
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV
 S

IA
N

 1
 

 

 
 



 

 

IV
 S

IA
N

 2
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

IV
 S

IA
N

 3
 

 

Sociedade Brasileira de Zoologia (SBZ) 
http://sbzoologia.org.br/ 
Departamento de Zoologia, UFPR 
Caixa Postal 19020, 81531-980 
Curitiba, PR, Brasil 
 

Ângelo P. Pinto (UFPR) 
Leandro L. Dumas (UFRJ) 
Roberta Paresque (UFES) 
Frederico F. Salles (UFES) 
 

Ângelo P. Pinto (UFPR) 
 

Ângelo P. Pinto (UFPR) 
Leandro L. Dumas (UFRJ) 
 

Frederico F. Salles (UFES) 
 

Alcimar L. Carvalho (UFRJ) 
Ângelo P. Pinto (UFPR) 
Thays Martins Rodrigues (UFES) 
 
 
          Universidade Federal do Paraná 

Sistema de Bibliotecas 
 

Simpósio de Insetos Aquáticos Neotropicais (4. : 2017 : Santa Teresa, ES) 
S612       Livro de Resumos: IV Simpósio de Insetos Aquáticos Neotropicais  - 

SIAN 2017 [recurso eletrônico] / Editores: Ângelo P. Pinto, Leandro L. 
Dumas, Roberta Paresque, Frederico F. Salles. – Curitiba: Sociedade 
Brasileira de Zoologia, 2017. 
 1 recurso eletrônico ; (90 p.)  
  
Modo de acesso: World Wide Web. URL: <http://hdl.handle.net/1884/48760> 
 Formato PDF 
 ISBN 978-85-98203-12-6 
       
1. Inseto aquático.  2. Resumos. I. Pinto, Ângelo Parise.  II. Dumas, 
Leandro Lourenço. III. Paresque, Roberta. IV. Salles, Frederico Falcão. 
      CDD (20. ed.)  595.7 

 

 

http://sbzoologia.org.br/
http://hdl.handle.net/1884/48760


 

 

IV
 S

IA
N

 4
 

 
 

O Simpósio de Insetos Aquáticos Neotropicais, desde a sua primeira 

edição em 2012, vem atraindo estudantes, profissionais e 

pesquisadores de diversas instituições do Brasil e do exterior. 

Buscando sempre integrar apresentações relacionadas à ecologia, 

sistemática, biogeografia, biomonitoramento e, mais recentemente, 

entomologia cultural, é um evento propício para a troca de 

experiências e divulgação de conhecimento. 

A quarta edição do SIAN é fruto de uma parceria entre a 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), 

a Associação de Amigos do Museu de Biologia Professor Mello Leitão (SAMBIO) e conta, 

ainda, com a colaboração de pesquisadores associados ao Laboratório de Entomologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Laboratório de Sistemática de Insetos 

Aquáticos da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Nosso intuito é agregar a experiência das duas universidades na área de entomologia à 

relevância e tradição do INMA no que diz respeito à pesquisa, divulgação científica e 

realização de eventos. Com isso em mente, montamos uma programação bastante ampla, 

envolvendo especialistas de renome internacional ligados a diferentes aspectos da 

entomologia aquática. 

Santa Teresa, para quem ainda não conhece, é uma agradável e simpática cidade 

serrana, está localizada a apenas uma hora de Vitória e abriga o Museu de Biologia Professor 

Mello Leitão, berço de Augusto Ruschi. Por ser uma cidade turística, e pequena, conta com 

uma série de facilidades que a faz ideal para a realização de eventos do porte do SIAN. 

Esperamos, sinceramente, que o período de 28 a 31 de março de 2017 fique marcado 

positivamente na memória de todos os participantes do SIAN. Sejam todos muito bem-

vindos! 

Frederico F. Salles 
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Dedicado a toda comunidade científica voltada 
ao estudo da diversidade de insetos aquáticos 
neotropicais em todas as suas multifacetadas 
subáreas, a qual tornou possível a realização da 
quarta edição do SIAN. 



 

 

IV
 S

IA
N

 6
 



 

 

IV
 S

IA
N

 7
 

 
 
A realização do Evento e publicação desse livro foi beneficiada pelo apoio financeiro de: 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES); 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
 
 

Hélio de Queiroz Boudet Fernandes (INMA) 
Roney Pignaton (UFES) 
Thaiz Martins Rodrigues (UFES) 
 
 

Marcoandre Savaris (UFPR, Curitiba, Brasil) 
Paula M. Souto (UFES) 
Sociedade Brasileira de Zoologia (SBZ, Luciane Marinoni e Sionei Bonato) 
Vincent Kalkman (Naturalis, Leiden, Países Baixos) 
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IV Simpósio de Insetos Aquáticos Neotropicais 
Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil 

28 a 31 de março de 2017 

 

 
As duas primeiras edições do Simpósio de Insetos Aquáticos Neotropicais (SIAN) ocorreram durante os Congressos 
Brasileiros de Zoologia (2012 e 2014), já na edição ocorrida em 2015, em ocasião da aposentadoria do  
Dr. Claudio Gilberto Froehlich, pela primeira vez o simpósio ocorreu de forma totalmente independente consolidando 
o evento no calendário científico. Essa quarta edição do SIAN reforça seu sucesso entre a comunidade acadêmica e 
representa a formalização de algumas práticas. Tradicionalmente, o SIAN premia trabalhos com reconhecido 
destaque. Nesta edição foram oferecidos três prêmios por mérito acadêmico e uma homenagem. 
 

Reconhecido como um dos promotores da pesquisa e ensino 
sobre insetos aquáticos na América do Sul, Claudio Froehlich 
foi responsável pela formação de inúmeros pesquisadores, 
sendo considerado um dos maiores especialistas em 
Plecoptera da região neotropical. Nessa categoria foi premiada 
a melhor apresentação oral de estudante de pós-graduação ou 
pós-doutorado com até três anos de conclusão do doutorado. 
A avaliação. 
 
 

 

Carioca de origem, o pesquisador e educador Prof. Newton 
Santos foi o primeiro brasileiro a se especializar em uma ordem 
de insetos exclusivamente aquáticos, sendo considerado o  
“Pai da odonatologia Brasileira” e responsável pela formação da 
maior coleção de libélulas das Américas sediada fora dos 
Estados Unidos da América. Nessa categoria foi premiada a 
melhor apresentação oral de um estudante de graduação. 
 

 

Em um período em que a América do Sul representava apenas uma terra exótica ou 
uma oportunidade de se fazer a América, o exilado político e naturalista de origem 
germânica, Fritz Müller, colocou o continente em destaque devido às suas 
publicações que deram suporte à teoria da seleção natural de Charles Darwin, sendo 
reconhecido pelo próprio como “o príncipe dos observadores”. Müller foi o primeiro 
pesquisador sediado na América do Sul a descrever uma espécie de Trichoptera para 
o Brasil em 1879, somente em 1957 Angelo B. M. Machado descreveu outra espécie 
para a ordem. O prêmio foi oferecido ao melhor trabalho de estudante ou pós-
doutorando recente apresentado sob a forma de pôster.  

Dr. Oliver Flint (esquerda) e Dr. Claudio Froehlich (direita) comparando suas 
placas de homenagens durante o III Simpósio de Insetos Aquáticos 
Neotropicais em Ribeirão Preto, USP. (Foto: Divulgação III SIAN) 

Dr. Newton Santos em seu laboratório no Museu Nacional/UFRJ, cerca 
de 1950. (Foto: APP acervo pessoal) 

Fritz Müller em 1891 em sua propriedade 
localizada em Blumenau, Santa Catarina, 
Brasil. (Foto: internet) 
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IV Simpósio de Insetos Aquáticos Neotropicais 
Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil 

28 a 31 de março de 2017 
 

 
 

 

É com muita honra que nesta edição do SIAN homenageamos a Profa. Dra. Helena Cabette em 
reconhecimento às suas relevantes contribuições à comunidade científica, em especial àqueles que 
pesquisam os insetos aquáticos. Helena é graduada em Ciências Biológicas na Universidade de São Paulo - 
Ribeirão Preto. Mestre em Ciências Biológicas - Entomologia pela Universidade de São Paulo. Doutora em 
Ciências Biológicas - Entomologia pela Universidade Federal do Paraná. Desenvolve pesquisas em ecologia e 
diversidade de insetos aquáticos, tendo cerca de 40 publicações, entre capítulos de livros e artigos 
científicos. Orientou cerca de 50 estudantes incluindo iniciações científicas, mestrado e doutorado. 
Responsável pela criação do Laboratório de Entomologia, UNEMAT, Nova Xavantina, onde traçou a sua 
carreira realizando pesquisas sobre insetos aquáticos e desenvolvendo trabalhos em colaboração com o 
INPA, UFG, UFPA e UFES, sendo pioneira com este grupo no Domínio Cerrado. Helena tenha o nosso 
reconhecimento e admiração por ser essa mescla de mulher corajosa, destemida, determinada e profissional 
dedicada, que não mediu esforços e que caminhou lutando pelos sonhos carregando dentro de si a vontade 
de mudar um pouquinho o mundo. 
 

 

 
PRÊMIO CLAUDIO GILBERTO FROEHLICH (Melhor Apresentação Oral estudante pós-graduação ou pós-doc) 

Leandro Brasil (UFPA) 
“O clima e os padrões de diversidade beta de Odonata (Insecta) na Amazônia brasileira” 

 
PRÊMIO NEWTON DIAS DOS SANTOS (Melhor Apresentação Oral estudante graduação) 

Caio C. D. Corrêa (UFRJ) 
“Corethrellidae (Diptera) da Reserva Biológica União – Rio de Janeiro” 

 
PRÊMIO JOHANN FRIEDRICH THEODOR MÜLLER (Melhor Pôster estudante ou pós-doc) 

Cinthia Casotti (UVV) 
"Influência do tempo de condicionamento foliar na atividade alimentar de Triplectides sp. (Trichoptera, 
Leptoceridae)" 
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8:00–17:00. Credenciamento e Entrega do Material 
 
18:00. Abertura e Boas Vindas 
 
18:30–19:30. Palestra Magna 

“Ongoing research on Argia (Odonata: Coenagrionidae), a diverse genus of New World damselflies” 
ROSSER W. GARRISON (CALIFORNIA DEPARTMENT OF FOOD & AGRICULTURE, EUA) 

 
19:30–21:00. Coquetel de Abertura 
 

 
08:00–9:00. Palestra I 

“Odonata como grupo alvo para estudos ecológicos” 
LEANDRO JUEN (UFPA) 

 
9:00–10:00. Apresentações Orais: ECOLOGIA I 

“Efeitos de variações no hidroperíodo de áreas úmidas intermitentes sobre as estruturas funcional e taxonômica 
de comunidades de Odonata” MATEUS M. PIRES (UNISINOS) 
 
“Environmental filters determining functional traits of Odonata communities” DIEGO PEREIRA (UFPA) 
 
“Efeitos do Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) sobre a comunidade de borrachudos (Diptera, Simuliidae) e 
seus predadores em riachos tropicais” TATIANA DOCILE (UFRJ) 

 
10:00–10:20. Coffee Break 
 
10:20–12:00. Mesa-redonda I 

“Fronteiras para o conhecimento dos insetos aquáticos neotropicais” 
MODERADOR: ÂNGELO PARISE PINTO (UFPR) – “Introdução e o desimpedimento taxonômico: os insetos aquáticos no 
Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil” 
 
“Pesquisas em Insetos Aquáticos na Amazônia Ocidental” 
RAFAEL BOLDRINI (UFRR) 
 
“Pesquisa em Insetos Aquáticos na Caatinga: conhecendo a Biodiversidade da Bacia do Parnaíba” 
LUCAS LIMA (UESPI) 
 
“Heterogeneidades dos conhecimentos de insetos aquáticos no Brasil, fatores e desafios” 
RICCARDO MUGNAI (UFMA) 

 
12:00–13:30. Almoço 
 
13:30–14:30. Palestra II 

“Filogenia de Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) com base em transcriptomas” 
FELIPE F. F.MOREIRA (FIOCRUZ) 
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14:30–15:30. Apresentações Orais: TAXONOMIA 
“Novos registros de percevejos semiaquáticos (Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha) no Sudeste do Brasil” 
THAYNARA S. MARTINS (FIOCRUZ) 
 
“A new Brachymetra (Hemiptera: Gerridae) from Costa Rica with new records from the Neotropical Region” 
ISABELLE S. CORDEIRO (FIOCRUZ) 
 
“Nova espécie de Rhagovelia Mayr, 1865 (Hemiptera: Heteroptera: Veliidae) da Guiana Francesa, com novos 
registros para o país” FLAVIA S. DA MOTTA (FIOCRUZ) 
 
“Integrative taxonomic revision of Campylocia Needham & Murphy, 1924 (Ephemeroptera: Euthyplociidae)” INÊS 

C. GONÇALVES (UFRJ) 
 
15:30–16:00. Coffee break 
 
16:00–18:00. Mesa-redonda II 

“A presença de insetos aquáticos em ícones culturais” 
MODERADOR: LEANDRO LOURENÇO DUMAS (UFRJ) – “Zoologia Cultural: Uma Breve Introdução” 
 
“Asas transcendentais: conexões entre o simbolismo das libélulas no Ocidente contemporâneo e a arte cristã do 
Renascimento” 
ALCIMAR L. CARVALHO (MNRJ) 
 
“Efêmeras: bailarinas por um dia” 
PAULA S. MALAQUIAS (UFES) 
 
“Heróis ou vilões? Os insetos aquáticos no mundo das HQs” 
ELIDIOMAR R. DA SILVA (UNIRIO) 

 
18:00–19:00. Apresentação de Painéis 
 

 
08:00–9:00. Palestra III 

“Besouros mergulhadores: origem e diversidade” 
NELSON FERREIRA JUNIOR (UFRJ) 

 
9:00–10:00. Apresentações Orais: BIOGEOGRAFIA 

“Filogeografia de Terpides sooretamae Boldrini & Salles (Ephemeroptera: Leptophlebiidae)” EVANDRO A. RIZZI 

(UFES) 
 
“Phylogenetic relationships between the species of Cloeodes Traver, 1938 (Ephemeroptera: Baetidae): 
preliminary results” KAMILA B. ANGELI (UFES) 

 
“DNA barcoding for conservation biogeography: the case of Polypedilum (Chironomidae: Diptera)” FABIO L. SILVA 

(USP) 
 
10:00–10:20. Coffee break 
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10:20–12:00. Mesa-redonda III 
“Sistemática de Trichoptera Neotropical” 
Moderador: Adolfo R. Calor (UFBA) 
 
“Sistemática de Trichoptera no Brasil: estratégias para superar os desafios no Nordeste brasileiro” 
ADOLFO R. CALOR (UFBA) 
 
“Conhecimento dos Trichoptera na região Norte com ênfase na taxonomia dos estágios imaturos” 
PATRIK BARCELOS-SILVA (INPA) 
 
“O que explica a grande diversidade da ordem Trichoptera no Sudeste do Brasil?” 
LEANDRO L. DUMAS (UFRJ) 

 
12:00–13:30. Almoço 
 
13:30–14:30. Palestra IV 

“Conhecimento da ordem Plecoptera no Brasil: avanços e perspectivas” 
PITÁGORAS BISPO (UNESP) 

 
14:30–15:30. Apresentações Orais: CHECKLISTS 

“Plecoptera (Insecta) do Espírito Santo, Brasil” MAISA C. GONÇALVES (UFES) 
 
“Corethrellidae (Diptera) da Reserva Biológica União, Rio de Janeiro” CAIO C. D. CORRÊA (UFRJ) 
 
“Diversidade e distribuição do gênero Camelobaetidius Demoulin, 1966 (Ephemeroptera: Baetidae) em Costa 
Rica: resultados preliminares” FABIÁN SIBAJA-ARAYA (UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA) 
 
“Diversidade de insetos aquáticos da região hidrográfica do Baixo Parnaíba, Piauí, Brasil” CLARISSE F. SILVA (UESPI) 

 
15:30–16:00. Coffee break 
 
16:00–18:00. Mesa-redonda IV 

“Sistemática Molecular de Insetos Aquáticos Neotropicais” 
MODERADORA: ROBERTA PARESQUE (UFES) 
 
“Taxonomia integrativa de Trichoptera: uso da morfologia, ecologia e DNA na delimitação de espécies” 
WAGNER M. SOUZA (UFRJ) 
 
“Tendências evolutivas em Berosini (Coleoptera: Hydrophilidae)” 
BRUNO CLARKSON (UFRJ) 
 
“Classificação e evolução de Oligoneuriidae (Ephemeroptera): análises filogenéticas de dados morfológicos e 
moleculares e biogeografia histórica datada” 
Fabiana C. Massariol (UFES) 

 
18:00–19:00. Apresentação de Painéis 
 

 
08:00–9:00. Palestra V 

“Ecology of the sand-burrowing mayfly Dolania americana” 
JANICE PETERS (FLORIDA A & M UNIVERSITY, EUA) 
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9:00–10:00. Apresentações Orais: SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA 

“Filogenia molecular de Leptophlebiidae (Ephemeroptera) Neotropical” MARINA MONJARDIM (UFES) 
 
“Análise filogenética de Ochrotrichiinae (Trichoptera: Hydroptilidae) com base em dados moleculares” ISABELA C. 
ROCHA (UFRJ) 
 
“Filogeografia comparada de insetos aquáticos para investigar a história evolutiva na Bacia Amazônica: 
resultados preliminares de Cyrnellus fraternus Banks, 1905 e Macrostemum erichsoni Banks, 1920 (Trichoptera)” 
MARIA P. ROZO (UFRJ) 

 
10:00–10:20. Coffee break 
 
10:20–11:00. Palestra V 

“Etodiversidade e conservação comportamental: uma nova abordagem para o estudo de insetos aquáticos” 
RHAINER GUILHERMO FERREIRA (UFSCAR) 

 
11:20–12:00. Palestra VI 

“Leptophlebiidae in South America: what we don't know?” 
JANICE PETERS (FLORIDA A & M UNIVERSITY, EUA) 

 
12:00–13:30. Almoço 
 
13:30–14:30. Palestra VII 

“O papel dos insetos aquáticos na cadeia de detritos em ecossistemas lóticos” 
MARCELO MORETTI (UVV) 

 
14:30–15:30. Apresentações Orais: ECOLOGIA II / MUTIDISCIPLINAR 

“Aplicaciones de un sistema de cría de ninfas de Anacroneuria (Plecoptera: Perlidae) para el estudio de la 
diversidad y ecología de insectos acuáticos en Costa Rica” Francisco Bravo (UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA) 
 
“Biomonitoramento com macroinvertebrados bentônicos utilizando coletores de substrato artificial em 
piscicultura do interior paulista” MARIANA S. MOURA E SILVA (EMBRAPA/PUC-CAMPINAS) 
 
“O clima e os padrões de diversidade beta de Odonata (Insecta) na Amazônia brasileira” LEANDRO S. BRASIL (UFPA) 
 
“Palaeoptera à flor da pele: considerações sobre a utilização de Odonata e Ephemeroptera como inspiração para 
tatuagens” DIEGO P. TRINDADE (UNIRIO) 

 
15:30–16:00. Coffee break 
 
16:00–18:00. Mesa-redonda VI 

“Diversidade Neotropical de Diptera aquáticos: desafios e avanços taxonômicos” 
MODERADORA: LÍVIA FUSARI (UFSCAR) 

 
“Quanto mais se conhece menos se sabe: perspectiva para o estudo dos simulídeos sul-americanos (Diptera)” 
LEONARDO H. GIL-AZEVEDO (UFRJ) 

 
“Diversidade de dípteros aquáticos neotropicais: o que nos espera” 
LUIZ CARLOS DE PINHO (UFSC) 

 
18:30–19:00. Homenagens, Premiações e Encerramento 
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DIA 28/03 (18:40–19:30) 
 
 

Ongoing research on Argia (Odonata: Coenagrionidae), a diverse genus of New World damselflies 
 

Rosser W. Garrison 
 
California Department of food and Agriculture, CA, USA. 
E-mail: rosser.garrison@cdfa.ca.gov 

 
An overview of current taxonomic research on the highly diverse genus Argia (Coenagrionidae) is presented. This 
presentation will discuss the great diversity of the currently 130 recognized bona fide species within the genus, 
distribution patterns, a brief taxonomic history and definition of the genus, and analysis of characters and procedures 
and illustration techniques used for their study. The presentation will end with a selection of various species showing 
the diversity in color and form, future plans and consideration of the current taxonomic difficulties associated with this 
genus. 
 
Palavras-chave: damselflies, Neotropical. 
 
 

DIA 29/03 (08:00-09:00) 
 
 

Odonata como grupo alvo para estudos ecológicos 
 

Leandro Juen 
 
Programa de Pós-graduação em Zoologia, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil 
E-mail: leandrojuen@gmail.com 

 
 

DIA 29/03 (13:30-14:30) 
 
 

Phylogeny of Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) based on transcriptomes 
 

Felipe F. F. Moreira1, David Armisén2, Maria Emília Santos2, Isabelle R. S. Cordeiro1, Aidamalia Vargas-Lowman2, 
Séverine Viala2 & Abderrahman Khila2 

 
1
Laboratório de Biodiversidade Entomológica, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, RJ, Brazil. 

2
Institut de Génomique Fonctionelle de Lyon, Université Claude Bernard Lyon,

 
France. 

 
About 200 million years ago, the common ancestor of Gerromorpha invaded the water surface and radiated into an 
array of niches. Despite being long recognized as a distinct taxon and supported as monophyletic, relationships within 
Gerromorpha are open for debate. To solve these issues, semiaquatic bugs were collected in America and Europe, 
then brought to the laboratory alive or preserved in RNAlater plus Tween-20. RNA was extracted using Qiagen RNeasy, 
and on-column DNAse digestion was used to remove DNA. Fifty million paired end reads of 150 base pairs were 
sequenced with lllumina Technology. Reads were assembled de novo using Trinity and coding sequence was extracted 
using Transdecoder. All protein coding sequences were clustered in families of homologous genes using SiLiX. 
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Homologous sequences were aligned using MAFFT and preliminary phylogenetic trees constructed using FastTree. 
Independent trees were joined in a super-tree using Neighbor-Joining in CLANN with 844, 1708, and 2884 markers, 
then plotted using EvolView. Resulting phylogenies include three species of the outgroups and 47 species of 
Gerromorpha, the latter belonging to five families and 26 genera. Gerromorpha was recovered as monophyletic 
regardless of the number of markers used. Unlike previously published, Mesoveliidae was not recovered as sister to all 
other Gerromorpha. Instead, a clade composed by Hebridae + Hydrometridae appears as the basalmost Gerromorpha, 
followed by Mesoveliidae, which is sister to Veliidae + Gerridae. These basally branching clades might have their 
relationships altered by the addition of the poorly diverse Hermatobatidae and Macroveliidae. Paraphrynoveliidae, 
endemic from South Africa, is supposedly also close to these clades, but no material is available for RNA extraction 
now or in the near future. In the latest phylogeny of Gerromorpha available, Hebridae appears as the sister group of 
Hydrometridae + Hermatobatidae, which has very low support, and Macroveliidae was recovered as sister to 
Paraphrynoveliidae, this clade branching basally to Veliidae + Gerridae. The last clade is always strongly supported in 
phylogenetical analysis and was herein recovered once again. It represents most of the specific diversity of 
Gerromorpha, which arose in association with the transition from a marginal aquatic lifestyle to life on open water 
surfaces. As in some previous analysis, Veliidae was recovered as paraphyletic due to the close relationship between 
its subfamily Microveliinae and Gerridae. Haloveliinae, also still in Veliidae, was previously recovered as sister group to 
Microveliinae at the base of Gerridae, and will be added to the present analysis based on recently acquired sequences. 
Two other subfamilies of Veliidae, namely Rhagoveliinae and Veliinae, were also recovered as paraphyletic and will 
have their statuses reviewed. As for Gerridae, the current results support most of what was previously published, with 
Halobatinae as sister to the remaining subfamilies, followed by Rhagadotarsinae, Trepobatinae, and Gerrinae + 
(Cylindrostethinae + Charmatometrinae). With the addition of groups not yet sampled, especially marine and Oriental 
genera, it will be possible to increase the refinement of this phylogeny, elucidating more the relationships at the 
subfamily and tribe levels. 
 
Palavras-chave: classification, evolution, phylogenomics, semiaquatic bugs, taxonomy. 
 
Financiamento: CEBA, CNPQ, ERC, FAPERJ. 
 
 

DIA 30/03 (08:00-09:00) 
 
 

Besouros mergulhadores: origem e diversidade 
 

Nelson Ferreira Junior 
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
E-mail: nferrejr@gmail.com 

 
 

DIA 30/03 (13:30–14:30) 
 
 

Conhecimento da ordem Plecoptera no Brasil: avanços e perspectivas 
 

Pitágoras Bispo 
 
Laboratório de Biologia Aquática, Departamento de Ciências Biológicas, FCL, Universidade Estadual Paulista, Av. Dom Antônio, 
2100 - Parque Universitário 19806-900, Assis, SP, Brasil. 
E-mail: pcbispo@gmail.com 
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DIA 31/03 (08:00-09:00) 
 
 

Ecology of sand-burrowing mayfly Dolania americana 
Janice Peters 

 
Entomology, College of Agriculture and Food Sciences, Florida A&M University, Tallahassee, FL 32307, USA. 
E-mail: janice.peters@famu.edu 

 
 

DIA 31/03 (10:20–11:00) 
 
 

 
Etodiversidade e conservação comportamental: uma nova abordagem para o estudo dos insetos aquáticos 

 
Rhainer Guillermo Ferreira 

 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil. 
E-mail: rhainerguillermo@gmail.com 

 
 

DIA 31/03 (11:20–12:00) 
 
 

Leptophlebiidae in South America: what we don't know? 
 

Janice Peters 
 
Entomology, College of Agriculture and Food Sciences, Florida A&M University, Tallahassee, FL 32307, USA. 
E-mail: janice.peters@famu.edu 

 
 

DIA 31/03 (13:30–14:30) 
 
 

O papel dos insetos aquáticos na cadeia de detritos em ecossistemas lóticos 
 

Marcelo Moretti 
 
Universidade Vila Velha, ES, Brasil 
E-mail: marcelo.moretti@uvv.br 
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MODERADOR: ÂNGELO PARISE PINTO (UFPR) 
“Introdução e o desimpedimento taxonômico: os insetos aquáticos no Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil” 
E-mail: appinto@ufpr.br 

 
 

Pesquisas em Insetos Aquáticos na Amazônia Ocidental 
 

Rafael Boldrini 
 
Universidade Federal de Roraima, RR, Brasil. 
E-mail: rafaelboldrini.2@gmail.com 

 
A Amazônia brasileira compreende aproximadamente 5 milhões de km², abrangendo 9 estados do Brasil, o que 
representa aproximadamente 61% do território brasileira e 60% da Amazônia. Apesar dessa imensidão, existem 
poucos especialistas e centros de estudos com o objetivo de estudar a fauna aquática de insetos. O objetivo desse 
trabalho é fazer o levantamento de centros de estudos que estudam insetos aquáticos na região norte do Brasil. Os 
dados dos grupos de pesquisa foram retirados através da busca de grupos de pesquisas do CNPq, refinando as buscas 
para insetos (grupos que trabalham com insetos aquáticos). A partir dos dados disponíveis, foi possível verificar a 
existência de 10 grupos de pesquisas que realizam pesquisas em insetos aquáticos. A maior parte dos grupos de 
pesquisas está localizado no Amazonas, todos vinculados ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Dois 
grupos estão localizados em Roraima, três grupos no Pará e um no Tocantis. Apesar da existência desses grupos, 
poucas áreas foram exploradas e os estudos geralmente são voltados para localidades com facilidade de acesso, 
principalmente por meio de acesso terrestre, devido principalmente a falta de recursos, o que limita a abrangência de 
pesquisas em áreas de difícil acesso. Em muitas destas áreas, só é possível chegar por meio de barcos ou por meio de 
transporte aéreo, o que eleva muito os custos para realizar pesquisa. Recentemente, uma grande expedição com 
intuito de coleta de insetos foi realizada em uma área remota de Roraima, a Serra da Mocidade, envolvendo vários 
centros de pesquisas, exército brasileiro e uma empresa particular, que somando recursos, conseguiram explorar 3 
áreas de um parque que possui 370 mil hectares. Entre outros esforços, está em desenvolvimento o projeto Rede 
Biodiversidade de Insetos na Amazônia (Rede – BIA), que visa coletar insetos em 4 estados da Amazônia brasileira: 
Acre, Rondônia, Amazonas e Roraima, com armadilhas padronizadas, onde áreas nunca exploradas ou nunca 
investigadas continuamente estão sob pesquisas contínuas, com duração de 18 meses. Considerando a pequena 
quantidade de áreas estudas e poucos grupos de pesquisas na Amazônia, é necessário a formação e fixação de 
pesquisadores para aumentar o estudo de insetos em áreas pouco estudadas. 
 
Palavras-chave: biodiversidade, Região Norte, Neotropical. 
 
Financiamento: CNPQ 
 
 

Pesquisa em Insetos Aquáticos na Caatinga: conhecendo a Biodiversidade da Bacia do Parnaíba 
 

Lucas Ramos Costa Lima 
 
Universidade Estadual do Piauí, PI, Brasil. 
E-mail: lucaslima_86@hotmail.com 
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O conhecimento sobre os insetos aquáticos no Brasil apresenta algumas lacunas para algumas regiões. As informações 
sobre a biodiversidade da entomofauna aquática, ainda são escassas, principalmente para as bacias hidrográficas 
inseridas no Bioma Caatinga, região Nordeste do Brasil, se comparado às regiões Norte, Sudeste e Sul do Brasil. De 
uma forma geral, o Piauí tem sido uma região pobremente estudada para vários grupos de insetos aquáticos. A maior 
parte do estado (99%) está inserida na Bacia do Parnaíba, cujas águas atravessam diferentes biomas, como o Cerrado, 
no Alto Parnaíba, a Caatinga, no Médio e Baixo Parnaíba, e o Costeiro, no Baixo Parnaíba. Grande parte dessa 
defasagem de dados é devido a carência de taxonomistas, esforço amostral e centros de pesquisa com o objetivo de 
estudar organismos. Diante da grande relevância das pesquisas com insetos aquáticos, para a conservação ambiental, 
em virtude das atuais taxas de degradação dos recursos hídricos, este trabalho objetivou traçar um panorama geral 
sobre o cenário atual das pesquisas com insetos aquáticos e dos centros de estudos na Caatinga, com enfoque na 
biodiversidade da Bacia Hidrográfica do Parnaíba. O levantamento de dados sobre os pesquisadores e projetos 
vinculados a esta linha de pesquisa, foi realizado através da busca no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, 
refinando e alternando as buscas para insetos aquáticos, Nordeste, Caatinga e Parnaíba. A partir dos dados 
encontrados, foi possível verificar a existência de seis grupos de pesquisas que realizam estudos com insetos aquáticos 
na Região Nordeste, pertencentes a instituições de quatro estados: Bahia (01), Pernambuco (02), Piauí (01), Rio 
Grande do Norte (01), Sergipe (01). Apesar da existência desses grupos, apenas três possuem linhas de pesquisas 
voltadas para áreas de taxonomia e/ou sistemática de insetos aquáticos. Dentre os grupos encontrados, apenas o 
Núcleo de Pesquisa em Insetos Aquáticos do Piauí, pertencente a Universidade Estadual do Piauí, está atualmente 
desenvolvendo trabalhos na região da Bacia do Parnaíba. Embora ainda seja um grupo recém-criado, com apenas dois 
anos de existência, o mesmo está contribuindo na formação de recursos humanos com treinamento de graduandos 
em taxonomia insetos aquáticos, no incremento de informações sobre o conhecimento da entomofauna aquática da 
Bacia do Parnaíba, e na consolidação de parcerias com instituições de outras regiões do Brasil. Grande parte do 
esforço amostral de pesquisas anteriores, se restringiram apenas a poucas localidades ao longo da bacia, como o 
Parque Nacional de Sete Cidades, localizado no município de Piracuruca, na região norte do Piauí. Através da iniciativa 
do Núcleo de Pesquisa em Insetos Aquáticos do Piauí, na Bacia do Parnaíba, foram encontrados 61 novos registros de 
espécies para o Estado do Piauí. Isso demonstra a necessidade de levantamentos ao longo desta bacia, afim de 
contribuir para o incremento da biodiversidade da entomofauna aquática. 
 
Palavras-chave: Taxonomia, semiárido, Região Nordeste, Neotropical. 
 
 

Heterogeneidades do conhecimento em insetos aquáticos no Brasil: fatores e desafios 
 

Riccardo Mugnai 
 
Universidade Federal do Maranhão, MA, Brasil. 
E-mail: mugnai.riccardo@gmail.com 

 
No Brasil o conhecimento da entomofauna aquática, relativo a taxonomia, bionomia e aos efeitos de estressores 
antropogênicos é heterogêneo e presenta cenários e desafios diferentes. A origem desta heterogeneidade é 
multifatorial. Para que haja avanços é urgente e necessários que os fatores que determinaram atrasos no 
desenvolvimento do conhecimento sejam individualizados para sua remoção e para que haja a implantação de novas 
linhas de pesquisa. Alguns dos fatores apresentam um padrão geográfico claro. A Região Sudeste apresenta uma 
situação de destaque com relação aos índices de produção de conhecimento a as Regiões Centro-Oeste e Norte 
apresentam os menores. Vários estudos apontam que isso se deve às diferenças na distribuição espacial de 
especialistas, tanto taxonomos quanto de ecólogos, de programas de pós-graduação e de financiamentos oriundos de 
agências de fomento. Também do ponto de vista taxonômico existe uma forte correlação espacial onde os grupos, 
como, por exemplo, os dípteros, ligados à saúde humana e a produção agropecuária apresentam mais investimento 
em áreas em desenvolvimento, podendo ser devido a distribuição territorial de instituições tais como a Fiocruz e a 
Embrapa e/ou uma maior facilidade de captação de recursos para este fim. Outros fatores não apresentam uma 
correlação espacial clara. A citar a falta de redes de pesquisa e a escassa interação entre órgãos de legislação 
ambiental e pesquisadores. As redes visam impulsionar o conhecimento através do intercâmbio de informações e a 
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junção de competências de grupos que unem esforços na busca de metas comuns. Na área do conhecimento dos 
insetos aquáticos permitem, por exemplo, que os taxonomistas possam contribuir para formação dos parataxônomos 
e garantir a qualidade da pesquisa em ecologia, e para que os taxônomos tenham acesso aos espécimes oriundos de 
coletas extensivas e aos dados físico-químicos e ambientais. A escassa interação entre órgãos de legislação ambiental 
e os pesquisadores pode gerar distorções e paradoxos. Um claro exemplo é representado para o processo de 
licenciamento ambiental (Res. CONAMA 001/86 e 237/97). Nelas está prevista a avaliação biológica e o depósito das 
amostras em coleções credenciadas, mas não é previsto o acesso pelos pesquisadores nem o uso deste material com 
finalidade cientifica. Vários são os desafios para o desenvolvimento do conhecimento. A citar a produção de chaves e 
manuais de identificação regionais, para que haja uma melhoria na formação dos estudantes e dos parataxônomos 
operantes na área do biomonitoramento, e o estudo de novos ambientes, a citar o ambiente hiporréico. Este é o 
espaço entre a zona superficial e a freática. Muitas espécies de insetos, pertencentes a todas as ordens ocupam este 
ambiente para se proteger de eventos de seca ou de cheia, muitos se especializaram em ocupar este ambiente em 
fase juvenil, várias de forma obrigatória. O ambiente hiporréico é afetado pelo assoreamento resultante do 
desmatamento das áreas aos redores que causa o clogging com perda de ciclagem de nutrientes e das espécies 
hiporréicas. Assim este tipo de estudo, além de fornecer dados essenciais para o conhecimento dos ciclos biológicos é 
fundamental para a formulação de medidas de preservação ambiental. 
 
