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Azevêdo, Carlos Augusto Silva de.

Taxonomia e Bionomia de Imaturos de Megaloptera (Insecta) na Amazônia Central, Brasil/ Carlos

Augusto Silva de Azevêdo - Manaus: INPA/UFAM, 2003.

p.l83

Dissertação de Mestrado

1. Insetos aquáticos 2. Megaloptera 3. Bionomia 4. Taxonomia 5. Amazônia Central.

CDD 19 ed. 595.742

Sinopse:

Megaloptera (Insecta) foi estudada nos municípios de Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke) e

Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil, no período de janeiro a novembro de 2002. As larvas das

espécies/morfótipos de Megaloptera foram descritas. Chaves de identificação para posturas e ovos,

no nível de gênero e para larvas, no nível de espécie/morfótipo foram apresentadas. Bionomia de

larvas, pupas e adultos e associações com fatores ambientais, físicos e físico-químicos, foram

estudados. Três gêneros {Corydalus, Chloronia e Protosialis), cinco espécies e dois morfótipos

foram coletados nos dois municípios amostrados. É citada pela primeira vez a espécie Corydalus

ignotus Contreras-Ramos no Brasil.

Palavras chave: I. Insetos aquáticos, 2. Megaloptera, 3. Bionomia, 4. Taxonomia, 5. Amazônia

Central.
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RESUMO

Larvas de Corydalus, Chloronia e Protosialis foram coletadas nas áreas de estudo.

Corydalus foi o gênero mais abundante e rico, com três espécies e dois morfótipos {Corydalus

nubilus Erichson, Corydalus batesii MacLachIan, Corydalus ignotus Contreras-Ramos,

Corydalus sp.l e Corydalus sp.2). C. ignotus é registrada pela primeira vez no Brasil. Os dois

outros gêneros apresentaram apenas uma espécie, Chloronia hieroglyphica Rambur e

Protosialis flammata Penny. Larvas de Megaloptera coletadas nas áreas de estudos foram

descritas, com exceção de C. hieroglyphica, cuja larva já era conhecida. Corydalus affinis

Burmeister foi coletada no estágio adulto, é possível que larvas de Corydalus sp. 1 ou

Corydalus sp. 2, corresponda à dessa espécie. Chaves de identificação para posturas ao nível

genérico e larvas, ao nível de espécies/morfótipos são apresentadas. Informações bionômicas,

tais como o tempo de duração do período de pré-pupa e estágio de pupa foram observados e

não foram muito diferentes das espécies que habitam a região Neártica. Tempo de

sobrevivência de larvas no laboratório, após coleta no campo e, de adultos, após a emergência

é registrado, assim como observações sobre comportamento reprodutivo de C. nubilus e C.

batesii. Larvas e pupas de Hydroptilidae (Trichoptera) e de Chironomidae (Diptera), e ovos

de Elmidae (Coleoptera) foram observados em associação forética com larvas de Corydalus.

A fauna de Megaloptera foi diferente nos dois municípios amostrados, sendo que as espécies

Corydalus sp. 1 e Corydalus sp.2 não ocorreram em Manaus e, a espécie P. flammata não

ocorreu em Presidente Figueiredo. As amostragens em Manaus foram realizadas em 40 locais

da Reserva Florestal Adolpho Ducke, que compreende duas bacias hidrográficas e, em

Presidente Figueiredo, em 34 locais, no período de janeiro a novembro de 2002. A espécie

mais abundante em Presidente Figueiredo foi C. nubilus e na Reserva Ducke, C

hieroglyphica. A riqueza de espécies foi maior nessa última localidade (p < 0,05). A riqueza
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das duas bacias hidrográficas da Reserva Adolpho Ducke foi igual, mas quanto à abundância,

C. hieroglyphica foi mais abundante na bacia oeste (p < 0,05) enquanto as outras espécies não

apresentaram diferenças. Tanto na Reserva Adolpho Ducke quanto em Presidente Figueiredo,

algumas espécies apresentaram associação (p < 0,05) com alguns tipos de substratos e, todas

as espécies de Corydalidae estavam associadas (p < 0,05) à área de correnteza e Sialidae (p <

0,05), à área de remanso. Análises de Componentes Principais e de Agrupamento indicam

algumas associações de fatores ambientais, físicos e físico-químicos com as espécies de

Megaloptera coletadas nas áreas de estudo.
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ABSTRACT

Corydalus, Chloronia and Protosialis larvae were collected in the study area.

Corydalus was the most abundant and rich genus, with three species and two morphotypes

{Corydalus nubilus Erichson, Corydalus batesii MacLachlan, Corydalus ignotus Contreras-

Ramos, Corydalus sp.l and Corydalus sp. 2). C. ignotus is registered for the first time in

Brazil. The other two genera have only one species, Chloronia hieroglyphica Rambur and

Protosialis flammata Penny. Megaloptera larva of species collected in the study area was

described, except the one of C hieroglyphica, the larva of which was already known.

Corydalus affinis Burmeister was collected as adult in the study area it is possible that the

larva of Corydalus sp. 1 or Corydalus sp. 2; correspond to one of these species. Identification

keys to posture, at generic levei, and to larva, at species/morphotype levei are presented.

Bionomic information, such as time period of prepupae and pupae stage were observed and,

they were not very different from the species from the Neartic region. Longevity of larva in

the laboratory, after collection in the field, and of the adults, after emergence were registered,

as well the reproductive behavior of C. nubilus and C. batesii. Hydroptilidae (Trichoptera)

and Chironomidae (Diptera) larvae and pupae, and Elmidae (Coleoptera) eggs were observed

in phoretic association with Corydalus larva. The Megaloptera fauna from the two sampled

areas were different: the morphotypes Corydalus sp.l and Corydalus sp. 2 did not occurred in

Manaus and, P. flammata did not occur in Presidente Figueiredo. Sampling in Manaus was

made in 40 localities in the Reserva Florestal Adolpho Ducke, which has two hydrographic

basins, and in Presidente Figueiredo county, sampling was done in 34 localities, in the

January - November 2002 period. The most abundant species in Presidente Figueiredo was

C. nubilus and in the Ducke Reserve, C. hieroglyphica. species richness was higher in the last
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locality (p < 0,05). Species richness of the two hydrographic basins of Adolpho Ducke

reserve was not different, but C. hieroglyphica was more abundant in the west basin (p <

0,05), while the other species did no present differences. At Adolpho Ducke reserve, as well

at Presidente Figueiredo, some species presented association (p < 0,05) with some types of

substrate and, ali the Corydalidae species were associated (p < 0,05) with the swift area of the

stream and Sialidae (p < 0,05), to the pool areas of the stream. Principal Components

Analysis and Group Analysis indicates some association of environmental, physical and

physical-chemical factors with Megaloptera species collected in the study area.



INTRODUÇÃO GERAL

Os Megaloptera são considerados insetos primitivos (Paleozóico), Endopterygota e

Holometabola (Contreras-Ramos, 1999b) e compartilham um ancestral comum com

Neuroptera, Mecoptera e Hymenoptera (Chandler, 1956; Torre-Bueno, 1989; Horror et ai,

1989). Fósseis dessas três ordens de insetos apresentam asas com caracterí'sticas dos insetos

atuais, tais como as ramificações das veias acessórias no lado anterior do setor radial das asas,

que podem ser observadas em Sialis (Chandler, 1956).

O nome da ordem tem origem no tamanho de suas asas. Os adultos podem ser

confundidos com grandes Neurópteros alados ou a besouros de corpo mole, por apresentar o

abdome mole e flexível (Riek, 1979).

A ordem Megaloptera é composta de 34 gêneros (Oswald & Penny, 1991) e 300

espécies (Riek, 1979; Theischinger, 1991). Possue ampla distribuição na região temperada e

poucas espécies na região tropical (Riek, 1979). Na região Neotropical, 64 espécies são

conhecidas. Entretanto, a tendência é o aumento do número de espécies descritas a partir de

estudos da ordem nessa região.

Aspectos gerais de larvas e adultos

As larvas são aquáticas, encontradas em cursos d'água limpa, em ambientes lênticos

e lóticos, embaixo de troncos, pedras, musgos submersos e folhiços (Contreras-Ramos,

1998).

Os adultos são terrestres, podendo ser diurnos, crepusculares ou notumos. Durante o

dia são encontrados às margens de cursos d'água, embaixo de pontes, troncos de árvores ou

locais sombreados (Contreras-Ramos, 1998).



As larvas alimentam-se de imaturos aquáticos de Ephemeroptera, Plecoptera,

Trichoptera, Lepidoptera, Coleoptera e Diptera (Stewart et al, 1973), pequenos invertebrados

como anelídeos, crustáceos e moluscos (Evans & Neunzing, 1996); praticam canibalismo

(Azam & Anderson, 1969) e a necrofagia (Contreras-Ramos, 1998).

Os adultos possuem curto período de vida, variando de 3 a 13 dias (Davis, 1903;

Parfin, 1952) e alimentam-se de substâncias líquidas por possuir o intestino atrofiado (Ross,

1937; Contreras-Ramos, 1998, 1999a).

Aspectos morfológicos das famílias Corydalidae e Sialidae.

Família Corydalidae

Os ovos são cilíndricos, medem de 0,5 a 1,5 mm de comprimento e, têm coloração

parda escura. O formato da micrópila na porção apical do ovo varia de acordo com o gênero

(Evans & Neuzing, 1996). Cada massa de ovos apresenta de duas a três camadas e cerca de

1.000 a 3.000 ovos (Penny, 1982).

Os ovos podem ser parasitados por espécies da família Trichogramatidae

(Hymenoptera) (Azam & Anderson, 1969; Bamard, 1977) ou vespas (McCafferty, 1981).

Estudos de associação forética e comensalismo entre as larvas de Megaloptera e

Chironomidae (Diptera) têm sido realizados em regiões temperadas (e.g.. De La Rosa, 1992;

Hayashi, 1998).

As larvas alcançam de 25 a 90 mm de comprimento no último estádio (McCafferty,

1981), são alongadas e campodeiformes. Apresentam a cabeça achatada dorso-ventralmente,

com ou sem padrão de coloração e estampa, mandíbulas longas, maxilas alongadas, olhos

simples (estematas), antenas longas e filiformes. O protórax é largo e esclerozado, as pernas

são longas e os tarsos apresentam duas garras. O abdome possui oito filamentos branquiais



laterais e longos, um par de apêndices anais com ganchos (Riek, 1979; Theischinger, 1991;

Evans & Neuzing, 1996) e espiráculos (Chandler, 1956).

As pupas são ativas e exaratas, com mandíbulas funcionais, antenas desenvolvidas e

olhos compostos (Riek, 1979), as pernas e as asas são livres, com comprimento entre 30 e 60

mm variando de acordo com a espécie (Evans & Neuzing, 1996).

Os adultos têm de 25 a 90 mm de comprimento (McCafferty, 1981), coloração

marrom escura a cinza, asas manchadas de marrom claro a escuro, cabeça prognata, olhos

protuberantes, presença de três ocelos, antenas longas do tipo filiforme, moniliforme ou

serrada (Riek, 1979). O aparelho bucal é mastigador e, em algumas espécies, os machos

possuem mandíbulas longas e fortes (Riek, 1979; Theischinger, 1991).

No gênero Chloronia, os adultos possuem a cabeça e o pronoto de coloração

amarela. Manchas escuras ocorrem na região posterior da cabeça (um par) e no protórax (dois

pares) (Penny & Flint, 1982). As asas são amarelas, translúcidas e com manchas escuras

(Contreras-Ramos, 1995), são de asas largas, membranosas e subiguais, as posteriores são

mais largas na base do que as anteriores e possuem a região anal dilatada (Borror et aL, 1989),

pernas e coxas são curtas, tarso cilíndrico, com cinco segmentos e com duas garras sem

pulvilos (Riek, 1979; Theischinger, 1991). O abdome é mole, flexível, com espiráculos do 1°

ao 8-segmentos (Riek, 1979).

Família Sialidae

Apresentam ovos cilíndricos, redondos ou oblongos, de coloração marrom (Penny,

1981). O ovo tem comprimento variando de 0,2 a 0,6 mm e apresenta processo micropilar

cilíndrico no ápice (Evans & Neuzing, 1996). Cada massa de ovos tem de 300 a 500 ovos

(Azam & Anderson, 1969).



As larvas medem de 10 a 25 mm (McCafferty, 1981) e, diferem das larvas de

Corydalidae por apresentarem o abdome com 7 filamentos branquiais laterais e um filamento

terminal longo. O comprimento da pupa varia entre 10 e 12 mm e esta tem comportamento

similar à pupa de Corydalidae (Evans & Neuzing, 1996).

Os adultos distinguem-se de Corydalidae por apresentarem menor tamanho, entre 10

e 20 mm de comprimento (Chandler, 1956; McCafferty, 1981), corpo de coloração preta,

marrom, amarelo alaranjada e asas pardacentas (Evans & Neuzing, 1996), ausência de ocelos

e antenas multissegmentadas (Chandler, 1956). O quarto segmento tarsal é dilatado e

bilobado (Riek, 1979; Borror et ai, 1989).

Importância

As larvas servem de alimento para organismos aquáticos como peixes e outros

insetos (Buzzi & Miyazaki, 1999) e, são predadoras, principalmente, de pequenos insetos

aquáticos. São importantes elo na cadeia trófica aquática (Romero, 2001), além de serem

utilizadas como indicadoras de águas oligotróficas ou levemente mesotróficas (Róldan Pérez,

1998).

Os adultos são geralmente predados por pássaros e morcegos ao entardecer ou

durante a oviposição; no ambiente aquático, os peixes são predadores usuais quando estes

voam nas proximidades da superfície d'água (Riek, 1979; Theischinger, 1991).

JUSTIFICATIVA

São poucos os trabalhos recentes sobre a ordem Megaloptera na região Neotropical.

No Brasil, destacam-se os trabalhos de Penny (1977, 1981, 1982), Penny & Flint (1982) e



Contreras-Ramos (1998; 2000) sobre a taxonomia de algumas espécies de Corydalidae e

Sialidae.

Tendo em vista a carência de estudos sobre a biologia, a ecologia e a taxonomia dos

diferentes estágios de desenvolvimento (ovo, larva, pupa e adultos) de Megaloptera no Brasil,

este trabalho irá auxiliar a preencher essa lacuna existente.

OBJETIVOS

Geral

Incrementar o conhecimento sobre a taxonomia e a bionomia da ordem Megaloptera

(Insecta) no Brasil.

Específicos:

1. Determinar as espécies Megaloptera obtidas, nos municípios de Manaus (Reserva

Florestal Adolpho Ducke) e Presidente Figueiredo.

2. Relacionar os adultos obtidos de larvas criadas em laboratório com posterior

identificação das espécies, e caracterizando as larvas das espécie obtidas.

3. Apresentar chave de identificação para larvas ao nível de espécie ou morfótipos para

as áreas de estudo.

4. Verificar a associação de alguns fatores ambientais, físicos e físico-químicos com a

distribuição de larvas de espécies de Megaloptera nas áreas de estudo.

5. Incrementar o número de espécimes de Megaloptera na coleção de invertebrados do

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
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ÁREAS E PERÍODO DE ESTUDO:

As coletas foram realizadas em cursos d'água no município de Presidente

Figueiredo, localizados próximos às principais estradas de acesso (Rodovia Federal BR -174

e Rodovia Estadual AM- 240) e na Reserva Florestal Adolpho Ducke, localizada na Rodovia

Estadual AM - 010 (Manaus-Itacoatiara), km-26, município de Manaus, Amazonas, Brasil

(Fig. 1). As coletas foram realizadas no período de janeiro a novembro de 2002.

O clima das áreas de estudo segundo a classificação de Kõper é do tipo Afi (clima

tropical chuvoso, com precipitação pluviométrica anual superior a 2000 mm). A umidade

relativa dessas áreas é considerada elevada (85 a 95%) e as temperaturas médias anuais

variam entre 24 e 27° C (RADAMBRASIL, 1978; Brinkmann et ai, 1971). Há duas estação

bem definida, uma seca entre junho e outubro e uma estação chuvosa, entre os meses de

novembro a maio (Ribeiro et ai, 1999)

Município de Presidente Figueiredo

O município de Presidente Figueiredo (Fig. 2, Anexo 1) está localizado a 107 km ao

norte de Manaus e abrange uma área de 24.781 km^ (Nogueira & Sarges, 2001). Apresenta

algumas áreas de preservação ambiental (APAs), como Caverna do Maroaga e Urubu, a

Reserva Indígena Waimiri-Atroari e a Reserva Biológica de Uatumã. Possui grande

quantidade de cachoeiras que provavelmente originou-se quando a região foi submetida ao

processo de laterização associada ao clima úmido e à densa floresta tropical (Nogueira &

Sarges, 2001).

Algumas das bases econômicas do município incluem o turismo, devido à grande

quantidade de igarapés e cachoeiras existentes na região, à exploração de bauxita e de energia

hidroelétrica; a agricultura local tem crescido nos últimos anos nessa área.



o relevo da região é constituído de cristas, colunas, interfúgios contendo vales

profundos e, estreitas faixas de aluviões cobertas por latossolos amarelos que recobrem

formações rochosas sedimentares encontradas em diversos cursos d'água (RADAMBRASIL,

1978).

O solo é formado por latossolo amarelo, muito argiloso e de textura média, contém

altos índices de alununio, resultante da formação de fosfato de alumínio. A cobertura vegetal

é composta por florestas densas. Entretanto, em alguns locais, o solo é raso, com drenagem

elevada, onde ocorre a formação de floresta do tipo Campinarana (RADAMBRASIL, 1978).

A maioria dos cursos d'água da Amazônia Central apresenta pH ácido (4,0 - 5,5)

devido à ausência de carbonato em solução; tem baixa condutividade (5 - 20 |xS/cm"^); pouca

oscilação de temperatura (24 - 25° C) em curso d'água com vegetação ripária (Freitas, 1994;

Hamada, 1993; Hamada & Adler, 2001) e variações maiores (24 - 30° C) em cursos d'água

alterados, que perderam sua vegetação ripária (Hamada, 1997; Alencar, 1998).

Município de Manaus

No município de Manaus, o estudo foi realizado na Reserva Florestal Adolpho

Ducke (Fig. 3, Anexo 2), que pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

(IN?A). Está localizada no km-26 da Rodovia Estadual AM-010, que conecta Manaus a

Itacoatiara (02° 55'S/59°59'W). Essa reserva abrange uma área de 100 km^ (Ribeiro et al.,

1999).

A reserva está localizada em sedimentos terciários da Amazônia Central, nas áreas

de platôs sedimentares denominados "Formação Barreiras". Há uma predominância de

latossolo amarelo distrófico, formado de quartzo, óxidos, caulinita e hidróxidos de feiro e

alumínio (Chauvel, 1981).
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O relevo é ondulado, apresenta áreas de platô, vertente, campinarana e baixio, com

uma variação de altitude de 80 m. Nos platôs, os solos são argilosos (latossolo amarelo), com

sedimentos antigos e pobres em nutrientes orgânicos, as vertentes possuem solo argiloso nas

áreas altas e, arenoso-argiloso nas áreas baixas (Ribeiro et ai, 1999). A floresta apresenta

vegetação do tipo tropical úmida, sendo denominada de floresta de "Terra-Firme", uma vez

que não é inundada pelas cheias dos rios (Ribeiro et al, 1999), têm grande diversidade de

espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas. Possui áreas de campinarana em solo de areia

branca com grande acúmulo de serrapilheira, nas áreas de baixio com solo arenoso e, grande

acúmulo de sedimentos podzóicos e areias quartzosas (Ribeiro et ai, 1999).

