and pattern of seasonal and spatial distribution of
mayfly nymphs of the Parque Estadual da Serra dos Montes Altos. Samplings were conducted
in four rivers distributed throughout the length of the Sierra. Were collected 8.204 mayfly
nymphs, divided in five families, 20 genera and 30 species. The distribution pattern of
nymphs ephemeroptera did not vary between the dry and rainy (p = 0,35). However, there was
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a spatial difference (p = 0.009) in the composition and abundance of Ephemeroptera between
rivers and mesohabitats. The results of this study demonstrate the great influence of
environmental characteristics on the composition and distribution of species of mayfly,
determining the absence of spatio-temporal variation in the occurrence of this fauna, however
affirming the relevance of mesohabitats as important structuring the spatial distribution of
these organisms.
Keywords. Ephemeroptera, seasonal distribution, spatial distribution and mesohabitat

INTRODUÇÃO
Os Ephemeroptera se destacam dentre os macroinvertebrados bentônicos devido à
grande abundância e diversidade, sendo um dos grupos dominantes em ecossistemas lóticos
(GALDEAN et al., 2000), assim como Plecoptera, Trichoptera e Diptera. Os Ephemeroptera
são encontrados em praticamente todos os substratos disponíveis, desde áreas de remanso até
áreas de forte corrente, sendo que neste último são mais abundantes e diversos (SALLES et
al., 2004; BISPO; CRISCI-BISPO, 2006).
Os efêmeros são importantes componentes da comunidade aquática devido à sua
grande abundância, diversidade, seu papel como consumidores primários e como fonte de
alimento (DOMINGUEZ, 1998). Compõem um importante elo na cadeia alimentar como
consumidores primários de algas e perifíton, na ciclagem de nutrientes através do
processamento da matéria orgânica e como alimento de consumidores secundários, como
peixes e outros insetos (BRITTAIN, 1982; VAN DEN BRINK et al., 1994).
Os representantes deste grupo geralmente vivem em águas limpas e bem oxigenadas, e
devido à sua alta abundância e diversidade nos rios é considerado como grupo sensível à
degradação ambiental (ROSENBERG; RESH, 1993). Em função das distintas respostas
apresentadas por suas espécies aos impactos ecológicos, os Ephemeroptera, juntamente com
Plecoptera e Trichoptera, estão entre os grupos mais utilizados em programas de
biomonitoramento de qualidade da água (ROSENBERG; RESH, 1993; SALLES, 2006).
Devido a relevância do grupo Ephemeroptera nos ambientes aquáticos, é necessária a
realização de trabalhos que visem melhorar o conhecimento desta ordem no país,
principalmente nos biomas Cerrado e Caatinga do Estado da Bahia. Até o momento, foram
registradas para o estado da Bahia apenas seis famílias de Ephemeroptera, distribuídos em 30
gêneros e 51 espécies (SALLES et al., 2014; MARIANO; COSTA, 2014). Esse número é
considerado pequeno, quando comparado com outras regiões do país de menor área territorial.
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Por exemplo, o estado do Espírito Santo, com 78 espécies distribuídas em 42 gêneros, é um
dos estados brasileiros com maior número de espécies conhecidas (SALLES et al., 2014).
Esse fato se dá devido à ausência de estudos em algumas regiões do estado da Bahia, entre
elas a região sudoeste e oeste.
Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo conhecer a composição taxonômica
de ninfas de Ephemeroptera e compreender o padrão da distribuição sazonal e espacial desta
comunidade, além de fornecer informações sobre a preferência de algumas espécies em
relação aos mesohábitats. Assim, foram selecionados quatro rios do Parque Estadual da Serra
dos Montes Altos, situada na porção sudoeste do estado da Bahia, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O Parque Estadual da Serra dos Montes Altos (P.E.S.M.A.) está localizado na região
sudoeste da Bahia (14°28’31”S 42°58’46”O). O parque está inserido na bacia hidrográfica do
Rio São Francisco, Sub-bacia do rio Carnaíba de Dentro e Sub-bacia do rio Verde Grande
(SEMA, 2011). A Serra dos Montes Altos abrange parte dos municípios de Palmas de Monte
Alto, Sebastião Laranjeiras, Urandi, Guanambi (distrito de Mutans), Pindaí e Candiba (Figura
1), sendo parte de uma elevação da Serra do Espinhaço (SEMA, 2011; TASSO; CHANG,
2013).
O P.E.S.M.A. abrange uma área de 90 mil hectares distribuídos em 60 km de extensão,
sendo a maior largura de 20 km (SEMA, 2011). A altitude média do parque é de 900 m, e a
maior elevação atingindo 1315 m. Está localizado, em sua porção sul e leste, próximo da
Serra do Espinhaço; a oeste, encontra-se a planície do São Francisco (COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL, 2007) e, a norte, a Chapada Diamantina
(TASSO; CHANG, 2013). O parque está situado em uma região semiárida, compreendendo
os biomas Cerrado e Caatinga (VELOSO et al., 1991), onde temperaturas altas predominam o
ano todo, variando entre 23 a 27ºC e, a precipitação média anual é inferior a 800 mm
(MARENGO, 2008).
As informações sobre a precipitação foram obtidas através da base de dados
PROCLIMA/ INPE (Programa de Monitoramento Climático em Tempo Real da Região
Nordeste), disponíveis no site: http://www.cptec.inpe.br/proclima2/balançohidrico.shtml. Para
o registro da precipitação foi selecionado o município de Sebastião Laranjeiras - BA, em
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função deste município abranger a maior parte da região de estudo. Para isso foi obtido uma
série histórica desde junho de 2008 a maio de 2012, com o intuito de verificar se a
precipitação no período de coleta (junho de 2012 a maio de 2013) pode ser considerada como
precipitação esperada (Figura 2).