Palavras-chave: Ambiente psamico, Lei, hiporréico, chaves dicotômicas. 
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Asas transcendentais: sobre o simbolismo das libélulas no Ocidente contemporâneo e sua conexão com a arte cristã 

do Renascimento 
 

Alcimar do Lago Carvalho 
 
Departamento de Entomologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
E-maill: alagoc@acd.ufrj.br 

 
Libélulas são ícones recorrentes no Ocidente contemporâneo. O seu formato pode ser prontamente reconhecido em 
objetos de decoração, joalheria, brinquedos, e a sua imagem aparece estampada em tecidos, propagandas, 
embalagens e tatuagens. O termo “dragonfly”, principal palavra inglesa indicativa desses insetos, tem sido utilizado 
para intitular empresas, associações, páginas da internet, livros, filmes e músicas, com a intensão de conotar o seu 
evidente papel simbólico de superação ou de mudança, real ou de estado de consciência. O fascínio por esses insetos 
pode ser explicado pela beleza de sua estrutura corporal, mas principalmente pela ciência de sua metamorfose 
hemimetabólica característica. Diferentemente das borboletas, insetos holometábolos tradicionalmente utilizados 
para representar a mudança em manifestações artísticas, a passagem da fase larvar para a adulta implica também na 
troca de meios, do aquático para o terrestre-aéreo. Esse aspecto foi crucial na consagração da libélula como símbolo 
de transcendência no bestseller “Water bugs & dragonflies” de Doris Stickney, paradidático publicado em inúmeras 
edições a partir dos anos de 1970, empregado para explicar a morte às crianças, onde as almas desencarnadas, como 
libélulas, não poderiam retornar ao meio aquático para advertir aos seus imaturos sobre o seu destino. Embora 
representados em obras de arte desde a Idade Média, esses insetos não foram citados em qualquer passagem da 
Bíblia ou da Legenda Aurea (c. 1290), nem sequer nas precisas descrições do paraíso, purgatório e inferno da 
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Commedia (1308-1320) de Dante. Observando obras de arte europeias dos séculos XV e XVI, anteriores à influência da 
Reforma protestante e da Contrarreforma católica, eventos importantes que empobreceram iconograficamente a arte 
religiosa, foram selecionados exemplos de pinturas e manuscritos iluminados onde imagens de libélulas com potencial 
simbólico aparecem conjugadas a de protagonistas do universo cristão. Primariamente, essas podem ser 
compreendidas como representações de almas desencarnadas, posicionadas sobre ou próximas a personagens 
mortos, como o próprio Cristo crucificado, símbolos da libertação. Nas Madonas, nas mãos do Menino, 
alternativamente parecem substituir funcionalmente a imagem da borboleta branca, alma de um morto passada às 
mãos do Salvador, ou a de um pintassilgo, pássaro símbolo da Paixão, formas icônicas mais recorrentes. Nessas cenas, 
as libélulas, devido a sua forma, vêm igualmente lembrar ao devoto o ato da crucificação, e consequentemente 
reforçar a sua esperança na ressurreição. Por sua vez, essas igualmente aparecem em cenas infernais, de tentações e 
decaimentos, onde as suas asas podem ser utilizadas para a composição de demônios, conotando negatividade a esses 
animais e aos seus ambientes aquáticos de origem. Dessa forma, preferencialmente incluídas em composições que 
indicam transcendência ou movimento na arte cristã do Renascimento, como também ocorre nos dias atuais, libélulas 
podem ser compreendidas tanto como símbolos positivos quanto negativos, como também ocorre com lepidópteros, 
mas no caso essa dualidade não é expressa através da representação de táxons distintos. Embora por vezes incluídas 
em situações características e inusitadas nos bordos de breviários e livros das horas, nem sempre é possível 
prontamente corresponder as imagens de libélulas com o texto ou com a iluminura principal da respectiva página. 
 
Palavras-chave: Entomologia Cultural; Odonata; morte; pintura; análise iconográfica. 
 
 

Heróis ou vilões? Os insetos aquáticos no mundo das HQs 
 

Elidiomar R. Da-Silva 
 
Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, Departamento de Zoologia, UNIRIO 
E-mail: elidiomar@gmail.com 

 
Classificadas como a “nona arte”, as histórias em quadrinhos (HQs) constituem uma forma de literatura originalmente 
destinada ao público infantil e infanto-juvenil, mas que vêm despertando o interesse por parte dos leitores adultos. A 
composição de um personagem das HQs muitas vezes recebe interessantes influências da vida real e, face à forte 
ligação dos insetos com o ser humano, não é de se estranhar que eles venham servindo como inspiração para muitas 
criaturas da ficção. Das ordens de insetos obrigatoriamente aquáticas, Ephemeroptera, Odonata e Megaloptera 
serviram de base para a criação de personagens presentes em obras de duas das principais editoras estadunidenses, a 
DC Comics e a Marvel Comics. Ampliando o espectro para incluir ordens não exclusivamente aquáticas, mas com 
representantes nos ambientes dulçaquícolas, há personagens inspirados em Orthoptera, Blattodea, Hemiptera, 
Neuroptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera e Lepidoptera. Da DC Comics foram inventariados seis personagens 
inspirados em insetos aquáticos, pertencentes às ordens Ephemeroptera, Odonata, Hemiptera, Megaloptera, 
Coleoptera e Diptera. Da Marvel Comics foi levantada a ocorrência de onze personagens, quase todos baseados em 
integrantes da ordem Odonata. Talvez o mais destacado dentre todos os personagens seja a Rainha Inseto (DC 
Comics), cujo álter ego é a jovem Lana Lang, amiga de infância e adolescência de Clark Kent (identidade secreta do 
Superman). Durante a chamada Era de Prata das HQs (1956 a 1970), Lana ganhou o poder de metamorfosear parte de 
seu corpo no de algum artrópode, através do uso de um anel mágico. Usando e abusando desse poder, transformou-
se frequentemente em diversos tipos de insetos, incluindo muitas formas aquáticas, como efêmeras (Ephemeroptera), 
libélulas (Odonata), percevejos-patinadores (Hemiptera: Velliidae), mosquitos (Diptera: Culicidae) e mutucas (Diptera: 
Tabanidae). Curiosamente, Lois Lane, o par romântico do Superman, por algumas vezes usou o anel de Lana, chegando 
a se transformar em um besouro aquático (Coleoptera: Dytiscidae). Dentre as características apresentadas pelos 
personagens inspirados em insetos aquáticos, as mais destacadas são a presença de exoesqueleto, antenas e olhos 
compostos, a capacidade de voo (associada à presença de asas), a hexapodia, a digestão extra-corpórea e a inoculação 
de peçonha por meio de ferrão. A maioria dos personagens desempenha nas tramas o papel de “herói”, porém sem 
diferença estatística significativa em relação aos considerados “vilões”. Em que pese a ocorrência de grupos 
extremamente populares, como os mosquitos e as libélulas, quando se fala em “insetos aquáticos” a reação do público 
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leigo – e até mesmo de alguns zoólogos não tão familiarizados com a Entomologia – geralmente é de total 
desconhecimento. Partindo-se da máxima de que é preciso conhecer para preservar, esforços no sentido de se 
popularizar o conhecimento científico são sempre muito bem-vindos. Por possuírem detalhes, alusões e ideias 
sofisticados, as HQs, um meio de comunicação em massa e de grande penetração popular, podem ser aproveitadas na 
sala de aula, como forma de despertar o interesse e prender a atenção dos alunos. Ainda dentro dessa visão, podem 
ser aliadas inestimáveis às atividades de divulgação científica, especialmente entre os jovens. 
 
Palavras-chave: Entomologia cultural, nona arte, popularização da Ciência. 
 
 

Efêmeras: bailarinas por um dia 
 

Paula Malaquias Souto 
 
Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil. 
E-mail: pmsoutobio@gmail.com 

 
Os insetos da ordem Ephemeroptera são conhecidos especialmente pelo curto período de vida na fase adulta alada, 
sendo a fase imatura aquática a maior fase de vida das espécies. Essa existência efêmera é evidente na própria 
morfologia dos espécimes, os quais não possuem todo o aparelho digestivo, desde a boca, completamente 
desenvolvidos; sendo toda a energia acumulada pela fase imatura voltada para a reprodução na fase adulta. Vivendo 
associados a ambientes aquáticos tais quais rios e cachoeiras, fazem revoadas sincronizadas após a emergência dos 
adultos, garantindo a cópula. A beleza de seu habitat natural associada ao curto período de vida dos adultos e o 
comportamento de revoadas desperta a admiração de muitos, fazendo com que as espécies sejam frequentemente 
representadas na cultura como tema de poesias, contos e músicas, por exemplo. Os autores, normalmente figuras 
afastadas do estudo científico e acadêmico, utilizam-se de conhecimentos acerca da biologia, morfologia e 
comportamento das espécies correlacionando com necessidades, vivências e problemas existenciais humanos, 
mostrando uma observação sensível da natureza. Sendo assim, através da observação desses insetos, o tema mais 
recorrente tratado é a efemeridade, relacionando o curto período de vida dos adultos com o conceito de “carpe 
diem”, difundido pelo poeta Horácio (65 a.C.-8 a.C.). A vida de um efemeróptero representa um ideal de viver 
intensamente, aproveitando o tempo presente ao compreender a brevidade da vida. Essa efemeridade e intensidade 
também são abordadas dentro de um contexto de amor romântico, sobre a brevidade de relacionamentos e o 
sofrimento pelo seu fim. Ainda, o hábitat natural desses animais representa a fuga da cidade, a volta para a 
tranquilidade e estreitamento da relação homem-natureza, evidenciada pelo conceito de “fugere urbem”, também 
originalmente utilizado pelo mesmo poeta. Esses conceitos poderão ser discutidos através do estudo de alguns 
exemplos de representações de Ephemeroptera nos universos musicais e literários. 
 
Palavras-chave: Efemeridade, Ephemeroptera, carpe diem, fugere urbem. 
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Taxonomia integrativa de Trichoptera: uso da morfologia, ecologia e DNA barcode na delimitação de espécies 
 

Wagner Rafael M. de Souza1, Daniela Maeda Takiya1 & Allan Paulo M. dos Santos2 
 
1
Laboratório de Entomologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caixa 

Postal 68044, 21941-971 Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
2
Laboratório de Sistemática de Insetos, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro—UNIRIO. Av. Pasteur 458, 20290-240, Urca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
E-mail: faelwagner@gmail.com 

 
Apesar dos avanços feitos nos últimos anos, o conhecimento sobre a diversidade de Trichoptera da Região Neotropical 
ainda pode ser considerado incipiente. Quando se avalia famílias como Hydroptilidae e Glossosomatidae, a lacuna de 
conhecimento é ainda maior, visto que grande proporção dos indivíduos coletados e depositados nas coleções 
científicas são espécies ainda não descritas. De forma a auxiliar o trabalho taxonômico, sequências de DNA do gene 
mitocondrial citocromo oxidase I (“DNA barcode”) vêm sendo cada vez mais utilizadas para delimitação de espécies, e 
para identificação de espécies, quando o conhecimento regional da fauna (e consequente conhecimento do 
componente genético da mesma) é excelente. No entanto, até o presente momento, apenas dois trabalhos 
sistemáticos em Trichoptera da Região Neotropical combinaram dados de morfologia e de DNA barcode para obter 
hipóteses taxonômicas. Um deles demonstrou a existência de espécies crípticas de Smicridea McLachlan 
(Hydropsychidae) no Chile, no qual indivíduos morfologicamente indistinguíveis foram separados em linhagens não 
relacionadas, geneticamente divergentes e reciprocamente monofiléticas. Por outro lado, no gênero Metrichia Ross 
(Hydroptilidae), a informação genética foi completamente congruente com as observações morfológicas, mesmo 
quando analisadas morfoespécies amplamente distribuídas no território brasileiro. Nesse estudo, indivíduos de M. 
vulgaris Santos, Takiya & Nessimian coletados em diferentes regiões apresentaram baixa divergência genética, o que 
sugere a existência de fluxo gênico entre essas populações. Esse resultado demonstra um padrão incomum para as 
espécies da ordem que, de maneira geral, apresentam distribuição restrita a pequenas áreas ou populações 
estruturadas. Em um estudo em preparação, a análise da morfologia e do DNA permitiu a delimitação de espécies de 
Oxyethira Eaton (Hydroptilidae). Foram observadas pequenas diferenças morfológicas em alguns indivíduos de uma 
população do Piauí, inicialmente identificada como O. tica. Entretanto, as análises feitas com base no DNA barcode e 
no gene nuclear carbamoil-fosfato sintetase (CAD) permitiram definir que tais variações são diagnósticas de uma 
espécie nova. Ademais, os resultados demonstraram que O. tica exibe um padrão de distribuição similar ao de M. 
vulgaris. Outros resultados ainda não publicados demonstram diferenças fenológicas e moleculares em populações de 
Ecclisocosmoecus scylla (Milne) (Limnephilidae) na Região Neártica. Populações da costa do Pacífico dos Estados 
Unidos são univoltinos e emergem no início de abril, enquanto que as do interior apresentam ciclo de vida de dois 
anos e emergência durante julho a setembro. A divergência no fragmento barcode entre os indivíduos dessas 
localidades foi de em média 5%, valor considerado alto para divergências intraespecíficas. A integração dos dados da 
fenologia e moleculares sugere que as populações estão isoladas, mas que ainda não houve tempo suficiente para que 
ocorresse a fixação de características morfológicas para diferenciá-las em morfoespécies distintas. Esses resultados 
apontam para a necessidade de maior investimento no uso da ferramenta molecular que facilitará o estudo da 
diversidade, principalmente de grupos com morfologia complexa e tamanho reduzido. Finalmente, tais estudos 
levantam questões sobre o padrão de distribuição das populações e os fatores que o influencia, informações 
completamente desconhecidas para espécies da tricópteros neotropicais. 
 

Palavras-chave: Sistemática, Diversidade, Oxyethira, Ecclisocosmoecus. 
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Tendências evolutivas em Berosini (Coleptera: Hydrophilidae) 
 

Bruno Clarkson, Daniela M. Takiya & Nelson Ferreira-Jr 
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
E-mail: brclarkson@gmail.com 

 
Berosini é composta por ca. 380 espécies distribuídas nos gêneros Berosus Leach, 1817 (290 spp.) cosmopolita; 
Derallus Sharp, 1882 (18 spp.) e Hemiosus Sharp, 1882 (36 spp.) restritos ao Novo Mundo; Allocotocerus Kraatz, 1883 
(27 spp.) e Regimbartia Zaitzev, 1908 (10 spp.) distribuídos pelo Velho Mundo e Região Australiana. Tradicionalmente, 
Berosus é subdividido nos subgêneros Berosus, Enoplurus e Phelerosus. Os dois primeiros são cosmopolitas e o último, 
endêmico da Nova Zelândia. Diferentes autores questionaram essa subdivisão e propuseram a reorganização do 
gênero em pelo menos 31 grupos de espécies. O presente estudo tem como objetivo propor hipóteses acerca do 
relacionamento filogenético, testar as classificações anteriormente propostas e entender a história evolutiva e 
biogeográfica da tribo. Foram realizadas análises de parcimônia e inferência Bayesiana, utilizando-se dados 
morfológicos (316 caracteres, 282 de adultos, 34 de larvas) de 79 táxons (71 do grupo interno, 8 do grupo externo), 
contemplando todos os grupos de espécies propostos, combinados com dados moleculares (2.272 pb de COI, 16S, 28S 
e EF-1α) de 48 dessas espécies. O tempo de divergência entre as linhagens resultantes foi inferido através de uma 
análise Bayesiana, com relógio molecular relaxado usando uma distribuição log-normal não correlacionada. Para a 
calibração temporal da topologia foram utilizadas as idades de quatro fósseis de Hydrophilidae implementadas com 
distribuições a priori e uma datação molecular previamente estimada para a tribo. A distribuição geográfica das 
linhagens ancestrais foi inferida através de uma análise de S-DIVA. Resultados corroboraram o monofiletismo da tribo 
e de seus gêneros; o relacionamento mais próximo entre Allocotocerus, Derallus e Regimbartia, e entre Berosus e 
Hemiosus; além de apontar para a redefinição dos subgêneros tradicionais e a descrição de dois novos subgêneros. Os 
tempos estimados indicaram uma divergência inicial da tribo no Jurássico (173-159 maa). A linhagem dos Berosus 
divergiu de Hemiosus no Eojurássico/Neocretáceo (167-137 maa). Essa estimativa coincide com o período em que o 
oeste da Gondwana ainda estava conectada à Laurásia e a fragmentação do leste se iniciava, o que justificaria a atual 
distribuição cosmopolita da tribo e de Berosus, ambos apresentando distribuição ancestral na Região Paleártica (p = 
100%). Durante o Cretáceo (142-79 maa), Allocotocerus divergiu de Derallus + Regimbartia, apresentando distribuição 
ancestral Paleártica (p = 100%). Derallus divergiu de Regimbartia durante o Eocretáceo/Paleoceno (107-42 Maa). Essas 
estimativas explicam a distribuição atual dos três gêneros. Considerando os subgêneros de Berosus, os resultados 
indicaram a divergência de Berosus s.s. do clado composto por Phelerosus + novo subgênero Australiano no 
Neocretáceo (139-103 maa) a partir de um evento vicariante da área composta pelas regiões Neotropical + Australiana 
(p = 100%). A diversificação inicial de Enoplurus (Velho Mundo e Austrália) ocorreu na mesma época (135-90 maa) a 
partir da Região Paleártica (p=70%). Um clado mais interno do subgênero (Enoplurus exceto o grupo nigriceps) divergiu 
no Eocretáceo (111-62 maa) e seus ancestrais distribuíam-se por uma área composta pelas regiões Afrotropical + 
Paleártica (p = 86%). Essa estimativa coincide com um período de fluxo migratório de diferentes táxons entre o norte 
da África e as ilhas do Mediterrâneo, o que explica a atual distribuição do grupo. 
 
Palavras-chave: Biogeografia, Biologia Evolutiva, Filogeografia, Filogenia, Hydrophlinae. 
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Quanto mais se conhece menos se sabe: perspectivas para o estudo dos simulídeos sul-americanos (Diptera) 

 
Leonardo H. Gil-Azevedo 

 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Departamento de Entomologia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
E-mail: lhgazevedo@mn.ufrj.br 
 
Conhecidos popularmente como borrachudos ou piuns, os Simuliidae constituem uma família com morfologia 
homogênea, amplamente distribuída no mundo, com 2204 espécies e 26 gêneros. Os simulídeos estão entre os grupos 
melhor conhecidos de Insetos Aquáticos e estima-se que ainda restem cerca de mil espécies para serem descobertas. 
O conhecimento sobre a taxonomia dos Simuliidae da América do Sul tem se desenvolvido rápido nos últimos 50 anos, 
e existem 247 espécies válidas distribuídas em oito gêneros nesta região. Nos últimos 15 anos, foram publicados 91 
artigos e dois manuais extensivos sobre taxonomia da família no continente sul-americano, envolvendo 20 
pesquisadores, que resultaram na descrição de apenas 25 espécies. Aliado a isso, a maioria das espécies da região é 
bem descrita (incluindo larvas, pupas, e adultos de ambos os sexos) e bem representada em coleções. 
Consequentemente, a fauna de borrachudos do continente é relativamente bem conhecida e a ausência de dados não 
é o problema principal, diferentemente do que acontece na maioria dos grupos de insetos aquáticos da região. 
Entretanto, atualmente a sistemática do grupo enfrenta novos desafios oriundos do maior conhecimento sobre suas 
espécies, listados a seguir: (1) Simulium Latreille, 1802 é o gênero com maior número de espécies, correspondendo a 
cerca de 80% da diversidade de espécies da família. O gênero é dividido em 39 subgêneros, dos quais nove ocorrem na 
América do Sul. No entanto, o conhecimento sobre o relacionamento supraespecífico é escasso e as diagnoses dos 
subgêneros são insatisfatórias, o que propicia o aparecimento de arranjos sistemáticos divergentes na literatura. (2) 
Existem problemas na delimitação da identidade de algumas espécies de grupos com a morfologia homogênea, 
diferenciadas por poucas características que frequentemente são variáveis e/ou apresentam muitos estados 
intermediários. Em consequência deste cenário, cerca de 30% de todos os nomes de espécies propostos para 
Simuliidae na América do Sul foram sinonimizados. (3) Existe uma grande quantidade de dados sobre distribuição das 
espécies da região na literatura e em coleções que, com raríssimas exceções, nunca foram discutidos sob uma ótica 
biogeográfica. A maioria das perguntas sobre a distribuição das espécies de Simuliidae na América do Sul aguardam 
respostas, como por exemplo: Qual(is) a(s) origem(ns) da fauna no continente? Como cada linhagem está distribuída 
no continente e qual sua relação com a filogenia do grupo? Por que existem espécies com ampla distribuição e outras 
com distribuição restrita? Portanto, o grande desafio atual na sistemática dos Simuliidae da América do Sul é como 
organizar essa grande quantidade de dados, que vem sendo produzido ao longo dos anos. 
 
Palavras-chave: Região Neotropical, Culicomorpha, Filogenia. 
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DIA 29/03 (09:00-10:00) 
 
Efeitos de variações no hidroperíodo de áreas úmidas intermitentes sobre as estruturas funcional e taxonômica de 

comunidades de Odonata 
 

Mateus M. Pires1, Cristina Stenert1 & Leonardo Maltchik1 

 
1
Laboratório de Ecologia e Conservação de Ecossistemas Aquáticos, 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS, Brasil. 
E-mail: marquespiresm@gmail.com 

 
Comunidades de insetos aquáticos de ecossistemas lênticos são influenciadas pelo tempo de permanência da água 
(hidroperíodo). Comunidades de habitats aquáticos permanentes apresentam estruturas taxonômica e funcional 
distintas daquelas de habitats temporários quanto à riqueza e composição, pois somente algumas espécies adaptam-
se ao ressecamento. Entretanto, revisões recentes apontam que os efeitos da variação do hidroperíodo dentre áreas 
úmidas intermitentes sobre a fauna de insetos aquáticos ainda são bastante desconhecidos. Odonatos são insetos 
predadores dependentes da presença de água para completar seu ciclo de vida, pois apresentam estágio larval 
obrigatoriamente aquático e diferentes estratégias adaptativas para tolerar períodos de seca. Portanto, este trabalho 
teve como objetivo testar a existência de padrões de estruturação taxonômica e funcional em comunidades de 
Odonata entre áreas úmidas intermitentes de diferentes hidroperíodos. Com base na hipótese de filtro ambiental 
produzido pelo hidroperíodo, nossas predições apontavam que diminuições do hidroperíodo resultariam em redução 
da riqueza e comunidades funcionalmente mais similares entre si. Larvas e adultos de Odonata foram sazonalmente 
amostrados entre 2013 e 2014 em uma região de altitude no sul do Brasil. Áreas úmidas posteriormente classificadas 
como de hidroperíodo ‘curto’ (locais que apresentaram período seco de até cinco meses consecutivos), ‘médio’ (locais 
que apresentaram período seco de até três meses consecutivos) e ‘longo’ (locais que mantiveram lâmina d’água 
superficial por no mínimo doze meses). Áreas úmidas de hidroperíodos reduzidos (curto e médio) apresentaram 
riqueza de gêneros de Odonata similar e menor do que áreas de hidroperíodo longo. Correlações entre matrizes de 
variação dos atributos funcionais de Odonata adaptativos à seca e o gradiente de hidroperíodo detectaram um padrão 
significativo de diversidade beta funcional nas comunidades de Odonata. Um padrão de convergência de atributos 
funcionais esteve associado às reduções no hidroperíodo. Gêneros de Odonata com ciclo de vida curto e presença de 
diapausa (e.g., gêneros de Coenagrionidae, Lestidae e Libellulidae) predominaram nas áreas de hidroperíodo curto e 
médio, enquanto alguns gêneros com ciclos de vida mais longos (e.g., da família Aeshnidae e Libellulidae) foram 
exclusivos de áreas de hidroperíodo longo. Ao mesmo tempo, os gêneros bem adaptados a períodos de seca também 
ocorreram nas áreas úmidas de hidroperíodo longo, promovendo assim componentes de aninhamento para a 
diversidade beta taxonômica. Este trabalho demonstrou que as reduções no hidroperíodo promoveram diminuição 
não linear da riqueza, a predominância do componente de aninhamento e a convergência de atributos funcionais em 
comunidades de Odonata. Os resultados indicam que um subconjunto de táxons da ordem com adaptações a períodos 
mais prolongados de seca poderão ser favorecidos no caso de futuras alterações no regime hídrico de ecossistemas 
límnicos. 
 
Palavras-chave: banhados, beta-wetlands, diversidade beta, libélulas, mudanças climáticas. 
 
Financiamento: CAPES, FAPERGS, CNPq. 
 
 



 

 

IV
 S

IA
N

 3
1

 

Environmental filters determine functional traits of Odonata communities 
 

Diego F. G. Pereira¹& Leandro Juen¹ 
 
¹Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Laboratório de Ecologia e Conservação/Federal 
University of Pará 
E-mail: pereira.dfg@gmail.com 

 
Species distribution is affected by availability of habitats that fit within the limits of variation of their niche and by 
interaction with other species. Environmental modifications, especially those of anthropogenic origin, are strongly 
common, and are considered major causes of species extinction during the Anthropocene. Aquatic ecosystems are 
considered among the most vulnerable on the Planet because of its dependence on the surroundings and the drainage 
system. Species responses to these changes are not random, and can follow patterns that are caused by the specific 
functionality or morphology of each taxon. This work’s goal was to evaluate if environmental factors play as ecological 
filters for the establishment of Odonata species through selection of their functional and morphological characters, 
testing the hypothesis that a) the environment works as a filter over species, by facilitating or hindering characters and 
b) that due to their thermoregulatory and reproductive requirements, indispensable for colonization and maintenance 
of populations, thorax width and oviposition type will be the most affected biological variables. Considering that, we 
sampled 97 streams in the oriental region of the Brazilian Amazonian Forest, distributed over an environmental 
gradient which covers areas ranging from primary forest to areas extremely modified by agriculture and livestock. We 
used six functional traits (total body length, fore wing length, fore wing width, thorax width, abdominal length and 
oviposition type) and seven environmental variables (habitat integrity index, dissolved oxygen, water temperature, 
canopy cover, macrophytes cover, pH and conductivity). To evaluate if the environmental variables affect the odonate 
communities, we used the combination of the RLQ and Fourth Corner analysis, with which we assessed the relation 
between each of the selected traits with each of the habitat descriptors. Among the studied environmental variables, 
habitat integrity index presented the largest effect over the community of Odonata, having a negative relation with 
fore wing width, thorax width and exophytic oviposition, and a positive relation with endophytic oviposition. 
Macrophytes cover showed a negative relation with abdominal length and a positive relation with thorax width and 
exophytic oviposition. No other environmental descriptor presented significant relation. The results show that poorly 
preserved habitats facilitate the occurrence of organisms with larger thorax and the substitution of the endophytic by 
the exophytic type of oviposition. Since environmental impacts usually do not change Odonata species richness, only 
community composition, these results point that there is preference towards groups of species with those characters, 
like the Libellulidae, with detriment to other families or groups (specially of the Zygoptera suborder), what might 
result in community homogeneity and loss of functional and phylogenetic diversity. Thus, the preservation of primary 
forest is indispensable for the maintenance of Odonata, being the best way to conserve the different ecophysiological 
and behavioural groups in the order. The dragonfly communities’ responses, directed by morphological and 
behavioural traits, enlightens ecological response patterns, and the addition of oviposition categories to conservation 
policies for the Odonata is critical in making them more effective, as they are absolutely necessary for population 
stability and colonizing new sites. 
 
Palavras-chave: Anisoptera, ecophysiology, morphological diversity, oviposition, Zygoptera. 
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Efeitos do Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) sobre a comunidade de borrachudos (Diptera, Simuliidae) e seus 
predadores em riachos tropicais 

 
Tatiana N. Docile1,2,3, Ronaldo Figueiró3,4,5 Óscar S. Molina6,7, Leonardo H. Gil- Azevedo7 & Jorge L. Nessimian1 
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E-mail: tatidocile@gmail.com 
 
Importantes prejuízos à população humana são causados por borrachudos (Diptera, Simuliidae) quando ocorrem em 
alta densidade, como a transmissão de doenças por algumas espécies ou o surgimento de reações alérgicas causadas 
pelas picadas, ocasionando um impacto negativo no turismo. Por isso, tornou-se necessária a implementação de 
programas de controle biológico. O Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) tornou-se o método mais utilizado para 
controlar mosquitos e borrachudos em todo o mundo. O Bti é considerado não tóxico para aves, plantas e a maioria 
dos organismos aquáticos. Entretanto, a sua aplicação em riachos para a eliminação de larvas de borrachudos pode 
levar ao decaimento de toda a cadeia trófica dependente destes animais, afetando a produtividade do sistema. O 
objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do Bti na comunidade de simulídeos e seus potenciais predadores. O 
estudo foi realizado em oito riachos da vertente sul da Serra do Mar, no município de Ubatuba, São Paulo. Em cada 
riacho foram amostrados dois trechos, um com e outro sem aplicação do Bti (maio de 2015). Os riachos foram 
também caracterizados quanto às propriedades físico-químicas da água. O coletor utilizado foi o do tipo Surber com 
malha de 200 µm e área de 20x20 cm e as amostras foram triadas, quantificadas e identificadas em laboratório. Os 
indivíduos da espécie mais abundante (Simulium pertinax Kollar 1832) tiveram a cápsula cefálica medidas em 
microscópio estereoscópico com lente milimetrada. Não houve diferença significativa nas variáveis abióticas nos 
trechos com e sem Bti. Foram coletadas 1.111 larvas de simulídeos distribuídas em seis espécies (S. pertinax, S. 
(Inaequalium) sp., S. inscrustatum Lutz 1910, S. distinctum Lutz 1910, S. ochraceum Walker 1861, Lutzsimulium 
hirticosta Lutz 1910). Nos trechos sem Bti foram encontradas 773 larvas distribuídas em todas as espécies citadas, 
exceto L. hirticosta. Nos trechos com aplicação de BTi foram coletadas 338 larvas, não sendo encontradas as espécies 
S. inscrustatum e S. distinctum. A espécie mais abundante em ambos os trechos foi S. pertinax. Não houve diferença 
entre os parâmetros estruturais da comunidade de simulídeos nos dois trechos. Em relação aos Perlidae (Plecoptera), 
seus principais predadores, foram identificados 185 indivíduos apenas do gênero Anacroneuria Klapálek 1909, sendo 
115 nos trechos sem Bti. Houve diferença significativa da abundância de simulídeos (p = 0,02) e seus predadores (p = 
0,04) entre os trechos com e sem aplicação de Bti, sendo mais abundantes nos últimos. Além disso, houve diferença 
em trechos com relação à estrutura etária das populações de Simuliidae. Nos trechos sem aplicação de BTi houve 
maior proporção de larvas em último instar: maior quantidade de indivíduos com a presença da estrutura do 
histoblasto das brânquias pupais (Teste U; p = 0,02) e tamanhos maiores da cápsula cefálica (Teste U; p = 0,002). O 
controle biológico com Bti tem efeito na estrutura da comunidade de borrachudos e na do seu principal predador em 
riachos tropicais. 
 
Palavras-chave: Simuliidae, Perlidae, controle biológico, impacto antropogênico, floresta tropical. 
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Novos registros de percevejos semi-aquáticos (Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha) no Sudeste do Brasil 
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A ordem Hemiptera é a maior e mais diversa entre os insetos hemimetábolos. A subordem Heteroptera tem mais de 
40.000 espécies descritas e divide-se em sete infraordens, sendo Nepomorpha, Gerromorpha, e Leptopodomorpha 
relacionadas a ambientes aquáticos. Embora estejam distribuídos por todos os continentes (exceto a Antártica), a 
maior diversidade dos heterópteros aquáticos e semi-aquáticos é encontrada em climas tropicais. A Região 
Neotropical é a mais rica, com mais de 1.200 espécies distribuídas em 18 famílias. O presente estudo apresenta novos 
dados de distribuição geográfica de Gerromorpha no Sudeste do Brasil, preenchendo lacunas de espécies amplamente 
distribuídas e expandindo a área de distribuição conhecida de outras. Os espécimes foram coligidos entre os anos de 
2014 a 2015 manualmente ou através do uso de puçás e peneiras nos diversos ambientes ocupados por estes insetos, 
como lagos, poças e rios. Foi coligido um total de 1.735 indivíduos, que foram identificados sob estereomicroscópio e 
posteriormente depositados na Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. Foram 
levantadas informações sobre a distribuição geográfica de 28 espécies de Gerromorpha, incluindo primeiros registros 
para os estados do Espírito Santo – Cylindrostethus palmaris Drake & Harris, 1934, Hydrometra argentina Berg, 1879 
(Sooretama), Mesovelia mulsanti White, 1879 (Sooretama e São Mateus) e Halobatopsis platensis (Berg, 1879) 
(Pinheiros); Minas Gerais – Rhagovelia pseudotijuca Moreira & Barbosa, 2011 (Pimenta); Rio de Janeiro – Mesovelia 
bila Jaczewski, 1928 (Macaé), Metrobates vigilis Drake, 1958 (Silva Jardim) e Oiovelia viannai Rodrigues, Melo & 
Ferreira-Keppler, 2014 (Teresópolis); e São Paulo – Rhagovelia itatiaiana Drake, 1953, R. macta Drake & Carvalho, 
1955 e R. trianguloides Nieser & Polhemus, 1997 (São José do Barreiro). Além destes, são apresentados registros 
inéditos no Estado do Espírito Santo para os municípios de Conceição da Barra (Husseyella halophila Drake, 1958), 
Linhares (Mesovelia mulsanti e Rhagovelia sooretama Moreira, Nessimian & Rúdio, 2010) e Sooretama (Limnogonus 
aduncus aduncus Drake & Harris, 1933); em Minas Gerais para o Parque Nacional da Serra da Canastra (Limnogonus 
ignotus Drake & Harris, 1934), e municípios de Divinópolis (Mesovelia mulsanti, Oiovelia brasiliensis Moreira, 
Nessimian & Rúdio, 2010, O. cunucunumana Drake & Maldonado-Capriles, 1952, O. viannai, Halobatopsis platensis, 
Metrobates vigilis Drake, 1958) e Pimenta (Limnogonus aduncus aduncus, L. profugus Drake & Harris, 1930, Rhagovelia 
accedens Drake, 1957); no Rio de Janeiro em Macaé (Hydrometra fruhstorferi Hungerford, & Evans, 1934 e Mesovelia 
bila), Teresópolis (Halobatopsis platensis e Mesovelia amoena Uhler, 1894), Silva Jardim (Halobatopsis platensis, 
Mesovelia amoena, Mesoveloidea williamsi Hungerford, 1929, Rhagovelia macta e R. pseudotijuca), Resende (Oiovelia 
brasiliensis, Rhagovelia trianguloides), no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Oiovelia brasiliensis), Parque Nacional 
da Tijuca (Rhagovelia macta), Reserva Biológica de Poço das Antas (Cylindrostethus palmaris) e Reserva Biológica do 
Tinguá (Halobatopsis platensis); e em São Paulo para o Município de São José do Barreiro (Halobatopsis spiniventris 
Drake & Harris, 1936, H. sztolcmani Jaczewski, 1928 e Oiovelia brasiliensis). 
 
Palavras-chave: Cerrado, levantamento faunístico, Mata Atlântica, Região Neotropical. 
 