A Reserva Florestal Adolpho Ducke é composta por duas bacias hidrográficas, uma

oeste e a outra leste. A bacia oeste, inclui o rio Tarumã, que tem como afluentes principais os

igarapés Barro Branco, Acará e Bolívia e, deságua no rio Negro próximo à Ponta Negra. A

bacia leste, inclui o rio Puraquequara, afluente direto do rio Amazonas e, tem como principais

afluentes, os igarapés Tinga, Uberê e Ipiranga (Ribeiro et al, 1999).
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Figura 1. Mapa geral das áreas de estudo nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus

(Reserva Florestal Adolpho Ducke). Fonte: Alencar (2003).
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Figura 2. Esquema localizando os pontos ( ̂ ) de coleta de larvas de Megaloptera (Insecta)

no município de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil. Modificado do croqui da

Secretária Municipal de Cultura, Turismo e Meio Ambiente de Presidente Figueiredo, Brasil,

2002.
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Figura 3. Mapa localizando os locais de coleta de larvas de Megaloptera (Insecta), da Reserva

Florestal Adolpho Ducke, município de Manaus, Amazonas, Brasil. Obs: Mapa adaptado de

Mendonça (2002).
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CAPÍTULO I

TAXONOMIA E BIONOMIA DE IMATUROS DE MEGALOPTERA (INSECTA) NA

AMAZÔNIA CENTRAL, BRASIL

1. INTRODUÇÃO

A ordem Megaloptera é constituída pelas famílias Corydalidae e Sialidae, sendo a

primeira composta por duas subfamílias: Corydalinae e Chauliodinae. Corydalinae tem

atualmente 53 espécies na região Neotropical, distribuídas em 3 gêneros: Corydalus Latreille,

1802, Chloronia Banks, 1908 e Platyneuromus Weele, 1909 (Contreras-Ramos, 1999b).

Chauliodinae é constituída por 16 gêneros (Oswald & Penny, 1991), sendo que só três foram

registrados na região Neotropical (somente no Chile) (Tab. 1): Archichauliodes Weele, 1909,

Protochauliodes Weele, 1909, Nothochauliodes Flint, 1983 e Neohermes Banks, 1908 (Flint,

1973, Contreras-Ramos, 1999b).

No Novo Mundo, Sialidae inclui dois gêneros: Sialis Latreille, 1902 e Protosialis

Weele, 1909 (Flint, 1973; Contreras-Ramos, 1999b). O segundo gênero foi considerado

sinônimo do primeiro por Ross (1937). Entretanto, Penny (1981) cita como evidências

suficientes para considerar Protosialis um gênero válido o fato do ramo posterior da nervura

Rs ser bifurcada, a margem da nervura costal ser estreita e as nervuras transversais serem

anguladas. Mas, a espécie tipo do gênero designado é uma espécie de Sialis da América do

Norte.

Protosialis contém oito espécies, sendo que três ocorrem no Brasil (Tab. 2). Na

região Amazônica, apenas Protosialis flammata, Penny 1981 foi registrada (Penny,1981).
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Tabela 1. Número de espécies de Megaloptera (Insecta) na região Neotropical, Brasil e

Amazonas.

Número de espécies

Família Subfamília Gênero
Região

Neotropical
(n = 71)

Brasil

(n = 19)

Amazonas

(n = 6)

Corydalidae Corydalinae Corydalus 34 12 4 -

(n = 64) (n = 54)
Chloronia 17 4 1

Platyneuromus 3 - -

Chauliodinae Archichauliodes 2 - -

(n = 10)
Protochauliodes 5 - -

Nothochauliodes 1 - -

Neohermes 1 - -

Sialidae Protosialis 8 3 1

(n = 8)
Nota: n = número de espécies. Fonte: (Contreras-Ramos, 1998, 1999b,2002; Contreras-Ramos & Harris, 1998)

É conhecido um único registro de larva de Protosialis na literatura: P. chilensis no

Chile (Flint, 1973). Entretanto, não há descrição ou ilustração de caracteres taxonômicos

apenas uma figura do habitus dorsal é apresentada para a larva dessa espécie

No Brasil, Corydalidae é composta por 2 gêneros, com 16 espécies. Na região

Amazônica estão registradas quatro espécies de Corydalus, uma de Chloronia e uma de

Protosialis (Contreras-Ramos, 1999b; Penny, 1981) (Tabs. 1 e 2).
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Tabela 2. Distribuição das espécies de Megaloptera (Insecta) no Brasil.

14

Família Gênero Espécie

Corydalus
Corydalidae Latreille

¥

Distribuição

Chloronia

Banks

Sialidae

Protosialis

Weele

AC; AM; AP;

PA; RO; RR;

C. affinis Burmeister MT; SP

C amazonas Contreras-Ramos AM; RO

C. armatus Hagen BR#

C. arpi Navás RO

C. australis Contreras-Ramos MG; RS; SC

C. batesii MacLachlan AM; PA; RO

C. cephalotes Rambur RJ

BA; GO; MG;

C. diasi Navás RS; SP

C. hecate MacLachlan ES; MG; SP

C nubilus Erichson AM; PA; RR

C. tridentatus Stitz ES; PR; RS

C. sp 1 (próximo de C. affinis) Contreras-Ramos SP

ES; MG; PR;

C. corripienes Walker RJ; SC; SP

C. hieroglyphica Rambur AM; PA

C pennyi Contreras-Ramos MG; PR

C. plaumanni Penny & Flint RS; SC

P. brasiliensis Návas SP

P. flammata Penny AM

P. nubila Navás MT

Espírito Santo; G0= Goiás; MG= Minas Gerais; MT= Mato Grosso; PA= Pará; RR= Roraima; SC= Santa
Catarina; PR= Paraná; RS= Rio Grande do Sul; RJ= Rio de Janeiro; R0= Rondonia; SP= São Paulo. Fonte:

Contreras-Ramos (1998,1999b, 2000).
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Estudos atuais envolvendo a taxonomia da ordem Megaloptera na região Neotropical

são escassos; no Brasil, incluem os trabalhos de Penny (1977, 1981, 1982), Penny & Flint

(1982) e Contreras-Ramos (1998, 2000).

Penny (1977) elaborou uma lista de Megaloptera, Neuroptera e Raphidioptera do

México, América Central, ilhas Caraíbas e América do Sul. Em 1981, o mesmo autor

descreveu uma espécie de Protosialis, no município de Manaus (AM) e, em 1982, publicou

uma chave de identificação para machos de espécies de Corydalidae da Bacia Amazônica.

Penny & Flint (1982) fizeram uma revisão do gênero Chloronia apresentando uma

chave taxonômica para as espécies Neotropicais e descreveram a larva de C. hieroglyphica

Rambur, 1842. A associação entre a larva e adulto dessa espécie foi realizada pelo fato de

apenas uma espécie de Chloronia ter sido coletada, no estágio adulto, na área de estudo e,

não pela obtenção destes por meio da criação da larva.

Contreras-Ramos (1998) fez uma revisão do gênero Corydaíus para a região

Neotropical, descrevendo novas espécies e elaborando uma chave de identificação para

adultos, no nível específico. Contreras-Ramos (2000), descreveu uma nova espécie de

Chloronia e apresentou uma chave de identificação, no nível específico, para adultos que

ocorrem no Brasil.

Estudos bionômicos e taxonômicos sobre os imaturos de Megaloptera são escassos

na região Neotropical e, principalmente, sobre a associação dos imaturos com adultos. A

maioria das informações existentes sobre essa ordem foi obtida na região Neártica, onde

larvas de Corydalidae desenvolvem-se entre 2 e 5 anos e passam por 10 a 12 estádios (Evans

& Neuzing, 1996; Contreras-Ramos, 1999a,b). Larvas de Sialidae desenvolvem-se entre 1 e 2

anos e têm aproximadamente 10 estádios (Brown & Fitzpatrick, 1978; Evans & Neuzing,

1996). As larvas de último estádio de Megaloptera constróem câmaras pupais sob troncos
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caídos, pedras, bancos de areia ou cascalho (Riek, 1979), geralmente, a 30 - 50 cm da margem

dos cursos d'água (Chandler, 1956). Pupas de Corydalidae desenvolvem-se entre 2 e 4

semanas (Davis, 1903; Riek, 1979) e de Sialidae, entre 9 e 10 dias (Penny, 1981); em algumas

espécies, o desenvolvimento desse estágio ocorre em sincronização com a estação seca

(Romero, 2001).

Fêmeas de Corydalidae requerem alguns dias após a emergência para maturação e

produção dos ovos e morrem após a oviposição (Penny, 1982). Nessa família, a atração da

fêmea pelo macho ocorre por ação de feromônio, produzido por um par de glândulas

odoríferas localizado no nono segmento abdominal (Penny, 1982). Em Sialidae, a atração

ocorre por sinais acústicos (vibrações abdominais) semelhantes aos de Plecoptera (Peckarsky

et ai, 1990). O acasalamento, normalmente, ocorre sobre gravetos ou ramos de arbustos

sobre os cursos d'água (Reik, 1979) e dura cerca de um minuto (Penny, 1982). A oviposição

ocorre sobre rochas, tronco de árvores, arbustos (Riek, 1979) ou pontes, em locais

sombreados (Penny, 1982). Após a oviposição, a massa de ovos é coberta por uma substância

branca, brilhante, secretada por glândulas localizadas no final do abdome (Penny, 1982), que

escurece após um curto penodo de tempo tomando-se quase negra (Riek, 1979; Theischinger,

1991). O desenvolvimento embrionário dura cerca de 13 dias e as larvas eclodem com a

ajuda de um dentículo denominado "egg-burster" que rompe o córion do ovo (Penny, 1982).

O presente trabalho foi planejado com o intuito de incrementar o conhecimento

sobre a taxonomia e bionomia de Megaloptera, principalmente, sobre os estágios imaturos,

que são escassas na região Neotropical. Resalta-se que o conhecimento nessa área são

essenciais para o entendimento da estmtura trófica em ecossistemas aquáticos e para a

possível utilização desses organismos como indicadores da qualidade de água. Além disso, o

conhecimento sobre os estágios imaturos podem fomecer subsídios para estudos filogenéticos
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e, especificamente na família Sialidae, poderá auxiliar na definição do status taxonômico do

gênero Protosialis.

2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Incrementar os conhecimentos sobre a taxonomia e bionomia de espécies da ordem

Megaloptera (Insecta) na Amazônia Central, Brasil.

2.2. Específícos

1. Determinar as espécies de Megaloptera obtidas nos municípios de Manaus (Reserva

Florestal Adolpho Ducke) e de Presidente Figueiredo.

2. Correlacionar os imaturos de Megaloptera (último estádio) com os adultos obtidos no

laboratório para posterior identificação das espécies.

3. Descrever taxonomicamente larvas de último estádio de espécies de Megaloptera,

coletadas nas áreas de estudo.

4. Apresentar chaves para identificação de: a) posturas, no m\el de gênero e, b) de larvas de

último estádio, no nível de espécie ou morfótipo das áreas de estudo.

5. Descrever características bionômicas sobre ovos, larvas, pupas e adultos de Megaloptera

nas áreas de estudo.

6. Incrementar o número de exemplares de Megaloptera na coleção de invertebrados do

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. ÁREAS E PERÍODO DE ESTUDO

As coletas foram realizadas em igarapés e rios localizados em dois municípios; as

áreas de estudo foram descritas na Introdução Geral do presente trabalho.

Em Presidente Figueiredo 34 locais foram amostrados, ao longo de ramais, nas

Rodovias Federal BR-174 e Estadual AM-240 (Fig. 2). Em Manaus, a amostragem foi

realizada em 40 locais na Reserva Florestal Adolpho Ducke, localizada na Rodovia Estadual

AM-010, km-26 (Fig. 3). Em cada local, uma seção de 50 metros foi amostrada e a seleção

dessa seção no curso d'água foi determinada pela proximidade com os ramais ou trilhas de

acesso a cada igarapé. Coletas adicionais foram realizadas nas áreas de estudo para obtenção

de larvas de último estádio para criação e obtenção de adultos em laboratório para estudos

taxonômicos. As coletas foram realizadas no período de janeiro a novembro de 2002.

3.2. COLETA, TRIAGEM, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS EXEMPLARES

Todo material coletado e examinado foi depositado na coleção de invertebrados do

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, Brasil.

3.2.1. Posturas

Para a coleta de posturas foram examinados substratos próximos aos igarapés como

folhas, troncos de árvores, pontes e bueiros (Fig. 4). As posturas foram recolhidas com

auxílio de um canivete, acondicionadas em recipientes plásticos, etiquetadas e levadas ao

laboratório. No laboratório, elas foram transferidas para placas de Petri descartáveis, com

papel de filtro úmido e colocadas sobre lâminas de vidro para impedir o contato direto dos

ovos com a água, retardando a contaminação por fungos.
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No laboratório de biologia e criação da CPEN (Coordenação de Pesquisas em

Entomologia), onde as posturas foram mantidas, a temperatura diária variou entre 26 e 30°C.

As posturas foram observadas diariamente para verificar o tempo que as larvas levavam para

emergir, após a coleta no campo. Após duas semanas, ovos cujas larvas não emergiram foram

preservados em álcool etílico 80% e, etiquetados. Após a eclosão, as larvas de primeiro

estádio foram fixadas em álcool etílico a 80% e etiquetadas.

3.2.2. Larvas e pupas.

As larvas foram coletadas com auxílio de uma rede entomológica aquática (rapiché)

e catação manual. Foram examinados diversos microhabitats, tais como bancos de folhas no

leito dos igarapés, folhas presas em troncos e raízes na correnteza, troncos submersos,

embaixo de rochas e raízes encontradas em áreas de correnteza ou remanso. Os substratos

foram removidos da jusante para montante, de forma a não interferir na coleta e evitando

perturbar o ambiente.

O material coletado foi examinado no local, parte das larvas foram fixadas em álcool

etílico a 80% e receberam injeção de álcool ácido (9 partes de etanol a 80% e uma parte de

ácido acético glacial) (Sther, 1987), na região do abdomecom auxílio de uma seringa de Icc.

O álcool ácido auxilia na preservação da cor da larva e mantém a flexibilidade dos tecidos,

facilitando estudos morfológicos e a visualização de caracteres taxonômicos (Contreras-

Ramos & Harris, 1998). A outra parte das larvas coletadas era constituída por larvas de maior

tamanho; estas foram mantidas vivas em caixas plásticas contendo raízes ou folhas úmidas do

local de coleta, para evitar a desidratação e fornecer abrigo para as larvas. Essas caixas

plásticas foram acondicionadas e mantidas em caixas de isopor com pequena camada de gelo,

até a sua transferência para o laboratório de criação da CPEN (Fig. 5.D).
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Figura 4. Locais de oviposição de Megaloptera (Insecta) no município de Presidente

Figueiredo, Amazonas, Brasil. A = bueiro utilizado como sítio de oviposição; B = posturas de

Corydalus spp. (larvas já eclodidas) na região superior do bueiro; C= Postura de Corydalus

sp. na parte superior da folha.
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No laboratório, as larvas foram transferidas para outros recipientes plásticos, de

tamanhos variados (50 a 500 ml), contendo solo com matéria orgânica, raízes e folhas (Fig. 5.

A,C,D). Uma concavidade foi feita no solo, onde a larva foi colocada e coberta com uma

pedra plana para indução à pupação (Fig. 5B) (Smith, 1970; Contreras-Ramos, 1999a) e

obtenção de adultos (Contreras-Ramos, 1998).

Amostragens foram realizadas nas margens dos criadouros, tais como, embaixo de

bancos de folhas, troncos caídos e pedras à procura de pupas de Megaloptera.

Cada larva recebeu um código de identificação e ficha controle e, foram observadas

a cada dois dias. Na ficha controle constavam as seguintes informações: local e data da

coleta, coletor(es), tipo de substrato, tipo de coleta (manual, rapiché), tamanho e período de

atividade da larva, período de duração da fase de pré-pupa e pupa, longevidade do adulto,

sexo, família, gênero e espécie/morfótipo.

O período de atividade da larva corresponde o tempo decorrido entre a colocação da

larva no recipiente plástico no laboratório de criação, após coleta no campo, até o momento

em que ela construía a câmara pupal e, parava de se movimentar. Nesse momento, a larva

passava para a fase (estágio) de pré-pupa, caracterizado pela redução dos movimentos,

ficando as pernas voltadas para cima ou lateralmente e, o abdome recurvado, até a

metamorfose da pupa. O período de atividade do adulto compreendeu desde a emergência,

até sua morte no laboratório.

As larvas mantidas no laboratório foram alimentadas com imaturos de Trichoptera,

Simuliidae, Ephemeroptera e Annelida (Stewart et ai; 1973; Contreras-Ramos, 1998). Os

adultos obtidos foram colocados em terrário, contendo água, pedregulhos, folhiço, pequenos

troncos ou galhos, simulando o ambiente natural. Embora o escopo desse trabalho não inclua

o estágio adulto de Megaloptera, algumas observações sobre comportamento reprodutivo,
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tempo de sobrevivência em cativeiro e oviposição foram realizadas. Os adultos obtidos no

laboratório foram alimentados com solução açucarada e água. Após a morte, os exemplares

foram montados em alfinetes entomológicos, etiquetados e identificados.
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Figura 5. Local de criação e recipientes utilizados para criação de larvas de Megaloptera e

obtenção de adultos no laboratório da CPEN. A = recipiente plástico com matéria orgânica

para criação de Corydalus sp. B = rocha plana colocada sobre a câmara construída pela larva,

para indução à pupação. C = Recipientes plástico com matéria orgânica para criação de

Chloronia hieroglyphica e Protosialis flammata. D = Recipientes plásticos contendo larvas

para obtenção de adultos no laboratório da CPEN.
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3.2.3. Adultos.

Coletas esporádicas de adultos no campo, foram realizadas com rede entomológica

(puçá) e armadilhas para complementar o levantamento de espécies de Megaloptera presentes

na área de estudo e, para facilitar a associação das larvas criadas com os adultos e, sua

posterior identificação específica. Foram utilizadas as armadilhas luminosas tipos: lençol,

com uma lâmpada de mercúrio, armadilha luminosa tipo Pennsylvania, com luz branca e

BLB, armadilhas malaise e suspensa. As armadilhas luminosas foram utilizadas na fase de

lua nova entre os meses de março e outubro de 2002; o tempo de permanência dessas

armadilhas variou entre um dia e uma semana (Anexo 3).

Na armadilha com lençol, o período de coleta ocorreu entre 18:00 e 2:00 horas; áreas

localizadas próximas ao lençol foram inspecionadas regularmente, com o auxílio de uma

lanterna, aumentando as chances de captura dos adultos. Os exemplares coletados foram

colocados em recipientes plásticos para observação comportamental reprodutiva e obtenção

de postura. Após alguns dias, estes foram sacrificados, montados em alfinetes entomológicos

e acondicionados em caixas entomológicas.

As armadilhas tipo Pennsylvania foram colocadas no km 24 nas margens dos cursos

d'água, no período das 18:00 às 6:00 horas. Os adultos coletados foram preservados em

álcool etílico 80% e, levados ao laboratório para posterior identificação.

Os exemplares preservados a seco foram reidratados e montados em alfinete

entomológico, identificados e catalogados.
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3.3. IDENTIFICAÇÃO DOS EXEMPLARES COLETADOS

3.3.1. Identificação das posturas

As posturas foram identificadas até o nível de gênero, levando em consideração o

tamanho (comprimento e largura), formato e coloração, número de camadas de ovos e número

de ovos (Davis, 1903), além de examinar as larvas de primeiro estádio que eclodiram dos

ovos, no laboratório. As posturas coletadas foram acondicionadas em frascos de vidro,

preservadas em álcool 80% e catalogadas.