Caracterização ambiental
De forma a possibilitar uma amostragem mais abrangente da comunidade de interesse
por toda a extensão da Serra, foram estudados quatro rios: rio dos Pires, localizado na região
leste/sul da serra; rio da Mata, que se encontra na parte oeste; rio Brejo da Taboa, localizada
na porção leste; e riacho da Mandiroba, na região norte (Figura 1).

Rio do Pires
O rio do Pires (Figura 3) está localizado no município de Pindaí - BA, e encontra-se na
área limite da reserva, em uma altitude de 856 m. Está inserido na sub-bacia do rio Carnaíba
de dentro, e a vegetação predominante da região é típica de Caatinga. Em seu curso, o rio do
Pires, passa por diversas propriedades rurais, o que facilita a captação de água para pequenas
barragens e reservatórios d’água e, pisoteio do leito pelo gado. O rio tem sido degradado
desde a nascente, devido a retirada da vegetação ripária, fato que por sua vez influenciou no
substrato do rio, que é bem lamoso. A vegetação circundante é composta por gramíneas ou
plantas comuns em jardins, sendo que em alguns trechos o substrato do rio é tomado por
raízes de gramíneas e em determinados períodos a vegetação invade o leito do rio, o que
prejudica o escoamento natural da água. O rio possui água apenas no trecho de nascente,
devido a intensa captação, independente do período do ano.

Rio da Mata
O rio da Mata (Figura 4) está localizado no município de Sebastião Laranjeiras - BA, à
1.150m de altitude. Está inserido na sub-bacia do rio Verde Grande, e a vegetação
predominante é Mata Ciliar e Mata de Galeria, característico do bioma Cerrado. O rio da Mata
possui várias nascentes dentro do leito no decorrer do seu curso, característica que possibilita
a presença de água a partir de determinado trecho, já que a nascente principal do rio não
possui mais água. O rio possui bastante heterogeneidade de substrato, com presença de
matacões e sedimento mais arenoso. Apresenta vegetação ciliar em todo seu curso, no entanto
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o fluxo d’água tem sido reduzido com o tempo. Por estar localizado em área com baixa
precipitação, não há recarga do lençol freático que alimenta o rio. É um recurso natural
preservado, independente do fato de um trecho estar localizada dentro de uma propriedade
privada, mas abandonada e de difícil acesso.

Riacho da Mandiroba
O riacho da Mandiroba (Figura 5) localiza-se no município de Sebastião Laranjeiras BA, em uma altitude de 950 m. Assim como o rio da Mata está inserido na sub-bacia do rio
Verde Grande, na qual predomina vegetação constituída por Cerradão e Cerrado denso. Em
vários trechos o rio é margeado por paredões de rochas sedimentares, alguns trechos são
estreitos enquanto outros são bem largos. Este rio é formado a partir de cinco nascentes
principais, sendo possível observar a presença de mais nascentes durante seu percurso.
Mesmo sendo uma área considerada improdutiva para agricultura, alguns proprietários
liberam o gado para pastagem, o que tem afetado as nascentes d’água devido ao pisoteio. No
curso do rio há várias cachoeiras e grandes poços naturais, além de alguns trechos serem
lajeados. Possui uma grande variedade de substrato, constituído principalmente de seixos e
matacões, com um sedimento mais granuloso. É uma área bem preservada com alto potencial
turístico, o que tem atraído visitação humana e aumentado a poluição pontual.

Rio Brejo da Taboa
O rio Brejo da Taboa (Figura 6) encontra-se no município de Candiba - BA, a 1.054 m
de altitude. Faz parte da sub-bacia do rio Carnaíba de Dentro, assim como o rio do Pires. A
vegetação predominante é característica da transição Caatinga/Cerrado, com uma vegetação
mais rica que a da Caatinga, com florestas de árvores de folhas secas. Possui uma estrutura
que proporciona uma variedade de substratos para diversos organismos, no entanto o fluxo
d’água é bem reduzido, com grande acúmulo dessa água em poções. A água é mais turva, com
uma cor avermelhada, o que proporciona o acúmulo de lodo sobre o sedimento composto por
grânulos. Próximo ao rio foi instalado um poço artesiano, atualmente inativo. O trecho no
qual foram feitas as coletas está localizado em uma propriedade privada, cujo solo não é
favorável ao plantio e nem pastagem; motivo pelo qual a área tem se mantido preservada.
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Algumas medidas foram obtidas com o intuito de caracterizar o ambiente de estudo
(Tabela 1), sendo que em cada ponto de coleta foram medidas a profundidade e largura do rio
através de uma trena comum e a velocidade da água foi medida através do método do
flutuador, que consiste na tomada do tempo de um objeto flutuante na superfície da água num
trecho de distância definida (MENDONÇA et al., 2005).
Também foram medidos os seguintes fatores ambientais: temperatura da água (ºC),
oxigênio dissolvido (%), condutividade elétrica (µS/cm) e, potencial hidrogeniônico (pH)
(LIND, 1979).

Amostragem dos dados
As coletas foram realizadas em agosto e novembro de 2012 com o intuito de amostrar a
comunidade no final do período seco e início do período chuvoso, respectivamente; e em
fevereiro e maio de 2013, a fim de amostrar o final do período chuvoso e o início do período
seco, respectivamente (Figura 2); para dessa maneira observar a distribuição sazonal do grupo
de estudo.
As amostras foram coletadas onde havia disponibilidade do substrato pré-estabelecido,
tanto em ambientes de corredeira quanto em remanso. Foram coletadas três amostras de cada
substrato: folhiço retido na corredeira; folhiço retido em área de remanso; pedras em
corredeira e, sedimento em remanso. Totalizando, em cada campanha de coleta, 12 amostras
por rio (Figura 7).
As ninfas foram coletadas com o amostrador do tipo Surber (com 900 cm² de área e
malha de 250 µm), o qual foi colocado contra o fluxo d’água e o substrato contido na área de
900 cm² foi recolhido com a mão para dentro da rede coletora (SILVEIRA et al., 2004)
(Figura 8).
O material coletado foi acondicionado em sacos plásticos contendo formaldeído 4%,
etiquetados e transportados ao Laboratório de Entomologia da Universidade Estadual de Santa
Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. O material foi lavado sob peneira de malha 250 µm, triado para
a retirada das ninfas de Ephemeroptera, que posteriormente foram conservadas com etanol
80%.
As ninfas foram identificadas, inicialmente em família e gênero com auxílio de
microscópio estereoscópico e chaves de identificação (Da-SILVA et al., 2002; DOMÍNGUEZ
et al., 2006; SALLES, 2006; MARIANO;