Financiamento: CNPq, FAPERJ 
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A new Brachymetra Mayr, 1865 (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) from Costa Rica with new records from the 
Neotropical Region 

 
Isabelle da R. S. Cordeiro & Felipe F. F. Moreira 

 
Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, Laboratório de Biodiversidade Entomológica. 
Email: rocha.belle@gmail.com 

 
Brachymetra Mayr, 1865 is a small genus containing eight strictly Neotropical species. The genus is part of the 
subfamily Charmatometrinae and differs from Charmatometra Kirkaldy, 1898 and Eobates Drake & Harris, 1934 by the 
pronotum orange to reddish brown, at most with longitudinal midline and/or lateral margins blackish; suture between 
the mesonotum and metanotum not visible laterally in apterous forms; tarsomere II of fore leg longer than I, but less 
than twice as long; and middle tibia longer than middle femur. Based on a series of five specimens from La Tirimbina 
Reserve, Sarapiquí, Heredia, Costa Rica, we describe a new species of this genus. Drawings of the male genitalia and 
photographs of the dorsal, ventral and lateral habit of the holotype and of a female paratype were made. Specimens 
have been pinned, packed in naphthalene and deposited in the Entomological Collection of the Oswaldo Cruz Institute. 
The new species is characterized by a patch of silvery setae on the margins of the meso- and metacetabula, male 
abdominal segment VIII subhexagonal and curved on lateral view, male proctiger without hook on lateral projection 
and truncate at the apex, pygophore emarginated at the apex, paramere long and curved, and ventral esclerite of the 
vesica bifurcate. The new species is more similar to B. albinervus (Amyot & Serville, 1843), with which it shares general 
colour and body length. However, it differs from the latter by the male abdominal tergite VII quadrate, male 
abdominal segment VIII almost totally inserted into abdominal cavity, and the incision on abdominal tergite I 
indistinct; whereas in B. albinervus, the male abdominal tergite VII is trapezoidal, male abdominal segment VIII is 1/2 
clearly exposed and the incision on abdominal tergite I is distinct. Additionally, we present new records of B. 
albinervus from Bolivia – Cochabamba (Chapare), La Paz (Tamayo); Brazil – Bahia (Camacan and Una), Roraima 
(Caracaraí), São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela and Juquiá); Costa Rica – Cartago (Perjibaye), San José (San Isidro del 
General); Dominica – Batali River, Indian River; Guatemala – Baja Verapaz (Las Tapias), San Marcos (El Tumbador), 
Santa Rosa (Cuilapa); Mexico – Chiapas (Arriaga and Simojovel), Veracruz (Tempoal); Panamá – Panama (San Carlos); 
and Venezuela – Amazonas (Duida). Brachymetra anduze Drake & Harris, 1942 is recorded for the first time from 
Venezuela – Nueva Esparta (Margarita); B. furva Drake, 1957 from Brazil – Paraíba (Pilões), Rio Grande do Norte 
(Parnamirim), Rio Grande do Sul (Guaíba, Pirapó and São Leopoldo), Santa Catarina (Pinhalzinho), São Paulo (Parque 
Estadual Cantareira and São Roque); and Paraguay – Alto Paraná (Naranjal). Brachymetra kleopatra Kirkaldy, 1899 is 
newly recorded from Ecuador – Napo (Reserva Biológica Jatún Sacha); Peru – Loreto (Estirón) and Ucayali (Pucallpa); 
and B. lata Shaw, 1933 from Brazil – Mato Grosso (Alto Araguaia and Canarana), Rondônia (Nova Mamoré), Roraima 
(Caracaraí), Pará (Itaituba, Jatobal and Paragominas); French Guiana – Cayenne (Rémire-Montjoly); Guiana – Upper 
Demedera-Berbice (Baboocamp, Dubulay Ranch and Mabura,); and Suriname – Sipaliwini (Avana). 
 
Palavras-chave: faunistics, Gerromorpha, taxonomy, water striders. 
 
Financimento: CAPES 
 
 

Nova espécie de Rhagovelia Mayr, 1865 (Hemiptera: Heteroptera: Veliidae) da Guiana Francesa, com novos 
registros de Gerromorpha para o país 

 
Flavia Souza Da Motta¹ & Felipe Ferraz Figueiredo Moreira¹ 

 
¹Laboratório de Biodiversidade Entomológica, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, RJ, Rio de Janeiro, Brasil.  
E-mail: flaviasmotta@hotmail.com 

 
Membros do gênero Rhagovelia Mayr, 1865 são cosmopolitas, predominantemente nas regiões tropicais. Esses 
percevejos semi-aquáticos são habitualmente encontrados patinando sobre a superfície da água de rios e córregos. 

mailto:flaviasmotta@hotmail.com
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Apesar de seu tamanho pequeno, conseguem ocupar ambientes com grande fluxo d’água devido às modificações nas 
pernas medianas denominadas leques plumosos. Trata-se de um dos gêneros de heterópteros semi-aquáticos mais 
diversos, sendo subdividido em complexos, grados e grupos de espécies. As espécies do complexo angustipes estão 
reunidas em três grupos: bisignata, hambletoni e salina, todas possuindo o pronoto curto nas formas ápteras, 
expondo grande parte do mesonoto. Rhagovelia apuruaque sp. nov. faz parte do grupo salina, que possui oito 
espécies descritas: R. plumbea Uhler, 1894, R. salina (Champion, 1898), R. ephydros (Drake & Van Doesburg, 1966), R. 
arcuata (Polhemus & Manzano, 1992), R. columbiana (Polhemus & Manzano, 1992), R. aguaclara Padilla-Gil, 2010, R. 
rosarensis Padilla-Gil, 2010 e R. mangle Moreira, Nessimian & Rúdio, 2010. Neste grupo, todas as espécies possuem 
tarso com apenas dois segmentos. Os 10 espécimes examinados foram preservados em álcool e depositados na 
Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil (CEIOC). Coordenadas geográficas das 
localidades de coleta foram obtidas com uso de GPS e fornecidas pelos coletores do material. Todas as medidas foram 
feitas usando microscópio estereoscópico Leica MS5. As fotografias digitais foram obtidas utilizando uma câmera 
associada a um microscópio estereoscópico Leica S8 APO, posteriormente combinadas com auxílio do programa 
CombineZP, e editadas com Adobe Photoshop CS6. A nova espécie foi coletada em Cayenne, Guiana Francesa, 
constituindo o primeiro registro do grupo salina. A mesma foi descrita, ilustrada e comparada com espécies 
semelhantes. Também é fornecida informação adicional sobre a distribuição de espécies já descritas. Os machos de 
Rhagovelia apuruaque sp. nov., em conjunto com os de R. mangle, são os menores em comprimento dentro do grupo 
salina, enquanto as fêmeas são as menores dentro do grupo. Apesar da espécie nova se assemelhar a R. mangle e R. 
ephydros por possuir uma fileira decrescente com sete a dez espinhos no fêmur posterior, diferencia-se por não 
possuir faixa longitudinal marrom escura no antenômero I ou fêmures e não apresentar tíbia anterior do macho 
fortemente curvada. Além disso, não possui espinhos na base do fêmur posterior, diferentemente de R. arcuata, R. 
aguaclara e R. columbiana, que possuem seis espinhos basalmente cada. Por fim, Rhagovelia apuruaque sp. nov. 
dispõe de tíbia posterior reta com dez a doze espinhos curtos subiguais basalmente e esporão apical reto, 
diferenciando-se de R. plumbea, R. rosarensis e R. salina que não apresentam espinhos na tíbia. Além da espécie nova, 
são registradas pela primeira vez na Guiana Francesa: Brachymetra albinervus (Amyot & Serville, 1843), B. lata Shaw, 
1933, Limnogonus ignotus Drake & Harris, 1934, Neogerris lubricus (White, 1879), Rheumatobates crassifemur esakii 
Schroeder, 1931 (Gerridae), Husseyella turmalis (Drake & Harris, 1933), Microvelia longipes Uhler, 1894, M. mimula 
White, 1879, M. pulchella Westwood, 1834, Rhagovelia humboldti Polhemus, 1997, Stridulivelia strigosa (Hungerford, 
1929) (Veliidae) e Mesovelia mulsanti White, 1879 (Mesoveliidae). 
 
Palavras-chave: complexo angustipes, grupo salina, insetos aquáticos, Região Neotropical, taxonomia. 
 
Financiamento: CNPq, ERC, FAPERJ 
 
 

Integrative taxonomic revision of Campylocia Needham & Murphy, 1924 (Ephemeroptera: Euthyplociidae) 
 

Inês C. Gonçalves1, Daniela M. Takiya1, Frederico F. Salles2, Janice G. Peters3 & Jorge L. Nessimian1 

 
1
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro , Brasil. 

2
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, São Mateus, Brasil 

3
Florida Agricultural and Mechanical University – FAMU, Tallahassee, EUA 

E-mail: inescg.bio@gmail.com 

 
The Neotropical genus Campylocia Needham & Murphy, 1924 comprises three valid species: C. anceps (Eaton, 1888), 
C. dochmia Berner & Thew, 1961, and C. bocainensis Pereira & Da-Silva, 1990. The genus has a complicated taxonomic 
history and a single species, C. anceps, stands as senior synonym of four of the seven species names placed in 
Campylocia. As type material was rarely studied, these synonymies were based on the original descriptions and the 
authors’ interpretation of forewing venation and its variations. In order to understand such variations and clarify the 
genus taxonomy, all Campylocia species were studied in this work, in an integrative approach. A morphological 
comparison of type and non-type material of all species was conducted, in addition to Neighbor-Joining based on K2P 
distances and Bayesian inference analyses of 376bp of the mitochondrial gene cytochrome oxidase I (COI) of 24 
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recently collected specimens. Pairwise divergences within the genus ranged from 0.0% to 20.8% (mean = 13.2%). 
Specimens were grouped into lineages based on the congruence between the two phylogenetic methods, intra- and 
inter-lineage K2P genetic divergences (maximum intralineage K2P divergence of 10%), and morphological 
homogeneity. Three Amazonian lineages were recovered and identified as C. anceps and two new species. As for the 
Atlantic forest lineage, results reveal a lack of distinguishing characters between C. bocainensis and C. dochmia 
supported by the molecular analysis, where the overlap of putative intra- and interspecific genetic divergences 
suggests genetic flow among individuals. Campylocia burmeisteri (Hagen, 1888) is revalidated as a senior synonym of 
the Southeastern Brazilian species C. bocainensis and C. dochmia; and of E. guntheri Navás, 1920, formerly a synonym 
of C. anceps. Campylocia burmeisteri is redescribed based on material from its type-locality. Phylogenetic results also 
reveal the existence of two unrelated lineages - one from the Atlantic forest of Northeastern Brazil and one from the 
Amazon forest - with male individuals that cannot be distinguished from C. burmeisteri. Due to lack of morphological 
characters to diagnose specimens included in these lineages, they are not described although are considered as 
independent evolutionary lineages. One new species from Costa Rica is also described based on morphology only 
(molecular data not available). The utility of egg morphology in the taxonomy of Campylocia is discussed for the first 
time. A formal diagnosis is also given for the first time for the genus. A key to adults of Campylocia is provided. As a 
result of this work, the genus now comprises 5 valid species. 
 
Palavras-chave: cryptic species, K2P distances, new synonym, new species, redescription of species. 
 
Financiamento: CAPES, CNPq, FAPERJ. 
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DIA 30/03 (9:00-10:00) 
 
 

Filogeografia de Terpides sooretamae Boldrini & Salles (Ephemeroptera: Leptophlebiidae) 
 

Evandro A. Rizzi1,2, Roberta Paresque1, Frederico F. Salles1 
 
1
Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil. 

2
Prefeitura Municipal de Marilândia, ES, Brasil. 

E-mail: evandro.ap.rizzi@gmail.com 

 
Terpides sooretamae Boldrini & Salles 2009 ocorre em diferentes regiões do Brasil, em cursos d’água com 
características ecológicas e físicas diversificadas, na Mata Atlântica e no Cerrado. A literatura aponta para uma série de 
casos em que populações que ocorrem em habitats diferentes, situadas em biomas distintos, apresentam ampla 
variabilidade a nível molecular. Este trabalho focou em explorar a estrutura populacional de T. sooretamae e a sua 
relação com um sistema geograficamente diverso e ecologicamente relevante: os padrões da estruturação genética de 
diferentes populações ao longo da distribuição da espécie. Para isso foi utilizado um total de 155 indivíduos; os 
mesmos foram submetidos à extração do DNA genômico (kit de extração da Promega®) e amplificação de duas regiões 
do mtDNA (COI e COII), purificação e sequenciamento. As sequências (57 de COI e 80 de COII) foram analisadas no 
BLAST (ferramenta de busca por similaridade), alinhadas e editadas. Foram conduzidas análises de diversidade 
haplotípica, geração de redes de haplótipos, AMOVA, testes de neutralidade e distribuição mismatch, além de 
inferências com árvores de máxima-verossimilhança. Os resultados evidenciaram um relacionamento próximo entre 
os indivíduos do Sudeste e do Nordeste, com baixas taxas de variabilidade entre as sequências obtidas, sendo possível 
afirmar que as populações do Sudeste e do Nordeste mantêm fluxo gênico bidirecional. Os valores de Fs de Fu e D de 
Tajima e os gráficos de distribuição mismatch sugerem que ambas populações estão em processo de expansão 
populacional recente. As populações de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul apresentaram divergência molecular 
elevada em relação às populações do Sudeste e do Nordeste, principalmente as populações de Mato Grosso do Sul, 
que apresentaram os valores mais altos quando comparadas às demais populações em relação à diversidade 
haplotípica, distribuição mismatch e distância na árvore de máxima-verossimilhança. Assim, dada a alta divergência 
molecular em relação às demais populações, com valores de distância par-a-par situados entre 0,03 e 0,036 para o 
gene COI e acima de 0,2 para o gene COII, e com uma posição distante daquelas na árvore de máxima-
verossimilhança, supõe-se que as populações de Mato Grosso do Sul podem se tratar de uma espécie distinta de T. 
sooretamae. 
 
Palavras-chave: dispersão, diversidade críptica, fluxo gênico, Mata Atlântica. 
 
Financiamento: CAPES, FAPES, CNPq. 
 
 

Filogeografia comparada de insetos aquáticos para investigar a história evolutiva na Bacia Amazônica: resultados 
preliminares de Cyrnellus fraternus Banks, 1905 e Macrostemum erichsoni Banks, 1920 (Trichoptera) 

 
María Paula Rozo1,2, Ana Maria Pes3, Lucas Camargos4 & Daniela M. Takiya2 

 
1
Doutoranda do Programa de Pos-graduação em Zoologia, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil. 

2
Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. 

3
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Brasil 

4
Department of Entomology, University of Minnesota, USA. 

E-mail: mariapaularozo@gmail.com 

 
Para compreender os processos da geração e manutenção da biodiversidade na Bacia Amazônica, numerosas 
hipóteses têm sido propostas, destacando-se, entre as quais, quatro mais discutidas: hipóteses de refúgios, de barreira 
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fluvial, de incursão marinha e de gradiente. Para testar suas previsões, propomos uma abordagem filogeográfica 
comparada, que contribuirá para a compreensão da relação entre a história da Bacia Amazônica e sua diversificação 
biótica. Nossos objetivos são estudar a diversidade genética mitocondrial e nuclear de cinco espécies de insetos 
aquáticos ocorrentes na Bacia Amazônica; descrever e comparar os padrões filogeográficos inferidos; e propor quais 
processos históricos climáticos e geológicos influenciaram a distribuição dessas espécies na Bacia Amazônica. Até o 
momento, fizemos extração de DNA, PCR dos genes COI (500-650 pb) e CAD (800 pb), purificação e sequenciamento 
de amostras dos tricópteros Cyrnellus fraternus (Polycentropodidae) e Macrostemum erichsoni (Hydropsychidae) de 
seis das onze províncias biogeográficas da Bacia Amazônica propostas por Morrone (2014). Foram também incluídas 
nas análises todas as sequências disponíveis no GenBank e no BOLD. Alinhamos as 20 sequências de COI de C. 
fraternus e oito de M. erichsoni usando o algoritmo ClustalW, e as nove sequências de CAD de C. fraternus e sete de 
M. erichsoni no MAFFT utilizando o método progressivo rápido (FFT-NS-2). Foram calculadas árvores de Neighbor-
Joining (NJ) com distância K2P e 1000 pseudoréplicas de bootstrap. A delimitação das espécies foi feita com o método 
Automatic Barcode Gap Discovery (ABGD). Foram reconstruídas redes de haplótipos com o algoritmo do TCS network 
no PopArt segregadas por províncias biogeográficas. O ABGD recuperou nove espécies genéticas de COI de C. fraternus 
(separadas por mais de 9% de divergência K2P) sendo que quatro incluem indivíduos distribuídos fora da Bacia 
Amazônica e cinco exclusivamente da mesma; enquanto o ABGD de CAD aponta para uma única espécie com 
divergência máxima K2P de 10% incluindo indivíduos distribuídos fora e dentro da Bacia Amazônica. O ABGD do gene 
COI e CAD agrupa os indivíduos de M. erichsoni em três espécies genéticas (separadas por mais de 8 e 2% de 
divergência K2P para COI e CAD respectivamente). Nas análises populacionais das duas espécies, as redes de 
haplótipos de COI e de CAD, refletem as mesmas linhagens recuperadas nas árvores de NJ. Nenhuma estruturação 
geográfica é observada quando analisamos todos os indivíduos de cada espécie, mas quando as espécies genéticas de 
M. erichsoni são analisadas individualmente, é possível ver uma estruturação possivelmente relacionada ao Rio 
Amazonas como barreira. No entanto, a baixa amostragem de indivíduos até o momento pode ser a causa de tal 
padrão. Apesar de nossos dados preliminares não indicarem nenhum padrão robusto de estruturação genética de 
acordo com as províncias biogeográficas na Bacia Amazônica, eles mostram evidência de espécies biológicas crípticas 
consideradas como uma única espécie morfológica tanto em C. fraternus como em M. erichsoni. Leves diferenças na 
curvatura dos apêndices inferiores de C. fraternus entre espécimes das diferentes espécies genéticas foram 
observadas, mas somente uma das quatro referidas espécies amazônicas possui grande diferença qualitativa a fim de 
diagnosticá-la morfologicamente. Por fim, essas espécies crípticas estão ocorrendo em simpatria, de forma que podem 
ter sofrido algum isolamento reprodutivo prezigótico temporal (sazonalidade na emergência anual ou diária) ou 
etológico (voos nupciais ou feromônios diferentes). Para a continuidade do projeto, será importante incluir 
representantes das espécies irmãs e aumentar a amostragem de indivíduos e províncias. 
 
Palavras-chave: Bacia Amazônica, espécies crípticas, filogeografia comparada, insetos aquáticos, províncias 
biogeográficas. 
 
Financiamento: CAPES, Systematics Association / Linnean Society of London. 
 
 

DNA barcoding for conservation biogeography: the case of Polypedilum Kieffer (Chironomidae: Diptera) 
 

Fabio L. Silva1,2 & Brian D. Farrell2 
 
1
Department of Zoology, Institute of Biosciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil.

 
 

2
Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Cambridge, USA. 

E-mail: fabiologia@gmail.com 

 
With 6000 described species, non-biting midges (Chironomidae) represent one of the most diverse family in the order 
Diptera. However, the inventory of their diversity currently represents a major challenge. In this context, DNA 
barcodes may provide an efficient, standardized tool for their identification. Approaches based on this technique have 
become increasingly useful and promising tools for estimating diversity and guaranteeing rapid and accurate 
identification of species. Since the proposal of DNA barcoding, using a short standard genetic marker has proven to be 
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successful for life stage association and cryptic species detection. However, most studies have been focused on quite 
small datasets or on large datasets of taxonomically high-ranked groups. Here, we analyse the quality of DNA barcodes 
to delimit species in the diverse chironomid Polypedilum. The genus Polypedilum is one of the largest chironomid 
genera containing about 440 species worldwide. The adult identification of this group is based mostly on genitalic 
structures, as for many other Chironomidae. Their morphology-based identification is often difficult, especially for 
non-experts, and usually requires time-consuming genitalic dissections. Our dataset consists of 3408 DNA barcode 
sequences with a fragment length of at least 500 base pairs, based on sequences generated from our own material 
and publicly available data in the Barcode of Life Database (BOLD). A Neighbor-Joining tree of this dataset comprises 
167 well separated clusters, representing 34 named and 133 unidentified theoretical species of Polypedilum. Deep 
intraspecific divergences were observed in some species complexes, and require further taxonomic studies. Using 
Objective Clustering, DNA barcodes clustered into 137–196 molecular operational taxonomic units (OTUs), depending 
on the threshold range (2–7%). We recognized the need for a reference COI sequence library derived from expert-
identified reference material to identify Polypedilum into species, before the group becomes a standard metric for 
conservation biogeography and management of aquatic communities. 
 
Palavras-chave: Chironominae, DNA-barcoding, DNA markers, Neotropical. 
 
Financiamento: CAPES, FAPESP, MCZ. 
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DIA 30/03 (14:30-15:30) 
 
 

Plecoptera (Insecta) do Espírito Santo, Brasil 
 

Maisa de Carvalho Gonçalves¹, M. C. Novaes¹, L. S. Lecci² & Frederico Falcão Salles¹ 
 
¹Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/CEUNES), ES, Brasil. 
²Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração do Vale do Juruena, Brasil. 

 
Plecoptera é uma pequena ordem de insetos aquáticos, com aproximadamente 3500 espécies descritas para o mundo. 
Este grupo possui ampla distribuição, sendo encontrado em quase todos os continentes, com exceção da Antártida, 
ocorrendo desde o nível do mar até os 5.600 metros no Himalaia. No Brasil são conhecidas pouco mais de 180 
espécies, alocadas em duas famílias, Gripopterygidae e Perlidae. Para o estado do Espírito Santo, o que se conhece 
acerca do grupo é ainda bastante incipiente e fragmentado, com apenas 17 espécies registradas. O presente trabalho 
teve como objetivo geral complementar o conhecimento a respeito da diversidade de Plecoptera no Espírito Santo. 
Como resultado, apresentamos uma lista com todos os registros de ocorrência contidos na literatura, somados a 
indivíduos oriundos de novas coletas. A lista elaborada, com base em indivíduos adultos e imaturos, apresenta um 
total de 39 espécies, das quais 19 são registros novos e 3 são espécies novas. Além da lista, apresentamos um mapa 
com a distribuição das espécies. As ilustrações científicas foram realizadas com o auxílio dos programas Adobe 
Illustrator CC e Adobe Photoshop CC, e o mapa de distribuição foi confeccionado no programa QGIS 2.16 Nødebo. 
 
Palavras-chave: distribuição, insetos aquáticos, Mata Atlântica, Sudeste Brasileiro. 
 
Financiamento: FAPES, CAPES, CNPq. 
 
 

Corethrellidae (Diptera) da Reserva Biológica União, Rio de Janeiro, Brasil 
 

Caio C. D. Corrêa¹,², Carine S. Pedrosa¹, Leandro S. Barbosa¹ & Leonardo H. Gil-Azevedo¹ 
 
¹Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Departamento de Entomologia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
²E-mail: caio.entomologia@gmail.com 

 
Corethrellidae é uma pequena família de Diptera, filogeneticamente próxima à Culicidae, Chaoboridae e Dixidae. 
Corethrellidae é monotípica com 107 espécies viventes conhecidas de Corethrella, destas, 35 possuem ocorrência para 
o Brasil, das quais oito (C. alticola Lane, 1939; C. cardosoi Lane, 1942; C. davisi Shannon & Del Ponte, 1928; C. lopesi 
Lane, 1942; C. fulva Lane, 1939; C. infuscata Lane, 1939; C. selvicola Lane, 1939; e C. striata Lane, 1942) ocorrem no 
estado do Rio de Janeiro. As fêmeas da maioria das espécies são hematófagas, atacando exclusivamente Anuros, 
sendo atraídas pela vocalização dos machos. A Reserva Biológica União é uma unidade de conservação federal 
localizada nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras. Criada como parte de plano de conservação 
da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, visando a preservação da Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e 
do mico-leão-dourado, Leonthopithecus rosalia (Linnaeus, 1766). O trabalho teve como objetivos inventariar a fauna 
de Corethrellidae da REBIO União, verificar e comparar a sazonalidade anual das espécies, elaborar mapas com a 
distribuição e criar uma chave de identificação para as espécies da família presentes na REBIO União. As coletas foram 
realizadas mensalmente de abril de 2013 a março de 2014, excetuando os meses de julho e dezembro de 2013, cujo 
material não pôde ser fixado por motivo de contaminação. Foram utilizadas armadilhas luminosas do tipo CDC com 
cinco diferentes espectros luminosos, sendo das faixas azul, incandescente, verde, vermelha e ultravioleta. As 
armadilhas foram dispostas cerca de sete metros entre si, para que não ocorresse interferência entre elas. Ao todo 
foram examinados 3682 exemplares, sendo encontradas sete espécies de Corethrella para a REBIO União (C. alticola; 
C. cf. amazonica Lane, 1939; C. bicolor Borkent, 2008; C. davisi; C. edwardsi Lane, 1942; e C. lopesi), três espécies 
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correspondem a novos registros de ocorrência para o estado (C. cf. amazonica, C. bicolor e C. edwardsi), foi 
encontrada uma espécie nova. Todas as espécies são registradas pela primeira vez para a REBIO União, cuja a 
localidade não possuía nenhum estudo prévio. A distribuição sazonal, em totalidade, não apresentou nenhuma 
variação significativa, apresentando picos e vales entre os meses amostrados, sem nenhuma variação significativa. Foi 
observado uma grande abundância de C. lopesi, com 1743 espécimes. Em geral, grande quantidade de fêmeas foi 
coletada, com 2872 enquanto 810 machos. A armadilha CDC com luz incandescente foi mais eficaz para a coleta, 
responsável por 34% do material, seguida pela de luz verde (25%), luz azul (18%), luz vermelha (16%) e luz ultravioleta 
(7%). O estado do Rio de Janeiro possuía oito espécies relatadas, tendo um acréscimo de quatro espécies, totalizando 
em 12 o número de espécies. Pouco se conhecia sobre a sazonalidade das espécies de Corethrellidae, principalmente 
para a Região Neotropical, onde não se tinha nenhum trabalho com esse enfoque. 
 
Palavras-chave: Biodiversidade, Floresta Atlântica, inseto aquático, taxonomia. 
 
Financiamento: FAPERJ. 
 
 

Diversidade e distribuição do gênero Camelobaetidius Demoulin, 1966 e Moribaetis Waltz & McCafferty, (1985) 
(Ephemeroptera: Baetidae) na Costa Rica: resultados preliminares 

 
Fabián Sibaja-Araya1, David Romero-Serrano1, Carlos Esquivel1 

 
1
Laboratorio de Entomología, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica 

E-mail: fabs1009@gmail.com 

 
O gênero Camelobaetidius tem uma ampla distribuição, desde o Canadá até a Argentina. Na América Central há 
registro de sete espécies, das quais, quatro ocorrem na Costa Rica (CR); uma delas descrita como adulto e as outras 
descritas como larvas, as quais podem ser separadas em dois grupos, a) garras tarsais com mais de 27 dentículos e b) 
garras tarsais com menos de 10 dentículos. Enquanto o gênero Moribaetis tem distribuição dos Estados Unidos até a 
Costa Rica, com três espécies registradas para essa região, das quais todas se encontram na CR. Atualmente está em 
andamento uma pesquisa sobre a diversidade destes gêneros no país com o objetivo de redescrever as larvas das 
espécies conhecidas, descrever os estágios desconhecidos, detectar novas espécies e determinar a distribuição 
geográfica dessas espécies para avaliar a influência do uso da terra nos ecossistemas lóticos que habitam. O material é 
proveniente da Coleção de Insetos Aquáticos do Laboratorio de Entomología da Escuela de Ciencias Biológicas da 
Universidad Nacional de Costa Rica; esse material oriundo de distintas zonas geográficas e compreende somente 
coletas dos últimos cinco anos (2012-2017). Depois de analisar as características morfológicas do material, as espécies 
do gênero Camelobaetidius foram separadas nos dois grupos mencionados, enquanto que no gênero Moribaetis as 
espécies foram analisadas todas em conjunto. Preliminarmente, em Camelobaetidius no grupo a foi encontrada uma 
das duas espécies registradas na Costa Rica e também quatro novas espécies (uma delas com publicação em 
elaboração); no caso do grupo b ainda não foi encontrada a espécie registrada e se tem encontrado três novas 
espécies. Em Moribaetis, foram encontradas as três espécies registradas e também duas novas espécies. Estes 
resultados sugerem que a diversidade dos gêneros Camelobaetidius e Moribaetis na Costa Rica tem um grande 
potencial de ser maior do que o esperado. Além disso, os dados de distribuição mostram quais das espécies estão mais 
ameaçadas pelo desenvolvimento humano e a contaminação dos ecossistemas lóticos. 
 
Palavras-chave: distribuição, diversidade, taxonomia. 
 
Financiamento: UNACR. 
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Diversidade de Insetos Aquáticos da Região Hidrográfica do Baixo Parnaíba, Piauí, Brasil. 
 

Clarisse F. Silva, Antônia P. S. Silva, Gizelle R. Silva, Izamara A. Rodrigues & Lucas R. C. Lima 
 
Universidade Estadual do Piauí, UESPI, Campus Heróis do Jenipapo, Av. Sto. Antônio, S/N, São Luís, CEP 64280-000, Campo Maior, 
PI, Brasil. 
E-mail: clarissefirmo@hotmail.com 

 
O conhecimento sobre os insetos aquáticos no Brasil apresenta determinadas lacunas para algumas regiões, 
principalmente para a Região Nordeste. De uma forma geral, o Piauí tem sido uma região pobremente estudada para 
vários grupos de insetos aquáticos. A maior parte do estado (99%) está inserida na Bacia do Parnaíba, cujas águas 
atravessam diferentes biomas, como o Cerrado, no Alto Parnaíba, a Caatinga, no Médio e Baixo Parnaíba, e o Costeiro, 
no Baixo Parnaíba. A intensificação da pecuária, as práticas agrícolas inadequadas, além do descarte irregular de 
poluentes e agrotóxicos estão entre os principais impactos às espécies de insetos aquáticos nesta bacia. Diante desses 
problemas e da grande relevância de estudos de levantamento da entomofauna aquática, devido principalmente à 
falta de esforço amostral e taxonomistas no estado, o presente trabalho objetivou inventariar os insetos aquáticos da 
Bacia do Baixo Parnaíba, região norte do Estado Piauí. As coletas foram realizadas em vários substratos (folhiço, 
vegetação marginal, rochas, etc.), no período de janeiro de 2015 a março de 2016, em 24 localidades na Bacia do Baixo 
Parnaíba, pertencentes a 11 municípios. Para a coleta dos espécimes foram utilizadas: rede D, peneiras e armadilha 
luminosa (Pensilvânia e lençol branco). A identificação foi realizada por meio de chaves e artigos específicos para 
cada ordem encontrada. Todos os exemplares coletados foram depositados na Coleção Entomológica do Laboratório 
de Biodiversidade da UESPI - Campus Heróis do Jenipapo. Foram coletados 2145 indivíduos, distribuídos em quatro 
ordens (Coleoptera, Ephemeroptera, Hemiptera e Odonata), 19 famílias, 57 gêneros e 78 espécies. Desse total 61 
espécies representam novos registros para o Piauí. Dentre estas espécies Campsurus scutellaris Needham & Murphy, 
1924 (Ephemeroptera: Polymitarcyidae) e Enochrus sublongus (Fall, 1926) (Coleoptera: Hydrophilidae) são pela 
primeira vez registradas para o Brasil. Além disso, existem possíveis novas espécies pertencentes aos gêneros 
Chaetarthria Stephens, 1835, Berosus Leach, 1817, Chasmogenus Sharp, 1882, Hemiosus Sharp, 1882 (Coleoptera, 
Hydrophilidae) e Paravelia Breddin, 1898 (Hemiptera: Heteroptera: Veliidae). Os resultados encontrados 
demonstram a carência de estudos para o Estado do Piauí, uma vez que a maioria das pesquisas anteriores foram 
realizadas na região do Parque Nacional de Sete Cidades, no município de Piracuruca . Portanto, estes dados 
representam uma contribuição significativa acerca da distribuição de insetos aquáticos no estado do Piauí, justificando 
a relevância de levantamentos e estudos taxonômicos desses insetos em outras áreas do estado. 
 
Palavras-chave: Levantamento, taxonomia, biodiversidade, semiárido, Região Nordeste. 
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DIA 31/03 (9:00-10:00) 
 
 

Filogenia molecular de Leptophlebiidae (Ephemeroptera) neotropical 
 

Marina Monjardim¹, Frederico F. Salles¹ & Roberta Paresque¹ 
 
Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós Graduação em Biologia Animal, Vitória, ES, Brasil. 
E-mail: marina.monjardim@gmail.com  

 
Leptophlebiidae é a maior família de Ephemeroptera em número de gêneros e a segunda maior em número de 
espécies. Dentre as regiões biogeográficas, a região Neotropical é a mais diversa, contemplando 40% de todas as 
espécies da família. Nessa região, estima-se que 60% dos gêneros e 80% das espécies sejam endêmicos. Durante as 
décadas de 1980 e 1990, os Leptophlebiidae que ocorrem na Região Neotropical foram divididos em diversos 
agrupamentos de espécies denominados complexos ou linhagens, sendo as hipóteses baseadas em caracteres 
morfológicos. Entretanto para maioria dos complexos citados não foram realizadas análises filogenéticas desde as 
proposições originais. Assim, o nosso objetivo foi verificar as relacionamento filogenético e o status taxonômico dos 
complexos de Leptophlebiidae que ocorrem na Região Neotropical com diferentes métodos de inferência. Para tanto, 
foram utilizados dois marcadores moleculares: Citocromo Oxidase subunidade I (COI) e as regiões D2-D3 do 28S DNA 
ribossomal (28SDNAr). Após o alinhamento a terceira posição do COI mostrou-se saturada e, portanto optou-se por 
utilizar 394 pb dos 591 pb gerados, enquanto para o 28SDNAr foram utilizados 1231 pb, totalizando 1822 pb. A matriz 
de dados foi composta por 155 táxons pertencentes a 53 gêneros, dos quais 29 são neotropicais, representando 70% 
da diversidade Neotropical da família. Nossas análises de Inferência Bayesiana (IB) e de Máxima Verossimilhança (ML) 
suportam os Leptophlebiidae Neotropical em quatro clados distintos com altos valores de suporte, sendo eles: Clado I 
representado por Terpides + (Tikuna + Fittikaulus), com representantes exclusivamente neotropicais dos Escudos 
Guiana e Brasil; Clado II representado pelos gêneros Thraulus + (Euthraulus + (Neochoroterpes + Choroterpes)); O 
Clado III foi suportado com três clados principais (Clado III.1, Clado III.2 e Clado III.3). O Clado III.1 foi sustentado com 
representantes provenientes exclusivamente de Madagascar, enquanto os clados III.2 e III.3 foram sustentados com 
gêneros das regiões Australiana e Neotropical (Escudo Patagônia) em ambos os clados; e o Clado IV foi suportado com 
representantes exclusivamente da Região Neotropical dos Escudos Guiana e Brasil, tendo sido encontrado dois clados 
principais. O Clado IV.1 foi sustentado pelos gêneros: Ulmeritoides + (Hagenulopsis + Askola + Ecuaphlebia); Enquanto 
o clado IV.2 foi sustentado pelos gêneros: Thraulodes + (Miroculis+ Microphlebia+ Hermanellopsis) + (Hydromastodon 
+ Simothraulopsis + Farrodes + Perissophlebiodes + (Hidrosmilodon + Traverella + Leentvaaria + (Hylister + Hermanella) 
+ Needhamella + Paramaka). 
 
Palavras-chave: COI, Gondwana, 28S. 
 
Financiamento: FAPES, CNPQ. 
 
