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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi verificar a estrutura e composição das assembleias de EPT nos períodos de seca e 

chuva em riachos com diferentes tipos de uso da terra. As amostras foram coletadas na estação seca e chuvosa de 

2012 com um amostrador Surber em dez unidades amostrais de nove riachos (florestado, pastagem e urbano). A 

Análise de componentes principais (PCA) mostrou a separação dos riachos no primeiro eixo e dos períodos no 

segundo eixo. Maior riqueza foi observada nos riachos florestados, em especial no período seco. A composição 

da fauna diferiu entre riachos, mas não entre períodos do estudo. Entretanto, alguns gêneros, como Leptohyphes, 

Farrodes, Mirocullis, Phylloicus, Helicopsyche, Traveryphes, Massartella e Nectopsyche ocorreram mais 

frequentemente em um determinado período e riacho. Os resultados desse estudo mostram que o uso da terra foi 

o principal estruturador da comunidade de EPT em riachos de baixa ordem, e o aumento da precipitação, embora 

apresente efeito sobre determinados gêneros, não é o fator direcionador da estrutura das assembleias de EPT. 

Palavras-chave: Precipitação; Unidade amostral; Uso da terra. 

1. INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas de água doce podem ser afetados por fatores associados a fenômenos naturais, a intervenção 

antropogênica ou pela combinação de ambos (TOWSEND, 1997). Em relação aos fenômenos naturais, a 

precipitação é a variável climatológica mais importante nas regiões tropicais (MORAES et al., 2005). Períodos 

de alta a precipitação exercem impacto sobre as características físicas e químicas da água em riachos (BISPO e 

OLIVEIRA, 1998; BISPO et al., 2006), gerando rápidas modificações na sua profundidade, velocidade e 

qualidade (LAUTERS et al., 1996). Estas modificações influenciam diretamente a composição da fauna 

presentes nestes sistemas aquáticos (OLIVEIRA et al., 1997; BISPO et al., 2001), principalmente pelo 

carreamento de taxas não adaptados ao aumento da vazão. 

Entretanto, este aumento na precipitação sobre a fauna aquática, depende das alterações antrópicas no seu 

entorno (MATTHAEI e TOWSEND, 2000).  A remoção da vegetação ciliar (RESH et al., 1988), afeta 

negativamente a diversidade biológica de ambientes aquáticos (BENSTEAD et al., 2003). Isto porque, a 

vegetação apresenta importante papel no escoamento das águas da chuva, na regulação da vazão da água, 

estabilidade das margens, e proteção estrutural dos hábitats (BISPO et al., 2001; LIMA et al., 2013) além de 

regular a temperatura da água (BENSTEAD et al., 2003) e a entrada de material alóctone (TEREZA e 

CASATTI, 2010). Desta forma a preservação da vegetação ripária é de fundamental importância para o 

equilíbrio das funções hidrológicas, ecológicas e limnológicas dos s ecossistemas aquáticos (ALLAN, 2004). 



Entre os insetos, Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (EPT) são comuns em riachos florestados de baixa 

ordem (BISPO e OLIVEIRA, 2007) e tem sido o foco de estudos em riachos brasileiro (AMARAL et al., 2015; 

ANDRADE et al., 2017). Estudos realizados com EPT nos períodos de chuva e seca apresentam diferentes 

resultados. Oliveira et al. (1997) verificaram uma redução na abundância de gêneros durante a estação chuvosa 

ao estudar assembleias de EPT em riachos florestados de baixa ordem no Brasil central. Por outro lado, Crisci-

Bispo et al. (2007) não verificaram um padrão sazonal claro na variação temporal da densidade de EPT em 

riachos preservados do sudeste do Brasil. 

Desta forma, nosso objetivo foi avaliar a composição das assembleias de EPT nos períodos de seca e chuva 

em riachos sob diferentes usos da terra. Espera-se encontrar diferença na composição da fauna entre os períodos, 

uma vez que o aumento da velocidade da água pode provocar o carreamento de  gêneros não adaptados. 