FROEHLICH, 2007; DOMÍNGUEZ,

FERNÁNDEZ, 2009). As ninfas pré-identificadas foram agrupadas quanto à morfologia e
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para cada morfoespécie encontrada foram separados alguns indivíduos para dissecação. Em
seguida foram montadas lâminas permanentes que continham as estruturas necessárias para
identificação. O procedimento de dissecação e montagem de lâminas foi descrita por
Edmunds et al. (1976). Após essa fase, foram obtidas as descrições originais para cada gênero
encontrado e chaves de espécies, quando possível, para a identificação dos organismos até o
nível específico.
Os espécimes identificados serão catalogados e depositados na coleção do Laboratório
de Organismos Aquáticos (LOA), do Programa de Pós Graduação em Sistemas Aquáticos
Tropicais da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

Análise dos dados
Foram calculadas a abundância, abundância relativa e riqueza de espécies observada e
estimada (Chao 1) (ODUM, 2008), para cada período, cada rio e para cada mesohábitat. Os
dados de abundância e riqueza por riacho, mesohábitat e período foram utilizados para o
cálculo da Equabilidade de Pielou (J) e Diversidade de Simpson (1-D). Uma curva de
rarefação de amostras foi utilizada para os diferentes períodos (seco e chuvoso), com o intuito
de verificar se a comunidade foi bem amostrada.
Em função da ausência de normalidade (Shapiro-Wilk; α > 0,05), os dados de
abundância de rio e mesohábitat por períodos foram transformados (log (x + 1)) e aplicado
um Test t para verificar a existência de diferença significativa. Os resultados foram
representados através de gráficos Box plot. Com os dados logaritmizados, uma ANOVA Two
Way foi realizada com o intuito de verificar a existência de diferenças espaciais e sazonais
significativas (p ≤ 0,05). Os dados de abundância de rio e mesohábitat não apresentaram
distribuição normal mesmo após a transformação, dessa forma foi utilizada a análise nãoparamétrica de Kruskal-Wallis com pós-teste de Mann-Whitney e correção de Bonferroni (p <
0,05) para testar se a abundância de Ephemeroptera difere espacialmente, considerando α =
5% como nível de significância.
A similaridade entre os mesohábitats, a partir da abundância da fauna, foi avaliada
através da Análise de Cluster utilizando a distância de Bray-Curtis, sugerida para análise de
comunidades biológicas, a qual permite um balanço entre a contribuição de táxons raros e
dominantes (CLARKE; GORLEY, 2006).
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Ainda com os dados de abundância foi realizado um Escalonamento Multidimensional
Não-Métrico (Non-Metric Multidimensional Scaling – NMDS), que gera uma representação
gráfica da similaridade (ou distância) entre os pontos amostrais (McCUNE; GRACE, 2002).
Para isso foi retirado das análises os dados referentes ao rio do Pires, uma vez que neste rio só
houve ocorrência de espécies em algumas coletas, tornando o gráfico do NMDS distorcido.
Com a finalidade de identificar possíveis espécies indicadoras dos mesohábitats, foi
aplicada a Análise de Percentual de Similaridade (SIMPER) (CLARKE, 1993). Esta análise
busca hierarquizar a contribuição relativa de cada espécie para cada um dos fatores
analisados. Todas as análises foram realizadas através do Programa Past (Paleontological
Statistics, versão 2.17).

RESULTADOS
Composição taxonômica
Foram coletadas 8.204 ninfas de Ephemeroptera, distribuídas em cinco famílias, 20
gêneros e 30 espécies (Tabela 2). O maior número de gêneros (nove) e espécies (10) foi da
família Baetidae, seguido por Leptophlebiidae (cinco gêneros e oito espécies) e
Leptohyphidae (quatro gêneros e oito espécies). Leptophlebiidae e Baetidae foram as famílias
mais abundantes, contribuindo com 36% e 33%, respectivamente, da abundância total de
indivíduos. Euthyplociidae teve menor abundância (0,6%), com apenas uma espécie.
Os gêneros Ulmeritoides Traver, 1959 (Leptophlebiidae), Caenis Stephens, 1835
(Caenidae) e Americabaetis Kluge, 1992 (Baetidae) foram os mais abundantes (1.889, 1.679 e
1.538 indivíduos, respectivamente) e Waltzoyphius McCafferty & Lugo-Ortiz, 1995
(Baetidae), Leptohyphes Eaton, 1882 (Leptohyphidae) e Callibaetis Eaton, 1881 (Baetidae)
foram os gêneros menos representativos (cinco, sete e 10 indivíduos, respectivamente).
Tricorythopsis Traver, 1958 (Leptohyphidae) e Caenis foram os gêneros com maior número
de morfoespécies, com quatro e três, respectivamente (Tabela 2).
Foram encontrados como registros novos para Baetidae: Baetodes santatereza Salles
& Polegatto, 2008; Callibaetis capixaba Cruz, Salles & Hamada, 2009; Camellobaetidius billi
Thomas & Dominique, 2001; Cloeodes maracatu Lima, Pinheiro & Massariol, 2013,
Cloeodes hydation McCafferty & Lugo-Ortiz, 1995 e Spiritiops sp1. Leptohyphidae foi
representado como novos registros de espécies por Leptohyphes plaumanni Allen, 1967,
Tricorythodes quizeri Molineri, 2002.
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Foram identificados três registros novos de gêneros de Leptophlebiidae para a Bahia:
Hermanella Needham & Murphy, 1924 (Hermanella sp1 e Hermanella sp2), Miroculis
Edmunds, 1963 (Miroculis sp1 e Miroculis sp2) e Ulmeritoides (Ulmeritoides flavopedes
(Spieth, 1943)).
Foi identificado, ainda como novo registro para a Bahia, a família Euthyplociidae com
representantes do gênero Campylocia Needham & Murphy, 1924. Sendo este, também, o
primeiro registro para a região Nordeste.