 

Análise filogenética de Ochrotrichiinae (Trichoptera: Hydroptilidae) com base em dados moleculares 
 

Isabela C. Rocha¹,², Allan P. M. Santos³ & Jorge L. Nessimian² 
 
¹Programa de Pós-graduação em Zoologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. isaabio@hotmail.com 
²Laboratório de Entomologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Caixa 
Postal 68044, 21941-971, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
³Laboratório de Sistemática de Insetos, Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro. Av. Pasteur 458, 20290-240, Urca, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
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Os Hydroptilidae são atualmente a família mais diversa da ordem Trichoptera, com cerca de 2.300 espécies 
distribuídas em todas as regiões zoogeográficas. A família está dividida em seis subfamílias, das quais apenas uma 
(Leucotrichiinae) foi alvo de uma análise filogenética recente, baseada em dados morfológicos e moleculares. A 
subfamília Ochrotrichiinae foi estabelecida para um grupo Neotropical de hidropitilídeos composto por cinco gêneros: 
Angrisanoia Özdikmen, 2008 (5 espécies), Metrichia Ross, 1938 (~ 120 espécies), Ochrotrichia Mosely, 1934 (~ 200 
espécies), Ragatrichia Oláh & Johanson, 2011 (5 espécies) e Rhyacopsyche Müller, 1879 (28 espécies). Além desses, 
alguns autores ainda sugerem a inclusão de outros quatro gêneros: Nothotrichia Flint, 1967 (6 espécies-Novo Mundo), 
os australianos Caledonotrichia Sykora, 1967 (11 espécies) e Maydenoptila Neboiss, 1977 (8 espécies) e o monotípico 
Dibusa Ross, 1939 (1 espécie-Estados Unidos). Nos últimos anos, vários trabalhos de descrição de novas espécies para 
a subfamília foram publicados, tanto nos continentes americanos quanto australianos. Entretanto, nenhum deles 
focou em analisar as relações filogenéticas entre os gêneros ou a enigmática distribuição disjunta de seus 
representantes. No presente estudo, uma análise filogenética de Ochrotrichiinae foi realizada, tendo como principais 
objetivos testar o monofiletismo da subfamília, bem como avaliar as relações filogenéticas entre os noves gêneros 
atualmente atribuídos a ela. A hipótese de relacionamento filogenético foi obtida usando a Inferência Bayesiana, no 
programa MrBayes 3.2, com base em dados combinados de sequências de DNA de quatros genes (o mitocondrial COI 
e os nucleares CAD, EF-1α e POL-II). Um total de 43 espécies de 8 gêneros de Ochrotrichiinae foram analisados como 
grupo-interno. Além disso, foram incluídos como grupos-externos 12 espécies representando outras quatro 
subfamílias de Hydroptilidae e uma espécie de Glossosomatidae. O monofiletismo de Ochrotrichiinae não foi 
recuperado na análise, com Maydenoptila (Austrália) e Dibusa (Estados Unidos) mais relacionados a diferentes ramos 
dos grupos-externos que aos demais Ochrotrichiinae. Por outro lado, todos os Ochrotrichiinae neotropicais incluídos 
na análise formaram um grupo monofilético. O gêneros Metrichia, Ochrotrichia e Ryachopsyche foram recuperados 
como monofiléticos (ramos com probabilidade posterior de, respectivamente 100%, 93% e 99%), e como já sugerido 
através da observação de caracteres morfológicos, Metrichia e Ragatrichia foram recuperados como grupos-irmãos, 
também com alto índice de suporte (99%). O gênero Nothotrichia foi recuperado como não-monofilético, a medida 
que, segundo a hipótese obtida, a linhagem desse gênero também incluiria a espécie Angrisanoia cebolatti (Angrisano, 
1995). Conforme evidenciado por outros estudos taxonômicos, algumas espécies de Nothotrichia apresentam diversos 
caracteres morfológicos muito similares àqueles de Angrisanoia. Hipóteses de relacionamento filogenético entre 
gêneros do Novo Mundo com os da região Australiana foram previamente sugeridas, porém, segundo a análise 
realizada aqui, não há evidências de uma distribuição “gondwânica” para os elementos da subfamília Ochrotrichiinae. 
Nesse sentido, uma maior amostragem taxonômica, bem como a inclusão de Caledonotrichia em análises futuras, 
associada a um estudo morfológico aprofundado dos Ochrotrichiinae, será fundamental para propor esquemas de 
classificação taxonômica para o grupo que reflitam o seu processo evolutivo. 
 
Palavras-chave: sistemática, DNA, microtricópteros, região Neotropical, região Australiana. 
 
Financiamento: CAPES, CNPQ, FAPERJ 
 
 
Phylogenetic relationships among species of Cloeodes Traver,1938 (Ephemeroptera: Baetidae): preliminary results 
 

Kamila B. Angeli1 & Frederico F. Salles1,2 
 
1
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Biologia Animal), Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Brazil. 

2
Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito 

Santo, São Mateus, ES, Brazil. 
E-mail: kamila.angeli@gmail.com 

 
Cloeodes Traver, 1938 was originally described to encompass three species from Puerto Rico. Later, the genus was 
revealed more diverse and widespread than anteriorly considered. Currently, the genus is limited to the species 
distributed in New World. The phylogenetic relationships between these species have not yet been investigated. The 
present work aimed to present preliminary results of a phylogenetic analysis of Cloeodes species. A matrix of 34 taxa 
and 76 morphological characters was constructed using the software DELTA. The cladistics analyses were performed 
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with TNT under equal (EW) and implied weights (IW). Under EW, traditional search was conducted with 500 
replications of RAS followed by TBR, saving 100 trees per replication. Implied weigths was performed applying the 
script of Mirande (2009) using sectorial search (default), ratchet (200 iterations), drift (20 cycles), fusing (10 rounds) to 
define the trees with best K-values. Branch support was calculated using the relative Bremer (RB). Equal weigths 
analysis resulted into a single tree with 322.300 steps, CI = 42, and RI = 56. Implied weights analysis resulted in one 
tree for each one of the 10 values of K (K1–K10). The best K range chosen was K=5–7, and a strict consensus of the 
trees obtained by this range was made. Two main clades were found, both with three synapomorphies (RB = 4) — 
clade A: posterior margin of terga IV with short spines, gills with inner margin serrated and, cercus without larges 
spines; clade B: tarsus with 18–19 setae on inner margin, abdominal sterna with spines on segments II–IX and, gills 
with medial rib weakly developed. Clade A was recovered regardless of the K-value, but was not recovered in the tree 
of EW. Clade B was not recovered only for K = 9–10 and for EW. Despite of the low resolution in the clades, some 
characters are interesting to discuss. Two-winged species were nested only in clade B, although not as a monophyletic 
group, and four-winged species occur in both clades. The species with long and small projections of apex of forefemur 
were found in both clades, and the two species with truncate apex were present only in clade B, but not as 
monophyletic group. The three species with large gills were in clade B, but also not as monophyletic group. The results 
suggest these features appeared more than once in Cloeodes. Furthermore, morphological similarities were 
mentioned between Cloeodes aymore Massariol & Salles, 2011 and Cloeodes opacus Nieto & Richard, 2008, and here 
these species were recovered as a clade. All results discussed are preliminary, and due to the low support values, no 
decisions about the classification of Cloeodes was proposed. A reevaluation of the characters is necessary to improve 
the analyses. Besides, molecular analyses will be performed using the markers COI, 16S, 12S and EF1a and a total 
evidence approach will also be made. Thus, we expect to achieve higher values of branch supports and more robust 
decisions will be taken regarding the classification of Cloeodes. 
 
Palavras-chave: Freshwater, macroinvertebrates, mayfly, New World, systematics. 
 
Financiamento: FAPES. 
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DIA 31/03 (14:30-15:30) 
 
 
Aplicaciones de un sistema de cría de ninfas de Anacroneuria Klapálek 1909 (Plecoptera: Perlidae) para el estudio de 

la diversidad y ecología de insectos acuáticos en Costa Rica. 
 

Francisco Bravo1 & David Romero2 
 
1
Laboratorio de Entomología, Escuela de Ciencias Biológicas y Maestría en Ecotoxicología Tropical, Instituto Regional de Estudios 

en Sustancias Tóxicas, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 
2
E-mail: franvito94@hotmail.com 

 
Los individuos del orden Plecoptera son de los más abundantes en los sistemas lóticos tropicales, sus ninfas son 
sensibles a la contaminación orgánica y a la degradación del hábitat, y poseen un excelente potencial como 
indicadores de la calidad biológica de las aguas. A pesar de su enorme importancia, en Costa Rica existe un vacío de 
información a nivel taxonómico con respecto a la asociación adulto-ninfa en la mayoría de las especies, lo que genera 
un impedimento para realizar estudios ecológicos a nivel de especie. Este proyecto pretende valorar la eficiencia y 
potenciales aplicaciones de la cría de ninfas del género Anacroneuria Klapálek 1909 (Plecopletra: Perlidae) y de otros 
insectos acuáticos, mediante la metodología de Novaes et al., (2012, Zootaxa, 3547: 71-77). Utilizando este sistema de 
cría se logró la asociación adulto-ninfa de Anacroneuria marca (Stark, 1998), cuyos adultos y estados inmaduros ya son 
conocidos, y también Anacroneuria plutonis (Banks, 1914), cuya ninfa se desconocía y que pronto será descrita. 
Además, se está evaluando el comportamiento de las ninfas y la viabilidad de su crianza y reproducción bajo esta 
metodología, buscando a la vez, especies modelo para realizar estudios ecotoxicológicos en ambientes tropicales. 
Hasta la fecha, no se comprende a cabalidad la sensibilidad de muchas de las especies de Perlidae a las presiones y 
factores ambientales. Solamente se ha identificado la familia como un grupo sensible, en este punto radica la 
necesidad de trabajar en la cría de estos organismos en el laboratorio. El sistema también se ha probado para criar 
ninfas de Ephemeroptera (género Moribaetis Waltz & McCafferty 1985), del cual se ha obtenido tanto el subimago 
como el imago de una de sus especies en el laboratorio. Los resultados obtenidos hasta el momento, indican que este 
equipo de cría de larvas llegará a producir de un modo práctico y eficiente, mucha información útil con respecto a la 
diversidad, ecología y toxicología de insectos acuáticos utilizados como bioindicadores de calidad del agua en Costa 
Rica. 
 
Palavras-chave: Ecotoxicología, Ephemeroptera, Plecoptera, Taxonomía. 
 
Financiamento: UNA, Costa Rica. 
 
 
Biomonitoramento com macroinvertebrados bentônicos utilizando coletores de substrato artificial em piscicultura 

do interior paulista 
 

Mariana S. G. Moura e Silva, Marcos E. Losekann, Kathia C. Sonoda, Katiucia Boher, Marisa Nascimento, Ana Lúcia 
Marigo & Gino Zambon 

 
Embrapa Meio Ambiente, PUC Campinas. 
E-mail: mariana.silveira@embrapa.br 

 
Frente à crescente expansão da aquicultura no Brasil, aumenta também a preocupação com a sustentabilidade da 
atividade. Produtores de tilápia habitualmente monitoram a qualidade da água por meio da mensuração de variáveis 
físicas e químicas. No entanto, tal prática é com frequência negligenciada por ser relativamente onerosa. O uso de 
macroinvertebrados bentônicos como ferramenta de biomonitoramento já é empregado no monitoramento da 
qualidade das águas de corpos hídricos naturais e também em represas, porém na aquicultura esta ferramenta ainda é 
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bem pouco utilizada. Neste estudo foi empregado o uso de Coletores com Substrato Artificial (CSA) para a 
amostragem da fauna bentônica que habita os viveiros escavados com produção de tilápia. O objetivo foi avaliar a 
resposta destes organismos em diferentes condições ambientais, e relacioná-la com as respostas dadas pela avaliação 
clássica das variáveis físicas e químicas de qualidade de água. Durante três meses (fevereiro a maio de 2016), quatro 
pisciculturas do interior de São Paulo foram monitoradas convencionalmente com sonda multiparâmetros e kits 
colorimétricos e, em paralelo com o uso dos coletores. Três coletores foram posicionados na entrada, meio e saída de 
água dos viveiros, totalizando nove amostras por viveiro, e permaneceram na água por 15 dias. Depois foram 
retirados, fixados em etanol a 80% e trazidos para o laboratório. Para uma das pisciculturas avaliadas, o oxigênio 
dissolvido (OD) esteve abaixo de 5 mg/L, (recomendado pela Resolução CONAMA 357/05) em fevereiro (média de 4,37 
mg/L), porém em março apresentou uma boa elevação (média de 6,32 mg/L); as demais variáveis ficaram próximas do 
recomendado pela lei para criação de organismos aquáticos. Considerando-se as regiões dos viveiros, apenas o OD 
apresentou diferenças entre as regiões, apresentando concentração mais baixa na região do meio dos viveiros. Para 
bentônicos, foram coletados em apenas uma das pisciculturas 12.554 indivíduos, distribuídos em 9 Unidades 
Taxonômicas Operacionais (UTOs). Ao se analisar as regiões dos viveiros separadamente, foi registrado um maior 
número de macroinvertebrados na região do meio dos viveiros (5.168 indivíduos), com predominância da família 
Chironomidae em todas as regiões (91% na região da entrada da água). O segundo grupo mais abundante foi 
Oligochaeta, porém em muito menor número (11% na região de saída da água). O índice de diversidade de Shannon 
foi mais elevado na região de saída do viveiro, enquanto que a riqueza de Margalef foi maior na região do meio. Até o 
momento os dados sugerem uma baixa equitabilidade da comunidade bentônica e predominância de organismos 
tolerantes, o que pode ser explicado pela seletividade do material empregado nos coletores, bem como pela 
homogeneidade do leito dos viveiros (terra compactada e sem vegetação aquática). Porém, é preciso obter mais 
evidências que indiquem o uso de CSAs como ferramenta útil ao produtor de tilápia. Além dos dados físico-químicos e 
biológicos, as informações obtidas no estudo serão organizadas em um banco de dados a ser disponibilizado ao 
produtor, para facilitar o uso pelo público alvo e demais interessados. 
 
Palavras-chave: aquicultura, bentônicos, tilápia, monitoramento, qualidade de água. 
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O conhecimento da distribuição espacial da biodiversidade é um dos passos mais importantes para a compreensão dos 
padrões e processos ecológicos, além de ser uma informação estratégica para direcionar medidas conservacionistas. 
Um dos principais fatores limitantes é a falta de conhecimento sobre a distribuição espacial das espécies (déficit 
Wallaceano). Esse problema é ainda maior para alguns grupos como os dos insetos aquáticos, cujos déficits são 
especialmente maiores quando comparado àqueles de mamíferos e aves, ou de outros insetos terrestres, como os de 
algumas famílias de borboletas e besouros. Na tentativa de minimizar esses vieses e identificar padrões de diversidade 
em grandes escalas espaciais em regiões onde o conhecimento sobre a distribuição das espécies é deficitária, a 
modelagem de distribuição de espécies, que se baseia em características dos nichos das espécies, mostra-se uma 
ferramenta eficiente e consolidada para estudos ecológicos e conservacionistas. Neste contexto, nosso objetivo é 
identificar espacialmente as áreas com potencial para abrigar alta beta diversidade de Odonata na Amazônia 
brasileira. A partir da qual verificaremos se as áreas com maiores valores de diversidade beta preditas pelo modelo se 
sobrepõem as áreas de unidades de conservação, estando assim teoricamente protegidas de pressões antrópicas. 
Utilizando dados de literatura, museus e coleções de toda região neotropical para compilar informações de 298 
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espécies de Odonata com ocorrência na Amazônia brasileira. Dessas, 280 atingiram os requisitos para serem feitos 
modelos de distribuição a partir de 27.832 pontos de ocorrência. O modelo demonstrou que as áreas com 
adequabilidade ambiental para os maiores valores de beta diversidade encontravam-se nas faixas sul e oeste da 
Amazônia. A região sul é a transição da Amazônia com o Cerrado, essa região tem poucas unidades de conservação. 
Além disso, nossos resultados são mais preocupantes se considerarmos que as áreas adequadas para os maiores 
valores de diversidade de Odonata, sul e oeste, são áreas onde existem grandes lacunas de conhecendo sobre a 
distribuição dos Odonata. A região sul sobrepõe-se com a região chamada de “arco do desmatamento”, mundialmente 
conhecida pelo avanço de agrossistemas como agricultura e pecuária que suprimem gradativamente os 
remanescentes de vegetação nativa. Assim, a grande diversidade esperada para essas regiões estaria em grande risco 
devido à perda de habitat (desmatamento) por atividades antrópicas. Essa constatação é especialmente preocupante 
porque essas regiões são onde também existem grandes lacunas de conhecimento, o que provavelmente faz com que 
parte das espécies sejam extintas antes mesmo de serem descritas pela ciência, o que pode tornar os resultados de 
nossas predições de diversidade impossíveis de serem confirmadas a menos que as políticas públicas voltadas a 
conservação comecem a considerar de forma efetiva organismos historicamente negligenciados como os Odonata nas 
tomadas de decisão referentes a gestão do uso e ocupação do solo. 
 
Palavras-chave: Anisoptera, Beta diversidade,; Insetos aquáticos, Zygotera. 
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Considerada a modificação corporal mais comum, tatuagem é a arte de introduzir tinta sob a epiderme, visando 
apresentar na pele um desenho individual característico. Anteriormente associadas a grupos específicos, como 
marinheiros, motociclistas, artistas e presidiários, nos últimos anos as tatuagens se tornaram populares, chegando a 
todas as camadas da sociedade. Face ao grau de ligação do ser humano com os demais integrantes do Reino Animal, 
não é surpreendente que significativa parcela das tatuagens tenha inspiração em animais, normalmente aqueles com 
algum significado simbólico para o tatuado. O presente trabalho tem por objetivo a análise das tatuagens com 
desenhos inspirados em integrantes das ordens Odonata e Ephemeroptera (Palaeoptera). São apresentadas duas 
abordagens, a primeira, de cunho quantitativo, realizada a partir de pesquisa (feita em dezembro de 2016) no 
buscador de imagens do Google, utilizando os termos “tattoo” e “dragonfly OR damselfly OR mayfly”. As cem 
primeiras fotografias que retratassem tatuagens contendo libélulas ou efêmeras foram analisadas quanto a: a) ordem 
ou subordem (Ephemeroptera, Anisoptera, Zygoptera); b) sexo do tatuado; c) local da tatuagem (cabeça/pescoço; 
tórax, abdome; membros superiores; membros inferiores); d) grau de realismo do desenho; e) presença de licenças 
poéticas no desenho. Na segunda abordagem, de cunho qualitativo, foram analisadas fotografias também obtidas no 
Google (em fevereiro de 2017), em pesquisa utilizando os termos “tattoo” e “mayfly”, o que possibilitou a comparação 
das tatuagens contendo efêmeras em relação às de libélulas. Das cem fotografias obtidas na abordagem quantitativa, 
99 mostravam tatuagens contendo libélulas e apenas uma continha o desenho de uma efêmera. Analisando as 
imagens, dentre as tatuagens de Odonata, foi possível perceber que a subordem dominante é Anisoptera e que são as 
mulheres que escolhem tal ordem com mais frequência. Dessas tatuagens, 42% foram feitas no tórax e 59% possuem 
tamanho médio, mais ou menos do tamanho real dos insetos; por sinal, 72% dos desenhos são bem realistas. Ainda 
quanto a análise quantitativa, em cerca de 46% das tatuagens os insetos estão colocados em plantas, paisagens ou 
cenários. Há também o farto uso de licenças poéticas, onde as antenas são a parte mais modificada, geralmente 
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aumentada. Isso faz com que a libélula eventualmente tenha um aspecto semelhante a integrantes da ordem 
Neuroptera. A busca de imagens na segunda abordagem, estratégia usada para permitir a comparação com Odonata, 
resultou em um acréscimo de 28 fotografias contendo tatuagens com efêmeras. Ao contrário do observado quanto às 
tatuagens de libélulas, os desenhos de efêmeras em tatuados do sexo masculino são proporcionalmente mais 
numerosos. Isso pode ser explicado levando-se em conta que muitos grupos de Ephemeroptera são utilizados como 
isca em um tipo popular de pesca no Hemisfério Norte, o “fly fishing”, e que a pesca costuma ser uma atividade mais 
comumente desempenhada por homens. Algumas tatuagens representam não o inseto, mas os anzóis e iscas 
imitadores. É interessante perceber que, em algumas tatuagens, as efêmeras são parte dos cenários e aspectos 
naturais retratados, incluindo cadeias alimentares. Nessas, o maior destaque vai para os peixes, novamente 
reforçando a ligação com a pesca. 
 
Palavras-chave: arte, Entomologia Cultural, popularização da Ciência. 
 
Financiamento: PROPG – UNIRIO. 
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Pressões antrópicas ocasionam mudanças nas condições ambientais e na estrutura física do hábitat, resultando em 
perda da biodiversidade. É importante avaliar as modificações resultantes desses impactos e acompanhar seus efeitos 
sobre comunidades sensíveis como as de insetos aquáticos, que respondem com alterações na abundância, riqueza e 
composição de espécies. Dentre os insetos aquáticos a ordem Odonata tem sido muito usada em programas de 
biomonitoramento, respondendo tanto a variáveis limnológicas, quanto pela estrutura do hábitat. Nesse contexto, 
verifica-se a importância de avaliar dados ecológicos de material testemunho coletado nos riachos Inhamum, 
Soledade, Sumidouro do Padre e Areia Branca, localizados na APA do Inhamum, Caxias, Maranhão. O material está 
depositado no Laboratório de Entomologia Aquática da UEMA, Campus Caxias. A avaliação é importante, pois permite 
acompanhar as mudanças sobre a biodiversidade de Odonata, já que riachos próximos a MA-127, sofrem mais 
influência de ações antrópicas, afetando a riqueza e composição. O presente trabalho teve por objetivo comparar a 
diversidade de imaturos de Odonata na APA do Inhamum. Foram realizadas coleta semestrais em cada riacho de junho 
de 2010 a maio de 2012, utilizando um transecto de 50 m por cinco segmentos de 10 m. Utilizou-se rede D (rapiché) e 
as amostras foram realizadas buscando contemplar diferentes substratos e hábitats. O material foi colocado em sacos 
plásticos, fixados em álcool 70% e rotulado. Em laboratório foi triado e identificado utilizando chaves ao nível de 
gênero. Para avaliar a hipótese de que riachos com maior cobertura de dossel possuem menor riqueza de gêneros de 
Odonata, foi utilizado a estimativa de riqueza Jackknife1 e para avaliar a similaridade entre a composição de gêneros 
NMDS, a matriz de distância utilizada foi a de Bray-Curtis, para testar se ocorreu diferença na composição de gêneros 
utilizou-se PERMANOVA. No total foram obtidos 12 amostras, três de cada riacho por semestre, sendo coletadas 575 
larvas de 28 gêneros, a eficiência de coleta foi de 80%, com riqueza estimada de 34,88 (± 2,47), ao comparar as 
riquezas estimadas obteve-se: Inhamum 26,24 (± 2,55), Soledade 30,46 (± 2,53), Sumidouro 33,71 (± 2,55), Areia 
Branca 34,88 (± 2,47). O riacho Areia Branca apresentou maior riqueza, porém não diferiu de Soledade e Sumidouro, o 
riacho Inhamum menor riqueza, não diferenciando de Soledade. A composição de gêneros usando NMDS apontou 
dois grupos, um com Inhamum, Soledade e Sumidouro em 2010 e outro com amostras dos demais anos, as 
ordenações apresentaram diferenças significativas (Pseudo-F: 4,459, R2: 0.308, p = 0,004). Do total de gêneros entre os 
grupos, houve nove compartilhados, um exclusivo da primeira ordenação e 18 da segunda. A maior riqueza estimada 
do Areia Branca pode estar relaciona a menor cobertura de dossel, possibilitando maior número espécies que se 
desenvolvem em áreas com maior luminosidade, e a diferença na ordenação pode estar ligada a variáveis abióticas, 
como pluviosidade, velocidade e vazão dos riachos. Os riachos com menor cobertura apresentaram maior riqueza de 
gêneros que os de maior cobertura. A composição de gêneros mostrou diferença para três dos quatro riachos em 
2010. 
 
Palavras-chave: Habitat, Libélulas, Unidade de Conservação. 
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The palm swamps areas in the Cerrado, which are known as veredas, are priority areas for conservation. Their 
hydrological characteristics are fundamental for the maintenance of biodiversity and maintain of the economic 
activities in that biome. Such areas are groundwater upwelling and play an essential role in the formation and 
protection of springs, housing a diversity of species as zones for feed, habitat and reproduction. In Brazil, due to the 
ecological and economic importance, the Código Florestal Brasileiro (Brazilian Forest Code) considers these sites as 
permanent preservation zones (Law number 12.651/2012). In spite of their importance, few studies concerning 
invertebrates have been carried out in these areas, mainly with dragonflies. In this study, we sampled along twenty-
five palm swamps close to the municipality of Campo Grande, Mato Grosso do Sul state, Brazil. Only adult specimens 
were collected following using a standardized collection effort, with 1-hour sampling made by two observer/collector, 
covering a stretch of 100 meters along or around the sites. In total, it were collected 612 adult specimens, identified in 
58 species, 33 of Zygoptera and 25 of Anisoptera, distributed in 29 genera of 6 families: Calopterygidae with 2 genus 
and 2 species; Coenagrionidade with 12 genus and 30 species; Dicterididae with 1 genus and 1 species; Aeshnidae with 
1 genera and 1 species; Gomphidae with 1 genera e 2 species; and Libellulidae with 12 genus and 22 species. Ten 
species lacked previously published records for the State species inventories. Records are provided for species of 
Coenagrionidae : Argia oculata Hagen in Selys, 1865, Epipleoneura machadoi Rácenis, 1960, Epipleoneura williamsoni 
Santos, 1957, Protoneura tenuis Selys, 1860, Telebasis carminita Calvert, 1909, Telebasis coccinea (Selys, 1876), 
Libellulidae: Erythrodiplax atroterminata Ris, 1911, Perithemis electra Ris, 1930, Zenithoptera viola Ris, 1910, and 
Aeshnidae: Triacanthagyna obscuripennis (Blanchard, 1845). The fact of the veredas mix of lotic and lentic 
environments, contributes for a great diversity of species of dragonflies. In this work, we show that even locations 
close to urban areas are enabling the discovery species not yet registered. Therefore, the growth of urbanization, 
agriculture and livestock in the Brazilian Cerrado had threatened these environments. Getting to know the biodiversity 
associated in the palm swamps areas is the first step to ensure the preservation of these environments. Establish 
measures to reduce the impacts on the environments and enabling the sustainable use of these areas are essential for 
the preservation of biodiversity of Odonata and other animal groups associated with the veredas, especially since they 
are already considered protected areas. 
 
Palavras-chave: Odonates, biological survey, records, Cerrado, palm swamps. 
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A proposta de utilização dos bioindicadores como ferramenta para avaliar a qualidade de água é importante para 
preservação de rios e lagos. Os macroinvertebrados bentônicos são adaptados a um conjunto de características físicas 
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e químicas, como temperatura, oxigênio, transparência, que estão relacionadas com o nível de preservação de 
condições ecológicas dos ecossistemas aquáticos. Alguns grupos de macroinvertebrados são sensíveis a alterações de 
origem humana, vivendo preferencialmente em trechos de rios minimamente alterados por lançamentos de esgotos e 
poluentes, assoreamento e desflorestamento de zonas riparias. Em outro extremo, há macroinvertebrados que são 
resistentes a alterações em parâmetros físicos e químicos de qualidade de água e sedimento, suportando situações 
adversas e desfavoráveis. O objetivo foi avaliar a qualidade da água através da mensuração de variáveis físicas, 
químicas e biológicas (levantamento da fauna bentônica) de corpos d’água lóticos nos municípios de Minas Novas e 
Capelinha, Minas Gerais, Brasil. Localizada na mesorregião Jequitinhonha, a bacia hidrográfica do Rio Araçuaí, abrange 
uma área de drenagem equivalente a 16.273 km², com população estimada em 311.000 habitantes. Para coleta de 
macroinvertebrados bentônicos a metodologia utilizada foi proposta pela EMBRAPA. As analises da água foram feitas 
in situ utilizando uma sonda multiparâmetros e para a análise granulométrica a norma utilizada foi NBR-7181/ABNT. 
Foram triados e identificados 3.245 indivíduos, sendo 28 taxa, distribuídos em três filos, quatro classes, oito ordens e 
vinte e seis famílias, nos meses de dezembro de 2015, fevereiro, abril e junho de 2016. Dentre a ordem Diptera, 
Chironomidae apresentou um total de 1.667 indivíduos e foram representativos em todos os pontos amostrados. 
Esses insetos habitam diversos tipos de ambientes aquáticos, lagos, lagoas, pântanos, riachos. Sua grande maioria 
consegue sobreviver em ambientes com pouco oxigênio. Organismos da ordem Diptera, possuem diferentes 
mecanismos de adaptação à respiração aquática, são capazes de explorar diversos recursos alimentares, possuem 
ciclos de vida curtos, tornando-os eficientes colonizadores. A ordem Coleoptera foi bastante representativa, com 90 
indivíduos, essa é a maior ordem de insetos em número total de espécies, sendo também abundante e diversa entre 
os macroinvertebrados de água doce. Segundo Esteves et al., (2011) algumas famílias como Gyrinidae e Hydrophilidae, 
apresentam todo o ciclo de vida na água. Ephemeroptera apresentou 117 organismos, segundo Callisto et al., (2001) e 
Ferreira et al., (2011) esses organismos são sensíveis as mudanças decorrentes das atividades humanas, e muitos 
gêneros são indicadores de boa qualidade de água. 
 
Palavras-chave: Bioindicadores, Macroinvertebrados. 
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A ordem Odonata é constituída por insetos que desempenham importantes funções ecológicas dentro dos 
ecossistemas aquáticos, pois: podem ser utilizados como bioindicadores em avaliação ambiental, são importantes 
predadores em ecossistemas aquáticos e organismos modelo para pesquisas comportamentais, ecológicas e 
evolutivas. São considerados importantes indicadores da qualidade dos ambientes aquáticos podendo serem usados 
como ferramenta para seleção e monitoramento de áreas para promover a conservação da biodiversidade. Neste 
trabalho o objetivo é verificar o efeito da integridade de habitat sobre a riqueza e abundância de Odonata de cinco 
afluentes do rio Itapecuru localizados no município de Caxias (MA). Com o uso de rede entomológica aérea foram 
coletados indivíduos adultos presentes em 100 metros do corpo d’água de cada área. O tempo de permanência em 
cada ponto de amostragem foi de uma hora com captura entre as 10:00 e as 15:00 hrs entre os meses de agosto a 
dezembro de 2016. Para testar o efeito da integridade de habitat sobre a abundância e riqueza de gêneros através de 
uma regressão linear. As identificações dos adultos foram realizadas ao nível taxonômico de gênero utilizando chaves 
especificas, Foram coletados 95 espécimes adultos de Odonata, dos quais 35 são pertencentes à subordem Zygoptera, 
sendo a família Coenagrionidae a mais representativa com 30 indivíduos seguida por Calopterygidae com quatro 
indivíduos, o gênero Acanthagrion sendo o mais representativo com 14 espécimes, seguido por Argia com sete e 
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Hetaerina com cinco indivíduos, a subordem Anisoptera apresentou 60 espécimes sendo Libelullidae a única 
identificada, onde o gênero Erythrodiplax, com 27 indivíduos, foi o que teve maior representatividade, seguido por 
Micrathyria com 17 e Perithemis com 12 indivíduos. A análise de regressão não mostrou efeito da integridade física do 
habitat sobre a abundância (R² = 0.575; p < 0,241) e riqueza (R² = 0,532; p = < 0,270), de gêneros de Odonata, isso 
pode ocorrer devido à baixa quantidade de amostras realizadas até o presente momento de pesquisa. 
 
Palavras-chave: Cerrado, insetos aquáticos, libélulas. 
 
Financiamento: IFMA. 
 
 

Estudo taxonômico dos Hydrocanthus Say (Coleoptera, Noteridae) do Brasil 
 

Bruno A.C. Guimarães1,2
 & Nelson Ferreira-Jr.1 

 
1
Laboratório de Entomologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caixa 

Postal: 68044, Rio de Janeiro, RJ, 21941-971, Brasil.  
2
Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas – Zoologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quinta 

da Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, 20940-040, Brasil. 
E-mails: brunoaguilar0044@gmail.com; nferrejr@gmail.com 

 
O gênero Hydrocanthus Say, 1823 é atualmente composto por 18 espécies, das quais 16 possuem distribuição 
Neotropical e cinco possuem distribuição Neártica. Entre as espécies Neotropicais, seis estão registradas para o Brasil: 
Hydrocanthus ancus Guignot, 1942; Hydrocanthus debilis Sharp, 1882; Hydrocanthus guignoti Young, 1985; 
Hydrocanthus levigatus (Brullé, 1837); Hydrocanthus sharpi Zimmermann, 1928 e Hydrocanthus socius Sahlberg R.F., 
1844. O gênero nunca foi revisado, tendo disponíveis para identificação de suas espécies somente as descrições 
originais, que em sua maioria são curtas e superficiais, e três chaves de identificação de espécies. Este trabalho 
possuiu como objetivos desenvolver o estudo taxonômico das espécies ocorrentes no Brasil, descrever possíveis 
espécies novas, realizar registros de ocorrência e mapear a área de distribuição das espécies. Para este trabalho, foram 
examinados 3.186 espécimes de diferentes espécies, entre eles espécimes-tipos ou fotografias de espécimes-tipos de 
14 espécies, oriundos de sete instituições nacionais e nove internacionais. Das 18 espécies nominais reconhecidas 
atualmente, foram aqui consideradas como válidas 15 espécies. Destas três espécies não consideradas válidas, 
Hydrocanthus paludimonstrus Miller K.B., 2001 e Hydrocanthus rubiginosus Guignot, 1942 foram consideradas 
sinônimos júniores de Hydrocanthus paraguayensis Zimmermann, 1928 e Hydrocanthus debilis, respectivamente, e 
Hydrocanthus fasciatus Steinheil, 1869 foi considerado um nomem dubium, visto que não foi possível determinar o seu 
status taxonômico e que seus tipos se encontram perdidos. Hydrocanthus paraguayensis foi registrado pela primeira 
vez no Brasil para os estados do Mato Grosso e Pará. Foram esclarecidas as identidades de Hydrocanthus levigatus, 
Hydrocanthus paraguayensis e Hydrocanthus sharpi. Por último, foram descritas três espécies novas: a primeira para a 
Colômbia, Costa Rica, Guiana, Panamá, Suriname, Venezuela e os estados brasileiros da Bahia, Ceará, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Roraima; a segunda para o Peru e a terceira para a Bolívia e Peru. Totalizando 18 espécies válidas para 
o gênero e oito registradas para o Brasil. 
 
Palavras-chave: Adephaga, região Neotropical, morfologia, novos registros, taxonomia. 
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Os insetos aquáticos são de grande importância ecológica, apresentando ampla diversidade de hábitos alimentares e 
estratégias adaptativas nos ecossistemas aquáticos, sendo também utilizados como bioindicadores no monitoramento 
da qualidade desses ecossistemas. Deste modo, este trabalho tem como objetivo primário estimar a riqueza e a 
abundância dos insetos aquáticos do rio Pantanari localizado nas porções média e baixa da microbacia hidrográfica do 
Pantanari, situada no Norte do Estado do Amapá. Além disso, é objetivo desse trabalho organizar uma coleção 
científica de referência de entomofauna aquática para uma região de fronteira. Visitas de reconhecimento aos 
ambientes lóticos aquáticos com observação de macrófitas aquáticas, folhas verdes ou em decomposição, galhos, 
raízes, pedras, rochas parcialmente submersas (considerados como substratos) e o levantamento dos insetos 
aquáticos, tanto nas formas imaturas (naiádes e/ou larvas e pupas) como adultas, estão sendo realizadas nos períodos 
de chuva e seca. Para as coletas dos exemplares, realizou-se varreduras no substrato no sentido contra a correnteza 
com redes em formato D e peneiras com 50 cm de diâmetro e malha de 4 mm, além de coleta manual com auxílio de 
pinças. Os pontos amostrados foram amplamente distribuídos ao longo dos transectos de 10m, excluindo áreas de 
maior profundidade. Foi registrado um total de 562 espécimes, pertencentes aos seguintes táxons: Simulium 
perflavum Roubaud, 1906, Simulium guianense s.l. Wise, 1911, Simulium oyapockense s.l. Floch & Abonnenc, 1946, 
Simulium quadrifidum Lutz, 1917, Simulium iracouboense Floch & Abonnenc, 1946 (Diptera: Simuliidae); Oxystigma 
Selys, 1862 (Megapodagrionidae), Aeschnosoma Selys, 1870 (Corduliidae); Epipleoneura Williamson, 1915 
(Protoneuridae), Perilestes Hagen in Selys, 1862 (Perilestidae) (Odonata); Simothraulopsis Demoulin, 1966, 
Ulmeritoides Traver, 1959, Needhamella Domíguez & Flowers, 1989, Hagenulopsis Ulmer, 1920 (Leptophlebiidae), 
Tricorythopsis Traver, 1958 (Leptohyphidae) (Ephemeroptera); Macrostemum Kolenati, 1859, Macronema Pictet, 1836 
(Hydropsychidae), Austrotinodes Schmid, 1955 (Ecnomidae), Polyplectropus Ulmer, 1905 (Polycentropodidae) 
(Trichoptera); Macrogynoplax Enderlein, 1909, Anacroneuria Klapálek, 1909 (Plecoptera: Perlidae); Corydalus affinis 
Burmeister, 1839 (Megaloptera: Corydalidae); Lethocerus Mayr, 1853 e Belostoma Latreille, 1807 (Belostomatidae), 
Ranatra Fabricius, 1790 (Nepidae) (Hemiptera). Outros grupos aquáticos também foram encontrados, como 
Gomphidae, Calopterygidae e Libellulidae (Odonata); Tipulidae (Diptera); Euthyplociidae e Baetidae (Ephemeroptera); 
e Naucoridae (Hemiptera). Estes dados são preliminares e inéditos de diversidade de organismos aquáticos de uma 
região de fronteira do Brasil com as Guianas, registrando táxons indicadores de qualidade de ambiente do grupo EPT, 
além de espécie de grande importância médica e veterinária para a Amazônia.  
 