3.3.2. Identificação de larvas

A identificação das larvas foi realizada por meio da associação destas com os adultos

obtidos em laboratório; após a emergência, o adulto foi armazenado junto com as exúvias da

larva e da pupa. Foi comparada a exúvia da larva com exemplares preservados no álcool,

com mesmo tamanho e características, tais como coloração e padrão de manchas na cápsula

cefálica e tórax; tamanho e formato de macrosetas no abdome, das brânquias abdominais, dos

espiráculos, projeção submental, etc. (Contreras-Ramos, 1998). Esquemas representando a

cápsula cefálica e o tórax, contendo a nomenclatura utilizada na descrição e na chave de

identificação são apresentadas nas Figuras 6 e 7. Cerdas do tegumento (macro e micrssetas),

utilizada na diferenciação das espécies de Megaloptera são apresentadas na Figura 8.

3.3.3. Identificação de adultos

Os adultos foram identificados por meio das chaves de Contreras-Ramos (1995,

1998, 2000) e Penny & Flint (1982). São chaves bem ilustradas para as espécies de

Corydalus e Chloronia da região Neotropical, incluindo espécies conhecidas no Brasil e

países vizinhos (Penny, 1982). Adultos de Protosiális foram identificados utilizando-se a



26

descrição original de Penny (1981). Identificação de espécies não registradas na área de

estudo foram realizadas com a cooperação do Dr. Atilano Contreras-Ramos, da Universidade

de Hidalgo, México.

Para a observação da genitália do macho, o abdome foi cortado entre os segmentos

VI e Vn e das fêmeas, entre os segmentos V e VI (para verificar presença ou ausência de

saco estemal). Essas estruturas foram clarificadas com KOH (Hidróxido de Potássio) a 10%

a frio, por cerca de 12 a 15 horas (Contreras-Ramos, 1998; 1999a), depois, colocadas em

ácido acético a 10%, por 10 a 20 minutos e lavadas em água destilada. Essas estruturas

foram armazenadas em frascos plásticos com tampa (eppendorfes) contendo glicerina, estes

alfinetados junto ao exemplar de onde foram retiradas. Os exemplares foram identificados,

etiquetados e acondicionados em caixas entomológicas.

3.4. ELABORAÇÃO DAS CHAVES TAXONÔMICAS.

Duas chaves taxonômicas foram elaboradas, uma para postura, no nível genérico e

outra para larvas de último estádio, no nível de espécie ou morfótipo. Para a chave de larvas

foram utilizados, além do comprimento do corpo, caracteres como a coloração, padrão de

manchas da cabeça e do tórax, relação entre a altura da placa guiar e a projeção lateral do

sub-mento, entre outros caracteres.

Fotografias das posturas, larvas e adultos foram tomadas com câmera fotográfica

digital, ilustrações das larvas e de seus caracteres diagnósticos foram realizadas em

microscópio estereoscópico com auxilio de uma câmara clara.
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Figura 6. Esquema da cápsula cefálica de larva de Megaloptera (Insecta). A = Vista dorsal.

B = Vista ventral. (Obs: a = primeiro ao terceiro dente apical; b = primeiro ao segundo dente

basal).
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Figura 7. Esquema do tórax de larvas de Megaloptera (Insecta). A = Vista dorsal. B = Vista

ventral.
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Figura 8. Macro e microssetas do tegumento de larvas de Megaloptera (Insecta). A

Macrossetas. B-C = Microssetas, em vista dorso lateral e dorsal, respectivamente.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. TAXONOMIA

4.1.1. Registro de nova espécie de Megaloptera para o Brasil

A espécie Corydalus ignotus é registra pela primeira vez para o Brasil, elevando para

cinco, o número de espécies de Corydalus registradas na Amazônia Brasileira. Essa espécie

foi descrita com base em um casal coletado na Guiana Francesa, por Contreras-Ramos

(1998). O autor cita que provavelmente essa espécie ocorreria em outras regiões próximas,

tais como Suriname, Guiana e até o norte da Amazônia. A coleta dessa espécie na região

confirma as suposições de Contreras-Ramos.

Penny & Flint (1982) descreveram a larva de C. hieroglyphica, a identificação da

espécie foi realizada com base no fato que apenas essa espécie de Chloronia foi coletada no

estágio adulto na área de estudo. No presente trabalho, confirmamos a identificação de C.

hieroglyphica feita por Penny & Flint (1982) por meio da criação da larva e, obtenção do

adulto em laboratório.

4.1.2 Adultos coletados com armadilhas

Foram coletados 29 adultos com as armadilhas utilizadas (Anexo 1), distribuídas nas

seguintes espécies: Corydalus nubilus, Corydalus batesii, Corydalus affinis, Chloronia

hieroglyphica e Protosialis flammata (Tab. 3). A partir da criação de larvas, somente a

espécie C. affinis não foi obtido adulto em laboratório. Entretanto, exemplares de larvas

pertencentes a dois morfótipos {Corydalus sp. 1 e Corydalus sp. 2) foram coletados na área

em que o adulto de C. affinis foi coletado. È possível que um desses morfótipos corresponda

à larva da espécie de C. affinis. Para confirmar será necessário coletar mais larvas de último

estádio nessa área para criação em laboratório e obtenção de adultos.
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Tabela 3. Espécies de Megaloptera (Insecta) coletados no estágio adulto, com diferentes

armadilhas, nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus (Reserva Florestal Adolpho

Ducke), Amazonas, Brasil.

Espécie N Armadilha (? ?

Corydalus nubilus 8 2 3 5

Corydalus batesii 3 1,2 1 2

Corydalus affinis 1 1 - 1

Chloronia hieroglyphica 13 2 3 10

Protosialis flammata 4 1,3,4,5 - 4

Nota: N = Número de indivíduos coletados; 1 = Armadilha Pennsylvania; 2 = Lençol, com luz de mercúrio; 3

Rede entomológica; 4 = Armadilha Malaise; 5 = Armadilha suspensa; Sexo: S = Macho; Ç = Fêmea.
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4.1.3. Chaves para identificação de Megaloptera (Insecta) coletados na Amazônia

Centrai, Brasil.

4.1.3.1. Chave para identificação de posturas dos gêneros de Megaloptera.

1. Postura de formato oval, com comprimento entre 13 e 24 mm, coloração branca, com três

camadas de ovos e, em média, 1942 ovos; ovos com comprimento médio de 1,15 mm

(Figs. 9A, B) Corydalus Latreille

Ia. Postura de formato arredondado ou irregular, com comprimento menor que 13 mm, uma

camada de ovos e com menos de 850 ovos; ovos com comprimento médio menor do que

1,15 mm 2

2. Postura arredondada, com comprimento entre 8 e 13 mm, coloração branca ou acinzentada,

com 320 a 850 ovos; ovos com comprimento médio de 1,02 mm (Fig. 9C)

Chloronia Banks

2a. Postura sem forma definida, com comprimento entre 5 e 12 mm, coloração marrom clara a

escura, com 200 a 500 ovos; ovos com comprimento médio de 0,49 mm, com pontuações

vermelhas. (Figs. 9D-F) Protosialis^QQ\&
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4.1.3.2. Chave para identificação de famílias de larvas de último estádio de Megaloptera.

Ia. Larvas de tamanho médio a grande (20 a 80 mm de comprimento); abdome com 8 pares

de filamentos laterais (Figs. 23-28) e região terminal com um par de falsas pernas (Figs

14A-E, 15A-E) Corydalidae Latreille

Ib. Larvas pequenas (0,8 a 12 mm de comprimento); abdome com 7 pares de filamentos

laterais (Figs. 20C, 29A, B) e região terminal sem falsas pernas, mas com um longo

filamento (Figs. 20D, 29A,B) Sialidae Latreille

4.1.3.3. Chave para identificação de espécies de larvas de último estádio de Megaloptera.

Ia. Comprimento entre 0,8 e 12 mm; abdome com um longo filamento na região terminal

(Figs. 20D; 29A, B) Protosialis flammata Penny

Ib. Comprimento entre 20 e 80 mm; abdome com 1 par de falsas pernas na região terminal

(Figs. 14 A-F, 15 A-F) 2

2a. Comprimento entre 20 e 30 mm; cabeça de coloração uniforme, sem manchas, protórax

com 2 pares de manchas escuras (Figs. lOF, 28A) Chloronia hieroglyphica Rambur

2b. Comprimento entre 40 e 80 mm; cabeça com manchas formando desenhos variados,

protórax com padrão semelhante à da cabeça (Figs. 10 A-E; 23-27A) Corydalus Latreille. 3

3a. Cabeça, ventralmente, com região apical da projeção lateral do submento reduzida e não

pontiaguda, o ápice da projeção não ultrapassando altura da região anterior da placa

mental (Fig. 12A) 4



34

3b. Cabeça, ventralmente, com região apical de projeção lateral do submento, ultrapassando a

região anterior da placa mental (Figs. 12B-E) 5

4a. Mandíbula com 1° dente basal fusionado ao 2° dente basal (Fig. IIA); cabeça,

dorsalmente, com larga faixa horizontal clara, entre os estremas e a região mediana (Fig.

10 A); microssetas dorsais quase tão longas quanto largas (Fig. 16A)

Corydalus batesii MacLachlan

4b Mandíbulas com 1° dente basal não fusionado ao 2° dente basal (Figs. 11B,D e E); cabeça,

dorsalmente, sem faixa horizontal (Fig. lOB-F); microssetas dorsais estreitas e alongadas

(Fig. 16B) Corydalus nubilus Erichson

5a. Área anterior da placa guiar com um par de manchas claras, alongadas e verticais na

região mediana e anterior (Fig. 12B-C); áreas laterais à placa guiar com padrão de

coloração marrom avermelhado (Fig. 12C); mandíbula com 1° dente basal fusionado ao 2°

dente basal (Fig. 11C); macrossetas dorsais de coloração marrom clara (Fig. 16C)

Corydalus ignotus Contreras-Ramos

5b. Placa guiar sem manchas claras alongadas na região mediana, anterior (Figs.l2D-E); áreas

laterais à placa guiar sem padrão definido, de coloração marrom avermelhada (Figs. 12D-

E); mandíbula com 1- dente basal não fusionado ao 2° dente basal (Fig. IID-E);

macrossetas dorsais de coloração marrom escura (Fig. 16D-E) 6

6a. Região posterior da cabeça mais larga do que o protórax (Figs. lOD-E, 26A); coloração da

cabeça e tórax, marrom clara a amarelada (Fig. lOD); placa do nono estemito grande,

ocupando quase todo o segmento (Fig. 15D); terceiro estemito abdominal com áreas sem

microssetas formando um padrão em forma da letra V, aberta, com extremidades distais

mais longas do que largas (Fig. 17D) Corydalus sp. 1
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6b. Região posterior da cabeça com largura similar ao do protórax (Figs. lOD-E, 27A);

coloração da cabeça e tórax, marrom avermelhada a escura (Fig. lOE); placa do nono

estemito menor, não ocupando quase todo o segmento (Fig. 15E); terceiro estemito

abdominal com áreas sem microssetas formando um padrão em forma da letra V,

fechado, com extremidades distais mais amplas (Fig. 17E) Corydalus sp.2
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4.2. Descrição de larvas de ultimo estádio de espécies de Megaloptera (Insecta) coletados

na Amazônia Central, Brasil.

Corydalus batesii MacLachlan

Comprimento total: x =7,28 (±0,70), (N=34)

Cabeça. Região dorsal: coloração marrom escura quase negra; padronagem da região

posterior da cabeça semelhante à do tórax (Figs.lOA, 23A). Área pleurostomal marrom escura

a negra; sutura epistomal marrom escura a negra; área anterior do esclerito frontal marrom

claro a escuro avermelhado; região mediana posterior com manchas claras (Figs. lOA, 23A).

Área entre os estemas, carena genal, região da sutura frontal e mediana com ampla faixa

amarela clara (ocre) (Fig.lOA), Presença de cerdas (3-4) longas ao redor dos estemas. Região

mediana, próxima à área anterior da coronal, marrom clara a escura avermelhada (Fig. lOA).

Região posterior dorsal do protórax marrom escuro com padronagem amarelo clara. Carena

occipital marrom escura avermelhada a quase negra. Região do occipício com 4 faixas

marrom claras, alternadas com marrom escuros (Fig. lOA). Antenas com 5 segmentos,

coloração marrom escura a negra. Labro mais longo que largo, estreitando na extremidade

anterior, com manchas escuras nas laterais (Fig. 1 IA). Clípeo 2,5 vezes mais largo que longo;

marrom claro a escuro com duas manchas laterais negras próximas à sutura epistomal; com 3

depressões longitudinais (Fig. IIA). Região ventral: marrom clara a escura avermelhada, com

padronagem amarelo clara; áreas próximas ao cardo, placa e braço submental marrom

escuros; grande quantidade de pequenas cerdas voltadas para a região anterior da cabeça (Fig.

12A, 23B). Placa guiar com 3 pares de cerdas laterais fortes. Carena pós-ocular com fileiras

de cerdas curtas; área lateral à placa guiar com padronagem marrom clara semelhante à do

protórax. Região anterior da placa guiar com um par de manchas marrom claras, e ápices da
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projeção lateral não ultrapassando a placa mental (Fig.l2A). Mandíbula: coloração marrom

escura avermelhada a negra; áreas laterais da mandíbula escuras; 1- dente apical longo, 2-

dente apical mais longo e fino que o 3° dente apical, 1- dente basal largo recurvado na base,

quase reto e fusionado ao 2- dente basal (Fig.llA). Maxila com borda lateral marrom clara a

escura; presença de cerdas longas semelhantes a espinhos na margem interna da maxila.

Palpo maxilar com 4 segmentos; gálea com 2 segmentos; lábio marrom claro a escuro,

geralmente circundado por cerdas claras; glossa marrom clara a escura; palpo labial marrom

claro a escuro com 3 segmentos.

Tórax. Protórax. mais longo que o meso e o metatórax. Região dorsal marrom clara a

escura, quase negra; padronagem marrom clara semelhante à da cabeça; área lateral marrom

clara a escura avermelhada com cerdas pequenas direcionadas para a região anterior, poucas

cerdas longas e afiladas nas faixas laterais, escassamente distribuídas e dirigidas para cima.

Região mediana-anteiior central marrom escura a quase negra (Figs. lOA, 23A). Região

ventral: Protórax com área antero-mediana marrom clara, com cerdas curtas direcionadas para

a região anterior; borda lateral marrom escura a quase negra; estemelo triangular com

projeção central marrom escura, revestida de cerdas curtas. Região lateral com cerdas curtas

(Fig. 23B), marrom escura a negra. Meso e metatórax. Sub-iguais em largura e comprimento.

Região dorsal com padrão de estampa cabeça similar ao do pronoto; com cerdas longas nas

áreas escuras. Borda anterior com fileira de cerdas longas; bordas lateral e distai revestidas de

poucas cerdas longas, afiladas, áreas escuras com microsetas clavadas marrom escuras a

negras (Fig. 23A). Ventralmente, região mediana com microssetas. Pernas com coloração

alternada de marrom clara e escura.

Abdome. Oito filamentos abdominais laterais. Região dorsal: espiráculos localizados na

região dorso-lateral (Fig. 23A). Área dorsal com grande quantidade de microssetas, marrom
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escuras a quase negras e macrossetas marrom claras a escuras, claviformes e tubulares (Fig.

16A), Região ventral com microssetas recobrindo o abdome, e pequena quantidade de

macrossetas clavadas e tubulares; 1- segmento abdominal com um par de cerdas longas na

região mediana; 2- ao 8° segmento com 2 pares de cerdas longas; do 2° ao 7° segmento área

sem microssetas em forma de V, na região mediana (Fig. 17A); 8- segmento abdominal com

2 áreas ovaladas sem microssetas na região mediana; 2 cerdas longas laterais. 9^ segmento

com placa mediana marrom clara a escura; ICP segmento esclerozado (Fig. 15A). Base do 1-

ao 7- filamento com tufos branquiais laterais decrescentes em tamanho; cada lado da brânquia

composta por 3 braços, de onde se originam os filamentos branquiais (Fig. 18A, 23B).

Filamentos laterais abdominais com cerdas longas, voltadas para a região dorsal. Espiráculos

de forma circular, com margem anterior plana e área central com pequena depressão (Fig.

13 A). Região terminal do abdome com um par de falsas pernas anais, cada uma com um par

de ganchos marrom escuros a negros; base dorsal e lateral das falsas pernas anais com

macrossetas longas, claviformes e tubulares e microssetas (Fig. 14A, 23A). Filamentos

laterais das falsas pernas anais mais curtos que os abdominais, com cerdas longas na região

dorsal, e macrossetas presentes na região mediana (Fig. 15A).

Material examinado

BRASIL: AMAZONAS: Presidente Figueiredo; Igarapé do ramal do Castanhal,

03°0r45"S/60°08'33"W: 3 larvas, 9.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Hamada, N.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé da Onça, Recanto da Pantera, AM-240, km-20,

02°00'52"S/60°0r43"W: 4 larvas, 22.xi.200I, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Hamada, N.;

Nessimian, J.L.; 2 larvas, 12-13.xii.2001, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; 2 larvas,

ll.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; 1 larva, 16.X.2002,
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Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé do Sr. José, Ramal do

KM-24, AM-240, 02°0r07"S/59°49'28"W: 2 larvas, 12.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Pereira, D.L.V.; Igarapé da SUFRAMA, BR-I74, km-97,

02°08'07"S/59°59'46"W: 1 larva, 13.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Pereira,

D.L.V.; Igarapé n do ramal da Morena, AM-240, 02°0ri2"S/59°26'19"W: 1 larva,

I9.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Pereira, D.L.V.; Igarapé I do ramal da Morena,

AM-240, 02°04'15"S/59°20'52"W: I larva, 19.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé I do ramal da Cachoeira do Boto, 02°07'06"S/59°19'17"W: 5

larvas, I2.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé

afluênte da Corredeira do Camarão, (Afluente do Rio Urubu), 02°0r05"S/60°02'02"W: I

larva, IO.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Pereira, D.L.V.; Igarapé do Sítio São

Francisco, Km-30, AM-240, 02°02'30"S/59°46'06"W: 4 larvas, 15.X.2002, Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé da Vivenda Fênix, Ramal do rio

Uiibuí, 02°03'00"S/60°05*58"W: I larva, 16.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot,

T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé da Corredeira do Portal dos Anjos, Ramal do rio Uribuí,

02°03'38"S/60°05'58"W: 2 larvas, I6.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V.; Manaus: Reserva Ducke: AM-OIO, km-26, 2°55'S/59°58'W: Igarapé Acará-

Lages, 1 larva, 23.Í.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.O.; Igarapé Bolívia-3I, I larva,

17.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.O.; Igarapé Bolívia Próximo ao acampamento, I larva,

23.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.O.; Igarapé Acará-I, 1 larva, 20.xi.2002, Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.O.; Igarapé Cabeça Branca, BR-174, km-24, 1 larva, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.



40

Corydalus ignotus Contreras-Ramos

Comprimento total: x=4,76 (±0.27); (N=79)

Cabeça. Região dorsal: Área posterior da cabeça marrom claro com padronagem

avermelhada semelhante à do protórax (Figs. lOC, 24A). Área pleurostomal marrom escura a

negra; sutura epistomal marrom avermelhadas a negra; área próxima aos estemas, sutura

frontal, esclerito frontal e área mediana superior à sutura coronal marrom avermelhadas;

carena genal escura circundando os estemas, dorsalmente, uma faixa marrom clara (Fig. lOC).