Distribuição sazonal
Do total de 8.204 indivíduos da ordem Ephemeroptera, 5.298 foram coletados durante
o período de seca e 2.906 no chuvoso (Tabela 4). De todos os indivíduos coletados os gêneros
mais abundantes no período seco foram Ulmeritoides (1.394 indivíduos) e Americabaetis
(1.302 indivíduos), e no período chuvoso foram Caenis (1.052 indivíduos) e Ulmeritoides
(495 indivíduos).
A precipitação no período de coleta foi atípica quando comparada com a precipitação
histórica (Figura 2). Exceto nos meses de novembro de 2012 e fevereiro de 2013 a
precipitação alcançou a média histórica, nos demais meses a precipitação foi inferior à
esperada.
O número de espécies por período seco e chuvoso foi semelhante, com 28 e 27
espécies, respectivamente, diante das 30 espécies registradas neste estudo. Os índices de
riqueza, equidade e diversidade, calculados indicaram pouca alteração para os diferentes
períodos (Tabela 4). A curva de rarefação de amostras e os estimadores de riqueza (Chao 1:
Seco = 34; Chuvoso = 28,5) evidenciaram uma tendência a estabilização (Figura 9), indicando
que não haverá aumento significativo de espécies para a área.
Comparando-se a abundância de Ephemeroptera (número de indivíduos) e a riqueza
taxonômica (observada) durante os dois períodos de amostragem (seco e chuvoso)
demonstrou não haver diferença significativa entre os períodos (Figura 10), pois as médias
para o período seco foi de 16,2 e para o período chuvoso foi de 13,9 (Test t, p > 0,05), valores
inseridos no intervalo de confiança de ambas as médias. Com a aplicação da ANOVA Two
Way, foi possível confirmar que não houve interação espaço-temporal significativa (F = 1,28;
p = 0,35), mas a comunidade apresentou influência significativa em relação à distribuição
espacial (F =7,86; p = 0,009).
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Distribuição espacial
Em relação aos descritores da comunidade, destacam-se o riacho da Mandiroba e o rio
da Mata, com maior abundância, riqueza e diversidade (Tabela 5), enquanto os rios Brejo da
Taboa e do Pires com os menores valores. A dominância foi maior nos rios Brejo da Taboa e
Pires, o que gera uma menor equabilidade (Tabela 5).
Os estimadores de riqueza se aproximaram bastante do valor observado (Chao1:
riacho da Mandiroba = 24,5; rio da Mata = 10; rio Brejo da Taboa = 9,5; rio do Pires = 6),
principalmente o rio da Mata que o valor estimado de Chao 1 foi exatamente o valor
observado na comunidade.
As comunidades no riacho da Mandiroba e rio da Mata tiveram uma maior riqueza
quando comparados com os outros rios, sendo que o rio da Mata se destacou quanto a
precisão da amostragem em relação à comunidade real. No entanto, houve diferença na
composição do riacho da Mandiroba em comparação com os outros rios amostrados
(Kruskall-Wallis; p < 0,05).
Os substratos com maior e menor abundância foram remanso com folhiço (51,2%) e
remanso sem folhiço (1,3%), respectivamente. O substrato com maior número de espécies foi
folhiço retido em áreas de corredeira (25 espécies) enquanto remanso sem folhiço o menor
número (cinco espécies). Em substrato com folhiço depositado em áreas de remanso e
corredeira sem folhiço foram encontrados 19 e 23 espécies, respectivamente (Tabela 6).
Em relação aos estimadores de riqueza, o esforço amostral foi satisfatório em áreas de
remanso, devido ao valor observado ter sido o mesmo estimado pelo Chao 1 (Corredeira com
folhiço = 26,5; Corredeira sem folhiço = 29; Remanso com folhiço = 19; Remanso sem
folhiço = 5). Há diferença na composição do remanso sem folhiço quando comparados com
os outros mesohábitats (Kruskall-Wallis; p < 0,05).
A ocorrência de alguns táxons foi característica de um determinado tipo de substrato:
Baetodes santatereza, Camelobaetidius billi, Spiritiops sp1, Leptohyphes plaumanni,
Hermanella sp1, Hermanella sp2 e Hylister plaumanni foram característicos de áreas de
corredeira, enquanto Callibaetis capixaba e Miroculis sp2, foram característicos de remanso
(Tabela 3).
No entanto, a análise de SIMPER demonstrou que 74,4% das espécies contribuem
para a composição de corredeira e remanso, devido principalmente a sua presença e
abundância no meio. Dentre as espécies indicadoras, Americabaetis sp1 contribui com 26,3%,
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indicando sua preferência por ambientes de corredeira, e Ulmeritoides flavopedes contribuiu
com 17,9%, demonstrando sua preferência por remanso. As outras espécies, Baetodes
santatereza, Caenis tenella, Traveryphes edmundisi e Farrodes sp2 contribuíram com os
outros 30,2% (Tabela 7).
Em relação à similaridade geral entre os mesohábitats, as corredeiras foram similares
(> 70%) em relação a composição e abundância (Cor. cof. = 0,9932) (Figura 11).
Ao ordenar os mesohábitats a partir da composição e abundância de espécies associada
a cada um deles, foi obtido como resultado uma representação gráfica próxima da distribuição
real (Stress < 0,20). Percebe-se um claro agrupamento entre as amostras de remanso, e as
corredeiras se agruparam através da distribuição dos rios (Figura 12).