Palavras-chave: Amazônia, diversidade, insetos aquáticos. 
 
Financiamento: CNPq, UNIFAP. 
 

 
Diversidade de Nepomorpha (Hemiptera: Heteroptera) do Estado do Rio de Janeiro 
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A infraordem Nepomorpha engloba os heterópteros considerados verdadeiramente aquáticos e reúne cerca de 2300 
espécies divididas em 11 famílias: Aphelocheiridae, Belostomatidae, Corixidae, Gelastocoridae, Helotrephidae, 
Naucoridae, Nepidae, Notonectidae, Ochteridae, Pleidae e Potamocoridae. Destas, apenas Aphelocheiridae não ocorre 
no Brasil. Das cerca de 300 espécies de Nepomorpha que ocorrem no país, 78 apresentam registro no Estado do Rio de 
Janeiro. Tais registros estão concentrados em 28 de seus 92 municípios, com grandes lacunas no Norte e Noroeste do 
Estado. A maior parte dos registros está concentrada na Região Metropolitana, provavelmente devido à proximidade 
dos centros de pesquisa e maior número de unidades de conservação. Com uma área de 5.370,3 km² e apenas 2,58% 
desta sendo protegida, a Região Noroeste Fluminense é aquela com menor número de espécies registradas, apenas 
uma. Seguem-se as regiões do Centro e Norte fluminenses, com mais áreas desprotegidas, suscetíveis ao impacto 
humano e consequente perda de biodiversidade. Com base nessa lacuna de distribuição, foram realizadas coletas nas 
seguintes unidades de conservação e proximidades: Parque Estadual da Serra da Concórdia (Valença e Vassouras); 
Parque Estadual do Desengano (Santa Maria Madalena, São Fidélis e Campos dos Goytacazes); Reserva Biológica União 
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(Rio das Ostras e Casimiro de Abreu); Reserva Biológica Federal do Tinguá (Nova Iguaçu); e nos municípios de Duas 
Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Natividade, Porciúncula, Sumidouro e Varre-sai. Em laboratório, o 
material foi triado e acondicionado em tubos de ensaio, em álcool etílico absoluto, e identificado com auxílio de 
microscópio estereoscópico e ocular milimetrada associada. As genitálias foram observadas em lâmina escavada com 
glicerina sob microscópio plano. Foram coletados aproximadamente 1000 espécimes, correspondendo a 9 famílias, 23 
gêneros e 54 espécies. Nove registros novos foram encontrados para o estado, incluindo os primeiros registros da 
família Ochteridae (Ochterus aeneifrons surinamensis Nieser, 1975) e dos gêneros Centrocorisa Lundblad, 1928 e 
Trichocorixa Kirkaldy, 1908 (Corixidae). Da família Notonectidae, Buenoa amnigenus (White, 1879) é encontrada mais 
comumente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas recentemente foi coletada em São Paulo e agora no Rio 
de Janeiro; B. pallipes (Fabricius, 1803), encontrada anteriormente no Amazonas e Pará, constitui novo registro para a 
Região Sudeste; B. mutabilis, Truxal, 1953 ocorre distribuída nos estados de Goiás e Minas Gerais, é registrada pela 
primeira vez no Rio de Janeiro; e Martarega nessimiani Barbosa & Rodrigues, 2013, recentemente descrita dos 
estados do Pará, Goiás e Minas Gerais, foi encontrada pela primeira vez depois de sua descrição, constituindo novo 
registro para o Rio de Janeiro. Finalmente, Ctenipocoris brasiliensis (De Carlo, 1968) (Naucoridae), encontrada no Pará 
e Mato Grosso, também constitui novo registro para a Região Sudeste. Além das espécies já conhecidas, uma espécie 
nova de Sigara foi encontrada no município de Santa Maria Madalena. O presente trabalho eleva de 79 para 88 o 
número de espécies registradas e expande o conhecimento da infraordem de 28 para 44 municípios do Rio de Janeiro. 
 
Palavras-chave: Mata Atlântica, percevejos aquáticos, unidades de conservação. 
 
Financiamento: CAPES, FAPERJ. 
 
 

Associação molecular de imaturos e adultos de Triplectides Kolenati, 1859 (Trichoptera: Leptoceridae) do Sudeste 
Brasileiro 

 
Ana L. Henriques-Oliveira, Jorge L. Nessimian & Daniela M. Takiya 
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Larvas de Trichoptera são comumente usadas em estudos de biomonitoramento de ambientes lóticos como 
indicadoras da qualidade da água. Apesar de sua grande abundância e importância nos ecossistemas aquáticos, 
poucas espécies de tricópteros do Brasil têm seus estágios larvares descritos. Triplectides Kolenati (Leptoceridae) é o 
gênero mais diverso dentre os Triplectidinae, com aproximadamente 70 espécies. Está distribuído na Região 
Neotropical, no Sudoeste da Ásia, sendo mais diverso na Oceania. No Brasil, Triplectides é representado por 
oitoespécies, e somente T. egleri Sattler, T. gracilis Burmeister e T. misionensis Holzenthal possuem suas larvas 
descritas. Embora, estudos recentes usando DNA barcode (sequências de citrocromo c oxidase subunidade I - COI) 
para associar adultos conhecidos com larvas desconhecidas de Trichoptera vêm sendo realizados em diversas partes 
do mundo, no Brasil esse tipo de estudo ainda é escasso. O objetivo deste trabalho foi associar adultos machos e 
larvas de Triplectides encontrados em áreas de Mata Atlântica e Cerrado do Sudeste do Brasil, e descrever as larvas 
associadas. Os adultos e larvas de Triplectides foram coletados em áreas preservadas da Mata Atlântica, Cerrado e 
Amazônia no Brasil, além desses, foram utilizados larvas e adultos de espécies do Chile e Peru. Os adultos foram 
coletados usando armadilhas de luz (Pensilvânia) ou de interceptação (Malaise) e as larvas foram coletadas 
manualmente dentro dos riachos. Foi realizada uma análise de neighbor-joining (NJ) com base nas distâncias par-a-par 
corrigidas pelo modelo Kimura-2-parâmetros (K2P) de 37 sequências de COI (478 bp) de Triplectides. As sequências 
foram alinhadas pelo programa Clustal W, sendo as diferenças K2P e a análise de neighbor-joining calculadas no 
programa MEGA 5.0. Foi seqüenciado o COI de 22 machos identificados como pertencentes a 11 espécies de 
Triplectides e 14 morfótipos de larvas. No geral, a distância intraespecífica máxima encontrada, baseada em 
comparações morfológicas de machos identificados como de mesma espécie e coletados na mesma região foi alta, 
como em T. gracilis da Serra da Canastra (10,7%) e T. cipo da Serra do Cipó (6,2%). No geral, as divergências 
interespecíficas dentro de Triplectides variaram entre 13,5% e 23,4%.Dessa forma, um limite baseado em distâncias 
genéticas do DNA barcode não pareceu útil quando usado sozinho para separação específica. No presente estudo, 
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essas distâncias associadas ao estudo morfológico permitiram a separação de 23 linhagens de Triplectides. Dentre 
essas linhagens, foram recuperadas quatro linhagens que incluíam machos morfologicamente identificados como T. 
gracilis que apresentaram altas distâncias entre elas (entre 0,04% a 14,5%) e não foram recuperadas como um grupo 
monofilético, sugerindo um complexo de espécies crípticas. Adicionalmente, dentre as linhagens observadas, outras 
quatro incluíram espécimes de machos e larvas. Essas larvas foram identificadas como T. cipo, T. ultimus, T. aff. ultimus 
e T. gracilis (de Foz do Iguaçu), estando as larvas da última espécie de acordo com a descrição prévia na 
literatura.Ainda são necessários mais estudos morfológicos e moleculares de indivíduos de diversas áreas e ambientes 
para maior confiabilidade dos resultados de associação obtidos. 
 
Palavras-chave: associação, associação molecular, DNA barcode, espécies crípticas, Leptoceridae, Triplectides. 
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Com o passar dos anos o homem causou diversas modificações nos ecossistemas aquáticos, levando ao desequilíbrio e 
a mudanças severas, o que resulta na redução da biodiversidade. Animais que dependem da integridade de habitat 
são os primeiros a sofrerem com tais ações. Os insetos são bastante utilizados como bioindicadores da qualidade 
ambiental, dentre eles as libélulas têm tido destaque nesses estudos. Odonata forma uma ordem de insetos muito 
vorazes quando adulto ou imaturo, pois se alimentam de quase tudo presente na água, prestando serviços de controle 
biológico de pragas que tem suas larvas aquáticas, fazem parte da cadeia alimentar e movimentam o fluxo de energia. 
A ordem possui pouco mais de seis mil espécies conhecidas. Considerando a importância ecológica do grupo verifica-
se a relevância do desenvolvimento de pesquisas ecológicas. O presente trabalho teve por objetivo levantar a fauna de 
Odonata imaturo de afluentes do rio Itapecuru, Caxias, Maranhão e verificar o efeito da integridade do hábitat sobre a 
abundância e riqueza de gêneros, testando a hipótese de que riachos mais preservados apresentam efeito positivo 
sobre a riqueza e abundância de Odonata. O levantamento foi realizado em cinco riachos afluentes do rio Itapecuru na 
região leste do estado, entre os meses de agosto a dezembro de 2016 durante o período de estiagem na região, entre 
as 10 horas e 14 horas. Em cada riacho foi demarcado um transecto de área fixa de 50 metros, para a coleta de 
imaturos foram utilizados rede entomológica em D (rapiché) de malha fina e peneiras, os imaturos foram conservados 
em frascos contendo álcool 70% e posteriormente em laboratório com o auxílio de esteromicroscópio e chaves 
taxonômicas específicas os imaturos foram identificados até o menor nível taxonômico possível. Em cada riacho foi 
aplicado o índice de integridade de hábitat (IIH) para analizar aspectos ambientais como: largura da vegetação ripária, 
padrão do uso da terra, preservação da mata ciliar, sedimentos no canal, dispositivo de retenção, leito do rio, 
estrutura do barranco, corredeiras, detritos e vegetação aquática. Foram coletados um total de 93 espécimes com 
riqueza observada de 18 gêneros, sendo Tramea o que obteve a maior abundância. Para testar o efeito da integridade 
do hábitat sobre a riqueza e abundância de Odonata foi utilizado o teste de regressão linear, verificando os 
pressupostos de homogeneidade e normalidade. Não houve efeito da integridade do hábitat (variando de 0,303 à 
0,684) sobre a abundância (R = 0,172; R² = 0,029 e p = 0,781) e nem sobre a riqueza (R = 0,240; R² = 0,058 e p = 0,696) 
da comunidade. Os resultados parciais diferem de outros trabalhos realizados devido a quantidade de amostras ainda 
serem baixas em relação as demais pesquisas, com o aumento na quantidade de amostras o IIH provavelmente terá 
efeito sobre a riqueza e abundância de imaturo. 
 
Palavras-chave: bioindicadores, insetos aquáticos, odonatofauna, riacho. 
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O uso de insetos aquáticos como indicadores da qualidade das águas e dos ecossistemas tem se difundido em todo o 
mundo. Os insetos são reconhecidamente afetados pelas condições ambientais e por apresentarem grupos bastante 
sensíveis a poluentes e outros tipos de estresse ambiental, permitem que sejam utilizados como indicadores da 
qualidade de água e sedimento. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade da água na bacia hidrográfica do Rio 
Almada através da identificação dos insetos aquáticos como bioindicadores em associação com a análise das variáveis 
ambientais e aplicação de métricas e índices bióticos. Foram realizadas quatro campanhas de coleta em seis pontos 
amostrais localizados sempre à montante ou à jusante das cidades. Os pontos de coleta contemplaram três municípios 
no estado da Bahia (Almadina, Coaraci e Itajuípe), todos inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Almada, no domínio da 
Mata Atlântica. Os insetos foram coletados utilizando rede “D” e identificados de acordo com a bibliografia adequada. 
Concomitantemente a coleta dos organismos foram realizadas medidas de variáveis ambientais (temperatura, 
condutividade elétrica, potencial hidrogeniônico - pH, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos - tds, turbidez, 
precipitação pluviométrica e vazão) e categorizada a qualidade do entorno (preservação da mata ciliar e grau de 
interferência antrópica). Os resultados foram submetidos a uma análise de correspondência canônica. Foram 
coletados 2315 indivíduos, distribuídos em oito ordens, 32 famílias e 56 gêneros, sendo utilizados para os cálculos dos 
índices bióticos para avaliação da qualidade da água. Os dados climatológicos indicaram períodos secos e uma vazão 
altamente reduzida. A caracterização limnológica demonstrou que a bacia sofre com diferentes impactos antrópicos, 
os quais causam alterações nas características físicas, químicas e biológicas, acarretando em uma distribuição espacial 
distinta dos parâmetros analisados. As variáveis mais significativas quanto à distribuição dos insetos aquáticos foram a 
turbidez e o entorno. As características de cada ponto foram consideradas como determinantes para a fauna 
encontrada, justificando a ausência de correlação espacial e temporal. Foi observada uma diminuição significativa na 
riqueza taxonômica e abundância de insetos à medida que se aproximava dos locais com maior atividade humana. A 
ausência de gradiente de poluição ao longo da bacia revela o efeito pontual das alterações locais e influência antrópica 
como fonte de degradação, com destaque para a remoção ou substituição da vegetação ripária. Os índices bióticos 
(BMWP e EPT) enfatizam a qualidade dos resultados e a importância dos insetos aquáticos como bioindicadores. Os 
índices se mostraram altos nos pontos onde o entorno apresenta maior qualidade ambiental enfatizando a relação 
entre o entorno e qualidade da água. O trabalho é inédito nesta região e fornece dados para futuros estudos e manejo 
adequado da bacia. Os resultados foram úteis para corroborar o conhecimento a respeito da influência dos fatores 
ambientais sobre a fauna de insetos aquáticos e a qualidade da água da bacia. O estudo confirma a aplicabilidade dos 
insetos aquáticos como importante fonte de informação quanto à qualidade do ambiente e considera importante a 
manutenção das matas ciliares oferecendo condições para maior diversidade de entomofauna e qualidade das águas. 
 
Palavras-chave: índices bióticos, insetos aquáticos, variáveis ambientais. 
 
Financiamento: CAPES 
 
 



 

 

IV
 S

IA
N

 5
9
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Riachos tropicais apresentam alta heterogeneidade e gradientes ambientais, que refletem na diversidade biológica. Há 
diversos grupos de insetos aquáticos que desempenham papel fundamental na fragmentação da liteira e na 
transferência de energia, principalmente nas nascentes (invertebrados fragmentadores e detritívoros). Por outro lado, 
outros grupos de organismos exercem influência em diversos níveis tróficos e no controle populacional (predadores) 
através da predação de indivíduos de outras ordens ou das mesmas às quais pertencem. Dessa forma, avaliamos se a 
diversidade de insetos aquáticos da categoria presa (todas guildas com exceção de predador) e predador é 
determinada pelos tipos de substratos ou por trechos no riacho (longitudinalmente), com a hipótese de que a 
diversidade de presa e predador seria mais determinada pelo tipo de substrato, partindo do pressuposto que toda 
comunidade necessita do substrato para forrageamento e/ou refúgio. O estudo foi realizado em três pontos (próximo 
à porção da nascente, intermediária e foz) de dois riachos no Leste de Mato Grosso no município de Nova Xavantina, 
no período seco (julho/2005) e chuvoso (dezembro/2004), onde foram retiradas em cada sítio amostral e período de 
coleta, cinco subamostras de raízes submersas, areia, cascalho fino, folhiço de remanso, folhiço de corredeira e rochas 
grandes e/ou matacões. Analisamos abundância e riqueza das ordens Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, 
Heteroptera e Odonata, gênero e/ou morfoespécies, através de GLM (Generalized Linear Models) e teste a posteriori e 
uma PERMANOVA para avaliar a composição de presas e predadores. O tipo de substrato foi o melhor determinante 
da diversidade de presa e predador. Os substratos determinam a estrutura dos hábitats, podendo regular as espécies e 
a sua diversidade ao longo do ambiente. No entanto, a retirada da vegetação ciliar influencia diretamente a 
composição dos substratos do leito, o que pode causar diminuição da diversidade de presa e predadores, já que a 
maior abundância e riqueza foram encontradas em substratos orgânicos alóctones. 
 
Palavras-chave: Insetos aquáticos, Liteira, Fragmentadores, Detritívoros, Cerrado-Amazônia. 
 
Financiamento: PROCAD, FIDIPEX / UNEMAT e CAPES. 
 

 
Uma nova espécie de Baetodes Needham & Murphy, 1924 (Ephemeroptera: Baetidae) do estado da Bahia, Brasil 
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O gênero Baetodes foi descrito por Needham & Murphy (1924) para agrupar duas novas espécies descobertas na 
época: Baetodes serratus Needham & Murphy, 1924 e uma outra nomeada apenas de “B. ninfa nº 1”. Desde a sua 
descrição original, o número de espécies de Baetodes aumentou para 41, distribuídas no continente americano, desde 
a Argentina até os Estados Unidos, o que faz desse gênero um dos mais ricos de Ephemeroptera na Região 
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Neotropical. Para o Brasil estão registradas nove espécies de Baetodes, com apenas uma ocorrência para a Bahia, i.e. 
Baetodes liviae Polegatto & Salles, 2008. O objetivo deste trabalho é apresentar a descrição uma nova espécie de 
Baetodes coletada no estado da Bahia. O material é proveniente de campanhas realizadas entre junho de 2015 e abril 
de 2016 no Parque Estadual da Serra do Condurú. Foram feitas cinco campanhas, adultos e ninfas foram obtidos com 
rede Surber e rede “D”, além de armadilhas de bandeja e lençol. Diagnose: Brânquias coxais: presentes, uma em cada 
coxa, simples. Tórax: pronoto com a margem elevada, tubérculos abdominais com direção oblíqua no ápice e formato 
arredondado. Mesonoto sem tubérculos. Metanoto com tubérculo de comprimento subigual ao tubérculo do 
segmento abdominal I. Tecas alares posteriores rudimentares. Esternitos torácicos sem protuberância medial. Glossa 
com 7 cerdas simples e finas, nenhuma cerda pectinada; labro tão largo quanto longo, margem distal com uma leve 
depressão medial, fileira subapical de cerdas com tamanhos diferentes, alternando, uma longa e uma curta; incisivos 
internos e externos da mandíbula esquerda com 8 dentículos; mandíbula direita com prosteca robusta com ápice 
pectinado reduzida a uma cerda dentada. A nova espécie não contém cerdas pectinadas na glossa, enquanto que em 
B. liviae, B. capixaba e B. curtus possuem cerdas pectinadas na glossa. Baetodes sp. nov. compartilha com as espécies 
mencionadas a paraglossa subretangular, com ápice curvado e truncado, 3 fileiras de cerdas pectinadas, ventralmente 
possui 1 cerda fina e simples próxima a base. Outra diferença da espécie nova de Baetodes está no labro, que é tão 
largo quanto longo, com uma leve depressão medial, sendo mais largo que longo para as outras três espécies 
supracitadas. Baetodes sp. nov. possui a mandíbula esquerda com 8 dentículos fortemente fusionados. Entre as três 
espécies analisadas, somente B. curtus tem o mesmo número de dentículos. Na mandíbula direita da espécie nova a 
prosteca é reduzida a um cerda dentada, diferente das outras espécies analisadas nas quais a prosteca é reduzida a 
uma cerda plumosa. 
 
Palavras-chave: distribuição, entomologia, insetos aquáticos, taxonomia. 
 
Financiamento: CAPES/UESC. 
 
 

Impactos da presença da barata-d’água Belostoma anurum (Hemiptera: Belostomatidae) na fisiologia oxidativa de 
alevinos de tilápia-do-nilo, Oreochromis niloticus 

 
Franciele M. Cruz1, William Chaves1, Gislaine A. Carvalho1, Jerusa M. Oliveira1, Ana Lúcia Salaro1 & Eugenio E. Oliveira1 

 
1
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, Brasil. 

E-mail: franciele.cruz@ufv.br 

 
Insetos aquáticos pertencentes à família Belostomatidae (Hemiptera: Heteroptera) são encontrados em ambientes 
lênticos ou lóticos, naturais ou artificiais, podendo atuar como predadores de pequenos peixes. Já se sabe que estes 
insetos causam reduções diretas de produção (por reduzir o número de alevinos) em tanques de piscicultura, mas 
ainda não se sabe se a sua presença pode alterar a fisiologia de suas presas, reduzindo as taxas de desenvolvimento 
das mesmas. Portanto, este estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar se a presença da barata-d’água Belostoma 
anurum impacta a fisiologia oxidativa de alevinos (i.e., pós-larvas) de tilápia-do-nilo, Oreochromis niloticus. Utilizaram-
se ninfas de 3º ínstar de B. anurum e alevinos de tilápia-do-nilo. Grupos de quatro ninfas de B. anurum foram 
colocados em aquários contendo 8 L de água e 40 alevinos de tilápia-do-nilo. Cada ninfa de B. anurum foi 
individualizada em um pote plásticos perfurado nas laterais e com o fundo trocado por uma organza, para assegurar 
que as mesmas ficassem constantemente em contato com a água dos aquários. Os aquários eram equipados com filtro 
biológico, aeração constante e mantidos em temperatura controlada (28 ± 2 ºC). No tratamento controle, alevinos se 
desenvolveram sem a presença das baratas-d’água. Foram utilizadas 14 repetições para cada tratamento. Durante 
todo o experimento (i.e., 60 dias), as ninfas de B. anurum foram alimentadas diariamente com duas pós-larvas de 
tilápia-do-nilo. A fisiologia oxidativa dos alevinos foi avaliada mediante a mensuração da atividade das enzimas 
superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa-S-transferase (GST). As concentrações de Óxido Nítrico (NO) e 
o produto da peroxidação lipídica Malondialdeido (MDA) também foram mensurados. Para isto, três alevinos de cada 
repetição foram anestesiados com óleo de cravo (400 mg/L) para a coleta das brânquias, que foram homogeneizadas 
em tampão fosfato e o sobrenadante utilizado para as análises. Os resultados obtidos demonstraram que não há 
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diferença significativa para a atividade das enzimas CAT e GST ou para as concentrações de NO e MDA entre os 
tratamentos controle e com predadores. Entretanto, houve um aumento na atividade da enzima SOD para o 
tratamento no qual havia a presença de B. anurum (P = 0,038). Embora nossos resultados não comprovem reduções 
no desenvolvimento dos alevinos, este aumento de SOD representa estresses oxidativos desencadeados pela presença 
do predador, uma vez que esta enzima catalisa a transformação de radicais livres (principalmente o radical superóxido 
O2

-) sintetizados mediante estresses fisiológicos em moléculas consideradas menos reativas (e.g., peróxido de 
hidrogênio). 
 
Palavras-chave: Entomologia aquática, percevejos predadores, interação inseto-peixe, estresse oxidativo, enzimas 
detoxificativas. 
 
Financiamento: FAPEMIG, CNPq, CAPES. 
 

 
Influência do tempo de condicionamento foliar na atividade alimentar de Triplectides sp. (Trichoptera, 

Leptoceridae) 
 

Cinthia Casotti¹, Walace Kiffer Jr¹., Larissa Costa¹ & Marcelo Moretti¹ 
 
¹Universidade Vila Velha – UVV, ES, Brasil. 
E-mail: cinthiacasotti@hotmail.com 
 
Invertebrados fragmentadores exibem preferência alimentar por detritos previamente condicionados. 
Adicionalmente, estudos recentes demonstram que a composição das assembleias de hifomicetos aquáticos nos 
detritos foliares em decomposição, podem refletir no comportamento alimentar das larvas e resultar em diferenças 
nas taxas de crescimento, produção de matéria orgânica particulada fina e sobrevivência. O objetivo deste trabalho foi 
investigar a estrutura e composição das assembleias de hifomicetos aquáticos associados aos detritos de Miconia 
chartacea em diferentes tempos de incubação e seus efeitos sobre o comportamento alimentar de larvas de 
Triplectides sp (Kolenati, 1859). Foi hipotetizado que as larvas irão exibir preferência pelos detritos de M. chartacea 
nos tempos de condicionamento com maior atividade reprodutiva e biomassa de hifomicetos aquáticos, resultando 
em maiores taxas de consumo e produção de matéria orgânica, crescimento e sobrevivência das larvas. Folhas de M. 
chartacea foram incubadas em sacos de detritos de malhas fina (0,5 mm) em diferentes tempos de condicionamento 
(T60, T45, T30, T15, T7) no córrego Macuco (Santa Leopoldina - ES). Discos foliares (14mm de diâmetro) foram 
retirados dos detritos e ofertadas de forma pareada às larvas em experimentos de preferência e de dieta 
monoespecífica a fim de avaliar o comportamento alimentar dos fragmentadores, adicionalmente foram realizadas 
análises físicas e químicas dos detritos em todos os tempos de condicionamento. As concentrações de nutrientes, 
fenóis e taninos diminuíram ao longo da incubação e a dureza dos detritos diminuiu significativamente (40%, p = 
0,006) no 45º dia. Todos os tempos de condicionamento foram consumidos nas combinações pareadas, entretanto as 
larvas exibiram preferência pelos discos condicionados durante 30 dias. Na dieta monoespecífica as taxas de consumo 
dos detritos T15 foram maiores que os demais tempos, enquanto os detritos T60 foram os menos consumidos. A taxa 
de produção de MOPF observadas nos tratamentos contendo discos T15 foram menores que os demais tratamentos. 
As larvas expostas aos discos com T7 e T15 dias de condicionamento exibiram maiores taxas de crescimento. A taxa de 
sobrevivência das larvas foi alta em todos os tratamentos (>88). Foram identificadas quatro conídios de hifomicetos 
aquátios: Lunulospora curvula, Anguillospora filiformis, Triscelophorus acuminatus e Heliscus submersus. Nossos 
resultados corroboram com a hipótese inicial, porém a participação dos hifomicetos aquáticos no processamento dos 
detritos aparentou ser mais importante para ocasionar modificações químicas e físicas, refletindo no comportamento 
alimentar das larvas de Triplectides sp. Nesse sentido, o condicionamento torna-se fundamental para a manutenção 
das taxas de consumo e transferência de energia nos ecossistemas aquáticos tropicais. 
 
Palavras-chave: macroinvertebrados bentônico, Inseto aquático, fragmentador, Hifomicetos aquáticos. 
 
Financimento: CAPES 
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Exotic Eucalyptus leaves are preferred over tougher native species but affect the growth and survival of insect 
shredders from Atlantic Forest streams (Brazil) 

 
Walace P. Kiffer Jr1, Flávio Mendes1, Cinthia Casotti1, Larissa Costa1 & Marcelo Moretti1 

 
1
University Vila Velha, Comissário José Dantas de Melo Street, nº 21, 29.102-770 Boa Vista, Vila Velha, ES, Brazil. 
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Exotic leaves may modify the role of invertebrate shredders in energy flow in tropical stream ecosystems. Herein, we 
evaluated the effect of Eucalyptus globulus leaves on the feeding activity, growth and survival of the larvae of 
Triplectides sp. Four native leaves that differ in chemistry and toughness (Hoffmannia dusenii, Miconia chartacea, 
Myrcia lineata and Styrax pohlii) and the exotic Eucalyptus globulus were used to determine food preferences and 
rates of consumption, fine particulate organic matter (FPOM) production, growth and survival of Triplectides sp. 
larvae, a Neotropical shredder characteristic from Atlantic forests streams. We hypothesized that the consumption 
rates of Eucalyptus leaves and their effects on the growth and survival of Triplectides sp. could be predicted by leaf 
chemistry and toughness. The larvae preferred to feed on soft leaves (H. dusenii and M. chartacea) independently of 
leaf chemistry. When such leaves were absent, they preferred E. globulus and did not consume the tough native leaves 
(M. lineata and S. pohlii). In monodietary experiments, leaf consumption and FPOM production differed among leaf 
species, and the values observed for the E. globulus treatments were intermediate between the soft and tough leaves. 
The larvae that fed on H. dusenii and M. chartacea grew constantly and had higher approximate digestibility, while 
those that fed on E. globulus lost biomass. Larval survival was higher in the H. dusenii, M. chartacea and S. pohlii 
treatments than in the E. globulus and M. lineata treatments. Although shredders were able to feed on E. globulus and 
preferred it over tough native leaves, the understanding of the effects of these leaves on the activity and abundance of 
detritivores seems to be more complex than what can be expected from leaf chemistry and toughness. In addition, our 
results suggest that leaf toughness is a determining factor for the behavior and activity of shredders in ecosystems 
where low-quality leaves are abundant, such as in several tropical streams. 
 
Palavras-chave: Eucalyptus globulus, feeding behavior, leaf characteristics, riparian zones, Triplectides sp. 
 
Financiamento: FAPES and CAPES. 
 
 
Efeito da qualidade foliar nas taxas de decomposição e a estrutura trófica das assembleias de invertebrados em um 

riacho Neotropical 
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Marcelo S. Moretti1 
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As zonas ripárias tropicais são ambientes bastante diversos que produzem uma grande quantidade de detritos 
orgânicos, com espécies de diferentes períodos de senescência e componentes químicos e estruturais. Por 
apresentarem estas características, as zonas ripárias são responsáveis pela disponibilidade de detritos foliares de 
diferentes qualidades sobre o substrato dos riachos. Em função dessa qualidade, algumas espécies vegetais podem ser 
mais atrativas para os invertebrados aquáticos, de forma que detritos de espécies diferentes podem apresentar 
assembleias de invertebrados associados com diferentes composições taxonômicas e estruturas tróficas. Dessa forma, 
os efeitos dos componentes estruturais e químicos de detritos foliares tropicais sobre as taxas de decomposição e a 
composição e estrutura trófica das assembleias de invertebrados associados foram avaliados utilizando quatro detritos 
nativos de Mata Atlântica i.e., Hoffmannia dusenii Standley, 1931, Miconia chartacea Triana, 1872, Myrcia lineata 
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(Otto Berg) Niedenzu, 1893 e Styrax pohlii (A. DC.) Miers, 1844 e um exótico, i.e., Eucalyptus globulus Labillardière, 
1799. Com isso, espera-se que os detritos de maior qualidade apresentem os maiores valores de abundância e 
biomassa de invertebrados fragmentadores e, consequentemente, as maiores taxas de decomposição. Estes detritos 
foram incubados em sacos de malha fina (0,5 mm) e grossa (10 mm) no riacho Banana, no município de Santa 
Leopoldina, sudeste do Brasil, onde quatro réplicas de cada tratamento foram retiradas após 3, 7, 15, 30, 45, 60, 120 e 
150 dias de incubação. Os coeficientes de decomposição foram comparados utilizando Análise de Covariância 
(ANCOVA). Para as análises das assembleias de invertebrados foram utilizadas Análise de Covariância (ANCOVA), 
análise de escalonamento multidimensional não métrica (NMDS), análise de similaridade (ANOSIM) e Análise de 
Variância (ANOVA). Os resultados sugerem que tanto a decomposição quando a estrutura trófica das assembleias foi 
afetada pelos componentes estruturais, principalmente pela dureza, mas não pelos componentes químicos dos 
detritos. Os detritos mais macios decompuseram de forma mais acelerada (H. dusenii: k = -0,032 dia-1; M. chartacea: k 
= -0,017 dia-1; E. globulus: k = -0,009 dia-1) com maior participação de fragmentadores (entre 24 e 98% da biomassa) 
enquanto os detritos mais duros (> 250g) decompuseram de forma lenta (S. pohlii: k = -0,003 dia-1; M. lineata: k = -
0,002 dia-1) e com baixa participação de fragmentadores (< 16%). Não foram encontradas evidências de que os 
componentes químicos dos detritos foliares possuem um papel principal na colonização, nem de que a atividade dos 
fragmentadores facilita a colonização por outros invertebrados. Porém, a estrutura física dos detritos pode dificultar a 
colonização por fragmentadores, que podem não consumir os detritos que apresentam elevada dureza foliar. Logo, os 
componentes estruturais, mas não os componentes químicos, afetam a estrutura trófica dos invertebrados associados 
aos detritos inibindo a colonização por fragmentadores, mas não alteram a composição taxonômica dos invertebrados 
associados. Por fim, a perda da variabilidade dos detritos nos acúmulos foliares sobre o leito de riachos florestados 
pode causar uma desestruturação das guildas tróficas, comprometendo principalmente os invertebrados 
fragmentadores. Logo, tanto a ciclagem de nutrientes quanto o fluxo de energia nesses ambientes pode ser 
comprometida, influenciando toda a teia alimentar.  
 
Palavras-chave: Biomassa de invertebrados, dureza foliar, Eucalyptus globulus, fragmentadores, química de detritos. 
 
Financiamento: FAPES. 
 
 
Índice preditivo baseado em filtros ambientais para o biomonitoramento de rios em bacias hidrográficas sem áreas 
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Monitoramentos biológicos geralmente baseiam-se na comparação entre a condição ecológica local e as condições 
pristinas. No entanto, em muitas regiões do mundo áreas pristinas (ou áreas de referência) são escassas ou 
inexistentes. Neste estudo, testamos o potencial da abordagem de filtros ambientais em atuar como base para o 
biomonitoramento de rios em regiões sem áreas de referência. Esta abordagem pressupõe que características 
ambientais selecionam potencial colonizadores, a partir de pool regional, com base nas características ecológicas 
(tolerâncias) possuídas por cada táxon. A abordagem foi desenvolvida 1) determinando do pool regional através de 
extenso banco de dados do bioma Mata Atlântica; 2) selecionando filtros ambientais (altitude, vegetação original e 
tipo de solo) considerados importante para a distribuição dos táxons; e 3) incluindo informações sobre tolerâncias e 
preferências ambientais dos insetos aquáticos em cada filtro ambiental. Com estas informações, determinamos o 
potencial natural de ocorrência de cada táxon em cada local (esperado), que foi utilizado para comparações com os 
táxons observados. Espera-se que o desvio entre observado e esperado aumente em consequência do aumento da 
degradação ambiental. Foram utilizados 146 rios para testar o desempenho do índice preditivo observado/esperado 
quanto a sua resposta, sensibilidade e precisão. Os resultados sugerem bom desempenho da abordagem como 
ferramenta de biomonitoramento. O índice desenvolvido respondeu ao gradiente de impacto, discriminando quatro 
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classes de impacto. A sensibilidade foi evidenciada através: 1) alta correlação (r = 0,74) com o eixo primeiro eixo da 
PCA composta por variáveis ambientais que refletem ao impacto antropogênico (protocolo de avaliação visual, 
amônia, nitrato, fósforo total); e 2) alta correlação (0,7 < r < 0,95) com os índices multimétricos específicos de cada 
bacia hidrográfica do estado. Embora a abordagem visasse predizer a fauna em regiões sem locais de referência, 
incluímos áreas de referência para testar a precisão da abordagem, que foi alta devido ao baixo desvio-padrão entre 
os valores das áreas de referência. Apesar do índice apresentar bom desempenho em nosso estudo, fazemos algumas 
considerações que podem ajudar a melhorar a sua sensibilidade e a de métodos semelhantes que estão sendo 
testados usando abordagens similares de filtros ambientais. 
 