Área pós-ocular, região lateral e posterior da sutura coronal próximo à carena occipital com

padronagem marrom clara a avermelhada; carena pós-ocular marrom escura. Ampla área

marrom escura avermelhada nas laterais das suturas coronal e occipital (Fig. 10 A). Presença

de cerdas longas na região lateral da carena pós-ocular. Região do occipício com 4 faixas

marrom claras, alternadas por 2 faixas marrom escuras (Fig. lOC). Antenas: 5 segmentos,

marrom claros a escuro avermelhados. Labro largo, marrom escuro. Clípeo 2,5 vezes mais

largo que longo, marrom claro a escuro, laterais com manchas escuras; com 3 depressões

claras (Fig. 11C). Região ventral: marrom escura a avermelhada. Áreas laterais à placa guiar

com coloração marrom avermelhada diferenciada; carena e sutura occipitais marrom escuras a

avermelhadas (Fig. 12C, 24B). Próximo aos braços da placa guiar, pequenas cerdas voltadas

para a região anterior. Projeção lateral da placa guiar com ápices afilados ultrapassando a

placa mental (Fig. 12C). Mandíbula: base marrom clara; área central marrom escura a

avermelhada; laterais e bordas dos dentes escuros; 4 dentes, 1- dente basal destacando-se por

sua curvatura e ângulo quase reto em direção ao 2- dente basal; 2- dente basal menor que o 2°

dente pré-apical, 1° dente apical longo (Fig. IIC). Maxila: marrom escura avermelhada,

presença de cerdas laterais, cerdas longas semelhantes a espinhos na margem interna. Estipe
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da maxila marrom clara a escura. Palpo maxilar marrom claro a escuro avermelhado,

circundado por cerdas claras e escuras. Palpo labial marrom claro a escuro, com 3 segmentos.

Tórax. Protórax: mais longo que o meso e o metatórax. Região dorsal com coloração escura

à negra; área antero-mediana do pronoto com duas manchas claras e 2 menores (Fig. lOC);

área lateral, marrom escura, com cerdas curtas e longas voltadas para frente, distribuídas

lateralmente; áreas mediana e lateral à sutura do protórax com padronagem marrom-clara a

avermelhada, semelhante à da cabeça (Figs. lOC, 24A). Região ventral: área antero-mediana

marrom-clara a escura; estemelo triangular com cerdas curtas (Fig. 24B). Meso e metatórax:

sub-iguais em largura e comprimento. Estemitos torácicos recobertos por micro e

macrossetas tubulares e clavadas, marrom claras a escuras. Região dorsal com padrão similar

ao pronoto; com fileiras de cerdas curtas nas áreas laterais, anterior e posterior; áreas escuras

com cerdas longas e macrossetas claviformes. Pernas de coloração marrom clara a escura.

Abdome. Oito filamentos abdominais laterais. Região dorsal, marrom clara a escura.

Espiráculos localizados dorso-lateralmente na região anterior aos filamentos abdominais

laterais (Fig. 24B). Área dorsal com grande quantidade de microssetas e macrossetas

clavadas e tubulares, de coloração marrom claras (Fig. 16C). Região ventral, com grande

quantidade de microssetas escuras e macrossetas marrom claras. 1° segmento abdominal com

1 par de cerdas longas na região mediana; do 2"® ao 8~ segmento dois pares de cerdas longas;

do 2" ao 1- segmento, áreas sem microssetas com padrão em V, na região mediana (Fig.

17C); 8° segmento com 2 áreas arredondadas e 2 cerdas filamentosas longas. 9° segmento

com placa esclerozada, marrom escura; 2 cerdas longas e finas na lateral basal (Fig. 15C).

10^ segmento esclerozado (Fig. 15C). Presença de micro e macrossetas na base dos

filamentos abdominais. 1° ao 7° segmento com tufos branquiais decrescentes em tamanho;

cada lado das brânquias compostas por 3 braços onde surgem os filamentos branquiais (Figs.
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18C, 24B). Espiráculos retos na região anterior; região posterior mais elevada que a anterior

(Fig. 13C). Região dorsal dos filamentos abdominais com pequena quantidade de cerdas

filamentosas, até a metade do filamento (Fig. 14C). Região terminal do abdome com um par

de falsas pernas anais, cada uma com 1 par de garras anais, marrom escuras avermelhadas a

negras (Fig. 15C). Filamentos laterais das falsas pernas anais mais curtos que os filamentos

laterais, com cerdas longas na base e na região mediana (Figs. 15C, 23 A).

Material examinado

BRASIL: AMAZONAS: Presidente Figueiredo: Igarapé do km-13. Comunidade Marcos

Freire, AM-240, 1 larva, 29.ii.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé do ramal

Canoas-Ponte, BR-174, 01°49'18"S/60°10'07"W: 1 larva, 10.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Hamada, N.; Pereira, D.L.V.; Igarapé da Onça, Recanto da Pantera, AM-240, km-

20, 02°00'52"S/60°01'43"W: 1 larva, ll.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Pereira,

D.L.V.; Igarapé do ramal do km-24, Sr. José, AM-240, 02°0r07"S/59°49'28"W: 3 larvas,

12.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Pereira, D.L.V.; Igarapé n do ramal da Morena,

AM-240, 02°00'58''S/59°51'33"W: 1 larva, 14.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé do Mutum, ramal da Porteira, AM-240,02°02'15"S/59°54'53"W: 1

larva, 14.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Pereira, D.L.V.; Igarapé da Cachoeira de

Iracema, AM-240, km-17, 01°59'10"S/60°03'44"W: 4 larvas, 9.X.2002, Azevêdo, C.A.S.;

Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé da corredeira do Camarão (afluente), BR-

174, km-110; 02°0r05"S/60°02'04"W: 1 larva, lO.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Rio Urubuí, BR-174, km-110; 02°0r05"S/60°02'04"W: 2

larvas, lO.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé n do

km-60, AM-240, 01°59'27"S/59°3r35"W: 1 larva, 13.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,
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A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé I do ramal da Maroca, AM-240, km-17,

02°00'58"S/59°5r33"W: 5 larvas, lLx.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé H do ramal da Maroca, AM-240, km-17, 02°00'58"S/59°51'33"W:

5 larvas, ll.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé I

do ramal da Cachoeira do Boto, 02°07'06"S/59°19'I7"W: 5 larvas, I2.X.2002, Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé da Corredeira da Pedra Furada,

AM-240, Km-57, 01°59'34"S/59°33'26"W: 5 larvas, 13.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé do Balneário Água Viva, AM-240, km-12,

02°03'11''S/59°55'24"W: I larva, 15.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé da Vivenda Fênix, Ramal do Urubuí, 02°03'00"S/60°06'09"W: 1

larva, 16.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V. Manaus:

Reserva Ducke: AM-010, km-26, 02°55'S/59°59"W: Igarapé Barro Branco; 1 larva,

30.Í.2001, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará-31, 1 larva, 3I.Í.2002; Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Barro Branco; 2 larvas, 18.ii.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Igarapé Barro Branco; 1 larva, 9.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé

Bolívia-31; 1 larva, I6.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-13; 3 larvas,

18.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-12; 2, 19.iv.2002, Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-21; I larva, I9.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Igarapé Ipiranga-14; 7 larvas, 24.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Ipiranga-

21; 2 larvas, 26.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Ipiranga-12; 1 larva,

27.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Ipiranga-11; 1 larva, 28.iv.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará-32; 2 larvas, 5.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Igarapé Uberê-21; 2 larvas, lO.v.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé

Uberê-ll; 1 larva, 13.V.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará-12; 1 larva.
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5.VÍ.2002; Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-12; 1 larva, 7.V.2002, Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-I4, 1 larva, ll.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Igarapé Uberê-13; 1 larva, 12.V.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-32; 1

larva, 13.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga; 1 larva, 13.vi.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará-23; 1 larva, l.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Igarapé Barro Branco; 2 larvas, 6.viii.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé

Bolívia-16; 2 larvas, 7.viii.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Barro Branco; 2

larvas, 8.viii.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará-Lages; 2 larvas,

9.viii.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-14; 1 larva, I4.viii.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará 1; 1 larva, 20.xi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.

Corydalus nubilus Erichson

Comprimento total, ><=5,80 (±0,55); (N=48)

Cabeça. Região dorsal: coloração marrom clara a escura avermelhada; padronagem amarelo

clara (ocre) da região posterior semelhante à do tórax (Figs.lOB, 25A). Área pleurostomal

marrom clara a escura; sutura epistomal marrom escura a negra; esclerito frontal marrom

avermelhado com manchas amarelo claras. Carena genal marrom escura a negra; estemas

circundados dorsalmente por faixa marrom clara a amarela. Área antero-lateral à sutura

coronal com duas manchas grandes marrom claras a avermelhadas (Figs. lOB; 25A). Região

pós-ocular dorso-lateral marrom clara a amarela, com padronagem semelhante à área

posterior do protorax; carena pós-ocular com faixa marrom escura (Fig. lOB). Presença de

cerdas longas na sutura pós-ocular. Carena occipital marrom escura a negra; região anterior à

sutura occipital com padronagem clara. Região do occipício com 4 faixas marrom claras a
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amareladas, alternadas por faixas marrom escura (Fig. lOB). Antena com cinco segmentos,

coloração marrom escuras a avermelhada. Antena: 1- segmento mais curto que o 2°; 2° e 3-

segmentos do mesmo tamanho; 4° segmento a metade do 3-; 5- segmento menor do que a

metade do 3° segmento (Fig. 25A). Labro mais longo que largo, estreitando-se na

extremidade anterior (Fig IIB). Clípeo 2,5 vezes mais largo que longo; marrom claro; bordas

laterais próximas à sutura epistomal com pequenas pontuações; presença de 3 depressões

claras (Fig.llB). Região ventral da cabeça marrom clara a escura avermelhada. Placa guiar

com 4 pares de cerdas laterais. Carena pós-ocular com cerdas longas marrom escuras.

Projeção submental com ápices pontiagudos, geralmente ultrapassando a placa mental (Fig.

12B). Mandíbula com área central marrom escura a avermelhada; bordas das margens lateral,

basal e apical dos dentes, escuras; com 5 dentes: 3 apicais, 1- dente apical longo; 2- dente

basal geralmente menor que o primeiro ou quase vestigial (Fig. 1IB). Maxila com bordas

laterais, marrom claras a escuras; presença de cerdas longas semelhantes a espinhos na

margem interna da maxila; no geral marrom escura. Palpo maxilar com 4 segmentos; gálea

com 2 segmentos . Glossa marrom-clara. Palpo labial com 3 segmentos.

Tórax. Protórax. mais longo que o meso e o metatórax. Região dorsal marrom clara a escura;

padronagem semelhante à da cabeça, área lateral com faixa marrom clara e cerdas curtas

direcionadas à região anterior, faixas laterais com cerdas longas, afiladas e dirigidas para cima

(Figs. lOB, 25). Área antero-mediana marrom clara, área lateral com padronagem similar à da

cabeça. Região ventral: área antero-mediana marrom clara e bordas laterais marrom escuras;

estemelo triangular com projeção central revestida por cerdas curtas. Região lateral com

presença de microssetas marrom claras a escuras (Fig. 25B). Meso e metatórax. sub-iguais

em largura e comprimento. Região dorsal com padrão similar ao do pronoto e da cabeça; com

cerdas longas nas áreas escuras. Bordas anterior, lateral e distai revestidas de cerdas longas.
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afiladas; nas áreas escuras, com macrossetas clavadas marrom escuras a negras (Fig. 23B).

Pernas com coloração marrom clara a escura avermelhada.

Abdome. Região dorsal: marrom clara a escura, com pequenas manchas de coloração clara

(ocre); 8 filamentos abdominais laterais; espiráculos na região dorso-lateral (Fig. 25A). Área

dorsal com grande quantidade de macro e microssetas marrom escuras a quase negras,

tubulares e claviformes (Fig.lóB). Região mediana com um par de cerdas longas, filiformes

marrom claras a avermelhadas. Região ventral, com grande quantidade microssetas

recobrindo o abdome (Fig. 17B); 1~ segmento abdominal com um par de cerdas longas na

região mediana; do 2° ao 8° segmentos com 2 pares de cerdas longas, do 2° ao 7-segmento

áreas sem microsetas na forma da letra V, na região mediana, (Fig. 17B); 8° segmento

abdominal com 2 áreas arredondadas sem microssetas. Região latero-posterior do 9^ segmento

marrom-claro; laterais das placas esclerotizadas com 1 par de cerdas longas (Fig. 15B); 10^

segmento esclerozado. Presença de macro e microssetas ventrais na base dos filamentos

branquiais; sem cerdas filamentosas. 1~ a 7~ segmentos com tufos branquiais laterais

decrescentes em tamanho; cada brânquia composta por 3 braços de onde surgem os filamentos

branquiais (Fig. 18B, 25). Filamentos laterais abdominais longos e afilados;, com macrossetas

tubulares entre a base e a região mediana do filamento (Fig. 25); área dorsal do filamento

lateral com cerdas longas presentes até a metade do filamento. Espiráculos circulares, com

margem anterior elevada, restante plana; área central com pequenas depressões (Fig. 13B).y

Região terminal do abdome com um par de falsas pernas anais; cada uma com um par de

ganchos marrom escuros a avermelhados; base dorsal e lateral das falsas pernas anais com

macrossetas e microssetas (Fig. 14B. 25A). Filamentos laterais das falsas pernas anais mais

curtos que os filamentos laterais abdominais, sem cerdas longas na região dorsal; macrossetas
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e microssetas presentes na região mediana, com 3 cerdas longas filamentosas na região

anterior basal do filamento anal; 2 cerdas longas na região mediana do filamento.

Material examinado.

BRASIL: AMAZONAS: Presidente Figueiredo; Igarapé do ramal do Castanhal,

03°0r45"S;60°08'33"W: 1 larva, 23.xi.2001, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé da

Onça, Recanto da Pantera, AM-240, km-20; 02°00'52"S;60°0r43"W: 3 larvas, 12.xii.2001,

Azevêdo, C.A.S.; Hamada, N.; Pes, A.M.O.; 8 larvas, 9.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; 4 larvas de último estádio, ll.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; 1 larva, 4.X.2002, Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.M.O.; 3 larvas, 22.xi.2001, Azevêdo, C.A.S.; Hamada, N.; Pes, A.O.P.; 5

larvas, 16.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé das

Lages (Sr. Nezinho), BR-174, km-113; 01°59'38"S/60°0r40"W: 4 larvas, 12.ix.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Pereira, D.L.V.; Igarapé da Cachoeira de Iracema, AM-240,

01°59'10"S/60°03'44"W: 2 larvas, 9.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V.; Rio Urubuí, AM-240, 02°0r05"S/60°02'04"W: 1 larva, lO.x.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé do Mutum, AM-240,

km-12; 02°0ri7"S/59°54'47"W: 3 larvas, lO.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Pereira, D.L.V.; Bobot, T.E.; Igarapé n da Cachoeira da Maroca, Ramal do km-17, AM-240,

02°00'58"S/59°51'33"W: 1 larva, ll.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé da Corredeira do Boto, Estrada da Morena, AM-240,

02°07'02"S/59°18'24"W: 1 larva, 12.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, Igarapé do Sítio D. Maria de Nazaré, AM-240, km-09; 02°03'10"S/59°56'35"W: 1

larva, 14.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Pereira, D.L.V.; Bobot, T.E.; Igarapé do

Sítio Rancho da Rainha, AM-240, 02°02'30"S/59°52'40"W: 1 larva, 14.X.2002, Azevêdo,
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C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé do Balneário Água Viva, AM-

240, km-12; 02°03'ir'S/59°55'44"W: 6 larvas, 15.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Pereira, D.L.V.; Bobot, T.E.; Igarapé da Vivenda Fênix, Ramal do Urubuí, AM-240,

02°03'00"S/60°06'09"W: 2 larvas, 16.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V.; D.L.V.; Manaus: Reserva Ducke: AM-010, km-26, 02°55'S/59°58'W;

Igarapé Barro Branco, 1 larva, 6.iii.2002, Azevêdo, C.A.S.

Corydalus sp.l

Comprimento total, x =6,60 (±0,11); (N=4)

Cabeça. Região dorsal: coloração marrom clara a escura avermelhada; padronagem da região

posterior da cabeça similar à do tórax (Fig. lOD, 26A). Área pleurostomal marrom-escura a

negra; sutura epistomal com ampla faixa marrom escura a negra; esclerito frontal marrom

claro a escuro avermelhado com manchas amarelo ocre (Fig. lOD). Área antero-lateral da

sutura frontal com faixa marrom clara a negra (Fig. lOD); carena genal marrom clara a escura;

região circundando os estemas, marrom clara. Região pós-ocular dorso-lateral com

padronagem marrom-clara (ocre). Carenas pós-ocular e pós-occipital escura. Região do

occipício com 4 faixas claras, altemadas por faixas escuras (Figs. lOD, 26A). Área da sutura

pós-ocular com cerdas longas. Antenas: marrom escuras avermelhadas; 5 segmentos: 1®

segmento basal curto; 2- segmento mais longo que os outros; 4- segmento, a metade do 3®; 5°

segmento menor que a metade do 2°. Labro mais longo que largo; afilando no ápice, borda

lateral com 2 manchas escuras laterais (Fig. IID). Clípeo mais largo que longo. Região

ventral da cabeça marrom clara a escura avermelhada; área entre a carena pós-ocular,

occipitais e lateral a placa guiar com fraca padronagem; carena e sutura occipital com faixa

escura; (Fig. 12D). Placa guiar com 4 pares de cerdas longas laterais; base da depressão da



49

cavidade do cardo com 2 cerdas longas. Projeções submentais enegrecidas; ápices das

projeções pontiagudas, ultrapassando a região anterior da placa mental (Fig.l2D).

Mandíbula: área central escura a avermelhada; 5 dentes escuros (3 apicais; 2 basais); 1° dente

basal em ângulo reto; 2° dente basal curto; 3° dente apical mais largo que longo em relação ao

2- dente apical; 1° dente apical longo. Região ventral e mediana marrom escura a

avermelhada, com lateral escura (Fig. IID). Maxila com bordas laterais escuras, área

mediana marrom escura avermelhada; base lateral externa com cerdas longas, robustas

dirigidas para o ápice; cerdas curtas direcionadas ao ápice. Palpo maxilar marrom escuro; 4

segmentos. Gálea com 2 segmentos, marrom escuros. Lábio com numerosas cerdas robustas.

Palpo labial marrom escuro com 3 segmentos, 1° e 2- com cerdas fortes. Região ventral com

base do cardo escura; estipe da maxila com regiões apical e lateral revestidas de cerdas

filiformes e cerdas curtas.

Tórax. Protórax. maior que o meso e o metatórax (Fig. 26A). Região dorsal: clara, com

padronagem postero-mediana similar à da cabeça. Área lateral do protórax com faixa

marrom clara a escura; numerosas cerdas curtas dirigidas anteriormente, cerdas longas

filamentosas orientadas para cima (Figs. lOD, 26A). Região ventral: marrom clara a escura,

áreas laterais revestidas de microssetas voltadas anteriormente, borda latero-dorsal com

fileiras mediana de cerdas robustas (Fig. 26B). Estemelo triangular, com espinho revestido

de cerdas curtas. Meso e metatórax. Região dorsal com padrão similar ao do pronoto e da

cabeça. Áreas anterior, posteros-laterais, recobertas de cerdas longas, afiladas e amplamente

distribuídas. Áreas internas do meso e metatórax escuras, com microssetas e cerdas longas

amplamente distribuídas. Pernas: marrom escuras a avermelhadas; áreas dorso-ventral das

pernas recobertas por numerosas cerdas longas, filamentosas, amplamente distribuídas (Fig.

IID).
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Abdome. Oito filamentos laterais abdominais. Região dorsal marrom clara a escura;

espiráculos dorso-laterais. Área dorsal recoberta de microssetas escuras e macrossetas

tubulares marrom escuras (Fig. 16D); região mediana dos segmentos com 4 cerdas longas,

filamentosas. Região ventral: revestida com microssetas e escassas macrossetas tubulares

(Fig. 17D); 1- segmento abdominal com um par de cerdas longas, filamentosas, na região

mediana; do 2- ao 8- segmento com 2 pares de cerdas longas; lateralmente uma cerda longa,

filamentosa; 2° ao 7° segmento com área sem microssetas em V, na região mediana (Fig.