DISCUSSÃO
Composição taxonômica
Para o Brasil são registradas atualmente 10 famílias, 73 gêneros e 300 espécies de
Ephemeroptera (SALLES et al., 2014; MARIANO; COSTA, 2014). No Parque da Serra dos
Montes Altos foram encontradas 50% das famílias e 27% dos gêneros já conhecidos no
Brasil. Além disso, foram encontradas duas espécies novas e 13 espécies até o momento não
registradas no estado da Bahia. Desta forma, o número de registros de Ephemeroptera para o
estado que era de 51 espécies, distribuídas em 30 gêneros e seis famílias, passa a ser de sete
famílias, 34 gêneros e 66 espécies.
Destes registros, foram morfoespeciados 16 táxons, pertencentes a nove gêneros:
Americabaetis (1), Spiritiops (1), Caenis (2), Campylocia (1), Tricorythodes (1),
Tricorythopsis (4), Farrodes (2), Hermanella (2) e Miroculis (2). Isso ocorreu devido à
dificuldade de identificação de algumas ninfas, principalmente Leptophlebiidae, já que a
maioria dos trabalhos taxonômicos são baseados em machos adultos.
A distribuição e composição das comunidades de Ephemeroptera do Parque Estadual
da Serra dos Montes Altos são semelhantes aos padrões encontrados em outros estudos.
Shimano et al. (2010) também encontraram as famílias Baetidae e Leptophlebiidae como mais
abundantes, assim como Bispo et al. (2006), Bispo e Oliveira (1998; 2007). Esse padrão era
esperado já que essas famílias são as mais representativas da ordem Ephemeroptera não só no
Brasil, mas em todo o mundo, sendo amplamente distribuídas em quase todos os continentes
(EDMUNDS et al., 1976; SALLES et al., 2004).
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Das espécies coletadas, Caenis cf tenella (Návas, 1932) se destacou por ter registro de
distribuição apenas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na Argentina e no Uruguai
(MOLINERI; MALZACHER, 2007). Dessa forma, faz-se necessário um estudo mais
complexo da biologia do grupo com o intuito de compreender melhor sua distribuição, uma
vez que até o momento estava limitada a regiões de clima frio ao sul do país.
Em contrapartida, a espécie Camellobaetidius billi Thomas & Dominique, 2001
apresenta maior distribuição no país, dentre as espécies ocorrentes neste estudo. No entanto,
para a região nordeste tinha-se registro apenas para o estado de Pernambuco (SALLES et al.,
2014), o que demonstra a necessidade de mais pesquisas com o grupo Ephemeroptera no
nordeste do Brasil.
As duas novas espécies encontradas pertencem ao gênero Spiritiops sp1 (Baetidae) e
Hermanella sp2 (Leptophlebiidae). As características para determinação de Spiritiops sp1
como uma nova espécie foram baseadas, principalmente, no aparelho bucal, que apresenta
características intermediárias entre as duas espécies descritas, Spiritiops silvudus Lugo-Ortiz
& McCafferty, 1998 e Spiritiops tepuinensis Nieto & Derka, 2012. Destas espécies já
descritas, S. silvudus tem ocorrência registrada na Bahia e em outros estados do Brasil
(SALLES et al., 2014), enquanto que para S. tepuinensis não há registros para o país (NIETO;
DERKA, 2012).
Para a identificação de Hermanella sp2 como uma nova espécie, a principal
característica que a diferencia das outras espécies do gênero são espinhos pósteros-laterais
abdominais nos segmentos VI-IX, nas demais espécies nos segmentos VIII-IX. No entanto,
para uma identificação adequada é necessária a obtenção do adulto, uma vez que para o grupo
Leptophlebiidae poucas espécies tem a ninfa descrita (LOPES et. al., 2007).

Distribuição sazonal
É comum no período chuvoso ocorrer um rápido aumento da vazão dos cursos d`água,
o que provoca o deslocamento do substrato e, consequentemente, a diminuição da densidade
dos organismos aquáticos (BISPO et al., 2006). Nesse sentido, a redução da abundância na
estação chuvosa tem sido um padrão documentado em diversos trabalhos (BISPO;
OLIVEIRA, 1998; DINIZ-FILHO et al., 1998; BISPO et al., 2001; 2004; 2006). Porém,
mesmo com a diferença nos valores de abundância dos indivíduos coletados nos diferentes
períodos a alteração não foi significativa.
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No período de coleta, apenas o mês de novembro se destacou diante da precipitação
histórica, o que não ocorreu com os outros meses do período chuvoso, no qual a precipitação
foi bem menor do que a esperada. Dessa forma, o fato das chuvas terem ocorrido de maneira
esparsa, com chuva forte em alguns dias e baixa pluviosidade em outros, pode ter prejudicado
a recarga dos lençóis freáticos, já que provocou visível redução no nível d’água nos meses
seguintes.
Pela curva de rarefação, é possível descartar eventual viés por insuficiência amostral.
As coletas foram representativas da comunidade, o que também foi confirmado pelos
estimadores de riqueza.