Acreditamos também que o efeito sob a composição das assembleias de EPT pelo aumento da precipitação é 

menor em riachos florestados. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

Os nove riachos (3 florestados, 3 pastagens e 3 urbanos) estudados estão localizados na sub-bacia do 

Ribeirão Marmelos na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, no município de Juiz de Fora, Minas Gerais. As 

amostras foram coletadas no período de chuva (fevereiro/2012) e de seca (agosto/2012). Dados sobre a 

precipitação e temperatura nestes dois períodos são apresentados (Figura 1). 

Figura 1. Precipitação mensal e temperatura média do ar de janeiro a dezembro de 2012 no município de Juiz de 

Fora, Minas Gerais. 

 

2.2 Variáveis Ambientais 

Foram coletadas em cada riacho 10 unidades amostrais, distantes 15 m, com amostrador Surber (área 0,04 m² 

e malha 210μm). O material coletado foi fixado em formol 4% e triado em microscópio estereoscópico. Os 

organismos foram identificados utilizando chaves especializadas (BOUCHARD, 2004; SALLES, 2006; LECCI 

e FROEHLICH, 2007; PES, 2005). 

Os valores de condutividade elétrica e temperatura da água foram obtidos com condutivímetro (Digimed 

DM-3p), o oxigênio dissolvido com oxímetro (InstruthermMO-900), o potencial hidrogeniônico (pH) com 

pHmetro (Digimed DM-22) e a turbidez com turbidímetro digital (Lutron – TU-2016). As variáveis ambientais 

foram obtidas em ambos os períodos, com exceção do oxigênio dissolvido, que não foi incluído nas análises 

estatísticas. Para a obtenção das concentrações de nitrato, nitrito, amônia e fósforo total foram coletados 

amostras de água em frascos de 500 mL, sendo posteriormente filtradas e analisadas. Além dessas variáveis, a 

velocidade da água foi obtida através do método do flutuador (RAMOS e OLIVEIRA, 2003) e a profundidade 

foi medida com uma régua graduada. 
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2.3 Análises Estatísticas 

A Análise de Componentes Principais (PCA) foi utilizada para reduzir a dimensionalidade dos dados 

abióticos. O Método de Broken Stick foi usado para selecionar o número de eixos para interpretação dos dados, e 

a análise da correlação de Pearson (r ≥ 0.5) foi utilizada para selecionar as variáveis que mais contribuíram para 

formação dos eixos. A PCA foi realizada no programa PC-ORD 5.15 (MCCUNE e MEFFORD, 2006) e a 

análise de variância entre as médias no programa Statistica (STATSOFT INC., 2004). 

Uma ANOVA fatorial com os dados de abundância (log transformados) e riqueza para verificar diferenças 

nessas variáveis entre riachos e períodos foi realizada no Statistica (STATSOFT INC., 2004). Em adição, 

utilizou-se a análise de correspondência destendenciada (DCA) com dados de abundância log transformados para 

sumarizar a composição de gêneros de EPT. Esta análise foi seguida do ANOSIM (two-way) para testar os 

efeitos das áreas (florestado, pastagem e urbano) de riachos e períodos (seco e chuva) na composição da fauna de 

EPT. A DCA foi realizada no programa PC-ORD 5,15 (MCCUNE e MEFFORD, 2006) e ANOSIM no software 

PAST 2.17 (HAMMER et al., 2001) com a distância da matriz calculada a partir do índice de Bray-Curtis. 

Foi empregada a análise de espécies indicadoras para determinar taxas com maior abundância e frequência 

nos riachos em diferentes áreas (florestado, pastagem e urbano). Esta análise foi realizada no programa PC-ORD 

5,15 (MCCUNE e MEFFORD, 2006).  

3. RESULTADOS 

3.1 Variáveis Ambientais 

Os dois primeiros eixos da PCA explicaram cerca de 60.70% da variação dos dados ambientais (Figura 2). O 

primeiro eixo explicou 36.65% da variação ambiental e foi negativamente correlacionada com a condutividade, 

turbidez, NO2, NO3, NH4, fosforo total (r ≥ 0.5) e aos riachos urbanos e positivamente correlacionada com a 

velocidade da água e riachos florestados e em pastagem. O segundo eixo explicou 24.05% dos dados ambientais 

e foi positivamente correlacionado com a profundidade, temperatura, velocidade da água, turbidez e NO3 (r ≥ 

0.5) e ao período de chuva.  