Palavras-chave: Bioavaliação, condição de referência (RCA), insetos aquáticos, macroinvertebrados. 
 
Financiamento: CAPES. 
 
 

A new species of the Podonomus albinervis group (Diptera: Chironomidae: Podonominae) from Atlantic Forest, 
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Madicolous biotopes, characterized by a thin layer of water flowing over rocky surface, are known to harbor a peculiar 
and rare fauna, especially of insects, but only recently these habitats have been receiving attention in Brazil. The genus 
Podonomus, with 37 of the 42 described species occurring in Neotropical region, are especially concentrated in the 
Andean and Patagonian subregion. Species are cold-stenothermic and the larvae inhabit preferentially streams, brooks 
and madicolous biotopes. Podonomus pepinellii was thitherto the only known species from this genus in Brazil. This 
species is recorded for first-order streams and hygropetric habitats from mountain regions along Atlantic Forest. We 
describe a new species of Podonomus albinervis species group from Serra do Corvo Branco (1240 m a.s.l., Santa 
Catarina State, Brazil), based on male and female adults, and pupa. The immature specimens were collected in a film 
of water that seeped from a rocky wall. Pupae were reared in Petri dishes with moist substrate, and kept in thermally 
controlled condition (around 14ºC) in laboratory. In addition, adult males resting over the rock surface were also 
sampled in the field. The new species clearly belongs to P. albinervis group because subapical lobe of gonostylus is 
lacking and y and p setae are not conspicuous in male, and lateral processes of pupal abdominal segment VIII are 
curved larger than preceding ones. The P. albinervis group was comprised of eight Andean species. Podonomus sp. 
nov. males are very similar to P. regalis Brundin due to antennae with reduced setae, R1 swollen distally and 
gonostylus features but easily differs from it in body size (wing lengths: Podonomus sp. nov., 1.2-1.4 mm; P. regalis, 
1.9-2.0 mm), number of flagellomeres (9-10 in Podonomus sp. nov., 15 in P. regalis) and much shorter stalk across 
porous plate in pupal thoracic horn. The occurrence of Podonomus species in Brazil seems to be restricted to 
highlands, once most of the known Neotropical species are cold-adapted. This is the southernmost record of a 
Podonominae in Brazil.  
 
Chironomidae, hygropetric, neotropical, Podonomus. 
 
Financiamento: CNPq (proc. n. 141031/2013-1). 
 
 



 

 

IV
 S

IA
N

 6
5

 

The genus Xiphocentron (Xiphocentronidae: Trichoptera) in South America 
 

Albane Vilarino & Pitágoras C. Bispo 
 
Universidade de São Paulo, SP, Brasil. 

 
The Neotropical genus Xiphocentron Brauer, 1870 has 44 extant species being the largest of the pantropical family 
Xiphocentronidae Ross, 1949. As defined by Schmid in the family revision the genus has no clear synapomorphy being 
loosely defined and it is usually recognized most by the absence of the defining synapomorphies of other genera. 
Xiphocentron resembles very much the oriental Melanotrichia Ulmer, 1906, the differences of Xiphocentron was said 
the rounded wing apex and modified hind leg spurs, although many Xiphocentron lack these characters and they may 
be homoplastic. In the genitalia Melanotrichia has a comb-like projection on the inferior appendage, many 
Xiphocentron have a similar structure but not so developed as in Melanotrichia. So it is possible that Xiphocentron may 
not be a monophyletic group. Also, Xiphocentron was organized into five subgenera one of these Antillotrichia a 
wastebasket taxon that places species that not fit anywhere else. The genus diversity is centered in the Caribbean 
islands and Central America where all the five subgenera of Xiphocentron occurs, however until the present work 
there were very few records south to equator line (only two species to the north of Argentina and six to Brazil, all 
these in X. (Antillotrichia) subgenus). Adults of Xiphocentron are hardly collected on the light traps, so few studies on 
the genus were performed. Currently, we are doing a taxonomical and phylogenetic effort focused on the family, 
analyzing material from MZUSP, UFBA, UFMG, UFRJ and UFSC collections. The already analyzed material showed 15 
new Xiphocentron species from southern and southeastern Atlantic Forest (two of the species are from Santa Catarina 
state; two from Paraná state; one from São Paulo state, Intervales State Park; one from Minas Gerais state, Itatiaia 
National Park; eight from Rio de Janeiro state, Itatiaia, Tijuca and Serra dos Orgãos National Parks and one from 
Espírito Santo state). The species genitalia differentiate mainly by variations on the internal spines of the inferior 
appendage (that probably are under strong sexual selection) and also variations in size and on the shape of tergum IX. 
The wing of these species is different of the described by Schmid to X. (Antillotrichia) from Central America, with Sc 
not meeting R1 in the forewing, and also as noticed by Schmid the fork II is petiolate in the Atlantic Forest species 
what may indicate a different species group. In addition to these species, others potentially new species from Brazilian 
Cerrado and Peru are still being studied. The present study shows the current state of knowledge of the genus 
Xiphocentron in the South America showing the surveyed sites where the genus was recorded (now extending along all 
the Atlantic Forest, and also to the Cerrado), we also present the newly described species and discuss through 
characters available in the literature the questions about the phylogenetic placement of the genus and its subgenera. 
 
Palavras-chave: biodiversity, caddisflies, Neotropical, systematics, taxonomy. 
 
Financiamento: CNPQ 
 
 
Amostragem de insetos aquáticos associados à macrófitas no Açude Cachoeira II, Serra Talhada, Pernambuco, Brasil 
 

Amanda C. Silva¹, Taynã S. Oliveira², Cláudia H. C. Matos¹ & Carlos R. F. Oliveira¹ 
 
¹Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Campus Serra Talhada, Avenida Gregório Ferraz Nogueira, S/N, Bairro: José 
Tomé de Souza Ramos, 56909-535, Serra Talhada, PE, Brasil 
²Faculdade de Integração do Sertão (FIS), Rua João Luiz de Melo, 2110, Bairro: Tancredo Neves, 56909-205, Serra Talhada, PE, 
Brasil. 
E-mail: amanda7409@hotmail.com 

 
A necessidade de se conservar os recursos aquáticos continentais tem estimulado o desenvolvimento de pesquisas 
que apresentam ferramentas capazes de avaliar a qualidade dos corpos d’água e monitorar as alterações sofridas por 
esses ambientes em longo prazo. Dentre os métodos utilizados para este fim destaca-se o uso de indicadores 
biológicos, em especial de macroinvertebrados bentônicos, porque apresentam uma considerável diversidade de 
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espécies e são encontrados em quase todos os tipos de habitats de água doce, sob diferentes condições ambientais. 
No presente estudo, foi analisada a composição da comunidade de insetos aquáticos e semi-aquáticos associados às 
macrófitas Polygonum ferrugineum (Polygonaceae) e Egeria densa (Hydrocharitaceae) no Açude Cachoeira II, Serra 
Talhada, estado de Pernambuco, Brasil, inferindo sobre a possível utilização desses organismos em programas de 
biomonitoramento ambiental na região. As coletas procederam de forma mensal, no período de agosto a dezembro 
de 2016. Os insetos foram coletados junto à macrófitas com auxilio de rede entomológica aquática, em quatro pontos, 
com três réplicas para cada. As amostras foram fixadas em álcool 70%, triadas em peneira granulométrica (850 mm) e 
identificadas através de estereomicroscópio. Posteriormente, foram classificadas quanto aos grupos funcionais de 
alimentação, quanto à sensibilidade às condições ambientais (poluição) sendo aplicados os índices BMWP (Biological 
Monitoring Working Party) e ASPT (Average Score Per Taxon) a fim de demonstrar a qualidade da água. Ao longo do 
período foram amostrados 2001 exemplares, distribuídos em sete ordens e 22 famílias. Os Coleoptera (6 famílias), 
Hemiptera (5 famílias) e Diptera (4 famílias) foram os mais representativos, sendo Chironomidae mais abundante na 
maior parte dos pontos, seguida por Coenagrionidae. Destacaram-se os predadores e tolerantes, os quais são possíveis 
indicadores de alterações ambientais, por serem organismos que necessitam de menores concentrações de oxigênio 
dissolvido para sobrevivência. A presença e dominância de Chironomidae e Coenagrionidae podem ser justificadas 
pelo fato dessas famílias estarem entre as mais ricas e abundantes nos ecossistemas aquáticos continentais e por 
possuírem espécies sensíveis e tolerantes as perturbações, sendo, portanto, bons indicadores de atividade antrópica. 
A aplicação dos índices BMWP-ASPT caracterizou o ambiente com qualidade aceitável e presença de efeitos 
moderados de poluição. Portanto, os resultados obtidos neste estudo reforçam a importância da continuidade de 
pesquisas dessa natureza no açude Cachoeira II, de maneira a se estabelecer um programa de biomonitoramento 
deste corpo d’ água essencial ao abastecimento do município de Serra Talhada-PE.  
 
Palavras-chave: Biomonitoramento, entomofauna aquática, índice BMWP-ASPT. 
 
 

Detectabilidade de espécies de Odonata em floresta e campo natural de Cerrado, Goiás, Brasil 
 

Silvia L. Dutra & Mirian C. Almeida 
 
Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, TO, Brasil. 
E-mail: silviald@uft.edu.br 

 
Detectabilidade é a proporção da população percebida pelo observador, pode estar associada a conspicuidade da 
espécie ou às condições ambientais como complexidade ambiental. Baixa detectabilidade pode gerar falsas ausências 
prejudicando estimativas de riqueza e composição. Investigamos se a detectablilidade: i- está inversamente 
relacionada à complexidade ambiental. Florestas são mais complexas, apresentam mais extratos vegetais, número de 
poleiros e maior diversidade de hábitats no ambiente aquático, com incremento de galhos e folhas. ii- é diretamente 
ligada ao tamanho corporal, facilitando a visualização. Foram amostradas no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, 
Goiás, oito córregos conservados, cinco circundados por florestas e três por campo natural, através de procura ativa 
por uma hora com temperatura superior a 18oC, transecto de 100 m subdividido em 20 segmentos, com repetição de 
cinco dias. Através do modelo de ocupação de manchas (programa Presence 2.3) consideramos baixa detectabilidade 
valores inferiores a 0,5 e alta detectabilidade superiores a 0,75. A associação ao tamanho corporal avaliamos através 
de regressões logísticas; a composição através de análise discriminante (escores dois eixos). Foram coletadas 21 
espécies. A riqueza média estimada por dia em campo (6 espécies) foi metade da riqueza em mata (12 espécies). No 
entanto a riqueza acumulada em cinco dias foi semelhante nos dois ambientes (15 espécies). A composição diferiu 
entre campo e floresta (74% primeiro e 21% segundo eixo). Houve grande similaridade na composição dos córregos de 
campo, tanto entre os pontos amostrais quanto entre os diferentes dias amostrados. Em contraposição córregos 
florestados apresentaram baixa similaridade tanto entre locais amostrados como entre dias de amostragem. 
Corroborando a primeira hipótese, metade das espécies de floresta apresentaram baixa detectabilidade, enquanto 
isto ocorreu apenas para vinte e nove por cento das espécies de campo. No entanto esta relação não é explicada pelo 
tamanho corporal em nenhum dos ambientes, floresta (R = 0,019; p < 0,01), campo (R = 0,093; p < 0,01), rejeitando 
nossa segunda hipótese. Espécies com baixa detectabilidade em floresta eram pouco conspícuas, tinham pouca 
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capacidade de voo, exemplos: Perilestes solutus Williamson & Williamson, 1924 (D = 0,04 ± 0,04); Oxyagrion 
evanescens Calvert, 1909 (D = 0,04 ± 0,04); Oxyagrion impuctatum Calvert, 1909 (D = 0,44 ± 0,14) e Metaleptobasis 
selysi Santos, 1956 (D = 0,04 ± 0,04). Espécies de baixa detectabilidade em campo eram conspícuas e apresentam 
grande velocidade de deslocamento como Erythrodiplax fusca (Rambur, 1842) (D = 0,48 ± 0,17); Erythrodiplax juliana 
Ris, 1911 (D = 0,47 ± 0,13); Micrathyria stawiarskii Santos, 1953 (D = 0,07 ± 0,06) e Argia reclusa Selys, 1865 (D = 0,07 ± 
0,06). Espécies com alta detectabilidade num dos ambientes geralmente não eram amostrados noutro ou 
apresentavam baixa detectabilidade em função da baixa abundância. Exemplos: em floresta Mnesarete guttifera 
(Selys, 1873), Lestes dichrostigma Calvert, 1909, Argia mollis Hagen in Selys, 1865; em campo: Acanthagrion truncatum 
Selys, 1876; Erythrodiplax latimaculata Ris, 1911; Oxyagrion impuctatum Calvert, 1909; Oxyagrion microstigma Selys, 
1876. Devemos considerar aumentar o esforço amostral para ambientes com maior complexidade ambiental, 
composição pouco similar e com espécies pouco detectáveis, se o objetivo for inventariar as espécies. 
 
Palavras-chave: Composição, conspiquidade, mobilidade. 
 
Financiamento: UFG, PNCV. 
 
 

Influência do aporte de matéria orgânica nos acúmulos de detritos foliares e nas assembleias de invertebrados 
associados em riachos de Mata Atlântica 

 
Giuliano De Martin1,2, Walace P. Kiffer Jr1,2, Karoline V. Serpa1,2,3, Marianna X. Machado & Marcelo S. Moretti1,2 

 
1
Laboratory of Aquatic Insect Ecology, University of Vila Velha, Av. Comissário José Dantas de Melo 21, Vila Velha, ES, 29.102-920, 

Brazil 
2
Graduate Program in Ecosystem Ecology, University of Vila Velha, Vila Velha, ES, Brazil 

3
Graduate Program in Animal Biology, University Federal do Espírito Santo, ES, Brazil 

E-mail: giuliano_demartin@yahoo.com.br 

 
Os riachos de Mata Atlântica que drenam áreas preservadas recebem aportes de matéria orgânica durante todo o ano, 
pois apresentam uma vegetação ripária diversa e desenvolvida com variações sazonais no aporte de matéria orgânica 
podem influenciar a disponibilidade e a qualidade de detritos foliares em riachos e, consequentemente, a composição 
estrutural das assembleias de invertebrados aquáticos. Os objetivos deste trabalho foram (i) avaliar os efeitos da 
sazonalidade na entrada de matéria orgânica, e (ii) determinar a influência dos acúmulos de detritos foliares na 
estrutura das assembleias de invertebrados aquáticos. Foi hipotetizado que os aportes de matéria orgânica estariam 
relacionados positivamente com a pluviosidade, e que a estrutura e a presença de organismos fragmentadores nas 
assembleias de invertebrados aquáticos seriam influenciadas pela biomassa e riqueza de morfoespécies dos acúmulos 
de detritos foliares. Os maiores aportes foram observados durante o período chuvoso e uma correlação positiva entre 
os valores de aporte e pluviosidade foi encontrada. Os detritos foliares representaram 57% de toda a matéria orgânica 
dos aportes. No entanto, a composição taxonômica do aporte não diferiu entre as coletas e 6 táxons foram 
responsáveis por mais de 68% da biomassa encontrada. As assembleias de invertebrados também foram influenciadas 
pela pluviosidade e os menores valores de densidade, biomassa total, biomassa e proporção de fragmentadores foram 
observados durante período chuvoso. A composição dos acúmulos de detritos foliares (r = 0,08, p = 0,14) não 
influenciou a estrutura das assembleias. Os resultados obtidos demonstraram que o aporte vertical de matéria 
orgânica (18 ± 4 g m-2 mês-1 (maio e agosto) a 69 ± 10 g m-2 mês-1 (novembro), apresentando uma média anual de 39 ± 
8 g m-2 mês-1) no riacho estudado foi elevado durante todo o ano e foi diretamente relacionado com a pluviosidade (r 
= 0,79, p < 0,01). Ao contrário do que era esperado, a estrutura das assembleias de invertebrados parece ser mais 
influenciada pelas condições hidráulicas nos locais de retenção dos detritos que pela composição biomassa dos 
acúmulos. 
 
Palavras-chave: aporte vertical, vegetação ripária, invertebrados fragmentadores, sazonalidade, riachos tropicais. 
 
Financimento: FAPES e CNPq. 
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Percevejos aquáticos e semi-aquáticos (Heteroptera: Gerromorpha & Nepomorpha) da Serra da Mocidade, Roraima, 

Brasil 
 

Vanini Pereira Alecrim1, Karina Dias-Silva2 & Felipe Ferraz Figueiredo Moreira1 

 
1
Laboratório de Biodiversidade Entomológica, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz 

2
Faculdade de Ciências Biológicas, Campus de Altamira, Universidade Federal do Pará 

E-mail: ppmeiameiameia@gmail.com 

 
Percevejos (Hemiptera: Heteroptera) são um grupo de insetos mundialmente distribuído, com mais de 40.000 
espécies descritas. A grande maioria destas é terrestre, entretanto muitas outras são ligadas aos corpos de água. Das 
sete infraordens de Heteroptera, os percevejos verdadeiramente aquáticos constituem Nepomorpha, e as espécies 
primariamente semi-aquáticas pertencem a Gerromorpha. A fauna de percevejos aquáticos e semi-aquáticos do Brasil 
ainda é pobremente conhecida, especialmente nas regiões Nordeste e Norte. Das 216 espécies que sabidamente 
ocorrem na Região Norte, Pará e Amazonas possuem respectivamente 114 e 171 registros, enquanto apenas sete 
foram registradas em Roraima. Este estado é seccionado de forma aproximadamente longitudinal pelo Rio Branco, 
cuja bacia média-baixa está inserida num mosaico de cinco unidades de conservação federais com uma área contínua 
de 1,2 milhões de hectares. A mais ocidental e de mais difícil acesso delas é o Parque Nacional da Serra da Mocidade 
(PNSM), que estende-se por mais de 350 mil hectares dos municípios de Caracaraí (Roraima) e Barcelos (Amazonas). 
Poucas pesquisas sobre botânica foram realizadas na área do PNSM, geralmente como consequência de trabalhos de 
campo em unidades contíguas ou breves amostragens pontuais. Uma exceção é a Expedição Terra Incognita, que 
registrou mais de 300 espécies de plantas, sendo 36 inéditas para Roraima. A fauna do PNSM foi ainda menos 
explorada, sendo conhecida a partir de registros isolados e raros. A biota da área montanhosa do PNSM, entretanto, 
permanecia completamente inexplorada até muito recentemente. Tal área serrana é extremamente peculiar e isolada 
de outras cadeias próximas. Os espécimes aqui registrados foram coligidos entre 15/01/2016 e 15/02/2016 por uma 
expedição realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, Comando 
Militar da Amazônia e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As coletas de percevejos aquáticos 
foram realizadas de forma padronizada em dois pontos. Em cada ponto georreferenciado com uso de GPS, os animais 
foram coletados com peneira de mão em 100 m de três igarapés, divididos em 20 trechos de 5 m cada. Os espécimes 
foram fixados e preservados em etanol a 80% e enviados ao Laboratório de Biodiversidade Entomológica do Instituto 
Oswaldo Cruz para identificação. Até o momento, foi examinado um total de 1346 espécimes pertencentes às famílias 
Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae, Gerridae (Gerromorpha), Nepidae, Naucoridae e Notonectidae (Nepomorpha). 
Todos os registros de percevejos aquáticos para a Serra da Mocidade são inéditos e as seguintes espécies são 
registradas pela primeira vez no Estado de Roraima: Mesoveloidea williamsi Hungerford, 1929, Mesovelia amoena 
Uhler, 1894 (Mesoveliidae), Hydrometra guianana Hungerford & Evans, 1934 (Hydrometridae), Rhagovelia evidis 
Bacon, 1948, Paravelia bullialata Polhemus & Polhemus, 1984, P. conata (Hungerford, 1929), Stridulivelia tersa (Drake 
& Harris, 1941) e Microvelia ayacuchana Drake & Maldonado-Capriles, 1952 (Veliidae). Material adicional encontra-se 
em processo de identificação, correspondendo aos gêneros Rhagovelia Mayr, 1865, Oiovelia Drake & Maldonado-
Capriles, 1952, Paravelia Breddin, 1898, Stridulivelia Hungerford, 1929, Microvelia Westwood, 1834 (Veliidae), 
Cylindrostethus, Brachymetra, Tachygerris (Gerridae), Ranatra (Nepidae), Buenoa Kirkaldy, 1904, Martarega White, 
1879 e Notonecta Linnaeus, 1758 (Notonectidae). 
 
Palavras-chave: Amazônia, América do Sul, levantamento faunístico, Pantepui, taxonomia. 
 
Financiamento: CNPQ, FAPERJ, INPA, ICMBio, CMA, Grifa Filmes. 
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Descrição de nova espécie de Rhagovelia Mayr, 1865 (Heteroptera: Veliidae) da Venezuela 
 

Oséias M. Magalhães1 & Felipe F. F. Moreira1 

 
1
Laboratório de Biodiversidade Entomológica, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz 

E-mail: ppmeiameiameia@gmail.com 

 
Gerromorpha (Hemiptera: Heteroptera) é um grupo de percevejos predadores semi-aquáticos com importante papel 
nos ecossistemas de água doce. Apesar de não serem explorados do ponto de vista econômico, existem evidências de 
que determinados grupos podem ser utilizados no controle biológico de mosquitos vetores de doenças, de pragas 
agrícolas ou como potenciais indicadores de qualidade biológica de habitats aquáticos. Representantes da infraordem 
Gerromorpha são bem diversificados na aparência geral, muito distintos estruturalmente e seu habitat bidimensional 
os torna ideais para análises ecológicas e comportamentais. Dentre esses insetos, um dos grupos mais facilmente 
reconhecidos é o gênero Rhagovelia Mayr, 1865, devido ao leque plumoso que se origina no tarso mediano. Seus 
representantes são, de longe, o grupo dominante da fauna pleustônica em ambientes lóticos tropicais, especialmente 
aqueles de maior correnteza. A fauna neotropical de Rhagovelia, e de Gerromorpha como um todo, é relativamente 
bem conhecida, entretanto sabe-se da existência de mais de uma centena de espécies ainda não descritas. Tal fato, 
aliado à existência de enormes áreas geográficas subamostradas, torna os estudos taxonômicos e faunísticos sobre os 
percevejos semiaquáticos da América tropical urgentes. Indivíduos de uma espécie inédita do gênero foram coletados 
recentementeno Município de Gran Sabana, Estado de Bolívar, Venezuela. Os espécimes examinados foram 
depositados na Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. As descrições e medidas foram 
baseadas em cinco machos e cinco fêmeas seguindo os padrões estabelecidos na última revisão do gênero para a 
Região Neotropical. Todas as medidas foram tomadas em vista dorsal sob estereomicroscópio Leica MS5. Para 
obtenção de desenhos dos parâmeros e do próctiger foi utilizado estereomicroscópio Leica MS5 acoplado à câmara 
clara. Com os desenhos prontos foi feita vetorização no programa Corel DRAW X6. Fotografias digitais foram obtidas 
através de câmera acoplada ao estereomicroscópio Leica S8 APO, combinadas no software CombineZP e editadas no 
programa Adobe Photoshop CS6. A espécie nova assemelha-se a Rhagovelia williamsi Gould, 1931 e a Rhagovelia 
amazonensis Gould, 1931, com as quais compartilha a coloração geral laranja; trocânter posterior com pelo menos 
dois espinhos pequenos de tamanho subigual; fêmur posterior com dois espinhos na porção dorsal; tíbia posterior 
com pequenos espinhos de tamanho semelhante, além do esporão apical; e proepisterno sem dentículos pretos. Os 
machos da nova espécie são diagnosticados pelo comprimento do corpo de cerca de 4,50 mm; fêmur posterior com 
três espinhos curtos na fileira dorsal, seguidos por dois espinhos longos e robustos, mais seis espinhos subiguais na 
linha mediana; e pela forma do parâmero. 
 
Palavras-chave: Gerromorpha, Hemiptera, insetos aquáticos, taxonomia. 
 
Financimento: CNPq, FAPERJ, SRDA. 
 
 

Uma peculiar espécie nova de Phylloicus Müller, 1880 (Trichoptera: Calamoceratidae) do Rio de Janeiro, Brasil 
 

Bruna M Silva1, Leandro L Dumas1 & Jorge L Nessimian1 
 
1
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Laboratório de Entomologia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

Email: lldumas82@gmail.com 

 
Calamoceratidae é uma família cosmopolita constituída por um gênero fóssil monotípico Palaeocentropus placidus 
Sukatsheva & Jarzembowski, 2001 e aproximadamente 175 espécies existentes divididas em 8 gêneros: 
Anisocentropus McLachlan, 1863; Phylloicus Müller, 1880; Banyallarga Navás, 1916; Ganonema McLachlan, 1866; 
Ascalaphomerus Walker, 1852; Calamoceras Brauer, 1865; Georgium Fischer, 1964; e Heteroplectron McLachlan, 1871. 
Dois desses gêneros são endêmicos da Região Neotropical e foram recentemente revisados: Banyallarga, com 18 
espécies, e Phylloicus com 57 espécies. No Brasil ocorre apenas o gênero Phylloicus, representado por 23 espécies. 
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Desde o trabalho revisional do gênero apenas três espécies de Phylloicus foram descritas, todas para o Brasil: P. 
dumasi Santos & Nessimian, 2010, P. monneorum Dumas & Nessimian, 2010 e P. camargoi Quinteiro & Calor, 2011. 
Neste trabalho uma peculiar espécie nova de Phylloicus é descrita e ilustrada com base em espécimes coletados no 
Parque Estadual do Cunhambebe e Parque Nacional da Tijuca, ambos no estado do Rio de Janeiro. Os espécimes foram 
coletados usando armadilhas Malaise e preservados em etanol 96%. Para observação e ilustração das estruturas da 
genitália do macho, o abdome foi removido e macerado em solução de KOH 10%. Foram feitos esboços a lápis com 
auxílio de câmara lucida acoplada a um microscópio para posterior digitalização e vetorização. Foram obtidas 
fotografias utilizando câmera acoplada a estereomicroscópio, com sobreposições de focos, através do programa 
apropriado. O material será depositado na Coleção Entomológica Prof. José Alfredo Pinheiro Dutra, Instituto de 
Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A espécie nova assemelha-se a P. monneorum por aspectos da 
genitália masculina, como a forma geral do tergo X em vista dorsal e pela forma geral dos apêndices inferiores e pré-
anais em vista ventral. No entanto, Phylloicus sp. nov. difere pelo tergo X subtrapezoidal com o ápice em forma de 
bico, superfície apicoventral obtusa e superfície basoventral aguda, quando vistos lateralmente. Além disso, na 
espécie nova o harpago dos apêndices inferiores possuem ápice globoso e o esclerito falotremal tem forma de meia 
lua em vista dorsal, enquanto que em P. monneorum o harpago é cilíndrico apicalmente e o esclerito tem forma de 
ferradura. Phylloicus sp. nov. é única dentre as espécies do gênero devido aos lobos membranosos laterais nos 
segmentos abdominais IV-VII, às tíbias metatorácicas com uma fileira de cerdas e com reentrância na porção distal, 
além da coremata larga e longa, na pleura do segmento VII, com capacidade de projetar-se além do ápice da genitália. 
Tais características singulares podem refletir uma importante adaptação morfológica para auxiliar na dispersão de 
feromônios por parte dos machos, considerando a posição lateral das corematas abdominais. Desta forma, as pernas 
posteriores podem ser esfregadas contra a pleura abdominal, mesmo em voo, quando as pernas são voltadas para trás 
e posicionadas junto ao abdome. 
 
Palavras-chave: Coremata, Floresta Atlântica, taxonomia, Trichoptera. 
 
Financiamento: CNPQ, FAPERJ, CAPES. 
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DIA 30/03 (18:00-19:00) 
 
 

Biomonitoramento dos cursos d'água e avaliação da presença de bioindicadores de qualidade em córregos de 
cabeceira do Rio Jaguari, Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, São Paulo, Brasil 

 
Kathia C. Sonoda1, Mariana S.G.M. Silva1, Rafaele F. Zanesco1,2; Ricardo Figueiredo1; Marisa Nascimento1, Ana L. 

Marigo1 & Gino Zambon1 
 
1
Embrapa Meio Ambiente, Jaguariúna, SP, Brasil 

2
Uniararas. Araras, SP, Brasil 

E-mail: kathia.sonoda@embrapa.br 

 
Diante da importância estratégica das cabeceiras das bacias dos Rios Camanducaia e Jaguari, para a Bacia do Rio 
Piracicaba e para a manutenção do Sistema Cantareira no Estado de São Paulo, foi conduzida uma pesquisa para 
avaliar a qualidade e a quantidade da água visando a sustentabilidade das atividades produtivas no meio rural. A 
abordagem adotada nesta pesquisa considera que o estudo da qualidade e quantidade da água fluvial em microbacias 
hidrográficas (<1.000 ha) é uma ferramenta de grande utilidade para avaliar-se as condições de sustentabilidade das 
atividades produtivas no meio rural. Dentro deste contexto, portanto, o projeto teve como objetivo avaliar em última 
instância os efeitos do uso da terra sobre a hidrologia e biogeoquímica de microbacias dos Rios Camanducaia e Jaguari 
como apoio a gestão, uso racional e sustentável de seus recursos hídricos, proporcionando assim maior embasamento 
para o desenvolvimento rural no Sul de Minas Gerais. Os resultados aqui apresentados constituem um dos objetivos 
específicos do projeto que foi realizar o biomonitoramento das águas fluviais para avaliação da qualidade da água e do 
sedimento por meio de macroinvertebrados bioindicadores nas microbacias, sendo aqui apresentados os resultados 
referentes aos insetos. Para a seleção das microbacias foram realizadas reuniões e a partir de imagens de satélite, 
mapas, fotografias, dados de variáveis físicas e químicas previamente medidas e relatórios de viagem. Para coleta, 
foram selecionados três trechos de córregos situados em mata com elevado estado de conservação, vegetação ripária 
sob recuperação através de plantio de mudas de nativas e ausência de vegetação ripária devido à substituição por 
pastagem. A coleta foi realizada em trechos de 50 metros utilizando-se a rede de mão em D (malha 0,25 mm) devido à 
diversidade de habitats. Um total de 60 amostras foi coletado mensalmente, entre março e novembro de 2015, e 
acondicionadas em álcool 70%. No laboratório, as amostras foram devidamente lavadas e triadas. A identificação foi 
realizada em nível de família. Até o momento, foram processadas amostras de maio e setembro, permitindo comparar 
duas épocas climáticas diferentes, o início da estiagem e o final da mesma. Ao todo foram coletados 15.680 indivíduos, 
sendo que 70% em maio. Entretanto, as diferenças entre as assembleias foram mais pronunciadas em setembro, que 
se revelou melhor época para avaliar os efeitos da cobertura vegetal sobre os macroinvertebrados. Neste mês, no 
local conservado, também foram observadas maior presença de fragmentadores, maior quantidade de famílias 
dominantes e maior porcentagem de Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera (29%) em contraste ao córrego com 
pastagem (5,6%). Perlidae foi indicativo de ambiente com vegetação bem conservada. As amostras dos outros meses 
ainda estão em processamento, após a sua finalização serão realizadas análises estatísticas, inclusive com integração 
das variáveis da água e de uso do solo, para assim obtermos respostas mais profundas. 
 
Palavras-chave: EPT, insetos aquáticos, manejo, microbacia, vegetação ripária. 
 
Financiamento: EMBRAPA. 
 
 

Relação entre meso-habitat (remanso e corredeira) e a estrutura da comunidade 
 

Deise F. C. Santos1, Francine N. Souza2, Vinícius A. Silva3, Marciel E. Rodrigues4 & Rodolfo M. L. Silva4 
 



 

 

IV
 S

IA
N

 7
2

 

1PPG Sistemas Aquáticos Tropicais, Universidade Estadual de Santa Cruz, Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16, Rodovia 
BR 415 (Ilhéus/Itabuna), Brasil. 
2PPG Prodema, Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil. 
3PPG Zoologia, Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil. 
4Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil. 
E-mail: deisinhakzumba@gmail.com 

 
Os rios são ecossistemas que apresentam uma grande complexidade de habitats para os organismos aquáticos. Essa 
diversidade de habitats possui grande influência na diversidade de organismos que conseguem colonizar esses 
ambientes. A velocidade da correnteza e o tipo de substrato determinam, na grande maioria, a composição e 
diversidade de espécies. A heterogeneidade desses ambientes favorece a colonização de invertebrados, 
principalmente de insetos aquáticos, importantes componentes da cadeia alimentar e ciclagem de nutrientes destes 
sistemas. O objetivo desse trabalho foi avaliar se a riqueza, abundância e diversidade de grupos tróficos da 
entomofauna aquática são afetadas pelos diferentes tipos de meso-habitat (corredeira e remanso). Foram realizadas 
bimestralmente, três campanhas amostrais, em seis pontos da Bacia do Rio Tijuipe e Tijuipinho, no Estado da Bahia. Os 
organismos imaturos foram coletados em áreas de remanso e corredeira, com auxilio de uma rede “D” (com malha de 
500 µm), com esforço amostral de 40 minutos em cada ponto. O material retido na rede foi acondicionado em sacos 
plásticos, fixado em etanol 80% e levado ao Laboratório de Organismos Aquáticos (LOA) para triagem e identificação 
até o menor nível taxonômico possível. Foram calculados os valores de riqueza e abundância dos insetos presentes 
nos meso-habitas. A categorização funcional dos indivíduos foi de acordo com a metodologia proposta por Merritt e 
Cummins (1984; 1996). Foi realizado o teste paramétrico “t student” para verificar a existência de diferença 
significativa entre os tipos de ambiente quanto à riqueza e abundância de indivíduos e o teste não paramétrico Mann-
Whitney (teste U) entre os tipos de meso-habitas em função dos grupos funcionais. Foram coletados 1.329 indivíduos, 
413 no remanso, 916 na corredeira, distribuídos em oito ordens e 28 famílias. Somente Baetidae e Chironomidae 
apareceram em todos os pontos. O resultado do teste “t” mostrou que tanto a riqueza (p = 0,002) quanto à 
abundância de indivíduos (p = 0,05) sofrem efeito do tipo de meso-habitat, uma vez que, nos seis pontos amostrais, os 
dados de riqueza e abundância foram maiores no ambiente de corredeira. Com relação aos grupos tróficos, os 
coletores foram mais abundantes que os demais grupos funcionais, tanto no remanso (5 táxons e 344 indivíduos) 
quanto na corredeira (6 táxons e 704 indivíduos). O teste U apontou diferença significativa entre os ambientes e os 
grupos funcionais de alimentação, elucidando maior diversidade em ambientes de corredeira (p = 0,007). A 
preferência por ambientes de corredeira pode estar associada à maior diversidade de habitats que esses ambientes 
oferecem quando comparados aos ambientes de remanso. 
 
Palavras-chave: ambiente lótico, entomofauna, grupos funcionais tróficos. 
 

Financiamento: CAPES. 
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A predação é uma interação consumidor-recurso que pode alterar a estrutura das comunidades biológicas, bem como 
ter um impacto significativo sobre a mortalidade em muitas espécies. Nos ecossistemas aquáticos, muitos organismos 
têm grande capacidade de responder a estímulos derivados de predadores, especialmente através do seu 
comportamento, desenvolvendo estratégias para reduzir ou evitar o risco de predação, como a construção de abrigos 
para proteção. Estudos envolvendo interações bióticas entre predadores e detritívoros são raros e inconclusivos. 
Dessa forma, o objetivo deste experimento foi testar se o tipo de abrigo das larvas de Phylloicus sp. e Triplectides sp. 
influenciariam nas taxas de predação por um decápoda predador, Trichodactylus fluviatilis (Latreille, 1828). Foi 
hipotetizado que os indivíduos de T. fluviatilis irão preferir as larvas de Phylloicus sp., devido à facilidade de 
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manipulação e baixa resistência do tipo de abrigo. Para este experimento, 10 indivíduos de T. fluviatilis, 30 larvas de 
Triplectides sp. e 30 larvas de Phylloicus sp. foram coletadas no córrego Macuco (Santa Leopoldina) e transportados 
para laboratório. O experimento foi montado em aquários de acrílico com formato de “Y”, contendo um degrau em 
cada uma das duas extremidades mais curtas. De forma que, em uma extremidade contivesse 03 larvas de Phylloicus 
sp. e 03 larvas de Triplectides sp. na outra, onde o crustáceo tivesse livre acesso aos recursos alimentares. Não houve 
diferença na escolha das larvas pelos sexos dos crustáceos (ANOVA, p > 0.05). A taxa de sobrevivência das larvas de 
Triplectides sp. foi maior do que as de Phylloicus sp. (37.88 e 89.39 %, respectivamente) (log-rank test, p > 0,05). Após 
o experimento, foi observado que grande parte dos abrigos das larvas (Triplectides sp.) encontravam-se perfuradas, 
evidenciando a tentativa de predação pelos crustáceos. Os resultados obtidos corroboram com a hipótese proposta e 
evidenciam a preferência de T. fluviatilis por tricópteros que possuem abrigos com uma menor resistência. 
 