Distribuição espacial
A maior diversidade e abundância no riacho da Mandiroba em relação aos outros rios
são explicadas por possuir maior largura, profundidade e maior diversidade de substratos, os
quais são considerados as principais características estruturadoras de uma comunidade
aquática.
Em rios (e.g., Rio da Mata e Brejo da Taboa) com menor volume de água e sem
corredeiras evidentes, a profundidade e largura são reduzidas, prejudicando a heterogeneidade
de habitats. No entanto, no rio da Mata houve maior abundância e diversidade quando
comparado com o Brejo da Taboa.
O rio do Pires passa por influências diretas da degradação ambiental, por estar situado
na zona de amortecimento do P.E.S.M.A. Este rio incide por várias propriedades rurais, o que
acelera seu processo de degradação. Por exemplo, há ausência de vegetação ripária e captação
direta da água para abastecimento de reservatórios, o que tendem a reduzir as possibilidades
de recuperação do rio. Diante deste quadro de degradação ambiental, há baixa riqueza no rio
do Pires, embora a abundância seja maior que o rio Brejo da Taboa devido à alta dominância
de Caenis (Caenidae).
A família Caenidae é um dos grupos com distribuição mais ampla (EDMUNDS, 1976)
e suas ninfas ocorrem mais comumente em águas lênticas, como por exemplo, as áreas de
remanso (McCAFFERTY et al. 1997, SALLES, 2006). Isso justifica a sua ocorrência no rio
do Pires, uma vez que foram coletados em áreas de remanso. Quando considerado os
ambientes de corredeira no rio do Pires, não houve presença de nenhum Ephemeroptera,
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possivelmente ocasionado pela baixa quantidade de água disponível na área, e
consequentemente, redução na disponibilidade de habitas que favorece a alta diversidade.
A diferença quanto à riqueza e abundância entre as áreas de corredeira e remanso
diferencia de alguns padrões encontrados em outros trabalhos na região Neotropical
(KIKUCHI; UIEDA, 2005). Os ambientes de corredeira e remanso são contrastantes e
proporcionam a permanência de faunas características, sendo observada a preferência de
alguns táxons (GREENWOOD; RICHARD-COULET, 1996).
A maior diversidade em áreas de corredeira é amplamente discutida na literatura (e.g.
ALLAN, 1995, UIEDA; GAJARDO, 1996; NEMETH, 1998; KIKUCHI; UIEDA, 2005).
Merrit e Cummins (1984) afirmam que ocorre uma maior colonização em hábitats de
corredeira devido a fatores como disponibilidade de oxigênio e alimento, de acordo com
Death e Winterbourn (1995), riachos com fundo rochoso parecem ter uma alta estabilidade
ambiental e heterogeneidade espacial, o que pode oferecer melhores condições para a
colonização da fauna.
A elevada abundância de Ephemeroptera é favorecida em ambientes de remanso com
folhiço porque este substrato normalmente encontra-se em avançado estágio de
decomposição, o que favorece a colonização por fungos e outros microorganismos com
grande potencial nutritivo. Assim, os mesohábitats com folhiço possuem maior
disponibilidade e qualidade de alimento (VIEIRA, 2006). O mesmo ocorre em ambientes de
corredeira com folhiço, pois este substrato é um refúgio para os organismos, evitando o
arraste devido ao fluxo da água (DOWNES et al., 1995).
Os resultados das análises não apontaram diferenças de composição entre os
ambientes de corredeira com presença e ausência de folhiço e remanso com folhiço, apenas
apresentou diferença significativa o remanso sem folhiço, quando comparado com os outros
mesohábitats. Isto pode ser atribuído à alta instabilidade desse substrato, sujeito a grandes
modificações pela velocidade da corrente, e pela baixa quantidade de matéria orgânica, o que
por sua vez provoca uma baixa oferta de alimentos para os organismos (MARSHALL et al.,
2006).
Como esperado, a frequência de vários táxons variou em função do tipo de substrato.
Aspectos comportamentais e ecológicos podem justiﬁcar essas predominâncias, o que tem
relação com a natureza do substrato ocupado, a velocidade da corrente e tipo de recurso
alimentar. Dessa forma, é possível justificar a presença de Camelobaetidius billi e Baetodes
santatereza em áreas de corredeira, devido às espécies pertencentes a estes gêneros serem
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frequentemente encontradas aderidas a pedras em regiões com grande fluxo d’água
(TRAVER; EDMUNDS, 1968), resultado também encontrado por Francischetti et al. (2004).
Além disso, a principal característica do gênero Camelobaetidius, são as garras espatuladas
que provavelmente está associada ao hábitat, o que permite melhor fixação em ambiente de
forte correnteza.
A espécie Waltzoyphius roberti foi encontrada apenas em corredeira, e as bibliografias
apontam que esta espécie pode ser encontrada tanto em ambiente lóticos quanto em lênticos,
sendo que Fidelis et al. (2008) e Shimano et al. (2011) encontram esta espécie como
indicadora preferencial por raízes e vegetação marginal, o que não ocorreu neste estudo. Os
locais no qual W. roberti foram encontrados podem ser caracterizados como corredeiras de
profundidades menores, entre os seixos ou entre folhas retidas na corredeira, que são atributos
do rio da Mata e rio Brejo da Taboa.
As espécies do gênero Spiritiops são geralmente encontradas em áreas de forte
correnteza, com ou sem associação a musgos (SALLES et. al., 2004), corroborando o presente
estudo. No entanto, Leptohyphes plaumanni não possui muitas informações a respeito da sua
biologia, apenas que ocorrem em rios e córregos (MOLINERI, 2003). Alguns trabalhos como,
por exemplo, Francischetti et al. (2004), apontam que o gênero é comumente encontrado em
folhiço retido em áreas de remanso, o que difere do resultado do presente estudo.
O habitat das ninfas pertencentes aos gêneros Hermanella e Hylister são encontradas
frequentemente em rios com velocidade da corrente alta e com fluxo baixo, em pedras
submersas devido ao seu hábito reptante (Da-SILVA et al., 2010; LIMA et al., 2012). Essas
características condizem com o ambiente em que esses organismos foram encontrados no
riacho da Mandiroba que possui grandes áreas de lajedos com fluxo de água constante,
favorecendo, dessa forma, o habitat adequado para esses organismos.
A partir da análise SIMPER, outras espécies foram consideradas indicadoras. A maior
abundância do gênero Americabaetis em ambiente de correnteza é explicada pelas adaptações
morfológicas direcionadas à utilização do oxigênio dissolvido e captura de alimento
(BAPTISTA et al., 2006). Já o gênero Ulmeritoides possui brânquias com grande quantidade
de filamentos, o que é uma vantagem adaptativa a locais com menos oxigênio, e explica a
ocorrência desses organismos em áreas de remanso (Da-SILVA, 2002; Da-SILVA et al.,
2002). Segundo Da-Silva (2002) e Buss et al. (2004), o gênero Farrodes é característico de
remanso, porém neste estudo este gênero foi espécie indicadora de corredeira, devido a sua
presença e elevada abundância nesse mesohábitat, corroborando Francischetti et al. (2004).
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Através da análise de ordenação NMDS foi possível observar que as comunidades de
áreas de remanso são mais agrupadas, independente do rio amostrado, enquanto as amostras
de corredeira foram agrupadas por rio independente da especificidade do substrato. Do
mesmo modo, a análise de Cluster considerou as corredeiras com e sem folhiço sendo mais
similares em composição e abundância. Estes dados demonstram que a comunidade de
Ephemeroptera se estrutura em função dos tipos de mesohábitats, remanso e corredeira, sendo
semelhante ao resultado encontrado por Yokoyama (2012) e Siegloch (2010). Além disso, é
possível perceber que a presença ou ausência do folhiço nos mesohábitats não gera mudanças
na estrutura da comunidade, indicando que outras características, como velocidade da
corrente, são mais determinantes para a ocorrência de certos organismos indicadores.