Figura 2: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais para os períodos de chuva e seca nos 

riachos florestados, em pastagem e urbanos, na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, sub-bacia hidrográfica do 

Ribeirão Marmelos, Juiz de Fora, Minas Gerais. Cond.: condutividade, Temp.: temperatura, Turb.: turbidez, N02: 

nitrito, NO3: nitrato, NH4: amônia, TP: fósforo total, velocid: velocidade da água. 

 



3.2 Estrutura da comunidade 

Foi registrada maior abundância de imaturos de EPT nos riachos em pastagem no período seco, com 855 

imaturos, (285 ± 383.72) (Figura 3). Nos riachos florestados foram registrados 771 imaturos (257 ± 70.15) no 

período de chuva e 706 (235.33 ± 52.20) na seca; e nos riachos urbanos 317 (105.67 ± 92.35) no período de 

chuva e 227 (75.67 ± 72.53) na seca. A menor abundância foi registrada no riacho em pastagem no período de 

chuva com 186 imaturos (62 ± 49.51). Não houve diferença significativa na abundância entre riachos (F2,12 = 

2.86; p = 0.096), períodos (F1,12 = 0.37; p = 0.557) e nem interação entre os dois fatores (F2,12 = 0.67; p = 0.532). 

Figura 3: Abundância de EPT para os períodos de chuva e seca nos riachos florestados, em pastagem e urbanos, na 

bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marmelos, Juiz de Fora, Minas Gerais. 

 

A riqueza mais alta de EPT foi registrada no riacho florestado no período seco, com 37 gêneros (24.33 ± 

2.52) (Figura 4). No riacho florestado no período de chuva foram registrados 23 gêneros (16.33 ± 2.31); e nos 

riachos em pastagem foram registrados 21 (11.33 ± 4.93) na seca e 13 (7.00 ± 4.58) na chuva. As menores 

riquezas foram 6 (4.67 ± 1.15) e 7 (4.00 ± 1.00) gêneros, registrados nos riachos urbanos no período de chuva e 

de seca, respectivamente. Houve diferença significativa no número de gêneros de EPT entre riachos (F2,12 = 

40.86; p < 0.001) e períodos (F1,12 = 6.88; p = 0.022). No entanto, não houve interação entre os dois fatores (F2,12 

= 2.87; p = 0.096). 

Figura 4: Numero de taxa de EPT para os períodos de chuva e seca nos riachos florestados, em pastagem e urbanos, 

na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marmelos, Juiz de Fora, Minas Gerais. 

 

A DCA (Figura 5) mostrou separação dos riachos florestados dos riachos em pastagem e urbano no primeiro 

eixo (autovalor = 0.36). No entanto, houve clara separação dos períodos apenas nos riachos em pastagem no 

segundo eixo (autovalor = 0.11). O resultado do ANOSIM indicou diferença na composição das assembleias de 

EPT entre os riachos (R = 0.65; p < 0.001), mas não entre os períodos (R = 0.14; p = 0.172). 

Figura 5: Análise de Correspondência Destendenciada para os períodos de chuva e seca nos riachos florestados, em 

pastagem e urbanos, na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Marmelos, Juiz de 

Fora, Minas Gerais. 



 

 

De acordo com a análise de espécies indicadoras Leptohyphes (p = 0.007), Farrodes (p = 0.025), Mirocullis 

(p = 0.030), Phylloicus (p = 0.007) e Helicopsyche (p =0.006) ocorreram em maior abundância e frequência nos 

riachos florestados e no período seco, enquanto Traveryphes (p =0.053) e Massartella (p = 0.007) ocorreram no 

período de chuva. Nectopsyche (p =0.006) foi um único gênero indicador dos riachos em pastagem no período 

seco. 

4. DISCUSSÃO 

Comunidades aquáticas são geralmente resistentes e resilientes a distúrbios naturais previsíveis, como 

períodos de maior pluviosidade (BRATTON, 1990). No entanto, estas comunidades são susceptíveis a alterações 

abruptas do sistema aquático provocadas principalmente pelas atividades humanas (TOWSEND et al., 1997; 

BARBOSA et al., 2001). Em nosso estudo foi possível observar que, embora alguns gêneros não tenham sido 

registrados durante o período de chuva, a diferença na composição das assembleias de EPT diferiu apenas entre 

as áreas de riacho. Este resultado pode ter ocorrido devido a maior parte dos imaturos de EPT apresentarem 

adaptação frente ao aumento da velocidade da água (MERRIT e CUMMINS, 1996; MELO e FROEHLICH, 

2001). Ephemeroptera e Plecoptera, por exemplo, apresentam corpo achatado e hidrodinâmico, enquanto larvas 

de Trichoptera produzem secreções (PES, 2005), adaptações que lhes conferem maior aderência ao substrato e 

diminui o carreamento pela corrente. 