17D). 9- segmento com placa mediana, esclerozada, marrom escura; 3 cerdas longas laterais

à placa basal. Bifurcação do ICP segmento e filamentos anais com um par de cerdas longas

(Fig. 15D); 10® segmento esclerozado. Base da garra anal esclerozada; 2 filamentos laterais

longos; um par de cerdas filamentosas na área mediana. Região ventral: com micro e

macrossetas na região basal dos filamentos abdominais laterais (Fig. 17D); 1® ao 7® segmento

com tufos de brânquias laterais, decrescentes no tamanho; base das brânquias bifurcadas,

com várias divisões, de onde partem os filamentos branquiais (Fig.lSD, 26B). Filamentos

laterais abdominais longos com áreas medianas, basais com micro e macrossetas tubulares

(Fig. 26A). Área dorsal do filamento recoberto de numerosas cerdas filamentosas longas até

a metade do filamento. Espiráculo quase reto na base anterior; área antero-superior elevada

em relação à área posterior; bordas laterais anteriores decrescentes; área central do espiráculo

escura e elevada, com pequena depressão (Fig. 13D). Região terminal do abdome com um

par de falsas pernas anais; um par de ganchos anais, marrom escuraso avermelhadas a negro;

base latero-dorsal com micro e macrossetas (Figs. 14D e 15D). Filamentos laterais das falsas

pernas anais, mais curtos que os filamentos laterais abdominais. Presença de micro e

macrossetas, cerdas longas, distribuídas até a região mediana do filamento.
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Material examinado

BRASIL: AMAZONAS: Presidente Figueiredo: Igarapé da Onça; Recanto da Pantera, km-

20, AM-240; 02°00'52"S/60°0r43"W: 1 larva, ll.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Pereira, D.L.V. Igarapé do ramal do km-24, Sr. José; AM-240, 02°0r07'^S/59°49'28"W: 1

larva, 12.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé do Mutum, km-13; AM-240,

02°02'15"S/59°54'53"W: 1 larva, lO.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V. Igarapé do ramal do km-24 (Sr. José), AM-240; 02°0r07"S/59°49'28"W: 1

larva, 9.xi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Pereira, D.L.V.

Corydalus sp. 2

Comprimento total, x = 6,70 (±0,26), (N=3)

Cabeça. Região dorsal: coloração marrom escura avermelhada; padronagem da região

posterior da cabeça similar á do tórax (Figs. lOE, 27). Área pleurostomal marrom escura a

negra; sutura epistomal marrom avermelhada. Área interna do esclerito frontal marrom

escuro com manchas avermelhada marrom claras (Fig. lOE); carena genal com faixa marrom

escura; estemas circundados dorso-lateralmente por área marrom clara, estendendo-se até a

região pós-ocular. Área entre a carena genal, sutura frontal, estemas e área mediana de

cabeça, com manchas claras (Fig. lOE.). Regiões postero-mediana e área pós-ocular com

padronagem marrom clara similar à do tórax. Carena pós-ocular com cerdas longas,

filamentosas. Carena occipital marrom escura avermelhada. Região do occipício com 4 áreas

marrom claras, alternadas por faixas escuras (Fig. lOE). Antena: marrom escura na parte

basal, clareando no ápice; 5 segmentos: 1° segmento basal curto; 2- e 3- segmentos sub-

iguais, 4" segmento a metade do 3-; 5® segmento menor que o 2®. Labro mais longo que

largo; marrom-claro a escuro avermelhado; ápice parcialmente arredondado (Fig. IIE).
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Clípeo 2,5 vezes mais largo que longo; marrom escuro a avermelhado; 3 depressões rasas na

área mediana (Fig. IIE). Região ventral: marrom escura avermelhada, com pequenas áreas

claras. Carena pós-ocular com faixa marrom escura a avermelhada com cerdas longas. Placa

guiar com 4 pares de cerdas longas laterais. Projeções submentais marrom escuras a negras,

com ápices pontiagudos ultrapassando a região anterior à placa mental (Fig. 12E).

Mandíbula: base marrom clara, região central marrom escura avermelhada, margens laterais,

basal e apical dos dentes marrom escuro a negro; 5 dentes: 1- dente apical 2 vezes o tamanho

do 2- apical; 2° dente apical mais longo e afilado que o 3- ; 2- dente basal curto similar ao 1°

dente basal (Fig. 1 lE). Maxila com borda lateral marrom escura avermelhada. Ventralmente,

base da depressão do cardo com 2 cerdas longas; cardo com bordas laterais marrom escuras a

negras. Estipe da maxila marrom escura avermelhada. Palpo maxilar marrom claro a escuro

avermelhado, 4 segmentos. Glossa marrom-escuro avermelhada. Placa mental com bordas

laterais marrom escuras, com cerdas finas, curtas, amplamente distribuídas e dirigidas

anteriormente. Lábio marrom escuro, circundado por cerdas marrom claras. Palpo labial com

3 segmentos.

Tórax. Protórax. mais longo que o meso e o metatórax. Região dorsal: marrom clara a

escura; padronagem similar à da cabeça. Area lateral com faixa marrom-clara com cerdas

curtas direcionadas anteriormente e cerdas longas afiladas direcionadas para cima; bordas

laterais com cerdas longas, escassamente distribuídas, dirigidas para as laterais (Figs. lOE,

21 Ps). Região ventral: Área antero-lateral escura a avermelhada (Fig. 27B). Região lateral

com microssetas marrom clara a escura. Estemelo triangular, revestido de cerdas curtas,

projeção central revestida de cerdas; 2 cerdas finas laterais na base do estemelo (Fig. 27B).

Meso e metatórax, sub-iguais no tamanho. Região dorsal com padrão similar ao protórax e

cabeça. Área lateral, anterior e posterior com cerdas longas, afiladas, amplamente
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distribuídas, com numerosas microssetas. Presença de microssetas e cerdas longas afiladas

nas áreas internas escuras. Ventralmente: região mediana recoberta de microsetas. Pemas

marrom-escuras avermelhadas, com pequenas áreas marrom claras; cerdas longas e curtas

revestindo as pemas.

Abdome. Oito filamentos abdominais laterais. Região dorsal, com faixas altemadas, de

coloração marrom clara a escura; espiráculos dorso-laterais. Numerosas microssetas escuras e

macrossetas marrom escuras avermelhadas, tubulares e claviformes e cerdas longas

filamentosas (Fig. 13E e 16E). Cada segmento abdominal com 2 pares de cerdas longas (1

mediana; 1 lateral). Região ventral revestida por microssetas-escuras (Fig. 17F); 1- segmento

abdominal com um par de cerdas longas na região mediana; 2- ao 8- segmento com 2 pares de

cerdas longas; áreas sem microssetas do 2- ao 7- com padrão em V, (Fig. 17E). Região

mediana posterior do 9^ segmento com placa esclerozada, marrom escura, base lateral da

placa com 3 pares de cerdas longas, filiformes; base da bifurcação do lOr segmento com um

par de cerdas longas filiformes; 10^ segmento esclerozado. Base das garras anais,

esclerotinizada. Base do 1- ao 7° segmento com tufos de brânquias laterais que diminuem de

tamanho gradualmente (Fig. 18E). Filamentos laterais abdominais longos e aiilados no ápice;

base dos filamentos revestidas de micro e macrossetas, estendendo-se até a região mediana.

Área dorsal do filamento com grande quantidade de cerdas longas, filamentosas, até a região

mediana. Espiráculos arredondados, margem anterior pouco elevada em relação à área

posterior; área central do espiráculo escura com pequena elevação, seguida de depressão para

a área anterior (Fig. 13E). Região terminal do filamento anal com um par de falsas pemas;

um par de ganchos em cada segmento, marrom escuros a avermelhados (Fig. 14E, 27A);

filamentos laterais das falsas pemas, mais curtos que os filamentos abdominais; base da garra

anal revestida de micro e macrossetas (Fig. 15E).
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Material examinado

BRASIL: AMAZONAS: Presidente Figueiredo: Igarapé Lages, Sr. Nezinho; km-113, BR-

174; 01°59'38"S/60°0r40"W: 1 larva, 14.iii.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot,

T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé da Cachoeira de Iracema, km-17, AM-240;

01°59'10"S/60°03'44"W: 1 larva, 9.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V. Igarapé do Et, km-17; AM-240, 01°58'43"S/60°03'07''W: 1 larva, 9.X.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.

Chloronia hieroglyphica Rambur

Comprimento total, x =2,70 (±0,22), (N=86)

Cabeça. Marrom avermelhada sem padronagem, (Fig. lOF); carena genal escura; pequenas

pontuações na área pós-ocular; 1 cerda longa na lateral da carena pós-ocular (Figs.llF, 28A).

Carena occipital com estreita faixa escura; área do occipício com duas faixas marrom-claras.

Antena com 5 segmentos, marrom clara avermelhada; segmento basal pequeno quase

escondido na base. Presença de 6 estemas lateralmente. Labro mais longo que largo, ápice

quadrangular com 2 pares de cerdas longas filamentosas (Fig. 1IF). Clípeo mais largo que

longo, marrom claro a escuro; presença de 3 depressões rasas (Fig. 1IF). Região ventral:

marrom avermelhada, sem padronagem; carena pós-ocular com pequenas cerdas filamentosas.

Projeção submental com ápice pontiagudo ultrapassando a região anterior da placa mental

(Fig. 12F). Mandíbulas marrom avermelhadas;com borda marginal marrom escura a negra;

com 5 dentes; 1° dente apical longo e afilado; 1° dente basal escuro com projeção lateral; 2-

dente basal quase vestigial; 3° dente apical mais curto que o 2^ dente apical (Fig. IIF).

Maxilas: marrom avermelhadas; presença de cerdas longas nas laterais. Palpo maxilar com 3
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segmentos, Gálea com 2 segmentos; Glossa marrom clara; lábio circundado por pequenas

cerdas claras.

Tórax. Protórax. mais largo que o meso e o metatórax; presença de quatro manchas escuras

(2 anteriores maiores e 2 posteriores menores); lateralmente recoberto de cerdas curtas e

cerdas longas filamentosas escassamente distribuídas (Fig. lOF, 28A). Região ventral: Área

antero-mediana, marrom avermelhada; estemelo triangular, com projeção central revestida

por pequenas cerdas; lateral com pequenas microssetas escuras. Meso e metatórax. sem

padronagem; recobertos por microssetas; bordas laterais e antero-posteriores revestidas com

cerdas longas e filamentosas (Figs.lOF, 28A); área interna do meso e metatórax com poucas

cerdas longas. Pernas: marrom claras; fêmur com dois pares de cerdas longas, filamentosas,

próximas à base da tíbia; tarso com duas garras.

Abdome. Oito filamentos abdominais laterais. Região dorsal: marrom clara a escura;

espiráculos dorso-laterais. Área dorsal com grande quantidade de micro e macrossetas

longas, claviformes e tubulares (Fig. 16F). Região ventral: recoberta de microssetas e

macrossetas escassamente distribuídas; 1- ao 7° segmento com um par de cerdas filamentosas

longas e 2 áreas ovais sem microssatas; 8° segmento com 2 pares de cerdas longas; 9°

segmento levemente esclerozado, base lateral da placa com 2 filamentos longos (Fig. 15F),

IQr segmento com placas esclerozadas. Sete pares de tufos branquiais decrescentes em

tamanho, cada tufo com 2 segmentos laterais sustentando os filamentos branquiais (Fig. 28A).

Filamentos abdominais laterais longos e afilados nas extremidades; base do filamento com

micro e macrosetas tubulares; filamentos recobertos por cerdas filamentosas. Espiráculos

circulares com margem anterior reduzida e margem posterior elevada com pequena depressão

no centro (Fig. 13F). Região terminal: 1 par de falsas pernas anais, cada uma com 1 par de

garras; base ventral da garra com 2 pares de cerdas longas (Figs. 14,15F). Filamentos laterais
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dorsais mais curtos que os filamentos abdominais, recobertos por cerdas filamentosas (Fig.

15F).

Material examinado

BRASIL: AMAZONAS: Presidente Figueiredo: Igarapé do ramal do Castanhal,

03°0r45"S/60°08'33"W: 1 larva, 9.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Hamada, N.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé da Onça, Recanto da Pantera, 02°00'52"S/60°0r43"W: 5 larvas,

4.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; 1 larva, 12.xi.2001, Azevêdo, C.A.S.; 2 larvas, 22.xi.2001,

Azevêdo, C.A.S.; 2 larvas, 14.xii.2002, Azevêdo, C.A.S.; Igarapé do ramal do km-24-Ponte,

AM-240; 02°0r35"S/59°43'46"W: 1 larva, 8.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé do ramal do km-24-Sr. José, AM-240;

02°0r07"S/59°49'28"W: 1 larva, 9.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé da SUFRAMA, km-97, BR-174; 02°08'07"S/59°59'46"W: 2

larvas, ll.ix.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pereira, D.L.V.; Rio Ububui,

02°0r05"S/60°02'04''W: 1 larva, lO.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé afluente da Corredeira do Camarão, 02°0r05"S/60°02'02"W: 4

larvas, lO.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé n da

cachoeira da Maroca, 02°00'58"S/59°51'33"W: 1 larva, ll.x.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé I do ramal da Cachoeira do Boto,

02°07'06"S/59°19'17"W: 3 larvas, 12.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V.; Igarapé da Cachoeira do Boto, 02°07'02"S/59°18'24"W: 1 larva,

12.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé n do km-60,

AM-240; 01°59'27"S/59°3r35"W: 1 larva, 13.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; D.L.V.; Igarapé da Pedra Furada, Or59'34"S/59°33'26"W: 3



57

larvas, 13.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé

abaixo da caverna Maruaga, 02°03'S/59°58'W: 2 larvas, 14.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,'

A.M.O.; Bobot, T.E.; Pereira, D.L.V.; Igarapé do Balneário Água Viva,

02°03'11"S/59°55'24"W: 1 larva, 15.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Bobot, T.E.;

Pereira, D.L.V. Manaus: Reserva Ducke: AM-010, km-26,02°55'S/59°58^W: Igarapé Acará;

1  larva, 05.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-31; 2 larvas, 16-

17.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Igarapé Acará I; 1 larva, 20.xi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Igarapé Barro Branco; 1 larva, 9.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;Igarapé

Bolívia-12, 1 larva, 18.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-31, 1 larva,

16.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-13, 2 larvas, 18.iv.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-21, 1 larva, 19.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.;

Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia próximo ao acampamento; 1 larva, 23.iv.2002, Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Ipiranga-14; 2 larvas, 24.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Igarapé Ipiranga-13; 1 larva, 24.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé

Ipiranga-21; 5 larvas, 26.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Ipiranga-11; 1

larva, 28.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-21; 13 larvas, 8.V.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Úbere-21; 3 larvas, ll.v.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Igarapé Tinga-31; 3 larvas, ll.v.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé

Úbere-13; 1 larva, 12.V.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-11; 3 larvas,

13.V.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Úbere-22; 1 larva, 14.V.2002, Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará-22; 1 larva, l.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Igarapé Acará-33; 1 larva, 3.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará-32; 3

larvas, 5.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Barro Branco-21; 3 larvas,

ll.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;Igarapé Acará-23; 2 larvas, 4.vi.2002, Azevêdo,
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C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-33, 2 larvas, 6.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Igarapé Acará-13, 2 larvas, 12.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-32, 6

larvas, 13.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-11; 2 larvas, 14.viii.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.

Protosialis flammata Penny

Comprimento total, x =0,93 (±0,08 ), (N=43).

Cabeça. Região dorsal: esclerozada, subquadrada; marrom clara a escura (Fig. 20A); Área

pleurostomal e sutura epistomal (Fig. 20A) quase reta, na base contendo entre 6 e 8 filamentos

longos e finos. Área da sutura frontal originando-se próximo à base da cabeça (Fig. I6D).

Áreas laterais à sutura coronal e pós-ocular com padronagem marrom clara a escura (Fig.

20A). Área pós-ocular lateral dorsal com uma cerda filamentosa longa (Fig. 20A). Sutura

occipital incompleta, não alcançando a sutura coronal; sutura occipital curta (Fig. 20A). Seis

estemas dorsais, circundados por faixa marrom clara; 2 cerdas filamentosas longas na região

anterior; uma cerda longa na área posterior aos estemas (Fig. 29A). Antena marrom claras, 4

segmentos; segmento basal curto; 2° segmento delgado, mais longo que todos os segmentos;

ápice do 2- e 4- segmentos com cerdas curtas e filamentosas. Clípeo mais largo que longo,

margens laterais quase retas e arredondadas. Labro semicircular no ápice; formato quase

triangular com 4 a 5 filamentos longos laterais (Fig. 29A). Mandíbula de coloração marrom

clara, larga e comprida; lateral escurecida, base dos dentes marrom escuros a negros; 3 dentes;

1® dente apical longo e afilado; 2° dente apical 2 vezes o comprimento do 1® dente. Maxila

bem desenvolvida; cardo e estipe da maxila longa, arredondadas lateralmente; lacínia

reduzida; palpo labial com 3 segmentos, filamentos longos no ápice do 2- segmento. Gálea
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com 1 segmento em forma de cone; palpos labiais, alongados, 3 segmentos. Região ventral

com mento parcialmente quadrangular; placa guiar parcialmente alongada (Figs. 20B, 29B).

Tórax. Protórax. subquadrado, esclerozado, achatado, mais largo e longo que o meso e o

metatórax (Fig. 29A); padronagem reduzida; próximo à sutura torácica, marrom clara a

escura. Região ventral lisa, aspecto membranoso (Fig. 29B). Meso e metatórax. sub-iguais

em largura e comprimento (Fig. 29A). Mesotórax com padronagem reduzida nas áreas

laterais e mediana; metatórax com padronagem marrom clara, circundada por coloração

escura; pequenas áreas com microssetas. Pernas bem desenvolvidas, longas, delgadas,

terminando com um par de garras tarsais; coloração marrom clara; pernas medianas e

posteriores com fileiras de sensilas, em forma de pente, no trocânter, fêmur e tíbia (Figs. 21A-

D). Espiráculo toráxico, lateral, diminuto entre o protórax e mesotórax.

Abdome. Região dorsal: marrom clara a escura, recoberta por microssetas. Borda lateral de

cada segmento convexa. 7 pares de filamentos laterais afilando-se apicalmente; base do

filamento proeminente (Fig. 29A,B). Cada filamento lateral subdividido em 4 pequenas

constrições, filamentos recobertos por cerdas finas e filamentosas (Figs. 20C, 29A); 8-

segmento ligeiramente convexo. 9^ segmento sustentando a base do filamento caudal, 10^

segmento caudal longo, afilando apicalmente, flexível, recoberto por filamentos cerdosos

longos (Figs. 20D, 29A,B).

Material examinado

BRASIL: AMAZONAS: Manaus: Reserva Ducke: AM-010, km-26, 02®55'S/59°58'W:

Igarapé Acará I; 1 larva, 20.xi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.O.; Igarapé Barro Branco; 1

larva, 26.ii.2001, Azevêdo, C.A.S.; 1 larva, 25.iv.200I, Azevêdo, C.A.S.; 10 larvas,

15.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; 4 larvas, 16.ii.2002, Azevêdo, C.A.S.; 4 larvas, 7.vi.2002,
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Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; 3 larvas, 21.X.2002, Azevêdo, C.A.S.; 3 larvas, 22.X.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Igarapé Bolívia-12, 1 larva, 19.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Igarapé Bolívia-21, 1 larva, 19.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Ipiranga-11,

1  larva, 28.iv.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;Igarapé Úbere-22, 1 larva, 14.V.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-31, 1 larva, 9.V.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes,

A.M.O.; Igarapé Uberê-11,1 larva, lO.v.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-

11, 1 larva, 13.V.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Bolívia-14, 2 larvas,

24.V.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará-22, 1 larva, l.vi.2002, Azevêdo,

C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Acará-22, 1 larva, l.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.;

Igarapé Acará-I5, 2 larvas, 6.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-2I, 2

larvas, 12.vi.2002, Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.; Igarapé Tinga-11, 1 larva, 13.vi.2002,

Azevêdo, C.A.S.; Pes, A.M.O.
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Figura 9. Posturas e ovos de Megaloptera (Insecta) coletados nos municípios de Presidente

Figueiredo e Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke). A = Postura de Corydalus sp.