CONCLUSÃO
De um modo geral, o grupo Ephemeroptera destaca-se em termos de abundância e
riqueza. No presente estudo, foi possível comprovar a grande importância de uma análise
conjunta das características do ambiente e da estrutura e distribuição deste grupo. A grande
influência destas particularidades sobre a composição e distribuição das espécies de
Ephemeroptera foi salientada, e evidenciou a ausência da variação espaço-temporal na
ocorrência desta fauna, no entanto afirmou a relevância dos mesohábitats como importante
estruturador da distribuição espacial destes organismos.
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ANEXOS - Figuras

Figura 1 - Localização dos rios amostrados no Parque Estadual da Serra dos Montes Altos,
Bahia, Brasil.

Figura 2 - Valores médios da precipitação histórica mensal de junho de 2008 a maio de 2012
(barras); e precipitação atual mensal do período de junho de 2012 a maio de 2013
(linha), no município de Sebastião Laranjeiras, Bahia, Brasil.
Fonte: INPE (2013), extraído da base de dados PROCLIMA
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Figura 3 - Caracterização do rio do Pires, município de Pindaí - BA, (a) margens do rio sem
vegetação ciliar; (b) lâmina d’água percorrendo e raízes de gramíneas no leito do
rio; (c) canalização da água do rio; (d) área de remanso, com sedimento lodoso e
margeado por gramíneas.

Figura 4 - Caracterização do rio da Mata, município de Sebastião Laranjeiras – BA. (a - c)
Visão de alguns trechos do rio, evidenciando a baixa quantidade de água e a
vegetação marginal; (d) trecho do rio sem água.
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Figura 5 - Caracterização do riacho da Mandiroba, município de Sebastião Laranjeiras - BA,
(a) uma das nascentes evidenciando marcas de pisoteio pelo gado; (b) trecho de
lajedo; (c - d) trechos contínuos de corredeira e remanso, respectivamente; (e)
trecho do rio margeado por paredões; (f) uma das cachoeiras presentes no rio.
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Figura 6 - Caracterização do rio Brejo da Taboa, município de Candiba - BA, (a - d) visão de
trechos do rio demonstrando a aparência e quantidade de água, e a estrutura do rio,
margeado pela vegetação ciliar.

Figura 7 - Substratos em área de corredeira (a – sem folhiço, b – com folhiço) e, em área de
remanso (c – semfolhiço, d – com folhiço).
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Figura 8 - (a) Equipamento “Surber” utilizado para a coleta de insetos bentônicos; (b) Coleta
de material biológico em área de remanso, utilizando o “Surber”.

Figura 9 - Curvas de rarefação de amostras em períodos seco (a) e chuvoso (b), no Parque
Estadual da Serra dos Montes Altos - BA. (As linhas do meio representam as
curvas médias e as linhas laterais a variação em torno de cada curva média).

41

Figura 10 - Valores da abundância de Ephemeroptera, nos períodos seco e chuvoso, no Parque
Estadual da Serra dos Montes Altos - BA.

Figura 11 - Dendrograma da análise de agrupamento dos mesohábitats através da similaridade
entre a composição e abundância de Ephemeroptera amostrados em rios do Parque
Estadual da Serra dos Montes Altos - BA. (CF= corredeira com folhiço; CsF=
corredeira sem folhiço; RF= remanso com folhiço; RsF= remanso sem folhiço).
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Figura 12 - Análise de Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) construído a
partir dos dados de composição e abundância das amostras de mesohábitat
amostrados em rios do Parque Estadual da Serra dos Montes Altos - BA. (CF=
corredeira com folhiço; CsF= corredeira sem folhiço; RF= remanso com folhiço;
RsF= remanso sem folhiço; 1 = riacho da Mandiroba; 2 = rio da Mata; 3 = rio
Brejo da Taboa).
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ANEXOS - Tabelas