A maior riqueza e a presença de gêneros mais sensíveis registradas em riachos florestados estão relacionadas 

à maior entrada de material alóctone provida da mata ciliar. Segundo Amaral et al. (2015), a ausência de mata 

ciliar afeta diretamente a estrutura das assembleias de EPT, devido à perda de habitats dentro do riacho . Em 

geral, ambientes preservados mantêm maior heterogeneidade de habitat, que servem como abrigo, sítio 



reprodutivo e alimento para a fauna de insetos aquáticos (SCHNEIDER e WINEMILLER, 2008). Por outro lado, 

riachos em área urbana, onde foram registrados maiores valores de nitrato, nitrito e fósforo total, foi observada 

menor riqueza de EPT, com presença de poucos gêneros. 

Os gêneros Traverhyphes e Massartella foram abundantes em riachos florestados no período chuvoso. Estes 

gêneros são frequentemente encontrados em áreas preservadas (CRISCI-BISPO et al., 2007; SIEGLOCH et al., 

2008), sendo relativamente sensíveis às alterações ambientais. Ninfas de Traverhyphes podem ser encontradas 

vivendo em áreas de forte correnteza (SALLES, 2006), o que pode explicar sua ocorrência apenas no período 

chuvoso. Em relação a Massartella, sua distribuição é mais frequente em áreas de baixa correnteza, no entanto, 

este parece ser um dos poucos Leptophlebiidae em que generalizações sobre locais de ocupação podem ser 

enganosas pois o corpo mais achatado de algumas espécies deste gênero poderia facilitar a vida em áreas de 

maior correnteza (DA-SIVA, 2002).  

Por outro lado, cinco gêneros (Leptohyphes, Farrodes, Mirocullis, Phylloicus e Helicopsyche) foram 

abundantes e frequentes em riachos florestados e Nectopsyche em riachos em pastagem, no período seco. Os 

Ephemeroptera, Farrodes e Mirocullis podem ocorrer tanto em ambientes lóticos quanto lênticos (DA-SILVA, 

2002) o que poderia explicar sua ocorrência no período seco. O gênero Leptohyphes foi encontrado mais 

frequentemente no período seco, provavelmente isto se deve ao fato de suas ninfas serem, de acordo com Perez e 

Segnini (2005), encontradas e maior abundância habitando áreas com baixa velocidade da água e com deposição 

de matéria orgânica. 

Phylloicus é um gênero característico de áreas com baixa velocidade da água, em geral, áreas de remanso, 

onde ocorre maior acúmulo de folhiço, recurso utilizado na alimentação e construção de abrigos 

(HUAMANTICO e NESSIMIAN, 1999). Helicopsyche também depende do tipo de substrato presente para a 

construção de seus abrigos, e geralmente são encontrados em hábitats de correnteza (PES, 2005) de áreas 

preservadas, no entanto o aumento da vazão no período chuvoso parece ser um fator limitante deste gênero. Em 

relação a Nectopsyche, este foi o único gênero que ocorreu em áreas perturbadas, resultado também encontrado 

por Bispo et al. (2007). 

5. CONCLUSÃO 

A maioria dos gêneros observados em nosso estudo foram associados aos locais florestados e do período 

seco, o que reforça a sensibilidade desses insetos ao impacto antrópico e mostra a capacidade diferenciada dos 

gêneros em lidar com aumentos do fluxo de água. Os resultados desse estudo mostram que mudanças ambientais 

relacionadas ao uso da terra foram o principal estruturador da comunidade de EPT em riachos de baixa ordem, e 

que o aumento da precipitação, embora tenha apresentado efeito sobre determinados gêneros, não foi o fator 

direcionador da estrutura da comunidade. 
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