(vista dorsal) em folha. B = Disposição das camadas de ovos de Corydalus sp. (vista ventral).

C = postura de Chloronia hieroglyphica em folha (vista dorsal). D = Posturas de Protosialis

flammata (vista dorsal) em folha. E-F = Postura e disposição de ovos de Protosialis

jlammata.
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Figura 10. Vista dorsal da cápsula cefálica e do primeiro segmento torácico de larvas de

Megaloptera (Insecta). A = Corydalus batesii; B = Corydalus nubilus; C = Corydalus

ignotus; D = Corydalus sp. 1; E = Corydalus sp. 2; F = Chloronia hieroglyphica.
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Figura 11. Região anterior da cápsula cefálica (mandíbula, clípeo e labro) de larvas de

espécies de Megaloptera (Insecta), coletadas no município de Presidente Figueiredo e Manaus

(Reserva Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = Cotydalus batesii, B - Coiydalus

nubilus, C = Coryda/us ignotus, D = Corydalus sp. 1, E = Corydalus sp. 2, F = Chloronia

hieroglyphica.
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Figura 12. Vista ventral da cápsula cefálica (placa guiar e projeções laterais do braço guiar) de

larvas de espécies de Megaloptera (Insecta), coletadas em Presidente Figueiredo e Manaus

(Reserva Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = Corydalus batesii; B =

Corydalus nubilus; C = Corydalus ignotus; D = Corydalus sp. 1; E = Corydalus sp. 2; F =

Chloronia hieroglyphica.
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Figura 13. Vista dorso-lateral do primeiro espiráculo abdominal de larvas de espécies de

Megaloptera (Insecta), coletadas nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus (Reserva

Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = Corydalus batesii; B = Corydalus nubilus;

C - Corydalus ignotus; D = Corydalus sp.l; E = Corydalus sp. 2; F = Chloronia

hieroglyphica.
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Figura 14. Vista dorsal da região terminal (garras e filamentos laterais anais) de larvas de

espécies de Megaloptera (Insecta), coletadas em Presidente Figueiredo e Manaus (Reserva

Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = Corydalus batesii; B = Corydalus nubilus;

C = Corydalus ignotus; D = Corydalus sp. 1; E = Corydalus sp. 2; F = Chloronia

hieroglyphica.
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Figura 15. Vista ventral da região terminal (garras e filamentos terminais anais) de larvas de

espécies de Megaloptera (Insecta), coletadas em Presidente Figueiredo e Manaus (Reserva

Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = Corydalus batesii; B = Corydalus nubilus;

C = Corydalus ignoíus; D = Corydalus sp. 1; E = Corydalus sp. 2; F = Chloronia

hieroglyphica.
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Figura 16. Vista dorsal das macro e microssetas da região dorsal do abdome de larvas de

espécies de Megaloptera (Insecta), coletadas nos municípios de Presidente Figueiredo e

Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = Corydalus batesii; B =

Corydalus nubilus; C = Corydalus ignotus; D = Corydalus sp. 1; E = Corydalus sp. 2; F =

Chloronia hieroglyphica.
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Figura 17. Padrão em V na região abdominal, em vista ventral, no 3- estemito de larvas de

espécies de Megaloptera (Insecta), coletadas nos municípios de Presidente Figueiredo e

Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = Corydalus batesii; B =

Corydalus nubilus; C = Corydalus ignotus, D = Corydalus sp. 1; E = Corydalus sp. 2; F =

Chloronia hieroglyphica.
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Figura 18. Vista ventral das brânquias abdominais (1- ao 3- segmento) de larvas de espécies

de Megaioptera (Insecta), coletadas nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus

(reserva Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = Corydalus batesii; B = Corydalus

nubilus; C = Corydalus ignotus\ D = Corydalus sp. 1; E= Corydalus sp. 2; F = Chloronia

hieroglyphica.
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Figura 19. Câmara pupal e pupas de Megaloptera (Insecta), obtidas no laboratório de criação

da CPEN. A = Câmara pupal de Corydalus sp.; B = pupa de Corydalus nubilus na câmara

pupal; C = pupa de Corydalus batesii na câmara pupal, D = pupa de Chloronia hieroglyphica

na câmara pupal.
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Figura 20. Vista dorsal e ventral das larvas de Protosialis flammata (Megaloptera: Sialidae),

coletadas em Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = região

dorsal da cabeça e do tórax; B = Vista ventral da placa guiar; C = vista dorsal da larva; D =

filamento terminal anal.
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Figura 22. Pupa de Protosialis flammata (Megaloptera: Sialidae), no município de Manaus

(Reserva Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. A = vista lateral da pupa após ecdise.

B = vista lateral do abdome, com tufos de cerdas na região dorsal. C-D = vista lateral da

pupa, próximo da emergência do adulto.



r

'  ■-?;- L'.v :-':-Vi

'■V. \. ,:• -..y- .-••

Figura 23. Larva de Corydalus batesii (Megaloptera: Corydalidae). A = Vista dorsal

B = Vista ventral (escala = 6 mm).
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Figura 24. Larva de Corydalus ignotus (Megaloptera: Corydalidae). A = Vista dorsal. B

Vista ventral (escala = ómm).
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Figura 27. Larva de Corydalus sp. 2 (Megaloptera: Corydalidae). A = Vista dorsal. B = Vista

lateral (escala = 6 mm).
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4.2. BIONOMIA

4.2.1 Posturas e ovos

Foram coletadas 27 posturas distribuídas em três gêneros: Corydalus (n = 10);

Chloronia (n = 7) e Protosialis (n = 10).

As posturas de Corydalus foram coletadas em folhas na vegetação sobre os igarapés;

90% delas estavam em área aberta e 10% em área fechada, em ambas as áreas á uma altura

entre 1 e 3,5 m (x= 2,15 m; DP = 0,77). As posturas são recobertas por secreção de

coloração branca escurecendo próximo da eclosão. As posturas normalmente têm um

formato oval, com comprimento entre 13 e 24 mm (x = 18,90 mm; DP = 3,78) e largura entre

12 e 22 mm (x = 16,70 mm; DP = 3,53). Cada postura continha entre 850 e 2.500 ovos (x =

1942; DP = 623), dispostos em 3 camadas (Tab. 4). Os ovos recém colocados têm coloração

branca (Fig. 9B) e se tomam marrom escuros quando o desenvolvimento embrionário está

completo. O comprimento do ovo varia entre 0,94 e 1,31 mm (x = 1,15 mm; DP = 0,12) e a

largura entre 0,37 e 0,49 mm (x = 0,43; DP = 0,04). A abertura micropilar é curta. As

camadas de ovos apresentam orientações diferentes; a primeira está disposta na horizontal, a

segunda, parcialmente na horizontal e a terceira na vertical (Fig. 9B).

As posturas de Chloronia foram coletadas sobre folhas (43%) e troncos (57%) nos

igarapés; 43% estavam localizadas em área aberta e 57% em área fechada, em ambas as áreas

a altura variou entre 0,80 e 2,50 m (x = 1,50 m; DP= 0,66). As posturas ficam recobertas por

uma camada de secreção de coloração branca ou acinzentada que escurece próximo da

eclosão (Fig. 9C). O formato é arredondado, com comprimento entre 8 e 13 mm (x = 10,14

mm; DP = 1,86) e largura entre 7 e 10 mm (x = 8,29 nun; DP = 1,11). Contêm entre 320 e

850 ovos (x = 522; DP = 161), dispostos, verticalmente em uma camada (Tab. 4). O ovo tem

formato alongado e coloração semelhante à de Corydalus-, mede entre 0,98 a 1,05 mm de
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comprimento (x = 1,02 mm; DP = 0,04), e entre 0,23 e 0,38 mm de largura (x = 0,29; DP =

0,12). A abertura micropilar é curta e tubular.

Em ProtosialiSy as posturas foram coletadas entre 1 e 1,50 m (x = 1,12; DP = 0,20)

de altura sobre folhas, em área sombreada. As posturas não são compactas como nos gêneros

Corydalus e Chloronia (Figs. 9D-E) e, sem formato definido, ocorrendo pequenos espaços

entre os ovos. As posturas têm comprimento entre 5 e 12 mm (x = 7,7 mm; DP = 2,45) e

largura entre 4 e 8 mm (x = 5 mm; DP = 1,63). Cada postura contém de 200 a 500 ovos (x =

267; DP = 122,98), com coloração marrom clara à escura próxima da eclosão e, uma camada

de ovos, dispostos horizontalmente. O ovo (Figs. 9E-F) mede entre 0,49 a 0,51 mm (x =

0,49; DP = 0,02) de comprimento e, largura entre 0,20 e 0,35 mm (x = 0,23; DP = 0,05) (Tab.

4); a abertura micropilar é longa.

Foram observadas grandes quantidades de posturas em pontes, bueiros, folhas e

rochas situadas próximo ou sobre igarapés, entretanto, a maioria dos ovos já se encontrava

vazios (Fig 4B, 9D). Para espécies dos gêneros Corydalus e família Sialidae, as fêmeas

apresentam tendência para ovipositarem em sítios localizados (Fig. 9D) (Contreras-Ramos,

1998; Canterbury & Neff, 1980).

As larvas eclodiram de 22 posturas das 27 coletadas no campo. Essas posturas já

apresentavam coloração escura, indicando estarem próximas à eclosão das larvas, que

ocorreu, no laboratório, durante a noite. A eclosão ocorreu entre 1- e 8- dia, após a coleta da

postura.

Duas posturas de C. nubilus foram obtidas provenientes de fêmeas coletadas com

armadilha luminosa (lençol). As posturas foram semelhantes as obtidas no campo; estas

apresentavam formato oval, com três camadas de ovos, em média 1.787 ovos. O ovo tem

formato alongado e, mede entre 1 e 1,4 mm de comprimento e, largura entre 0,2 e 0,4 mm.
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Baker & Neuzing (1968) e Penny (1982) relatam posturas similares para espécies do gênero

Corydalus. As posturas obtidas de C. nubilus no laboratório não eclodiram, não sendo

possível estimar o tempo de desenvolvimento embrionário. Na região Neártica, o

desenvolvimento embrionário é entre o 8 e 10 dias em Sialidae (Chandler, 1956; Azam &

Anderson, 1969; Penny, 1981) e 13 dias em média para Corydalidae (Penny, 1982).

Tabela 4. Tamanho de posturas e ovos de Megaloptera (Insecta) coletados nos municípios de

Presidente Figueiredo e Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke), Amazônia Central,

Brasil.

Postura „ . . . / \ Camadas Ovos ^ ,
Famflia Oenero Tamanho da postura (mm) Tamanho do ovo (mm)

Comp. Larg. Comp. Larg.

Média (±DP) Média(±DP) Média(±DP) Média(±DP) Média(±DP)

Corydalidae 10 18,90 (± 3,78) 16,70(±3,53) 3 1942(±623) 1,15(± 0,12) 0,43(± 0,04)

Chloronia 7 10,14 (± 1,86) 8,29(± 1,11) 1 522 (±161) 1,02(± 0,04) 0,29(± 0,12)

Sialidae Protosialis 10 7,70(±2,45) 5,00(± 1,63) 1 267(±121,98) 0,49(± 0,02) 0,23(± 0,05)

Nota: n = número; Comp. = comprimento; Larg. = Largura; DP = Desvio Padrão
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As posturas coletadas nas áreas de estudo são semelhantes às encontradas para às

espécies de Corydalidae e Sialidae da região Neártica, pois em Corydalus ocorre uma camada

de secreção protetora e em Protosialis, assim como em Sialis, não apresenta essa proteção

sobre os ovos. Posturas de Protosialis não têm formato quadrangular e os ovos não estão

dispostos de forma compacta, próximos um do outro, como em Sialis.

Trabalhos sobre posturas e ovos foram realizados na região Neártica (Davis, 1903;

Chandler, 1956; Baker & Neunzing, 1968; Azam & Anderson, 1969; Leischner & Pritchard,

1973; Woodrum & Tarter, 1973; Brown & Fitzpatrick, 1978; Lilly et ai, 1978; Canterbury &

Neff, 1980; Evan & Neunzing, 1996), entretanto, informações sobre a região Neotropical são

praticamente ausentes. Entretanto, Evans & Neunzing (1996) relatam entre 1 e 5 à quantidade

de camadas de ovos para o gênero Corydalus, sendo que no presente trabalho foi encontrada

uma camada em posturas de Chloronia e Protosialis e três em Corydalus. Essas diferenças

são importantes para distinguir os gêneros que e, ampliar o conhecimento sobre posturas e

ovos das espécies da região.

4.2.2 Larvas, pupas e adultos

4.2.2.1. Período de atividade no laboratório

Foram mantidas 106 larvas no laboratório para criação e obtenção dos adultos e,

posterior associação da espécie de adultos com as larvas (Figs lOA-F, 19B-D, 22A-D). As

seguintes espécies/morfótipos foram coletadas: Corydalus nubilus Erichson (n = 38);

Corydalus batesii MacLachlan (n = 31); Corydalus ignotus Contreras-Ramos (n = 35);

Chloronia hieroglyphica Rambur (n = 33), Protosialis flammata Penny (n = 20); Corydalus

sp. 1 (n = 1) e Corydalus sp. 2 (n = 2).
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No laboratório, o período de atividade das larvas coletadas e criadas, variou entre as

espécies: C. nubilus (x = óldias); C batesii (x = 75 dias); C. ignotus (x = 70 dias); C.

hieroglyphica (x= 42 dias); P. flammata (x = 17 dias); Corydalus sp. 1 (78 dias) e Corydálus

sp. 2 (x = 42 dias) (Tab. 5) . Embora o tempo de desenvolvimento larval das espécies de

Corydalidae e Sialidae para a região Neotropical não seja bem conhecido, presume-se que o

desenvolvimento seja de 1 ano (Contreras-Ramos, 1998). Alguns autores citam que a altitude

pode afetar o tempo de desenvolvimento das larvas (Roldan Perez, 1998; Hayashi, 1998;

Geijskes, 1984 apud Contreras-Ramos, 1998). Embora existam referências de variação

quanto ao tempo de vida da larva em laboratório (e.g., Parfin, 1952, Azam & Anderson, 1969;

Contreras-Ramos, 1998, 1999c) nesse estudo o tempo de vida das larvas (5 e 163 dias) foi

superior aos períodos dias observados na região Neártica.

O período de pré-pupa para os gêneros Corydalus e Ch. hieroglyphica foram, em

média, de 7 dias e para P. flammata de cinco dias (Tab. 5). O período médio de duração do

estágio de pupa para as diferentes espécies de Corydalus foi de 13 dias, para Chloronia

hieroglyphica foi de 10 dias e para P. flammata foi de cinco dias (Figs. 19A-D, 22A-D). A

duração média para o desenvolvimento dos períodos/estágios acima citados são similares aos

relatados para outros espécies de Corydalidae e Sialidae na região Neártica (Davis, 1903;

Azam & Anderson, 1969; Riek, 1970; Leischner & Pritchard, 1973; Woodrum & Tarter,

1973; Brown & Fitzpatrick, 1978; Lilly et al, 1978; Evan & Neuzing, 1996), que estimam o

período de pré-pupa e pupa entre duas e quatro semanas.

4.2.2.2. Longevidade dos adultos

A longevidade dos adultos em laboratório foi de 1 a 13 dias para Corydalus; 2 a 3

dias para Chloronia e 1 a 2 dias para Protosialis. Na região Neártica foi observado um
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período de 7 dias para Corydalidae e 5 dias para Sialidae (Davis, 1903; Parfin, 1952; Azam &

Anderson, 1969; Lilly eía/., 1978; Penny, 1981; Contreras-Ramos, 1998,1999c),.

4.2.3. Alimentação de larvas e adultos

A alimentação das larvas de Corydalidae e Sialidae é bastante variada (Azam &

Anderson, 1969; Stewart et a/., 1973; Penny, 1981; Contreras-Ramos, 1998, 1999b, 1999c),

sendo os principais itens alimentares larvas de Trichoptera, Plecoptera e Ephemeroptera. Na

ausência dessas larvas, pequenos Annelida (Chandler, 1956), ostracodermes, térmitas e outros

insetos terrestres podem ser colocados para alimentação de larvas (Parfín, 1952; Woodrum &

Trater, 1973; Lilly etal, 1978; Hayashi, 1988).

Larvas de Megaloptera foram alimentadas com larvas de Trichoptera, Ephemeroptera,

Plecoptera e Annelida. Ao ser oferecido o alimento, a larva rapidamente segurava a presa

com as mandíbulas, posicionava cabeça para baixo, em seguida prendia-se ao substrato pelas

garras anais e pelos dois pares de pernas posteriores. Com o primeiro par de pernas, a larva

manipulava sua presa devorando-a rapidamente. Durante a criação no laboratório foi

observada a prática de canibalismo nos três gêneros {Corydalus, Chloronia e Protosialis),

quando duas ou mais larvas eram colocadas dentro de um mesmo recipiente.
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Tabela 5. Médias obtidas em laboratório(em dias) do período de atividade da larva, pré-pupa,

pupa e adulto de exemplares coletados nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus

(Reserva Florestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil.

Fases do Período de atividade (dias) Igarapés coletados*

ri,
Espécie

Larva Pré-pupa Pupa Adulto

Manaus

Presidente

Figueiredo

Média ± DP Média ± DP

Corydalus nubilus
61,2±49,5

n = 38

7,1 ±0,94

n = 22

13,4 ±1,1

n = 20

2,76±1,4 4,65 ±2,3

n = 8 n= 12
2,9, 34,40

11,14,15,19,20,

21,24,25,27

Corydalus batesii

74,7± 45,9

n = 31

7,1±0,4

n = 20

13,5 ±0,8

n = 20

6,15 ±2,3

n = 7

6,64 ±1,0

n= 12
6,7,9,4, 39

4,6,12,14,15,

21, 22, 24, 26

Corydalus ignotas
70,4± 33,7

n = 35

7,0± 0,3

n= 18

13,1± 1,4

n= 16

3,5 ±0,7

n =4

3,6 ±0,6

n= 12

2, 5, 8, 15, 34 4, 5,12,14,

39, 40 15, 18, 22,24

78,0 ±0,0

Corydalus sp. 1 n=l

42,0±43,8

M M M M M 15

Corydalus sp. 2 n = 2 M M M M M 14,22

Chloronia

híeroglyphica

42,1± 30,7

n = 33

6,8 ± 1,2

n= 19

10,6 ±0,9

n= 19

3,0 ±0,7

n = 6

2,1 ±0,1

n= 13

1,2,5,9,11,

21, 24,29,40

5,18,23,

24,27

17,2± 19,2 5,0 ±0,0 5,3 ±0,5 2,0 ± 0,6 1,6 ±1,6

Protosíalis flammata

o
cs

II

c

n= 10 n= 10 n = 5 n = 5 4,21,34, 39
-

c5'=Macho, $=Fêmea, M = larvas morreram antes de atingir a fase de pré-pupa. * = informações sobre igarapés

coletadas as larvas das espécies de Megaloptera.
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Larvas mantidas em cativeiro ao serem seguras por uma pinça durante a alimentação,

exudavam da porção terminal do abdome um líquido com odor semelhante à amônia, que

recobria todo o abdome. Provavelmente, a secreção desse líquido seja um mecanismo de

defesa apresentado pela larva quando em situação de ameaça.