Palavras-chave: macroconsumidores, crustáceos dulcícolas, relações tróficas. 
 
Financiamento: FAPES. 
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Os simulídeos (Diptera: Simuliidae) são insetos incriminados como vetores de diversas doenças, cujos agentes 
etiológicos impactam a saúde humana e animal. Desempenham relevante função ecológica, considerando seu 
complexo ciclo de vida, com fases de imaturos em ambientes lóticos e fase adulta alada, sendo a fêmea hematófaga. 
Possuem ampla distribuição geográfica e são susceptíveis a ação antrópica, que altera sua dinâmica populacional, 
selecionando espécies oportunistas, em detrimento de outras mais sensíveis, com potencial uso no estudo de 
bioindicadores ambientais. Este projeto é uma iniciativa pioneira para o conhecimento da simuliofauna da região do 
Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB, a maior floresta protegida em área urbana do mundo, com 12.500 ha. 
Considerando a carência de estudos sobre a simuliofauna nas drenagens costeiras do Estado do Rio de Janeiro, se 
espera determinar a composição da simuliofauna nas cercanias do PEPB. Para tanto, foram definidos vinte pontos de 
captura em seu zoneamento ambiental, considerando as áreas urbana, de amortecimento e de conservação, onde 
foram coligidos imaturos de simulídeos em coletas mensais, por período de um ano. Foram registrados dados bióticos 
e abióticos, características dos criadouros e coletadas informações meteorológicas, integrados em uma matriz de 
dados. Foram realizadas análises estatísticas de diversidade biológica por zoneamento e vertentes, e análise fatorial 
multivariada, para identificação de fatores ecológicos determinantes nos padrões de distribuição, sazonalidade, 
riqueza e abundância da fauna na área de estudo, ao longo do gradiente hipsométrico de suas principais bacias 
hidrográficas. Foram coletados e triados cerca de 60 mil espécimes, entre larvas e pupas. Os adultos foram obtidos em 
laboratório, após emersão de pupas coletadas nos criadouros. Foram identificados 42.533 exemplares, relacionados a 
dois gêneros, quatro subgêneros e 19 espécies válidas, a saber: Lutzsimulium hirticosta Lutz, 1909, Simulium 
anamariae Vulcano, 1962, S. botulibranchium Lutz, 1910, S. brachycladum Lutz in Pinto, 1932, S. clavibranchium Lutz, 
1910, S. distinctum Lutz, 1910, S. empascae Py-Daniel, 1988, S. inaequale Patterson & Shannon, 1927, S. incrustatum 
Lutz, 1910, S. limbatum Knab, 1915, S. lobatoi Luna Dias et al., 2004, S. perflavum Roubaud, 1906, S. pertinax Kollar, 
1832, S. rubrithorax Lutz, 1909, S. scutistriatum Lutz, 1909, S. spinibranchium Lutz, 1910, S. subnigrum Lutz, 1910, S. 
subpallidum Lutz, 1910 e S. travassosi D’Andretta & D’Andretta, 1947. Destas espécies, dez representam novos 
registros de Simuliidae para o município do Rio de Janeiro, sendo S. lobatoi um novo registro da família para a região 
Sudeste do Brasil. Parte do material coletado está depositado na Coleção de Simulídeos do IOC– CSIOC, perfazendo 
1.517 lotes, disponíveis para consulta na página eletrônica da coleção, ou na rede SpeciesLink. 
 
Palavras-chave: biodiversidade, ecologia, Mata Atlântica, Parque Estadual da Pedra Branca, Simuliidae. 
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Quem são as espécies brasileiras do grupo Rhionaeschna punctata Martin (Odonata: Aeshnidae)? Uma análise do 
status taxonômico do grupo R. punctata 
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Rhionaeschna Förster, 1909 é o gênero mais rico de Aeshnidae nas Américas, com 42 espécies, sendo algumas de 
difícil determinação, como as pertencentes ao grupo Rhionaeschna punctata (Martin, 1908). Proposto principalmente 
devido à forma singular dos apêndices caudais dos machos (cercos com ápices robustos e curvados ventralmente), 
originalmente incluiu três espécies exclusivas de cadeias montanhosas das regiões Sudeste e Sul do Brasil, viz. R. 
punctata (Martin, 1908), R. decessus (Calvert, 1953) e R. eduardoi (Machado, 1985). No conceito atual, R. punctata 
sensu lato, reúne um grupo de dez espécies com distribuição disjunta, registradas no noroeste da América do Sul e nas 
regiões Sudeste e Sul do Brasil, entre elas R. itatiaia (Carvalho & Salgado, 2004) e R. serrana (Carvalho & Salgado, 
2004), endêmicas das Serras da Mantiqueira e do Mar. As espécies registradas no Brasil são de difícil determinação 
devido às ambiguidades das descrições originais e a sobreposição de caracteres diagnósticos, impossibilitando uma 
identificação inequívoca das espécies. O presente estudo tem como objetivo apresentar uma revisão crítica do 
conhecimento atual sobre a taxonomia, nomenclatura e distribuição das espécies brasileiras do grupo R. punctata 
sensu stricto como etapa fundamental para uma revisão taxonômica completa. Foi realizado um estudo da literatura, 
dos registros de ocorrência e de material depositado nas coleções do Museu Nacional e Instituto de Biologia, 
Universidade Federal do Rio do Janeiro, Rio de Janeiro. Foi elaborada uma base de dados eletrônica catalográfica 
contendo o histórico taxonômico e os registros de ocorrência para cada espécie e um banco de imagens de 
exemplares das séries-tipo de quatro dos cinco nomes atualmente válidos, ou seja, R. eduardoi, R. Itatiaia, R. punctata 
e R. serrana, foi produzida. Com base neste estudo preliminar foi possível observar grande polimorfismo em 
espécimes associados a R. punctata provenientes de todos os estados da região Sudeste e do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, o qual pode incluir R. itatiaia. Neste contexto R. itatiaia, originalmente descrita dos estados do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, pode corresponder a um sinônimo júnior de R. punctata. A enigmática R. decessus descrita a 
partir de um único macho, proveniente do Rio de Janeiro (holótipo considerado perdido), apresenta sobreposição de 
caracteres com R. serrana, a exceção da ausência de espinhos na lâmina anterior, condição questionável. 
Originalmente também descrita do Rio de Janeiro, R. serrana pode representar um sinônimo júnior de R. decessus. 
Finalmente, R. eduardoi embora mereça atenção do ponto de vista nomenclatório, parece ser a espécie menos 
controversa, com ocorrência restrita a Minas Gerais. Recente registro para essa espécie para o Rio Grande do Sul deve 
ser investigado. Nesse contexto, as espécies brasileiras do grupo R. punctata (sensu stricto) constituem um estudo 
desafiador e estimulante que merece considerável atenção. Uma revisão taxonômica integrativa dessas espécies, 
utilizando análises morfométricas está em desenvolvimento, contendo uma ampla amostragem e reavaliação dos 
caracteres diagnósticos. Espera-se que obter diagnoses mais robustas que permitam identificar inequivocamente os 
táxons envolvidos. 
 
Palavras-chave: Aeshnini, Anisoptera, complexo de espécies, libélulas, Serra da Mantiqueira. 
 
Financiamento: CNPq. 
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New species and records of Achoropsyche Holzenthal, 1984 (Trichoptera: Leptoceridae) from Brazil 
 

Everton S. Dias1,2, Adolfo R. Calor3 & Pitágoras C. Bispo1,3 

 
1
PPG em Entomologia, Departamento de Biologia, FFCLRP, Universidade de São Paulo, Av. dos Bandeirantes, 3900, Monte Alegre, 

CEP 14040-901, Ribeirão Preto, SP, Brazil. 
2
Laboratório de Biologia Aquática, Departamento de Ciências Biológicas, FCL, Universidade Estadual Paulista, Av. Dom Antônio, 

2100 - Parque Universitário 19806-900, Assis, SP, Brazil. 
3
Laboratório de Entomologia Aquática, PPG Diversidade Animal, IB, Universidade Federal da Bahia, Rua Barão de Geremoabo, 147, 

campus Ondina, CEP 40170-290, Salvador, BA, Brazil. 
E-mail: dias.everton.s@gmail.com 

 
Leptoceridae is the second largest family of Trichoptera with 2,060 described species worldwide divided into 48 
genera. In the Neotropical Region there are 224 species recorded. In Brazil there are 74 recorded species in nine 
genera. Among the Neotropical leptocerids, the endemic and monotypic genus Achoropsyche was erected in 1984. The 
only known species (A. duodocimpunctatus) has been recorded in all dominion of Brazilian and Chacoan subregions. In 
Brazil, there are records in Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Para, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo. In the last 32 years, no other species have been described. Here, we 
described three new species and present new records of Achoropsyche from Brazil. The specimens were collected in 
three sites (Varzedo (BA), Mâncio Lima (AC) and Ribeirão Cascalheiras (MT)), using UV Light Pan traps and preserved in 
alcohol 80%. Genitalia were removed and cleared using a 10% KOH solution and stored in microvials containing 
glycerin. Sketches were made using a microscope with a camera lucida. These sketches were used as templates for the 
final drawings using the software Adobe Illustrator CS 5. Achoropsyche n. sp. 1 differs from its congeners by ten dark 
brown spots in the forewing; phallus long, apical phallicata twice longer than paramere in lateral view; paramere 
robust with 3 setae in the apex in lateral view. Inferior appendages very robust in ventral view; segment IX process 
constrict in the apex in dorsal view. This species is distributed in region of Ribeirão Cascalheiras (MT). Achoropsyche n. 
sp. 2 differs from its congeners by nine dark brown spots in the forewing; segment X with apex truncated in dorsal 
view; process of segment IX long and narrow in lateral; paramere long with one setae on apex. This species is 
distributed in region of Varzedo (BA). Achoropsyche n. sp. 3 differs from its congeners by medial process of inferior 
appendage very long in ventral view; apex process of segment IX subtriangular in dorsal view; phallobase well 
developed in lateral view; phallicata apical inferior margin slightly enlarged in lateral view; segment X with apex 
truncated in dorsal view. This species is distributed in region of Mâncio Lima (AC). Now, Achoropsyche present four 
species, three new species described here more the type species. Additionally, new records of the genus are presented 
to Acre and Mato Grosso State. 
 
Palavras-chave: caddisflies, biodiversity, Leptocerinae, Neotropical region, taxonomy. 
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Backswimmers (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha: Notonectidae) are aquatic insects capable of locomoting in the 
water column of a wide variety of freshwater habitats. These locomotory abilities favor these insects to prey on 
immature phases (i.e., larvae and pupae) of mosquitoes, contributing to their role as mosquito biocontrol agents. 
Furthermore, the backswimmers are well known through their abilities of being the first colonizers of aquatic habitats 
and also being able of preying on immature fishes and frogs. Thus, this study was conducted aiming to evaluate the 
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abilities of the backwimmers Buenoa amnigenus to prey on larvae of the mosquitoes Aedes aegiptyi (Linnaeus, 1762) 
(Diptera: Culicidade). Prior to the bioassays, specimens of Buenoa spp. collected in fish-farm installations at the 
Federal University of Viçosa (UFV, Viçosa, MG, Brazil, 20°45′ S, 42°52′ W) were taken to the laboratory for taxonomical 
identification. The species identification was performed using a male-specific key for the genus Buenoa. Once 
identified, B. amnigenus adults were kept in bekers with 500 mL of distilled water (acclimation) for 24h. After this 
period, the predators were placed individually in glass vials containing 100 mL of distilled water and fourth instar 
larvae (L4) of A. aegypti. We used three larvae densities (i.e., 3, 6 and 9 larvae) and evaluated the number of preyed 
larvae at 40 min intervals for 6 h. The larvae density was restored at each evaluation. Fifteen repetitions (i.e, the 
individual abilities of B. amnigenus adults) were evaluated for each treatment (i.e., density). The number of A. aegypti 
larvae preyed by B. amnigenus adults was subjected to repeated-measures ANOVA for each density. No significant 
differences were observed in the repeated-measures ANOVA for the number of preyed larvae among the densities 
(F(1,2) = 0,81; P = 0,44), although the predators preyed significant (F(8,92) = 15,52; P < 0,0001) less larvae over time. The 
mean number of preyed larvae was 0.63 ± 0.09 in the 1st evaluation and 0.04 ± 0.03 in the 9th evaluation. Although 
further experiments need to be conducted before drawing firm conclusion, our findings suggest that the abilities of B. 
amnigenus adults in preying A. aegypti fourth instar larvae independ of the quantity of larvae. 
 
Palavras-chave: aquatic entomology, mosquito control agents, predation behavior. 
 
Financiamento: CAPES, FAPEMIG, CNPq. 
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Sisyridae is a worldwide family and it represents the only exclusively aquatic family of Neuroptera in Brazil. The 
association of the larvae with freshwater sponge (Porifera: Spongillidae) is a remarkable characteristic of this family. It 
comprises four extant genera: Sisyra Burmeister, 1839, Sisyborina Montserrat, 1982, Sisyrina Banks, 1939 and Climacia 
McLachlan, 1869. Currently 19 species of Sisyridae are recorded from Brazil and Climacia is the second most diverse 
genus of Sisyridae, with 21 species described, being 13 recorded to Brazil. Climacia basalis Banks, 1913 is a very 
controversial species of this genus, due to the use of the same name for two species descriptions. Climacia basalis was 
first described from Bartica, British Guiana, by Banks, based only on female specimens. Later, another new species, 
also called C. basalis, was described based only on female from Corumbá, Mato Grosso – Brazil, by Navás (1933). In 
2005, a new name, C. desordenata Monserrat, 2005, was assigned to Navás species, assuming that it was a different 
species from C. basalis Banks. The male of C. desordenata was described and its genitalia was illustrated. Recently, C. 
desordenata was considered junior synonymy of C. basalis Banks, due to the unknown male of C. basalis Banks to 
compare. In this research, males and females of C. basalis Banks were found, allowing a comparison of it with its 
recent junior synonymy. In addition, some female specimens with wings color patterns similar to C. desordenata were 
also found. Samples were collected using a Pennsylvania light trap throughout Rio Doce basin, in the North of Espírito 
Santo State – Brazil, between 2014 and 2015, with altitudes ranging from 0 to 50m. Wings of one female from each 
species were dissected and fixed on a slide with Euparal®. The specimens were identified through external 
morphological features of adults. Our specimens of C. basalis, represented by males and females, agree with Banks 
(1913) original description. The male found has abdominal segments very lightly sclerotized. Eighth segment longer 
ventrally with numerous setae ventrally. Ninth segment shorter than eighth, with long dentigerous-based setae 
postero ventrally. 10th tergite (ectoproct) apex rounded, pointed dorsally, with numerous long dentigerous-based 
setae. Gonarcal complex with four setae ventrally and parameres tip angled dorsally. In the forewing, there are one 
streak at the radial sector, spots at longitudinal veins, a small streak in the anal sector and there is no dark brown 
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streak along the subcostal vein. Otherwise, forewing of C. desordenata has a dark brown streak along the subcostal 
vein, one at the radial sector and a large and dark one in the anal sector. Both longitudinal and transversal veins are 
darker with no spots. Importantly, the male genitalia of C. basalis is different from the male genitalia described and 
illustrated for C. desordenata. Therefore, we do not discard that C. desordenata is a valid species; however, more 
information about these species is required before any taxonomic decision. 
 
Palavras-chave: C. desordenata, description, genitalia, synonymy. 
 
Financiamento: FAPES 
 
 

Análise filogenética de Tupiperla Froehlich, 1969 (Plecoptera: Gripopterygidae) baseada em dados moleculares 
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Tupiperla Froehlich, 1969 inclui 16 espécies distribuídas entre a região nordeste da Argentina, Uruguai, Paraguai até as 
regiões montanhosas do Centro e Sul até a Bahia no Brasil. O gênero é caracterizado pelo pronoto mais estreito que a 
cabeça; espinho ventral no fêmur em adultos e ninfas; perda das veias transversas no pterostigma; perda de epiprocto 
esclerosado nos machos; e extensão do tergo X dos machos terminando em dois dentes separados. Na Região 
Neotropical, trabalhos utilizando dados moleculares de Plecoptera são recentes e apenas o gene mitocondrial COI foi 
utilizado para associação entre ninfas e adultos. O presente trabalho realizou uma análise filogenética preliminar de 
Tupiperla baseado em sequências de DNA de seis marcadores moleculares, sendo quatro ribossomais (12S, 16S, 18S e 
28S), um nuclear (H3) e um mitocondrial (COI). Os exemplares analisados foram coletados e mantidos em álcool etílico 
absoluto e serão depositados na Coleção Entomológica Prof. José Alfredo Pinheiro Dutra (DZRJ). Foram utilizados 
como táxons terminais espécies dos gêneros Tupiperla (n = 14), Guaranyperla Froehlich, 2001 (n = 1), Gripopteryx 
Pictet, 1841 (n = 2) e Paragripopteryx Enderlein, 1909 (n = 2). O grupo externo foi composto por espécies de 
Eustheniidae (Eusthenia costalis Banks, 1913) e de subfamílias de Gripopterygidae: Antarctoperla sp., Pelurgoperla 
personata Illies, 1963 e Zelandobius sp. (Antarctoperlinae), Dinotoperla serricauda Kimmins, 1951 (Dinotoperlinae), 
Claudioperla sp. e Limnoperla sp. (Gripopteryginae), Cardioperla sp. e Leptoperla sp. (Leptoperlinae), Zelandoperla 
agnetis McLellan, 1967 (Zelandoperlinae). Todas as sequências dos táxons do grupo externo foram retiradas do 
Genbank. As sequências foram alinhadas utilizando o ClustalW no programa MEGA 7.0 e para a análise de todos os 
genes, os alinhamentos obtidos foram concatenados em uma única matriz. A análise de parcimônia foi realizada no 
PAUP* 4.0 e a inferência bayesiana no programa MrBayes 3.2.6. A escolha dos modelos de substituição molecular para 
cada marcador foi feita usando o critério de informação de Akaike no programa jModelTest 2.0. Em ambas as análises, 
parcimônia e inferência Bayesiana, o monofiletismo de Gripopteryginae não é sustentado devido ao posicionamento 
de Claudioperla junto às demais subfamílias de Gripopterygidae. Tupiperla, Paragripopteryx, Gripopteryx e 
Guaranyperla formaram um grupo monofilético, porém ainda não há resolução para o relacionamento entre as 
espécies desses gêneros. Dentre esses gêneros, Tupiperla não foi recuperado como monofilético devido ao 
posicionamento de T. barbosai Avelino-Capistrano & Nessimian, 2013 como grupo-irmão de Guaranyperla com 
elevado suporte de bootstrap. Dentro de Tupiperla dois clados foram recuperados em ambas as análises, o primeiro 
formado por Tupiperla sp. nov. 1, T. umbya Froehlich, 1998 e T. tessellata (Brauer, 1868) e o segundo por T. oliverai 
Froehlich, 1998, T. missionera Froehlich, 2002 e T. eleonore Froehlich, 1994. Na análise de parcimônia, outras espécies 
de Tupiperla foram recuperadas, com baixo suporte, como proximamente relacionadas com outros gêneros, por 
exemplo, T. gracilis (Burmeister, 1839), T. oliverai, T. missionera e T. eleonore como mais relacionadas às espécies de 
Gripopteryx e T. flinti Froehlich, 2002 e Tupiperla sp. nov. 2 à Paragripopteryx. O presente resultado sugere uma 
necessidade de análises filogenéticas mais robustas com foco nesses gêneros de Gripopteryginae a fim de testar a 
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classificação atual. Espera-se que os marcadores moleculares utilizados aqui sejam úteis para tal fim, mas no 
momento, a falta de resolução das árvores filogenéticas geradas, provavelmente deve-se a lacuna de dados existentes 
para diferentes táxons nas diferentes partições analisadas. Dessa forma, o completo sequenciamento de todos os 
táxons para cada partição e inclusão de mais espécies desse grupo de gêneros será realizada futuramente. 
 
Palavras-chave: Análise molecular, filogenia, plecópteros. 
 
Financiamento: FAPERJ. 
 
 

Insetos aquáticos e microrganismos decompositores associados a madeira balsa em riachos de Mata Atlântica (ES) 
com diferentes graus de integridade. 

 
Juliana V. Rangel1,2, Larissa C. Corteletti1, Wallace P. Kiffer Jr1 & Marcelo S. Moretti1 
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A avaliação das comunidades de invertebrados aquáticos constitui uma ferramenta importante para o monitoramento 
de ecossistemas aquáticos que sofrem impactos antrópicos. Esses organismos são de fundamental importância na 
eficiência metabólica em ecossistemas límnicos pois participam da ciclagem de nutrientes ao reduzir o tamanho de 
partículas orgânicas e facilitam a ação de microrganismos decompositores. Os macroinvertebrados também possuem 
um papel relevante no fluxo de energia destes ecossistemas, pois são fontes de recurso alimentar para níveis tróficos 
adjacentes e superiores. A decomposição de substratos padronizados é um mecanismo útil e de baixo custo uma vez 
que diminui a variabilidade presente nos substratos naturais e permite o controle de corpos aquáticos com diferentes 
graus de degradação e consequentemente auxilia no monitoramento das comunidades de macroinvertebrados e 
microrganismos. O objetivo deste estudo foi avaliar o processo de decomposição de madeira balsa (Ochroma 
pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb.) em cinco riachos de Mata Atlântica localizados em Santa Leopoldina (ES) com 
diferentes graus de distúrbios antrópicos. Em cada riacho, foram incubadas individualmente 3 madeiras balsa 
(10x7x0,2cm) em sacos de detrito de malha grossa (10 mm) e 3 em malha fina (0,5mm), totalizando 6 sacos de detrito 
por riacho. O substrato ficou incubado por 60 dias, sucessivamente foi avaliado a comunidade de invertebrados e 
hifomicetos aquáticos, a taxa de decomposição do substrato e a taxa de esporulação. A taxa de decomposição do 
substrato não diferiu entre os riachos (F1,4= 1.14; p= 0.368) e nem entre as malhas (F1,4= 0,75; p= 0.396). A composição, 
abundância e riqueza rarefeita de espécies também não diferiram significativamente entre os riachos (p>0,05). A 
comunidade de hifomicetos aquáticos não diferiu entre os riachos porém, houve diferença entre as malhas (F1,4= 6.05; 
p= 0.023), assim como a taxa de esporulação em cada riacho (F1,4= 6.56; p= 0.002). A diversidade e os padrões de 
distribuição dos invertebrados e hifomicetos aquáticos é o resultado da interação entre a qualidade do substrado e 
características abióticas do riacho. De todos os organismos coletados os invertebrados fragmentadores apresentaram 
a menor abundância, sugerindo a baixa participação dessa comunidade no processo de decomposição. Em riachos 
tropicais o condicionamento por microrganismos heterotróficos (e.g. fungos e bactérias) é de suma importância. 
Fungos hifomicetos sintetizam enzimas extracelulares capazes de hidrolisar componentes estruturais refratários como 
lignina, celulose e hemicelulose tornando o substrato mais palatável e fragmentável. Em conclusão, provavelmente a 
baixa qualidade nutricional da madeira balsa entendida como alta concentração de lignina, baixos teores de N e P, 
assim como o pouco tempo de incubação, não foram suficientes para a colonização por organismos decompositores 
contribuindo para uma baixa diversidade e conseguentemente baixa perda de peso.  
 
Palavras-chave: assembleia de invertebrados, ecologia de riachos, hifomicetos aquáticos, madeira. 
 
Financimento: FAPES, CNPq. 
 
 



 

 

IV
 S

IA
N

 7
9

 

Diferenças no comportamento alimentar entre machos e fêmeas da barata d’água Belostoma anurum (Hemiptera: 
Belostomatidae) 

 
Gabryele S. Ramos1, Kamila E. X. Azevedo1, Franciele M. Cruz1, José A. M. Roxinol1, Wilson R. Valbon1 & Eugenio E. 

Oliveira1 
 
1
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Baratas d’água Belostoma anurum (Hemiptera: Heteroptera: Belostomatidae) são importantes predadores 
generalistas em ambientes límnicos, desempenhando papéis funcional e ecológico ainda pouco estudados. Ao longo 
de sua evolução, os machos e fêmeas de baratas d’água desenvolveram artifícios que aperfeiçoaram suas relações de 
custo-benefício energético. A otimização do forrageamento destes insetos depende, portanto, dos artifícios utilizados 
para localizar, capturar, suplantar as estratégias de defesa, manipular e ingerir as presas. Assim, este trabalho foi 
conduzido com o objetivo de descrever e quantificar o comportamento predatório de machos e fêmeas das barata 
d’água. Adultos recém-emergidos oriundos de criações mantidas em condições de laboratório (25 ± 2 °C, 50 ± 10 % 
U.R. e 14 h de fotofase) foram individualizados em recipientes plásticos contendo 150 mL de água e mantidos em 
jejum por pelo menos 96 h. Decorrido esse período, os insetos foram transferidos individualmente para béqueres 
contendo 150 mL de água destilada. Após 10 minutos de aclimatação, uma tilápia do nilo, Oreochromis niloticus, 
pesando de 0,10-0,15 g foi oferecida a cada barata d’água. Neste momento, foi cronometrado o tempo gasto para 
cada um dos parâmetros comportamentais: reconhecimento da presa, ataque (tempo de reconhecimento até a 
captura da presa), manipulação (tempo do ataque até a morte da presa) e fagia (tempo de consumo da presa, desde a 
morte até a liberação da mesma). Para cada tratamento (i.e., macho e fêmea), foram realizadas 15 repetições 
(insetos). Os dados obtidos foram submetidos a uma análise de variância não-paramétrica on ranks (Kruskal-Wallis). 
Para os tempos de reconhecimento (H = 0,190; P = 0,663) e manipulação das presas (H = 0,248; P = 0,619), não houve 
diferença entre os sexos (P > 0,05). Por outro lado, houve diferença para os tempos de ataque (H = 4,215; P = 0,040) e 
fagia (H = 6,937; P = 0,008). Machos de barata d’água gastam aproximadamente o dobro (6,30 min) do tempo de 
ataque do que as fêmeas (3,31 min). Os machos dessa espécie também investem mais tempo no consumo da presa 
(fagia) do que as fêmeas. O tempo médio de fagia foi de 350 ± 38 min e 227 ± 22 min para machos e fêmeas, 
respectivamente. Diante do exposto, nossos dados sugerem que os machos gastam maior tempo alimentando-se 
como estratégia para compensar a escassez de recursos durante o período de reprodução, no qual realizam cuidado 
parental sobre os ovos depositados pelas fêmeas sobre seus hemiélitros. Durante esse período, os machos são 
responsáveis pela proteção e oxigenação dos ovos, investindo menos tempo na sua própria alimentação. 
 
Palavras-chave: Entomologia aquática, tempo de fagia, etograma, predação, percevejos predadores. 
 
Financiamento: CAPES, CNPq, FAPEMIG 
 
 
Diversidad de macroinvertebrados acuáticos durante la epoca seca en un tributario de primer orden Del Río Rímac, 

Sector Cascada “Huanano”, En El Distrito De San Jerónimo De Surco, Lima, Perú 
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La cascada “Huanano” está ubicada en un tributario del río Rímac a 2100 msnm, en el distrito de San Jerónimo de 
Surco, Lima, Perú. El río Rímac es el abastecedor hídrico más importante del departamento de Lima, en donde se 
concentra casi un tercio de la población peruana. En los ecosistemas acuáticos loticos los macroinvertebrados son por 
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lo general muy diversos y debido a sus características especiales pueden servir como herramienta y guía para conocer 
el estado de estos. El objetivo de nuestro estudio fue determinar la diversidad de macroinvertebrados acuáticos 
presente en este tributario de primer orden del río Rímac, sector cascada “Huanano”, en el distrito de San Jerónimo de 
Surco, Lima, Perú, durante la época seca. El muestreo se realizó el mes de junio del 2016, se tomaron 4 puntos de 
muestreo a lo largo del río separados por 200 m cada uno. Para la colecta se utilizó una red Surber con luz de malla de 
300 µm, se tomaron tres replicas en cada punto. Además, se evaluaron parámetros fisicoquímicos in situ de oxígeno 
disuelto, solidos totales disueltos, pH, conductividad eléctrica y temperatura, así como las características del cuerpo de 
agua como son velocidad, profundidad media, ancho y profundidad. En total se colectaron 8254 individuos, 
distribuidos en 2 filo, 4 clases, 12 ordenes, 31 familias y 48 géneros. Los órdenes que presentaron mayor riqueza de 
géneros fueron Diptera y Coleoptera con 18 y 12 géneros respectivamente. El taxón más abundante fue Simulium 
(Latreille) con 30,3 %, seguido de Andesiops (Lugo-Ortiz & McCafferty) y Baetodes (Needham & Murphy) con 23,6 % y 
22,1 %, respectivamente; estos dos últimos fueron también ampliamente dominantes en todas las estaciones de 
estudio. A escala de río se observó que el punto 3 fue el de mayor riqueza y abundancia, el punto 2 obtuvo la mayor 
dominancia (B´ = 0,38) y el punto 1 mayor diversidad (H´ = 2,05). Se encontró diferencias significativas entre los puntos 
de muestreo. El punto 1 fue significativamente diferente de los puntos 3 y 4. 
 
Palavras-chave: diversidad, macroinvertebrados acuáticos, Río Rímac. 
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O monitoramento ambiental é aplicado como uma ferramenta para identificar impactos gerados por atividades 
antrópicas sobre a natureza. O Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional (PISF) 
é uma obra de infraestrutura hídrica que afeta as grandes bacias hidrográficas nordestinas, situadas em um 
ecossistema ainda pouco explorado, a Caatinga. O objetivo deste trabalho foi inventariar e monitorar as espécies de 
insetos aquáticos na área de influência direta e indireta do PISF. As amostragens foram realizadas duas vezes ao ano 
entre 2012 e 2016, em 37 pontos de monitoramento, sendo ambientes lóticos e lênticos, distribuídos nos estados de 
Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Em cada ponto de monitoramento foram selecionados seis pontos 
de amostragem e, em cada um, aplicados três métodos de coleta, Draga de Van-Veen, Surber e Peneira. Foi amostrado 
um total de 239.919 indivíduos, distribuídos em sete ordens (Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Hemiptera, 
Coleoptera, Trichoptera e Diptera), 68 famílias e 247 táxons. As ordens com maior riqueza foram Coleoptera (73 
táxons), Odonata (50) e Hemiptera (43) e as ordens com maior abundância foram Diptera (174.265 indivíduos), 
Hemiptera (30.065) e Ephemeroptera (16.100). Entre os táxons mais abundantes estão Chironomidae (156.852 
indivíduos), com 65,3% do total, Tenagobia Bergroth, 1899 (15.769, 6,5%) (Corixidae, Heteroptera) e Callibaetis Eaton, 
1881 (6.051, 2,5%) (Baetidae, Ephemeroptera). A partir do monitoramento foi possível observar a influência da chuva 
sobre a comunidade de insetos aquáticos nos diferentes tipos de ambientes. Em rios de grande porte as populações 
tendem a reduzir nos períodos de chuva, mas devido a maior capacidade de suporte desses ambientes há a 
manutenção da comunidade ao longo do tempo. Além disso, nos rios foram encontradas as maiores riquezas de 
organismos sensíveis, como Oecetis McLachlan, 1877, (Leptoceridae, Tricoptera) Oxyethira Eaton, 1873, 
(Hydroptilidae, Trichoptera) Neotrichia Morton, 1905 (Hydroptilidae, Trichoptera), Protoneura Selys, 1857 
(Protoneuridae, Odonata) e Perlidae (Plecoptera). Nos riachos intermitentes há maior estresse hídrico, devido ao seu 
fluxo inconstante, concentrado apenas em períodos de chuva, o que ocasiona a seleção de táxons mais tolerantes e 
generalistas, como Buenoa Kirkaldy, 1904 (Notonectidae, Hemiptera), Berosus Leach, 1817 (Hydrophilidae, 
Coleoptera) e Tropisternus Solier, 1834 (Hydrophilidae, Coleoptera). Em reservatórios de grande porte há reduzida 
variação no volume de água, o que proporciona estabilidade e conservação da riqueza e diversidade de táxons. Nos 
reservatórios de pequeno porte, por sua vez, a chuva exerce maior influência, de modo que, há maior variação de 
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volume de água armazenada e isso gera total interferência na dinâmica da comunidade da entomofauna local. Outro 
fator determinante para a diversidade de insetos aquáticos observados é a disponibilidade de micro-hábitats nos 
pontos de monitoramento, nos quais a diversidade de macrófitas aquáticas se mostra como peça chave. As 
informações geradas a partir deste monitoramento veem sendo primordiais para elucidação da diversidade e 
processos ecológicos da comunidade de insetos aquáticos, além de serem essenciais para a elaboração de medidas 
mitigatórias a fim de reduzir os impactos causados pela implantação desse empreendimento. 
 
Palavras-chave: Semiárido, Sertão, Caatinga, Ambientes aquáticos,  
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Amongst Atalophlebiinae (Leptophlebiidae), the non-monophyletic two-winged group is composed by Hagenulopsis 
and Farrodes lineages. Within Hagenulopsis lineage, Askola Peters, 1969 was erected to harbor an species from 
Southern Brazil, A. froehlichi Peters, 1969. Only 40 years later the genus was revised with description of three new 
species (A. emmerichi Domínguez et. al., 2009, A. cipoensis Domínguez et al., 2009, A. paprockii et al., 2009). Some 
new characters were also added to generic diagnosis from morphology of eyes, wings and penes. Posteriorly, A. 
yanoman Nascimento et al., 2011 was described. Askola species distribution is restricted to South America: A. 
cipoensis (Brazil: Minas Gerais), A. emmerichi (Brazil: Amazonas and Bahia; Colombia; Venezuela), A. paprockii (Brazil: 
Minas Gerais), A. froehlichi (Brazil: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina and São Paulo) 
and A. yanoman (Brazil: Amazonas and Roraima). Although Askola has been reviewed, no phylogenetic hypothesis was 
proposed to explain the relationship within this group. Here we performed a taxonomic review of the genus under a 
cladistic approach. The parsimony analysis was carried out with TNT software with a data matrix of 35 morphological 
characters (26 discrete and nine continuous) analyzed under equal weighting comprising 16 taxa, including seven new 
Askola species. The new species were described based in characters from males, nymph-association and data from 
Scanning Electronic Microscopy. With a taxonomic review the male imago diagnosis of Akola must be emended to 
include reinterpretations of previous characters and variations observed on the new species: (i) membrane of the 
wings hyaline or pigmented; (ii) spine-like projection laterally projected on subapex of penes. Additionally, an egg 
description was reported for the first time for the genus and an updated range of distribution map was made. The 
preliminary cladistic results do not support the monophyly of Askola. The relationships of Askola and Hagenulopsis can 
be inferred as ((A. yanoman (Askola sp. nov. 1, Askola sp. nov. 2)) (A. emmerichi (A. paprockii ((A. froehlichi (Askola sp. 
nov. 3 (Askola sp. nov. 4, Askola sp. nov. 5))) ((Hagenulopsis diptera, H. minuta) (Askola sp. nov. 6 (Askola sp. nov. 7, A. 
cipoensis))))))). 
 
Palavras-chave: Askola, cladistcs, Leptophlebiidae, mayflies, review. 
 