Tabela 1 - Caracterização ambiental dos rios amostrados no Parque Estadual da Serra dos
Montes Altos - BA, nos meses de nov/12 e fev/13. (Alt= altitude; Larg= largura
do rio; Prof= profundidade do rio; OD= oxigênio dissolvido; Temp= temperatura;
Cond= condutividade elétrica; pH= potencial hidrogeniônico; Vel. Cor=
velocidade da corrente).
Alt

Larg (m)

Prof (cm) OD

(m)

min máx min máx (%)

Temp Cond

Latitude

Longitude

Mandiroba

S 14.3719285°

O 43.042916°

950

1,2

11

1

65

43

26,3

0,55 5,8

0,78

Mata

S 14.2666857°

O 43.1666927°

1150

0,4

6

0,5

40

37

21,4

0,53 5,7

0,28

Pires

S 14.56158°

O 42.82655°

856

0,2

6

0,2

23 45,1

25,8

1,4 6,5

-

Brejo da Taboa

S 14.45582°

O 42.92937°

1054 0,18

4,3

0,5

28 37,2

23,6

0,35 5,9

0,43

(°C)

(µS/cm)

pH

Vel. Cor.

Rios/Riachos

(m/s)
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Tabela 2 - Espécies e/ou morfoespécies de Ephemeroptera coletados em rios do Parque
Estadual da Serra dos Montes Altos - BA, em ago/12, nov/12, fev/13 e mai/13,
sua abundância e distribuição no Brasil (BA em negrito, representa novo
registro).
Espécies/morfoespécies
BAETIDAE
Americabaetis sp1
Baetodes santatereza Salles & Polegatto, 2008
Callibaetis capixaba Cruz, Salles & Hamada, 2009
Camellobaetidius billi Thomas & Dominique, 2001
Cloeodes maracatu Lima, Pinheiro & Massariol, 2013
Cloeodes hydation McCafferty & Lugo-Ortiz, 1995
Paracloeodes waimirim Nieto & Salles, 2006
Spiritiops sp1
Waltzoyphius roberti Thomas & Peru, 2012
Zelusia principalis Lugo-Ortiz & McCafferty, 1998
CAENIDAE
Caenis cf tenella (Navás, 1932)
Caenis sp2
Caenis sp3
EUTHYPLOCIIDAE
Campylocia sp1
LEPTOHYPHIDAE
Leptohyphes plaumanni Allen, 1967
Traveryphes (Mocohyphes) edmundsi (Allen, 1973)
Tricorythodes quizeri Molineri, 2002
Tricorythodes sp1
Tricorythopsis sp1
Tricorythopsis sp2
Tricorythopsis sp3
Tricorythopsis sp4
LEPTOPHLEBIIDAE
Farrodes sp1
Farrodes sp2
Hermanella sp1
Hermanella sp2
Hylister plaumanni Dominguez & Flowers, 1989
Miroculis sp1
Miroculis sp2
Ulmeritoides flavopedes Salles & Dominguez, 2012

Abundância
1538
655
10
129
44
43
31
78
5
176
1134
518

Distribuição
BA, PE, SP
BA, ES
AL, AM, BA, ES, MG, PA, PR, PE, RJ, RS, RO, SC, TO
BA, PE
BA, ES, MT, MG, PE, RO
AM, BA, CE, GO, MA, MT, PI, RN
BA
BA, MG, RO
AM, BA, MT, MG, PA, PE, RJ, RO, SP
BA, RS, SC
BA

27

BA

46

BA

7
298
17
1

BA, ES, MG, RJ, SC, SP
BA, GO, MA, PR, PE, RS, SC, SP
BA, GO, MT

70
1
436
14

-

369
298

BA
BA

25
2
73
236
34
1889

BA
BA
BA, ES, MG, PR, RJ, SC
BA
BA
BA, MG, RO

45

46

47

Tabela 4 - Valores da Riqueza, Abundância, índices de Diversidade de Simpson e
Equabilidade, nos períodos seco e chuvoso no Parque Estadual da Serra dos
Montes Altos - BA.
Seco Chuvoso
Riqueza
28
27
Abundância
5298
2906
Simpson
0,8375
0,8772
Equabilidade
0,6639
0,7167
Tabela 5 - Valores da Riqueza, Abundância, índices de Diversidade de Simpson e
Equabilidade, dos rios amostrados no Parque Estadual da Serra dos Montes
Altos - BA. (RcM= riacho da Mandiroba; RM= rio da Mata; RBT= rio Brejo
da Taboa; RP= rio do Pires).
RcM
RM
RBT
RP
Riqueza
24
10
8
5
Abundância
5668
1532
453
551
Simpson
0,8488 0,6443 0,1841 0,1137
Equabilidade
0,7051 0,6065 0,2104 0,1644
Tabela 6 - Valores da Riqueza, Abundância e índices de Diversidade de Simpson, e
Equabilidade, nos mesohábitats amostrados em rios no Parque Estadual da
Serra dos Montes Altos - BA. (CF= corredeira com folhiço; CsF= corredeira
sem folhiço; RF= remanso com folhiço; RsF= remanso sem folhiço).
CF
Riqueza
Abundância
Simpson
Equabilidade

25
1810
0,8002
0,6418

CsF
23
2085
0,7798
0,6326

RF
19
4201
0,729
0,5703

RsF
5
108
0,1072
0,1792

Tabela 7 - Valor de contribuição (%) das espécies indicadoras, seu valor acumulado (%) e
abundância média dos mesohábitats (corredeira e remanso) amostrados em rios
do Parque Estadual da Serra dos Montes Altos, BA.
Contribuição Acumulativo Abundância média
Táxon
(%)
(%)
Corredeira Remanso
Americabaetis sp1
26,33
26,33
768
1
Ulmeritoides flavopedes
17,87
44,2
3
942
Baetodes santatereza
11,17
55,37
328
0
Caenis tenella
9,745
65,12
11
556
Traveryphes edmundisi
4,668
69,79
143
6
Farrodes sp2
4,625
74,41
137
12