Os adultos obtidos no laboratório (Fig. 30A-D) foram diariamente alimentados com

água, solução açucarada e/ou melaço de cana (Parfin, 1952; Contreras-Ramos, 1998, 1999a),

utilizando uma pipeta. Pequenas doses dessa solução foram colocadas próximo da cavidade

bucal e, os adultos lentamente as absorviam (Fig. 31A-D). Repetia-se esse procedimento até

o momento que os adultos não ingeriam mais essa solução.

4.2.4. Comportamento da larva no campo e laboratório

Foi observado, principalmente, no gênero Corydalus a ocorrência de um líquido

escuro eliminado pela boca quando as larvas foram capturadas ou seguras para a alimentação.

Comportamento similar foi registrado por (Davis, 1903) e, considerado um comportamento de

defesa das larvas de Chauliodes e Corydalus.

Larvas de diferentes tamanhos e adultos de várias espécies foram coletadas nos

igarapés ao longo do ano, habitando a mesma área, fato comum já registrado na região

Neotropical Contreras-Ramos (1998). Há evidências que o estágio larval, em algumas regiões

temperadas, esteja sincronizado com período de seca (Romero, 2001) e que diferenças

climáticas e temperaturas elevadas podem afetar o ciclo de vida das larvas e, alterar o

tamanho das formas imaturas de insetos aquáticos (Hynes, 1972).

As áreas de estudo apresentam abundante alimentação durante todo o ano,

favorecendo a reprodução. Assim, observando o tamanho das larvas ao longo do ano nos
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igarapés, pode-se supor que essas tenham ciclo multivoltino, pois larvas de diversos tamanhos

foram coletadas ao longo dos meses de estudo.

4.2.5. Coleta de pupas no campo

Durante o período de coleta não foram obtidas pré-pupas e pupas de Megaloptera no

campo. Provavelmente, o esforço de coleta não foi suficiente, pois Contreras-Ramos (1999c)

coletou pupas nas margens dos cursos de água, embaixo de troncos e pedras.

4.2.6. Comportamento dos adultos

O comportamento reprodutivo e a longevidade do adulto foi observado em terrário de

plástico transparente, contendo pedras, pedregulhos, areia, pequenos troncos, galhos verdes de

árvores e água para manter a umidade e simular o ambiente natural. Dois casais, um de C.

batesii e um de C. nubilus obtidos no laboratório, foram colocados em terrários, para

observar o comportamento sexual (Fig. 32A-D). O macho movimentava ativamente suas asas

em direção à fêmea, que permanecia imóvel. Ele levantava seu abdome várias vezes acima

das asas. A princípio, a fêmea recusava as tentativas de aproximação do macho, mudando de

posição. Ao se aproximar da fêmea, o macho tocava o corpo da fêmea com suas mandíbulas e

antenas. Após 2 horas, a fêmea permitiu a aproximação do macho que posicionou seu corpo

paralelo ao da fêmea (Fig. 32A). Com o abdome vibrando, seu corpo foi direcionado para o

lado esquerdo elevando um pouco as asas da fêmea, posicionando sua genitália junto à da

fêmea, ocorrendo, então, durante alguns segundos, a cópula (Fig. 32B-C).

Após a cópula, o casal permaneceu inativo por algum tempo; o macho voltou a

prender as asas da fêmea com as mandíbulas, não permitindo o seu vôo e movimentos

bruscos e com as antenas, o macho tocava o corpo da fêmea na região das asas e da cabeça
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(Fig. 32D). No interior do terrário sentia-se um forte odor, semelhante à amônia, no período

em que os adultos permaneceram em cativeiro.

A presença de odor semelhante à amônia no recipiente de criação para os adultos de C.

batesii e C. nubilus^ são similares aos citados para Corydalus comutus Linnaeus (Parfin,

1952); Corydalus texanus Banks (Evans, 1972) e, Platyneuromus sarar Hagen (Contreras-

Ramos, 1999c).

Comportamento sexual semelhante ao de C. batesii e C. nubilus já foram observados e

descritos por Parfin (1952) e Contreras-Ramos (1998; 1999c).

4.2.6.1. Considerações sobre foresia em larvas de Megaloptera

Foram coletados ovos de Elmidae (Coleoptera) (Figs. 33A, B, C, D), larvas e pupas de

Hydroptilidae (Trichoptera) (Fig. 331) e larvas de Chironomidae (Diptera) (Figs. 33E, F, G,

H, I) sobre o tegumento de larvas de Megaloptera das espécies C. nubilus, C. ignatus e Ch.

hieraglyphica. Nessas associações, os organismos na verdade parecem estar utilizando as

larvas de Megaloptera como substrato de fixação (epibiose).

As pupas encontravam-se na sua maioria na região ventral do tórax (Fig. 331) ou

próximas das brânquias abdominais. As larvas e ovos foram encontradas em diversas regiões

do tórax e do abdome, entre as macrossetas, invaginações da membrana do abdome e

próximos das brânquias abdominais (Figs. 33A-H). Epler & De La Rosa (1995) registram

que em uma associação forética entre larvas de Tempisquitaneura (Chironomidae) e

Corydalus, os locais preferenciais para fixação de Chironomidae foram brânquias abdominais,

regiões dorsal e ventral do tórax, entre as pernas e no último segmento abdominal. Não foi

observada no presente trabalho associação específica dos organismos associados e, nem
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preferência por local de fixação no corpo das larvas de Megaloptera. Estudos recentes sobre

foresia em larvas de Megaloptera estão despertando interesse; destacam-se os trabalhos de

Epler & De La Rosa (1995), Hayashi (1998) e De La Rosa (1992), com ênfase em larvas de

Chironomidae.
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Figura 30. Dimorfismo sexual em adultos de Corydalus batesii e Corydalus nubilus

(Megaloptera: Corydalidae). A = c? de C batesii, B = Ç de C batesii. C = á' de C. nubilus.

D = 9 de C. nubilus.
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Figura 31. Fêmea de Corydalus nubilus (Megaloptera: Corydalidae) alimentando-se de

solução açucarada, no laboratório de criação.
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Figura 32. Etapas do comportamento sexual de Corydalus batesii (Megaioptera: Corydalidae)

em laboratório. A = aproximação do macho à fêmea antes da cópula. B-C = seta indicando o

abdome do macho em posição de cópula com a fêmea. D = macho após a cópula, com as

mandíbulas sobre as asas e as antenas tocando o corpo da fêmea.
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Figura 33. Associação forética de Hydroptilidae (Tríchoptera), Chironomidae (Diptera) e

Elmidae (Coleoptera) com larvas de Corydalus sp. (Megaloptera: Corydalidae). A-D = ovos

de Elmidae. E = larvas de Chironomidae na região ventral (2- e 3- segmento), na base das

pernas. F = larvas de Chironomidae na região terminal do abdome. G-H = larvas de

Chironomidae na região dorsal abdominal, entre as macrosetas. I = pupa de Hydroptilidae na

região abdominal ventraL
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5. CONCLUSÕES

1. As posturas dos gêneros Corydalus, Chloronia e Protosialis variam no formato, número de

camadas de ovos, número, forma e tamanho dos ovos.

2. O período médio da fase de pré-pupa para espécies de Corydalus e Chloronia é de sete

dias; o estágio de pupa é de dez dias para Chloronia e 14 dias Corydalus. Em Protosialis,

o período médio da fase de pré-pupa é de cinco dias, e para o estágio de pupa também. A

longevidade dos adultos que emergiram no laboratório, alimentados com água e solução

açucarada, é variável, (entre 1 a 13 dias).

3. A espécie C. ignotus foi registrada pela primeira vez no Brasil, hoje 20 espécies do gênero

Corydalus são conhecidas; e, para a região Amazônica, esse número cresceu para cinco.

4. Foram descritas, pela primeira vez, as larvas das espécies C. nubilus, C. batesii, C. ignotus

e P. flammata. A larva de C. hieroglyphica foi redescrita e sua identificação confirmada

por meio da criação da larva em laboratório e obtenção dos adultos.

5. Adultos de C. affinis são coletados com armadilha de luz, não se obteve essa espécie em

laboratório.

6. A ocorrência de larvas de dois morfótipos de Corydalus foram coletadas na área de estudo,

não sendo obtido adultos em laboratório. As espécie C. affinis e C. amazonas foram

descrita para a região amazônica, mas C amazonas não foi coletada no presente estudo.

7. Foi observado e descrito pela primeira vez o comportamento sexual das espécies C. batesii

e C. nubilus, em condições de laboratório, para a região Neotropical, ampliando o

conhecimento sobre ás espécies estudadas.
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CAPÍTULO II

RIQUEZA DE MEGALOPTERA E RELAÇÃO DE ESPÉCIES COM ALGUNS

PARÂMETROS AMBIENTAIS, FÍSICOS E FÍSICO-QUÍMICOS NOS MUNICÍPIOS

DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E MANAUS, AMAZÔNIA CENTRAL, BRASIL.

1. INTRODUÇÃO

Pesquisas realizadas sobre macroinvertebrados aquáticos têm levado em consideração

diferentes aspectos e um dos mais importantes é a distribuição desses organismos e sua

relação com parâmetros relacionados ao habitat. Essas informações podem definir a

participação desses organismos no fluxo de energia e ciclagem de nutrientes em ambientes

aquáticos e determinar as alterações no ambiente provocadas por ações antrópicas (Esteves,

1998).

A velocidade da corrente, substrato, temperatura, oxigênio dissolvido, disponibilidade

de alimento entre outros, são fatores ecológicos que controlam os insetos bentônicos (Hynes,

1972). A distribuição desses organismos é resultante das interações entre o hábito, as

condições físicas do hábitat, as adaptações e a tolerância aos fatores físico-químicos (Merritt

& Cummins, 1996). A sobrevivência dos insetos no ambiente aquático, em especial o lótico,

depende de adaptações morfológicas e comportamentais como o achatamento do corpo,

redução de estruturas projetadas e do tamanho do corpo, presença de garras, ganchos,

ventosas, produção de seda, brânquias e espiráculos. Essas adaptações permitem e/ou

facilitam o deslocamento, alimentação e respiração dos organismos no ambiente aquático

(Hynes, 1972; McCafferty, 1981; Allan, 1995; Merritt & Cummins, 1996).
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A velocidade da corrente associada a fatores físico-químicos ambientais, pode

influenciar no tamanho das partículas do substrato, na remoção de nutrientes e alimentação

(Allan, 1995). No período de grande vazão, a corrente exerce efeito direto sobre os

organismos, deslocando as pedras no fundo do leito do rio provocando sua remoção junto

com o substrato (Whitton, 1975 apud Kikuchi & Uieda, 1998).

O substrato também tende a interagir com outros fatores físicos e químicos do

habitat (Allan, 1995). Os substratos orgânicos podem servir como alimento, habitat, abrigo

contra a corrente e proteção contra predadores (Kikuchi & Uieda, 1998). Em áreas arenosas,

objetos sólidos quando presentes no ambiente são rápidos e densamente ocupados por

organismos litófilos (Hynes, 1972).

A temperatura da água no ambiente aquático pode variar em relação à escala de tempo

sazonal e diária, à vegetação ripária, à altitude e à presença da águas subterrâneas, entre

outros fatores. Esse parâmetro pode exercer efeitos diretos sobre as atividades dos insetos

aquáticos, influenciando no ciclo de vida (Allan, 1995).

Hamada (1997) observou que a alta riqueza de espécies Simuliidae (Diptera:

Nematocera) na Amazônia Central esta relacionado com a baixa temperatura da água,

igarapés de leito rochoso e ausência de represamento, e a baixa riqueza associada à presença

de represamentos e áreas agrícolas. Pes (2001) trabalhando também na Amazônia Central,

observou que a riqueza de morfótipos de larvas de Trichoptera estava associada a igarapés de

fundo rochoso, sem represamento, localizados em áreas abertas e, portanto, com maior

incidência de luz.

O oxigênio em águas correntes não é considerado um fator limitante, entretanto,

quando associado a outro fator como a temperatura pode ser considerado uma variável crítica

(Allan, 1995). Segundo Whitton (1975), os organismos aquáticos toleram diferentes
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concentrações de oxigênio; aqueles que não possuem mecanismos para criar sua própria

corrente de água contendo ar no ambiente aquático, precisam suportar baixas concentrações

de oxigênio. Esse fato reflete-se na distribuição dos organismos nos diferentes habitats.

A ordem dos cursos d^ água, a ação antrópica e a intensidade de cobertura vegetal ao

longo dos igarapés, assim como o pH e a condutividade elétrica podem influenciar de forma

significativa na distribuição dos insetos aquáticos (Hynes, 1972; Oliveira, 1996; Resh &

Rosemberg, 1987).

A disponibilidade de alimento é um fator limitante e controlador da abundância dos

organismos (Hynes, 1972), assim como, sua interação com o hábitat (Merritt & Cummins,

1996). Para suprir suas necessidades alimentares podem ocorrer especializações quanto ao

tipo de alimento, que pode variar com a época do ano (Hynes, 1972).

Trabalhos que tratam da distribuição das larvas de Megaloptera associados a

diferentes parâmetros ambientais, físicos e físico-químicos são inexistentes no Brasil.

2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Incrementar os conhecimentos sobre a riqueza de espécies de Megaloptera e,

verificar a associação dessas espécies com parâmetros ambientais, físicos e físico-químicos

dos igarapés coletados, nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus, Amazônia

Central, Brasil.

BIBLIOÍEU 00 IHPA
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2.2. Específicos

1. Determinar a riqueza e a composição de Megaloptera em igarapés e rios, nos municípios

de Presidente Figueiredo e Manaus.

2. Determinar se há diferenças entre as bacias hidrográficas leste e oeste da Reserva Horestal

Adolpho Ducke (Manaus) quanto à composição e abundância de espécies de Megaloptera.

3. Verificar a relação das espécies mais abundantes de Megaloptera com os substratos

disponíveis nos cursos d'água, nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus.

4. Descrever a associação de alguns parâmetros ambientais, físicos e físico-químicos com a

distribuição de espécies de Megaloptera, nos municípios de Presidente Figueiredo e

Manaus.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Áreas e período de estudo

O presente estudo foi realizado nos municípios de Presidente Figueiredo, em ramais

distribuídos nas principais vias de acesso (Rodovia Federal BR-174 e Estadual AM-240) e

Manaus, na Reserva Florestal Adolpho Ducke (Rodovia Estadual AM-010, km-26), no estado

do Amazonas, Brasil (Figs. 1, 2 e 3). As coletas foram realizadas no período de janeiro a

novembro de 2002 (Anexo 1,2).
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No município de Presidente Figueiredo foram amostrados 34 igarapés e no

município de Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke) foram amostrados 40. Os igarapés

de Presidente Figueiredo encontram-se tanto em áreas que sofreram ação antrópica, com

natural e, têm diferentes tipos de leito e vegetação ripária. A amostragem na Reserva

Florestal Adolpho Ducke incluiu igarapés de primeira, segunda e terceira ordem, em área de

floresta.

3.2. Fatores ambientais, físicos e físico-químicos dos cursos d'água.

Em cada igarapé amostrado foi selecionado um trecho de 50 m de extensão, com

base na sua proximidade às trilhas ou estradas de acesso. Os fatores ambientais, físicos e

físico-químicos foram avaliados antes das coletas das larvas nesse trecho.

Os parâmetros avaliados foram: largura média, profundidade média (n = 5),

velocidade média (n = 5), vazão, pH, condutividade elétrica, temperatura, cobertura de dossel,

tipo de substrato, tipo de vegetação ripária e de leito, área de remanso (poção) ou correnteza

(turbulência) levando-se em consideração a velocidade da água. A quantificação dos

substratos disponíveis foi realizada por meio de estimativa visual, avaliando a porcentagem

relativa no trecho de 50 m de cada curso d'água. A vazão e velocidade foram estimadas pelo

método de Craig (1987), que consiste em tomar duas medidas de profundidade utilizando uma

régua de aço inoxidável. Na primeira medida a régua fica paralela à corrente (Dl), a segunda

é feita no mesmo local, virando a régua, posicionando-a em ângulo reto em relação à

correnteza (D2). A velocidade foi estimada pela fórmula: V = V2gD, considerando, V=

velocidade da água, g= força de gravidade, D= distância da água sobre a régua, sendo V = V

19,6 X (D2 - Dl). A vazão foi estimada pela fórmula: Vazão = Largura x Velocidade d"água

X Profundidade. Para medir a temperatura da água foi utilizado um termômetro de mercúrio
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de escala -10 a 110° C; para o pH, um pHmetro portátil Cole-Parmer (pH Testr 2™ ) e para

condutividade, um condutivímetro portátil (WTW modelo pH 90 e LF 90, respectivamente).

Características físicas como cobertura vegetal (natural ou alterada), abertura de dossel

(aberto, fechado), tipo de leito dos igarapés (arenoso, argiloso ou rochoso), dados de ausência

ou presença de represamento, foram estimados visualmente e anotadas em caderneta de

campo, para posterior análise (McCreadie & Colho, 1991).

Os dados da abertura média de dossel (%) obtidos por Mendonça (2002), foram

utilizados no presente trabalho para a Reserva Florestal Adolpho Ducke; essas medidas foram

estimadas por meio de um densiômetro convexo (Robert E. Lemmon Forest Densiomer,

modelo C).

3.3. Coleta de larvas de Megaloptera no campo

As coletas de larvas foram realizadas em um trecho de 50 m de cada igarapé, em

sentido contrário ao da correnteza para não interferir nas coletas seguintes. As etiquetas dos

frascos nos quais as larvas de Megaloptera foram depositadas, continham, além das

informações básicas sobre a coleta, informações sobre o tipo de substrato e a área

(remanso/correnteza) em que elas foram coletadas. Para a amostragem foram utilizados dois

métodos: rede entomológica aquática (rapiché) e catação manual das larvas, diretamente dos

substratos, permitindo boa amostragem do trecho estudado (Serrano et ai, 1998). Todos os

microhabitats, tais como bancos de folhas, troncos caídos e submersos, raízes e pedras,

encontrados na área de estudo foram revolvidos e as larvas encontradas foram coletadas e

transportadas ao laboratório para identificação. Os substratos folha e raiz foram coletados e

colocados em sacos plásticos para triagem em laboratório.



Q

104

3.4. Triagem, identificação e preservação das larvas

No laboratório, as larvas foram tríadas e identificadas no nível de espécie, por meio

da associação de larvas aos adultos obtidos no laboratório de criação da CPEN/INPA,

conforme metodologia descrita no capítulo 1. Exemplares com características diferentes que

das espécie conhecidas foram morfotipados. As larvas pequenas de Corydalus foram

identificadas até gênero. Todos os exemplares identificados foram acondicionados em frasco

de vidro com álcool etílico 80%, catalogados e depositados na coleção de invertebrados do

INPA.

4. Análise dos dados

As informações sobre os fatores ambientais, físicos e físico-químicos e espécies de

Megaloptera foram armazenadas em planilhas do programa Excel. Todos os testes estatísticos

foram realizados em nível de significância de 5%.

Para verificar se as abundâncias das espécies de Megaloptera coleadas nas duas bacias

hidrográficas (leste e oeste) da Reserva Horestal Adolpho Ducke eram diferentes, foi

utilizado o teste não-paramétrico Mann-Whitney (Zar, 1996). Esse mesmo teste foi utilizado

para determinar se as abundâncias de espécies de Megaloptera eram diferentes em áreas de

remanso e correnteza, nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus (Reserva Florestal

Adolpho Ducke).

O test-t de Student foi utilizado para comparar valores de riqueza de espécies

observadas nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus (Reserva Florestal Adolpho

Ducke).

Para observar a relação entre as espécies mais abundantes de Megaloptera e os fatores

ambientais, físicos e físico-químicos avaliados foi utilizada uma Análise de Componente
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Principal (AC?) e, posteriormente, uma Análise de Agrupamento (AA), pelo método

hierárquico direto utilizando os programas SAS (Versão 6.12) e SPADWIN (versão 3.5).