Financiamento: CAPES, CNPQ. 
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Two new species and new records of Atopsyche Banks, 1905 (Trichoptera, Hydrobiosidae) from Brazil 
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Atopsyche is the most diverse genus in Hydrobiosidae with 135 species, 2 The family is distributed from USA (Texas) to 
northern Argentina, except in Chilean region, where other Neotropical genera occur. There are 26 species recorded 
from Brazil. The genus could be diagnosed by the presence of ocelli, spur formula 2,4,4, mesoventral spinous lobe in 
the sternites VI and VII in males, and V and VI in females. There are three subgenera - Atopsyche, Atopsaura, 
Dolochorema – and despite the high diversity, only six species was described in the last 10 years: Atopsyche 
(Atopsaura) blahniki Santos & Holzenthal, 2012; Atopsyche (Atopsaura) galharada Santos & Holzenthal, 2012; 
Atopsyche (Atopsyche) parauna Santos & Holzenthal, 2012; Atopsyche (Atopsaura) diamantina Gomes & Calor, 2016; 
Atopsyche (Atopsaura) kamakan Gomes & Calor, 2016; Atopsyche (Atopsaura) muelleri Gomes & Calor, 2016. Two new 
species from Brazil, A. n. sp. 1 and A. n. sp. 2 are proposed, and the first report of A. antisuya Schmid, 1989for Brazilian 
Northwestern, including illustrations of morphological variations. Specimens were collected in Pernambuco, Bahia, 
Santa Catarina and Rio Grande do Sul states using light and light pan traps, and conserved in 80% ethanol. Genitalia 
were removed and cleared in a 10% KOH solution and stored with glycerin. The illustrations were made under the 
microscope equipped with a drawing tube, scanned for used as templates in Adobe® Illustrator® CS6. Morphological 
terminology used in this study follows Schmid (1989). Types will be deposited at MZSP, UFBA and UMSP. Atopsyche n. 
sp. 1 (n=3) belongs to the Atopsyche (Atopsaura) longipennis Group, and resembles A. plancki Marlier, 1964 and A. 
galharada in the filipod absent, broad inferior appendages, but the new species differs by the apicodorsal projection in 
the first article of the inferior appendage, the broader second article and the basal loop of the aedeagus. Atospyche n. 
sp. 2 (n=8) belongs to the Atopsyche (Atopsaura) longipennis Group, and is similar to A. siolii Flint, 1974 in the 
downturned inferior appendage and bifid phallic apparatus, but differs it from these species by the more rounded 
preanal appendages, longer filipod and phallic apparatus divided at the apex into long, paired flangelike processes. 
Atopsyche (Atopsaura) antisuya belongs to the Atopsyche (Atopsaura) longipennis Group, and can be recognized by 
the apex of phallotheca that bears 2 bifid and divergent branches. Moreover, we also present the first record of 
Atopsyche to Pernambuco with Atopsyche diamantina. 
 
Palavras-chave: aquatic insects, caddisflies, entomology, hydrobiosids, taxonomy. 
 
Financimento: FAPESB. 
 
 

Novas espécies e registros de Dixella Dyar & Shannon para o sul do Brasil (Diptera: Dixidae) 
 

Priscila L. Scarpa & Luiz C. de Pinho 
 
Lab. de Diversidade de Insetos Aquáticos, Departamento de Ecologia e Zoologia, Universidade Federal de Santa Catarina - 
Florianópolis, SC, Brasil. 

 
Dixidae é uma pequena família de dípteros culicomorfos que vivem próximos de ambientes aquáticos como lagos, rios 
e córregos, onde os imaturos se desenvolvem. A família possui 186 espécies distribuídas em oito gêneros pelo mundo: 
Asiodixa, Dixa, Dixella, Meringodixa, Mesodixa, Metadixa, Neodixa e Nothodixa. Destes, apenas Dixella ocorre no 
Brasil, com cinco espécies. As larvas são conhecidas por dobrar o abdômen em formato de U quando em repouso e 
são encontradas nas margens de variados ambientes aquáticos de água doce, onde filtram seu alimento. Estudos com 
dixídeos neotropicais são raros e o último registro de espécie para o Brasil foi feito em 1955 por Lane et al., em um 
artigo que descreveu uma espécie nova para o estado de São Paulo. No sul do Brasil ainda não há registro para a 
família. Desta forma, pretende-se com este trabalho investigar a fauna de dixídeos do Estado de Santa Catarina, fazer 
o registro das espécies encontradas para o sul do país e descrever duas espécie novas. Foram coletados larvas, pupas e 
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adultos de Dixidae em 10 localidades da costa e região serrana do estado utilizando redes D, puçá e armadilha malaise. 
Os adultos foram capturados passando a rede sob o rio e as larvas, batendo a rede nas folhagens que ficam na 
margem dos rios e riachos. Identificaram-se as espécies Dixella torrentia, D. trinitensis, e outras duas espécies novas 
do gênero. Para Dixella sp. n. 1 são descritos e ilustrados larva, pupa e fêmea e macho adultos, com base em material 
coletado em riachos do PARNA Aparados da Serra (Praia Grande, planície costeira) e RPPN Grande Floresta das 
Araucárias (Bom Retiro, região serrana). A espécie se diferencia das demais espécies neotropicais pelo formato 
triangular do gonóstilo do macho em vista lateral, uma vez que todos os outros congêneres tem gonóstilo digitiforme, 
e, comparado com D. torrentia, apresenta coloração geral do corpo mais escura, próxima do preto. Já Dixella sp. n. 2 é 
descrita e ilustrada baseada apenas em macho adulto, com base em material coletado no PE Serra Furada (Grão Pará, 
região serrana). Esta espécie se aproxima bastante de D. shannoni, porém é facilmente reconhecida pela coloração do 
tórax, com uma mancha branca que inicia na porção anterior do catepisterno e vai até a porção posterior do 
anepímero, onde se expande, diferente de D. shannoni que apresenta uma faixa branca bem evidente, o formato 
alargado e anguloso do lobo apical e a veia R2+3 se originando em r-m, e não distalmente. 
 
Palavras-chave: Dixidae, espécies novas, novos registros, Santa Catarina. 
 
Financimento: FAPESC (proc. 11323/2012–9). 
 
 

Filogenia Molecular de Leptohyphidae (Ephemeroptera: Pannota) 
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1
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Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

E-mail: pmsoutobio@gmail.com 

 
Leptohyphidae comporta 159 espécies e 16 gêneros válidos, apresentando distribuição pan-americana e provável 
origem Neotropical. Pertence à infraordem Pannota, onde já foi considerada subfamília de Tricorythidae e não há 
hipóteses de táxons supragenéricos testadas a partir de análises formais de caracteres. Além disso, não existe nenhum 
trabalho que trate das relações filogenéticas do grupo incluindo táxons de todo o continente americano e que analise 
e discuta hipóteses acerca da distribuição da família. Sendo assim, os objetivos deste trabalho são propor hipóteses de 
relacionamento filogenético entre os gêneros de Leptohyphidae com base em caracteres moleculares e testar seu 
monofiletismo. Foi realizada uma análise de inferência Bayesiana com os marcadores moleculares mais utilizados 
dentro da ordem: os genes nucleares 18S e 28S (Região d2) e os genes mitocondriais COI, 12S e 16S, com diferentes 
taxas de mutação totalizando 3301 pb de 58 táxons (46 do grupo interno e 12 do grupo externo), contemplando 14 
gêneros válidos e mais um representante Asioplax Wiersema & McCafferty 2000, sinônimo júnior de Tricorythodes 
Ulmer, 1920. Esta é a primeira análise filogenética contendo terminais da maioria das famílias de Pannota, 
possibilitando uma maior compreensão acerca do relacionamento filogenético na infraordem. Sobre as relações em 
Pannota, os resultados suportam o monofiletismo de Caenoidea (Caenidae + Neoephemeridae), assim como apontado 
em análises morfológicas. No que diz respeito a Leptohyphidae, de acordo com os resultados é grupo-irmão de 
Teloganodidae, família exclusivamente africana. Contudo, tal resultado pode ser devido a falta de sequências do gene 
28S para alguns terminais de famílias de Pannota, visto que estudos indicam a família amazônica Coryphoridae como 
grupo-irmão de Leptohyphidae. Os resultados corroboraram o monofiletismo de Leptohyphidae e da maioria dos 
gêneros, exceto Traverhyphes Molineri, 2001, Macunahyphes Dias, Salles & Molineri, 2005 e Tricorythodes. As 
espécies de Traverhyphes são morfologicamente muito similares às incluídas em Lumahyphes Molineri, 2004, e de 
acordo com o mesmo estudo são grupos-irmãos, relacionamento corroborado neste estudo. Contudo, o 
monofiletismo de Traverhyphes não foi suportado. Macunahyphes foi descrita para abrigar Tricorythodes australis 
(Banks, 1913), uma espécie morfologicamente distinta das demais espécies de Tricorythodes em relação a genitália 
masculina. Após a descrição do gênero, outras cinco espécies foram descritas. De acordo com os resultados da análise, 
Tricorythodes englobaria espécies do gênero Cabecar Baumgardner & Ávila, 2006 e Macunahyphes, sendo este último 
parafilético. Os resultados preliminares da análise apontam clados internos em Leptohyphidae bastante robustos. 
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Além disso, com a adição de sequências faltantes da região d2 do 28S, gene nuclear conservado que mostrou-se 
bastante útil na resolução das relações entre famílias de Pannota, poderemos encontrar uma hipótese mais robusta a 
respeito dessas relações, sendo possível um estudo profundo sobre hipóteses biogeográficas acerca da distribuição de 
Leptohyphidae. 
 
Palavras-chave: Sistemática, classificação, neotropical, macroinvertebrados. 
 
Financiamento: FAPES, CNPq. 
 
 

As libélulas (Odonata) do Alto Rio das Velhas, Ouro Preto, MG, Brasil 
 

Walter. F. Ávila-Jr, & M. A. A Carneiro 
 
Universidade Federal de Ouro Preto, MG, Brasil. 

 
As libélulas compreendem um importante e diverso grupo de insetos. Elas são utilizadas como bioindicadores de 
qualidade ambiental, devido a sua capacidade de resposta às alterações ambientais. Até o momento são conhecidas 
861 espécies de libélulas no território nacional. Este é o primeiro estudo sistemático de Odonatos no município de 
Ouro Preto e tem como objetivo descrever a distribuição e a composição das espécies de libélulas da região do alto Rio 
das Velhas, no município de Ouro Preto. A área de estudo está inserida na APA Cachoeira das Andorinhas, uma das 
Unidades de Conservação da região metropolitana de Belo Horizonte, abrigando a nascente do Rio das Velhas, um dos 
principais afluentes do Rio São Francisco. A vegetação é predominantemente formada por Floresta Estacional 
Semidecidual (Mata Atlântica). As coletas das libélulas foram realizadas próximas a corpos d’água em cada ponto 
amostral, desde abril de 2015 até o presente momento. As libélulas foram coletadas com o auxílio de uma rede 
entomológica aérea no período mais quente do dia, entre às 9:00h e 16:00h. Os exemplares coletados foram 
acondicionados em envelopes entomológicos, identificados e depositados na coleção do Laboratório de Entomologia 
Ecológica da Universidade Federal de Ouro Preto. Até o presente momento, foram coletados 670 indivíduos 
distribuídos em 41 espécies e 26 gêneros de 7 famílias. As famílias mais ricas em espécies foram: Libellulidae com 9 
gêneros e 14 espécies, Coenagrionidae com 6 gêneros e 12 espécies, Aeshnidae com 4 gêneros e 4 espécies. Entre as 
espécies coletadas se destacam Perilestes fragilis Hagen in Selys, 1862, que habita florestas bem preservadas, 
Minagrion canaanense Santos, 1967 cujo gênero é endêmico do Brasil, e duas espécies de Heteragrion Selys (1862), a 
saber: Heteragrion rogertaylori Lencioni, 2013, sendo o primeiro registro para o estado de Minas Gerais e uma espécie 
nova de Heteragrion com a descrição já submetida. 
 
Palavras-chave: Espécie nova, levantamento faunístico, odonatos, primeiro registro, sudeste do Brasil. 
 
Financiamento: UFOP / PIP-2S. 
 
 

A influência da abertura artificial de barra nas assembleias de insetos aquáticos associados ao sedimento de uma 
lagoa costeira no RJ 
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1
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E-mail: gabrielgcipriano@gmail.com 

 
A abertura artificial de barra em lagoas costeiras impacta a abundância e diversidade de insetos aquáticos devido as 
alterações na salinidade e redução no nível da água. Nós investigamos a hipótese que a abertura artificial da barra 
afetaria as assembleias de forma negativa. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da abertura artificial da barra 
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na estrutura nas assembleias de insetos aquáticos associados a sedimento de uma lagoa costeira em São João da 
Barra, Rio de Janeiro. As amostras de sedimento foram coletadas com draga de Van Veen em 4 diferentes pontos da 
lagoa com objetivo de amostrar um gradiente de influência da intrusão de água salgada durante os meses de janeiro, 
abril (pré-abertura), abril (pós-abertura), maio e julho de 2013. O fósforo, matéria orgânica, carbono orgânico e 
nitrogênio do sedimento e a salinidade da água nos pontos da lagoa foram analisados, porém somente o fósforo e o 
nitrogênio apresentaram correlação significativa com parâmetros da assembleia (riqueza). A assembleia de insetos 
apresentou Chironomus sp, Goeldichironomus sp e Chaoborus sp como os táxons mais abundantes, sendo Chironomus 
sp o mais amostrado e ocorrendo em todas as campanhas. Não ocorreram diferenças significativas da salinidade entre 
os meses (ANOVA p > 0,05). Foram encontradas diferenças significativas da abundância e riqueza entre os meses de 
coleta (ANOVA p < 0,05). Os meses de pré-abertura da barragem apresentam uma baixa abundância e riqueza de 
insetos e foram encontrados somente Chironomus e Hydrophilidae (larva). Os resultados evidenciaram um impacto 
negativo logo após a abertura (abril pós-abertura) com ausência dos insetos aquáticos, porém nos meses seguintes 
(maio e julho) ocorreu um aumento da abundância e riqueza das espécies. A ANOSIM demonstrou que não ocorreu 
diferença significativa na composição nas assembleias entre as amostragens dos meses de janeiro, abril (pré-abertura) 
e abril (pós-abertura), enquanto os meses de maio e julho foram diferentes entre si e entre todos os outros meses. O 
nMDS evidenciou uma separação entre os meses de janeiro, abril (abril pré-abertura) e abril (pós-abertura) dos meses 
de maio e julho. A riqueza apresentou correlação negativa com o nitrogênio e positiva com o fósforo. Apesar da 
diminuição de riqueza e abundância logo após a abertura da barragem, foi observado um aumento para a riqueza e 
abundância nas amostragens seguintes (maio e julho), sendo os meses após abertura os que apresentaram os maiores 
valores de todos os meses. A não variação da salinidade durante todo o estudo indica que não ocorreu uma grande 
entrada de água marinha para o interior da lagoa durante o processo de abertura. Isso pode ser explicado devido ao 
curto tempo em que a barragem esteve aberta. Indicando que possivelmente a salinidade não foi muito importante 
para explicar as alterações na dinâmica da comunidade. Desta forma, a assembleia respondeu positivamente a 
abertura artificial da barra, com a riqueza apresentando correlação com as variações do fósforo e nitrogênio, porém, 
outros fatores bióticos e abióticos, podem estar influenciando a estrutura da comunidade em resposta a abertura 
artificial da barra da lagoa de Iquipari. 
 
Palavras-chave: Macroinvertebrados, Diptera, lêntico, salinidade. 
 
 

Utilização do índice BMWP’ como abordagem investigativa no ensino de entomologia aquática 
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Universidade Federal da Bahia, Instituto de Biologia, Departamento de Zoologia, Laboratório de Entomologia Aquática, Rua Barão 
de Jeremoabo, 147, Campus Ondina, CEP 40170-115, Salvador, BA, Brazil. 
E-mail: stefane_mendes@hotmail.com 

 
Abordagens no ensino de ciências pautadas na construção conjunta do conhecimento por discentes e docentes têm 
demonstrado eficiência. A mescla de métodos tradicionais e investigativos por meio da proposição de problemas de 
pesquisa desenvolvidos com tutoria de docentes pode ser viável para estimular a aprendizagem dos estudantes. Neste 
contexto, a disciplina “Métodos de Estudo em Biologia”, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da 
Bahia, propôs colocar os alunos do início da graduação em contato direto com a temática biológica por meio de 
problemas de pesquisa desenvolvidos em atividade de campo abordando entomologia aquática. Inicialmente, grupos 
de cinco alunos foram expostos a artigos acerca do uso de insetos aquáticos como bioindicadores e discutiram a 
temática. Seguidamente, a coleta do material biológico foi realizada com auxílio do amostrador Surber (250 μm) em 
dois corpos d’água: Riacho Boiadeiro, córrego de primeira ordem localizado no Parque Sempre-vivas, e Rio Mucugê, 
rio de terceira ordem presente no entorno de Mucugê, Chapada Diamantina, Brasil. Objetivando associar aspectos 
ambientais com a distribuição dos organismos, foi realizada a caracterização ambiental seguindo protocolo da 
literatura. O Riacho Boiadeiro apresenta baixo nível de atividade antrópica, enquanto o Rio Mucugê evidencia alto 
nível, principalmente por possuir estações de tratamento de água em sua extensão. Posteriormente, o material 
biológico foi triado, identificado e, a partir da classificação dos táxons através do índice BMWP’, a pontuação dos 
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corpos d’água foi estabelecida. Obtiveram-se os seguintes resultados: Riacho Boiadeiro com 180 pontos, classificado 
com ótima qualidade, e Rio Mucugê com 142 pontos, de boa qualidade. Os 266 organismos coletados foram 
distinguidos em 10 táxons, sendo Diptera, Coleoptera, Ephemeroptera e Trichoptera os mais abundantes. No Riacho 
Boiadeiro, foram identificados 140 organismos, ocorrendo maior abundância de Chironomidae (Diptera) e 
Megapodagrionidae e Coenagrionidae (Odonata), representando, respectivamente, 62% e 12% dos organismos 
coletados. No Rio Mucugê, foram identificados 126 organismos, havendo maior abundância de Elmidae (Coleoptera) e 
Baetidae (Ephemeroptera), compreendendo 41% e 22% da fauna coletada. Segundo a literatura, a diferença entre a 
qualidade dos riachos era prevista. A fauna coletada no Riacho Boiadeiro foi representada por grande diversidade de 
insetos aquáticos e presença de organismos sensíveis, como Calamoceratidae (Trichoptera) e Leptophlebiidae 
(Ephemeroptera). Estes organismos, vulneráveis a estresses ambientais como aumento do pH da água por fatores 
abióticos, evidenciam boa qualidade de água. O Rio Mucugê apresentou indivíduos resistentes e tolerantes, como 
Elmidae e Oligochaeta, e uma diversidade de organismos 12% menor em comparação com o Riacho Boiadeiro. Assim, 
a diferença na qualidade dos riachos se caracteriza principalmente pela antropização sofrida na região. O método 
utilizado na disciplina possibilitou aos estudantes uma nova postura perante o conhecimento, passando de receptores 
passivos a sujeitos de seu processo de construção. Os dados obtidos permitiram a discussão da produção e aplicação 
do conhecimento, proporcionando a observação do caráter mutável do saber científico. Portanto, a disciplina 
demonstrou coerência com sua proposta inicial, estabelecendo conexão entre método investigativo e tradicional 
através da entomologia aquática para um melhor ensino-aprendizagem, propiciando ao aluno uma reflexão crítica do 
problema em questão e estimulando sua formação científica. 
 
Palavras-chave: Biomonitoramento, ensino, entomologia aquática, proposta didática, zoologia. 
 
Financiamento: PROPICI-UFBA. 
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We have compiled information from scientific articles from the ISI Web of Knowledge database (Thomson Reuters) to 
evaluate trends and identify gaps in the use of functional diversity in studies of macroinvertebrates in stream 
ecosystems. We identified regions, journals, taxa and set of functional traits, which were more frequently used. The 
use of functional diversity with stream macroinvertebrates has proved to be recent, intended to answer the negative 
effects of land use on the community, especially of aquatic insects and mainly distributed in the European and North 
American continents. We found variation in the terminology used between the articles with the functional diversity 
approach, which may cause misunderstandings in interpretations and comparisons among them. In addition to this 
issue, absence of species lists and functional values, and the combination of binary or continuous data and different 
taxonomic levels also hinder these comparisons. The standardization of terminology has been proposed previously in 
macroinvertebrate communities and would simplify the use of functional traits, facilitating the understanding and the 
search for articles. We highlight the need for funding agencies to determine criteria that force researchers to provide 
the databases after a certain period of time, thus contributing to the creation of a database in other continents, as has 
been occurring especially in Europe. Such initiative strengthens research, especially those distributed in areas 
undergoing intense human pressure. This will enable the creation of a more comprehensive database, and will bring 
contributions to understanding the structure and dynamics of biological communities and ecosystems, as well as 
environmental changes such as pollution. Thus, it will support conservation and management practices to contribute 
to a more insightful view of the structure and functioning of ecosystems and possible changes associated, seeking 
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management strategies and conservation of aquatic environments. Listed the difficulties in standardizing the traits, we 
recognize functional diversity as a promising approach, as it Scientometrics represents a chance to advance to 
inquiries beyond the loss of function, but also the relationship between the environment and the types of traits that it 
is able to foster. 
 
Palavras-chave: Functional traits, Freshwater, macroinvertebrates, scientometrics. 
 
 

Chaves Interativas: Aplicação na Identificação dos Gêneros de Elmidae (Coleoptera: Dryopoidae) do Espírito Santo 
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A confecção de chaves de identificação é elementar para estudos taxonômicos, ecológicos e conservacionistas. Com o 
surgimento dos computadores pessoais e smartphones, nitidamente houve uma tendência para que tais ferramentas 
se tornassem virtuais e otimizadas. O Xper3, uma plataforma web versátil dedicada à gestão de dados descritivos, gera 
uma identificação interativa que oferece aos usuários a capacidade de trabalhar simultaneamente e remotamente na 
mesma base de conhecimento. Os usuários podem editar, analisar e partilhar os seus dados descritivos on-line. Além 
disso, ele permite que vários usuários editem os mesmos dados ao mesmo tempo de uma forma segura. Elmidae 
Curtis, 1830, pertencente aos Dryopoidae e objeto de estudo deste trabalho, é uma família de besouros aquáticos que 
vivem, tanto na fase imatura quanto adulta, principalmente em áreas de corredeiras de córregos e rios. São 
praticamente inexistentes os estudos sobre a família no Estado do Espírito Santo, sendo inúmeras as lacunas de 
conhecimento. Este trabalho teve como objetivo apresentar chaves taxonômicas interativas para a identificação dos 
adultos dos gêneros ocorrentes no Espírito Santo, de forma a subsidiar futuros estudos sobre esses grupos de insetos 
aquáticos na região. Durante o trabalho, foi confeccionada uma matriz contendo os caracteres e estados levantados, 
informações, fotos e ilustrações da morfologia externa dos adultos de Elmidae depositados na Coleção Zoológica do 
Norte Capixaba no Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CZNC). Todos os dados foram armazenados em 
nuvem e organizados na plataforma de identificação. As ilustrações foram produzidas de acordo com a literatura (e.g. 
Passos et al. 2007) no software Adobe Illustrator CC. A chave interativa encontra-se disponível através do link 
http://www.xper3.fr/xper3GeneratedFiles/publish/identification/-3398602355702804800/mkey.html. Ao contrário 
das chaves dicotômicas tradicionais impressas, as interativas geradas no Xper3 tornam o usuário livre para selecionar 
todos os caracteres que ele quiser usar durante uma identificação, sendo possível ainda gerar uma chave impressa 
para uso off-line. A plataforma oferece a proposta colaboração para diminuir o impedimento taxonômico em estudos 
que utilizam tais insetos, possuindo ilustrações extremamente didáticas e de fácil visualização, provendo assim não só 
auxílio para especialistas da área, mas também para os pesquisadores de outras áreas, conferindo aos mesmos, a 
facilidade de usarem seus próprios aparelhos móveis durante a identificação.  
 
Palavras-chave: besouro, biodiversidade, chaves, insetos aquáticos, Neotropical. 
 
Financiamento: CNPq, FAPES, UFES. 
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La cuenca del Rio Rímac se encuentra localizada en la región central y occidental del territorio Peruano. Es una de las 
cuencas hidrográficas más importantes del país porque abastece de agua para el consumo humano, agrícola, minero y 
energético de la capital del Perú y presenta un gradiente altitudinal hasta la Laguna Ticticocha (4.700 msnm). El 
conocimiento de la diversidad y ecología de los insectos acuáticos es incipiente en el Perú, por ello es necesario 
inventariar la diversidad de la comunidad de insectos acuáticos en quebradas en un gradiente altitudinal y demostrar 
cambios en la estructura faunística y la riqueza de taxones con la altitud. En el presente estudio se analiza la diversidad 
de la entomofauna acuática en un gradiente altitudinal de la Cuenca del Río Rímac. El estudio se realizó durante 2015 y 
2016, las campañas de colecta abarcaron las cuatro estaciones del año. Se establecieron 15 puntos de muestreo, diez 
en la subcuenca Santa Eulalia (1145-3461 m de altitud) y cinco en la subcuenca Parac (3842-4214 m de altitud). Se 
midieron parámetros fisicoquímicos del agua y parámetros hidrológicos, las muestras (10 replicas por punto de 
muestreo) se extrajeron con una red surber (30 x 30 cm, 250 µm) en zona de rápidos, sustrato pedregoso. Se 
colectaron 75877 individuos pertenecientes a 6 órdenes, 27 familias y 54 géneros de insectos acuáticos. Los órdenes 
más representativos en términos de abundancia fueron Diptera (60%) y Ephemeroptera (18%). La mayor riqueza de 
géneros se presentó en Diptera (30) y Coleoptera (12). Mientras que el orden Megaloptera presentó la menor riqueza 
con sólo un solo género de la familia Corydalidae. La familia más abundante fue Chironomidae (57%). Los géneros 
característicos para la subcuenca alta (Parac) fueron Cricotopus sp. y Paraheptagyia sp. y los géneros característicos 
para la subcuenca media (Santa Eulalia) fueron Cricotopus sp y Metrichia sp. La subcuenca Santa Eulalia presenta la 
mayor diversidad frente a la subcuenca Parac, se resalta la altitud y el efecto de la contaminación minera como 
factores importantes. Los resultados obtenidos confirman lo observado en estudios similares de gradientes 
altitudinales con insectos acuáticos en Sudamérica. 
 
Palavras-chave: gradiente altitudinal, entomofauna acuática, diversidad. 
 
Financimento: UNMSM/VRI N° 151001051/2015 y 161001271/2016. 
 
 

Composição e variação sazonal da comunidade de insetos aquáticos em um riacho intermitente do semiárido 
brasileiro 

 
Vera Uhde¹, Felipe M. da Silva², Patrícia A. Nicola³ & Luiz Cezar M. Pereira³ 

 
¹Centro de Manejo e Conservação da Fauna da Caatinga (CEMAFAUNA), Brasil. 
²Centro de Manejo e Conservação da Fauna da Caatinga (CEMAFAUNA), Brasil. 
³Centro de Manejo e Conservação da Fauna da Caatinga /Universidade Federal do Vale do São Francisco (CEMAFAUNA/UNIVASF), 
Brasil. 
E-mail: verauhde@gmail.com 

 
A região do semiárido brasileiro é caracterizada hidrograficamente por rios de caráter intermitente, com leito 
predominantemente seco, com séries de poças temporárias e semipermanentes. A biodiversidade destes ambientes e 
os fatores que influenciam nas comunidades ainda são pouco conhecidos. O presente estudo teve como objetivo 
analisar a composição e a variação sazonal dos insetos aquáticos de um riacho intermitente do semiárido brasileiro. 
Foram realizadas seis amostragens da entomofauna aquática e de parâmetros físico-químicos da água no riacho do 
Navio, um riacho da bacia hidrográfica do rio Pajeú, munícipio de Serra Talhada, Pernambuco. As coletas ocorreram 
entre agosto de 2012 e fevereiro de 2016, com três amostragens na estação seca (maio a agosto), e três amostragens 
na estação chuvosa (janeiro e fevereiro). Quatro poças no leito do riacho foram selecionadas, e em cada poça as 
coletas foram realizadas com auxilio de uma draga de Van Veen e uma Rede D (300 μm). No total foram amostrados 
66 táxons e 2.347 indivíduos da entomofauna aquática. A família Chironomidae foi o táxon mais abundante ao longo 
do tempo, totalizando 1.171 indivíduos. A maior representatividade na estação seca foi registrada também para a 
família Chironomidae (70% a 80% dos indivíduos), sugerindo que este grupo apresenta melhores mecanismos de 
adaptação para os eventos de cheias e secas da região. Na estação chuvosa os táxons que mantiveram maior 
abundância, após as cheias, foram as ordens Coleoptera (Tropisternus Solier, 1834, Derallus Sharp 1882, Laccophilus 
Leach, 1815, Desmopachria Babington, 1841), Hemiptera (Buenoa Kirkaldy, 1904, Microvelia Westwood, 1834) e 
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Ephemeroptera (Callibaetis Eaton, 1888). A riqueza, a diversidade e a equitabilidade foram maiores nas amostragens 
em que o acúmulo de água era recente, e a água apresentava maior transparência e menores concentrações iônicas, 
demonstrando variar temporalmente em relação às flutuações hídricas do local. A intensidade e a frequência das 
precipitações pluviométricas foram a principal força direcionadora na estruturação do habitat e na heterogeneidade 
dos substratos no riacho do Navio. Tais perturbações hidrológicas limitaram a colonização do local a táxons bem 
adaptados ao estresse ambiental e servem de base para estratégias que visem a gestão destes ambientes. 
 
Palavras-chave: Semiárido, Intermitente, flutuações hídricas. 
 
Financimento: MI. 
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2
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El río Rímac se ubica en la Vertiente Occidental de los Andes, se origina por precipitaciones que se presentan en la 
cuenca alta aunado con los deshielos de los nevados, lo que eleva su caudal. La época de estiaje en la cuenca es muy 
severa. Un importante tributario del río Rímac, es el río Santa Eulalia en el que se ubican tres centrales hidroeléctricas 
que operan desde hace algunos años. El presente estudio tiene como objetivo determinar los cambios en el 
ecosistema acuático como consecuencia de las operaciones de las centrales hidroeléctricas (HE) en el canal del río. El 
diseño de estudio considero organizar puntos de muestreo en relación a cada hidroeléctrica que se ubicaron a 
diferentes altitudes: HE-1 (3205 m), HE-2 (2163 m) y HE-3 (1417 m). Las estaciones en relación a cada hidroeléctrica se 
localizaron metros por encima de esta (antes), metros debajo (después) y aproximadamente 3 km río abajo de la 
hidroeléctrica (recuperación). Al total se establecieron nueve estaciones en el río Santa Eulalia (1145–3205 m de 
altitud) y una en el río Canchacalla (control externo, 2558 m de altitud). En mayo de 2016 se colectaron, con red surber 
(30x30 cm, 250 µm), en zona de rápidos y sustrato pedregoso, muestras de insectos acuáticos sumando 100 réplicas 
(10 por estación de estudio). Se midieron parámetros físico-químicos del agua. Fueron colectados y analizados 41706 
organismos. Los resultados muestran una menor diversidad de organismos en las estaciones inmediatamente por 
debajo de las hidroeléctricas. El análisis de agrupamiento UPGMA y el nMDS (stress 0.08) aplicado sobre la matriz de 
abundancia de géneros, muestra dos grupos: el mayor (siete estaciones) y el menor (dos estaciones). El grupo menor, 
constituido por estaciones de HE-3, muestra los menores valores de riqueza así como los mayores valores de 
conductividad y sólidos totales disueltos STD. De manera general, el estudio señala una afectación inmediatamente 
después de las represas, sin embargo se percibe que es posible una recuperación de la comunidad a lo largo del rio. 
Las dos últimas estaciones (HE-3) estarían evidenciando además de la presión de las hidroeléctricas, el efecto de la 
urbanización y la agricultura, más ostensible en esa parte baja de la cuenca. La comparación del control externo (río 
Canchacalla) con la estación equivalente en altitud del río Santa Eulalia, mostró mayores valores de diversidad y 
riqueza en el control externo. Por otro lado el río Canchacalla presenta taxas que están ausentes en el Santa Eulalia, 
entre los principales: Meridialaris Peters & Edmunds, 1972 (Ephemeroptera: Leptophlebiidae), Anacroneuria Klapálek, 
1909 (Plecoptera: Perlidae) y Smicridea McLachlan, 1871 (Trichoptera: Hydropsychidae). La información generada en 
este trabajo contribuirá con los planes de conservación y manejo de esta cuenca, de forma que se mantenga la 
integridad del ecosistema y los servicios que nos presta. 
 
Palavras-chave: Insectos sensibles a impactos, insectos tolerantes a impactos, represas de hidroeléctricas, Vertiente 
Occidental de los Andes. 
 
Financiamento: UNMSM-VRI N° 161001271 
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Chironomidae es una familia usualmente abundante en hábitats de agua dulce ya sea en número de géneros y 
especies como de individuos, sin embargo muchos de los estudios realizados en Perú solo determinan su diversidad a 
nivel de subfamilia, a pesar de poseer un gran potencial como indicadores. El objetivo del presente estudio es realizar 
un inventario preliminar de la fauna en estado larval de Chironomidae en el distrito de Tambopata. El proyecto fue 
realizado durante el mes de mayo del 2014, en 8 quebradas de bajo orden, 5 pertenecientes a la cuenca del Río 
Tambopata y 3 a la cuenca del Río Inambari. Los macroinvertebrados acuáticos fueron colectados mediante el método 
de Paquetes de hojas (“Leaf Pack”) desarrollado por el Stroud Water Research Center, del material colectado se separó 
la familia Chironomidae para este trabajo. Como parte de los resultados se revisaron un total de 919 individuos 
distribuidos en 3 subfamilias (Tanypodinae, Orthocladiinae y Chironominae), 24 géneros y 28 morfoespecies. Se 
registran para la zona de estudio los géneros Larsia Fittkau, 1962, Polypedilum Kieffer, 1912, Rheotanytarsus 
Thienemann & Bause, 1913, Tanytarsus van der Wulp, 1874, Stenochironomus Kieffer, 1919, Paratendipes Kieffer, 
1911, Hudsonimyia Roback, 1979 y Onconeura Andersen & Saether, 2005; se registraron solo para la cuenca del Río 
Tambopata Chironomus Meigen, 1803, Cricotopus van der Wulp, 1874, Cryptochironomus Kieffer, 1918, Procladius 
Skuse, 1889, Beardius Reiss & Sublette, 1985, Pentaneura Philippi, 1865, Ablabesmyia Johannsen, 1905, Nanocladius 
Kieffer, 1913, Fittkauimyia Karunakaran, 1969, Cladopelma Kieffer, 1921, Labrundinia Fittkau, 1962, Microtendipes 
Kieffer, 1915, Stictochironomus Kieffer, 1919, Clinotanypus Kieffer, 1913, y para la cuenca del Río Inambari 
Parametriocnemus Goetghebeur, 1932 y Dicrotendipes Kieffer, 1913. En cuanto a las morfoespecies fueron 
discriminadas por estructuras cefálicas, los géneros con mayor riqueza fueron, Tanytarsus, Polypedilum, Paratendipes, 
y Cricotopus, todos con 2 morfoespecies. Los géneros Cryptochironomus, Cladopelma y Dicrotendipes son nuevos 
registros para el departamento de Madre de Dios, así también el género Stictochironomus es nuevo registro para el 
Perú. Este trabajo contribuye a estudios realizados anteriormente en la cuenca de Madre de Dios como el realizado 
por el Stroud Water Research Center (2006) que registra 35 géneros de la familia Chironomidae a esta lista se podría 
añadir los 4 nuevos registros para las cuencas de Tambopata e Inambari que pertenecen al Río Madre de Dios. 
 
Palavras-chave: Insectos acuáticos, Chironomidae, Stictochironomus, Río Tambopata. 
 
Fiancimentos: ACEER. 
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