A associação das espécies mais abundantes com os diferentes tipos de substratos

disponíveis, foi verificada utilizando-se uma ANOVA para dados de medidas repetidas. Essa

é uma análise não paramétrica utilizada quando os dados não atingem as assunções de

normalidade (Zar, 1996).

Nessa análise, foi utilizada a média de indivíduos de cada espécie por porcentagem

de substrato amostrado. Quando a análise acima identificava diferença significativa (p <

0,05), o teste de comparação múltipla LSD (Least Significant Difference) foi aplicado.

Para verificar a associação dos fatores ambientais, físicos, físico-químicos e espécies

de Megaloptera coletadas nos municípios de Manaus e Presidente Figueiredo foi utilizado

Análises Multivariadas (Análise de Componentes Principais-ACP e Análise de Agrupamento-

AA).
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5. RESULTADOS

Nos igarapés do município de Presidente Figueiredo foram coletados 1281 larvas,

pertencentes a dois gêneros (Tab. 6. Anexo 1). O gênero Corydalus apresentou três espécies,

e duas identificadas morfoespécie (não sendo possível a associação com os adultos e realizar

a identificação específica). Esse gênero foi o mais abundante compreendendo 74,30 % do

total de exemplares coletados (Tab. 6). O gênero Chloronia no município de Presidente

Figueiredo como no município de Manaus, apresentou apenas uma espécie {Chloronia

hieroglyphicdL), representando 25,70% do total.

Em Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke), foram coletados 1340 larvas

pertencentes a três gêneros e cinco espécies (Tab. 6). Nessa localidade, o gênero Corydalus

foi representado por 31,72% do total de exemplares coletados. O gênero Chloronia foi o

mais abundante, com 60,67% dos indivíduos coletados. O gênero Protosialis apresentou

apenas uma espécie e ocorreu em menor abundância, 7,61% do total de exemplares coletados

(Tab. 6).

O gênero Corydalus nas duas áreas amostradas, apresentou maior riqueza de espécie

(Tab. 6). As freqüências relativas de ocorrência das espécies foram diferentes nos dois

municípios amostrados; Corydalus nubilus foi mais freqüente e abundante em Presidente

Figueiredo (Tab. 6), enquanto que, município de Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke)

a espécie Chloronia hieroglyphica foi mais freqüente e abundante (Tab. 6).

A riqueza de espécies de Megaloptera foi diferente nos dois municípios estudados (t =

2,884, df = 72, p < 0,005) (Fig. 34, Anexo 5). A Reserva Florestal Adolpho Ducke, no

município de Manaus, apresentou a maior riqueza de espécies.
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Tabela 6. Espécies de Megaloptera (Insecta), número total (N) e porcentagem (%) de

exemplares coletados no estágio larval em cursos d'água nos municípios de Presidente

Figueiredo e Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke), no período de abril a novembro de

2002.

Gênero/Espécies

Manaus

%

Presidente Figueiredo

%

N total de exemplar es N total de exemplares

Corydalus spp.* 7 0,52 175 13,66

Corydalus nubilus 166 12,39 437 34,11

Corydalus batesii 80 5,97 140 11,93

Corydalus ignotus 172 12,84 158 12,33

Corydalus sp. 1
Corydalus sp. 2

- -

8

34

0,62

2,65

Chloronia

Chloronia

hieroglyphica 813 60,67 329 25,70

Protosialis

Protosialis flammata 102 7,61

Total 1340 100 1281 100

*= Larvas de tamanho pequeno, identificadas ao nível de gênero.
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Figura 34. Riqueza de espécies de Megaloptera (Insecta) por igarapé, nos municípios de

Presidente Figueiredo e Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke) (Média ± EP).

As bacias leste e oeste da Reserva Florestal Adolpho Ducke apresentaram a mesma

composição de espécies de Megaloptera. Quanto à abundância, as espécies dos gêneros

Corydalus e Protosialis foram similares nas duas bacias entretanto, C. hieroglyphica foi mais

abundante na bacia leste (Tab. 7, Fig. 35).

As larvas de Corydalidae foram mais abundantes em áreas de correnteza (p < 0,05) do

que em remanso, enquanto, o inverso foi observado para larvas de Sialidae (P. flammata)

(Tab. 8, Fig. 36).
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Figura 35. Número de larvas de espécies de Megaloptera coletados nas bacias leste (L) e oeste (O) da

Reserva Adolpho Ducke, no período de abril a junho de 2002: A = Corydalus nubilus, B = Corydalus

batesii, C = Corydalus ignotus, D = Chloronia hieroglyphica, E = Protosialis fíammata.
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Tabela 7. Número médio de larvas de espécies de Megaloptera (Insecta) coletadas nas bacias

leste e oeste da Reserva Florestal Adolpho Ducke, no período de abril a junho de 2002.

Comparação de médias por meio do teste de Mann-Whitney.

Espécies N
B. Leste B. Oeste Mann- Probabilidade

Média DP Média DP
Whitney (P)

Corydalus nubilus 40 4,45 5,19 3,85 3,17 184,500 0,673

Corydalus batesii 40 1,70 13,27 2,30 4,59 187,000 0,695

Corydalus ignotus 40 4,15 4,28 4,80 4,37 181,500 0,613

Chloronia

hieroglyphica 40 2,80 24,52 12,20 12,00 303,000 0,005*

Protosialis fíammata 40 2,15 2,25 2,95 8,91 257,500 0,103

Valor de (?) em negrito =significante; N = n**de amostras, DP =desvio padrão

Tabela 8. Número médio de larvas das espécies de Megaloptera (Insecta) coletadas em áreas

de remanso e correnteza, em Manaus na Reserva Florestal Adolpho Ducke, no período de

abril a junho de 2002. Comparação de médias por meio do teste de Mann-Whitney.

Espécies N

Área de

correnteza
Área de remanso

Mann-Whitney Probabilidade
Média DP Média DP

Corydalus nubilus 332 0.59 1,35 0,52 0,29 10012,500 >0,001 *

Corydalus batesii 332 0,29 0,85 0,00 0,00 8977,500 0,002*

Corydalus ignotus 332 0,60 1,50 0,10 0,45 9431,500 0,001*

Chloronia

hieroglyphica
332 2,88 4,87 0,35 0,90 12668,500 >0,001 *

Protosialis fíammata 332 0,01 0,10 1,74 2,79 1846,000 >0,001*

Valor de (?) em negrito = significante; N = n" de amostras, DP = desvio padrão
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Figura 36. Número de larvas de espécies de Megaloptera (Insecta) coletadas em áreas de

correnteza (C) e remanso (R), no município de Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke).
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A = Corydalus nubilus, B = Corydalus batesii, C = Corydalus ignotus, D = Chloronia

hieroglyphica, E = Protosialis flammata.

O município de Presidente Figueiredo apresentou maior riqueza de espécies de

Corydalidae do que a Reserva Florestal Adolpho Ducke (Manaus) em área de correnteza

(Tab. 9), enquanto a espécie P. flammata não foi coletada nesse município, apenas a espécie

C. nubilus foi mais abundante em áreas de correnteza (p < 0,05) (Tab. 9, Fig. 41).

Tabela 9. Número médio de larvas de Megaloptera coletadas em áreas de correnteza e

remanso, no município de Presidente Figueiredo, no período de setembro a novembro de

2002. Comparação de médias por meio do teste Mann-Whitney.

Espécies N

Área de

correnteza
Área de remanso

Média DP Média DP

Marai-Whitney Probabilidade

Corydalus nubilus 252 1,90 3,20 0,40 0,80 3591,500 0,007

Corydalus batesii 252 0.60 1.50 0,18 0,59 3198,000 0,070

Corydalus ignotus 252 0,70 1,90 0,27 0,55 2779,000 0,869

Corydalus sp.l 252 0,62 1,39 0,00 0,00 2796,000 0,465

Corydalus sp. 2 252 2,62 2,84 0,00 0,00 2730,000 0,958

Chloronia

hieroglyphica
252 1,30 2,10 1,59 1,37 2152,000 0,068

Corydalus spp. * 252 0,80 2,27 0,04 0,21 3186,000 0,051

Valor de (?) em negrito = significante; *= larvas de tamanho pequeno, identificadas ao nível de gênero.
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5.1. Caracterização dos igarapés nas áreas de estudo:

Os igarapés amostrados no município de Presidente Figueiredo possuem temperatura

pouco variável, água ácida e baixa condutividade elétrica (Anexo 6). As margens dos

igarapés, na sua maioria, possuem vegetação marginal densa. O leito do tipo fundo rochoso

foi o mais freqüente nos igarapés dessa área, apresentando como substrato, pedras, folhas,

raízes (geralmente marginais) e troncos (em baixa densidade) (Anexos 6 e 8).

Os igarapés da Reserva Florestal Adolpho Ducke no município de Manaus, também

possuem temperatura pouco variável, águas ácidas e baixa condutividade elétrica. As

margens dos igarapés possuem vegetação marginal densa e dossel fechado. Em sua maioria

esses igarapés possuem pouca profundidade, pequena largura, baixa velocidade e vazão

(Anexos 7 e 9). O leito dos cursos d*água dessa área é, na sua maioria, de fundo arenoso,

sendo freqüentes folhas e troncos submersos, como substrato. Leito de fundo rochoso e

substrato de pedra ocorreram em apenas um igarapé da bacia do Acará (Ac-23) (Anexos 7 e

9).

5.2. Associação entre os fatores ambientais, físicos e físico-químicos dos cursos d^água e

de espécies de Megaloptera no município de Presidente Figueiredo.

5.2.1. Presidente Figueiredo

Na Figura 38 constam as respectivas variáveis fatoriais de Análise de Componente

Principal para o município de Presidente Figueiredo. Nessa análise a inércia projetada foi de

47,41 %, sendo 20,86% absorvida pelo primeiro componente principal (eixo 1), 17,36

absorvida pelo segundo componente principal (eixo 2) e 9,19 % pelo terceiro componente

principal (eixo 3).



115

O presente estudo utilizará os dois primeiros eixos por absorver os maiores

percentuais das variáveis correlacionadas. O agrupamento dos igarapés está representado na

Figura 39. As Tabelas 10 e 11 mostram as matrizes de correlação entre as variáveis

analisadas. Essa análise não detectou associação de temperatura e pH com as outras variáveis

dos igarapés (Tabs. 10,11).

A abertura do dossel e a quantidade de raiz, apresentaram correlação com as variáveis:

condutividade, largura, velocidade, profundidade e vazão que estavam correlacionadas entre

si no final positivo do eixo 1 (Fig. 38). Os substratos troncos e folhas estavam

correlacionados no final do eixo 2 positivo, com igarapés de fundo arenoso. Os igarapés de

fundo rochoso e a velocidade média estavam correlacionados no eixo 2, mas, correlacionados

de forma negativa com as variáveis: tronco, folhas e leito rochoso (Tabs. 10,11).

O Eixo 1 apresentou uma correlação positiva com igarapés que apresentaram as

maiores profundidade, condutividade, largura e vazão, mas não foi observada associação com

as espécies coletadas (Tab. 10, 11). A abertura de dossel e a maior quantidade de raízes

encontradas nesses igarapés estavam associadas à espécie C. ignotus (Fig. 38).

Os igarapés que apresentaram leito arenoso, grande quantidade de troncos e folhas,

não apresentaram associação com as larvas coletadas no final positivo do eixo 2. No final

negativo do eixo 2 ocorreu uma correlação significativa das larvas de C. nubilus e Corydalus

spp. com igarapés de elevada velocidade e leito de fundo rochoso (Fig.38). A associação

observada entre Corydalus spp. e C. nubilus, pode ser um indício de que a grande maioria de

larvas categorizadas como Corydalus spp. sejam larvas jovens de C. nubilus, pois essa uma

das espécies mais abundantes no município de Presidente Figueiredo

A Análise de Componente Principal (ACP) e Análise de Agrupamento (AA), pelo

método de classificação hierárquica direta, ordenaram os igarapés do município de Presidente
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Figueiredo em 5 grupos (Fig. 39). O grupo 1 foi formado por igarapés com os maiores

tamanhos, associados à grande velocidade d^água, maiores profundidades, elevada vazão e

grande abertura de dossel. O grupo 2 foi formado pelos igarapés que apresentam médias

velocidades d^água, leito com fundo rochoso, reduzida quantidade de areia e reduzido número

de troncos como substrato (Fig. 39, Anexo 5). No grupo 3 destacam-se os igarapés com

temperatura, pH, profundidade média, vazão e larguras medianos; substrato composto por

grande quantidade de troncos e baixa quantidade de pedras. O grupo 4 foi constituído por

apenas um igarapé que possuía a maior quantidade de troncos e folhas como substrato e leito

de fundo arenoso. O grupo 5 foi composto por igarapés de pequeno porte (pequena largura,

pouca profundidade, velocidade e vazão reduzida) e dossel fechado; leito de fundo rochoso,

sendo praticamente ausentes os substratos tronco e pedra.

As larvas de Corydalus sp.l e Corydalus sp. 2 não foram incluídas na Análise de

Componente Principal por apresentarem baixa densidade e freqüência.
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Figura 38. Representação das variáveis ambientais, físicas, físico-químicas e espécies de

Megaloptera, no plano fatorial na Análise de Componente Principal, nos igarapés coletados

no município de Presidente Figueiredo, entre setembro a novembro de 2002.
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Figura 39 . Representação do agrupamento dos igarapés coletados no município de Presidente

Figueiredo, no plano fatorial na Análise de Componente Principal, no período de setembro a

novembro de 2002.
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Tabela 10. Correlações das variáveis ambientais, físicas, físico-químicas e espécies de

Megaloptera nos quatro primeiros eixos de ordenação da ACP, nos igarapés do município de

Presidente Figueiredo, Amazonas.

Variáveis
Componentes Principais

CP-1 CP-2 CP-3 CP-4

Temperatura (°C) 0,04 -0,18 0,69* 0,02

PH -0,11 0,27 -1,18 -0,13

Condutividade (pS/cm) 0,53* 0,10 -0,42 -0,21

Dossel (%) 0,78* 0,00 -0,18 0,08

Largura média (m) 0,81* -0,27 0,22 0,17

Velocidade média (cm/s) 0,49* -0,55 -0,23 0,02

Profundidade média (m) 0,65* 0,24 0,30 0,23

Vazão média (cm/s) 0,76* -0,28 0,18 0,18

Substrato tronco (%) 0,21 0,63* -0,02 0,58*

Substrato pedra (%) 0,34 0,21 0,36 0,05

Substrato folhas (%) -0,13 0,52 -0,03 0,72*

Substrato raiz (%) -0,53 * -0.28 0,12 0,10

Leito areia (%) 0,08 0,67* 0,08 -0,48 *

Leito fundo rochoso (%) -0,21 -0,79 * -0,29 0,19

C. nubilus 0,35 -0,64 * 0,10 -0,04

C. batesii 0,07 0,27 0,27 -0,60

C. ignotus -0,65 * -0,30 0,20 0,15

C. hieroglyphica -0,39 -0,05 0,24 0,23

Coydalus spp. 0,13 -0,59 * -0,09 -0,03

% das variáveis explicadas

Proporção 20,86 17,36 9,19 8,86

% acumulativo 20,86 38,22 47,41 56,26

* p < 0,01
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Tabela 11. Matiz de Correlação entre os fatores físico-químicos, substrato e espécies, através da Análise de Componentes Principal, nos igarapés

coletados no município de Presidente Figueiredo, entre setembro e novembro de 2002.

IGAR TEMP pH COND DOSS LARG VELM PROF VAZM TRON PEDR FOLH RAIZ AREI FROC NUB BAT IGN CHL CORY

IGAR 1,00

TEMP -0,25 1,00

pH 0,24 -0,06 1,00

COND 0,34 -0,23 0,04 1,00

DOSS -0,26 -0,13 0,27 -0,21 1,00

LARG 0,11 0,16 -0,13 0,27 0,58 1,00

VELM 0,14 0,04 -0,07 0,30 -0,30 0,45 1,00

PROF 0,18 0,03 -0,19 0,17 -0,55 0,47 0,05 1,00

VAZM 0,05 0,12 -0,18 0,37 -0,45 0,93 0,49 0,48 1,00

TRON 0,27 -0,29 0,02 -0,04 -0,23 0,11 -0,23 0,38 0,05 1,00

PEDR 0,03 0,33 0,3 0,17 -0,13 0,19 0,13 0,28 0,20 0,10 1,00

FOLH 0,13 -0,04 0,05 -0,10 0,13 -0,13 -0,27 0,05 -0,13 0,75 0,05 1,00

RAIZ -0,28 0,00 -0,09 -0,30 0,37 -0,26 -0,08 -0,31 -0,20 -0,18 -0,17 0,02 1,00

AREI 0,08 -0,16 0,03 0,10 -0,12 -0,09 -0,44 0,14 -0,17 0,22 -0,12 -0,03 -0,18 1,00

FROC -0,09 -0,02 -0,21 -0,12 0,14 -0,01 0,35 -0,30 0,06 -0,44 -0,50 -0,23 0,14 -0,76 1,00

NUB -0,04 0,04 -0,11 -0,03 -0,33 0,45 0,37 0,10 0,30 -0,21 0,00 -0,41 0,06 -0,24 0,27 1,00

BAT -0,18 0,05 0,10 0,06 -0,3 -0,03 -0,13 0,04 -0,05 0,01 0,02 -0,17 -0,07 0,37 -0,28 -0,13 1,00

IGN -0,42 0,03 -0,05 -0,41 0,45 -0,31 -0,12 -0,37 -0,22 -0,17 -0,18 0,00 0,56 -0,33 0,32 -0,11 0,02 1,00

CHL -0,22 0,22 0,06 -0,33 0,28 -0,17 -0,38 -0,02 -0,19 -0,03 -0,07 0,07 0,12 -0,06 0,08 0,08 -0,15 0,26 1,00

CORY 0,00 -0,02 -0,15 -0,03 -0,17 0,20 0,19 -0,13 0,08 -0,20 -0,13 -0,25 0,10 -0,24 0,32 0,70 -0,12 0,00 0,00 1,00

Nota: IGAR= igarapé, TEMP= temperatura, COND= condutividade, DOSS= dossel, LARG= largura média, VELM= velocidade média, PROF= profundidade média, VAZM=

vazão média, TRON= tronco, PEDR= pedra, AREI= areia, FROC= fiindo rochoso, NIJB= C. nubilusy BAT= C. batesii, IGN= C. ignotus, CHL= C. hieroglyphica, CORY=

Corydalus spp.

VO
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5. 2.2. Caracterização dos igarapés em que foram coletadas as larvas de Corydalus sp. 1

e sp. 2

As larvas de Corydalus sp. 1 foram coletadas nos igarapés da Onça (Recanto da

Pantera), do km- 24 (Sr. José) e Mutum. Esses igarapés possuem temperatura semelhante,

pH com média de 4,7, baixa condutividade elétrica, abertura média de dossel e apresentam

largura, velocidade, profundidade e vazão próximos da média obtida para os igarapés da

região. O leito desses cursos d"água é basicamente de fundo rochoso, apresentando baixo

percentual de troncos e folhas (Anexo 6).

As larvas de Corydalus sp. 2 foram coletadas nos igarapés Lages, Et e Cachoeira de

Iracema. Esses igarapés têm temperatura e pH semelhantes com baixa condutividade elétrica.

O dossel é aberto, ocorrendo em área com grande luminosidade e, portanto, com largura,

velocidade e vazão relativamente grandes. O local de coleta das larvas apresentava pouca

profundidade, fundo rochoso e elevado percentual de folhas e raízes como substrato (Anexo

6).

5.2.3. Manaus-Reserva Florestal Adolpho Ducke

Na Figura 40 constam as respectivas variáveis fatoriais de Análise de Componentes

Principal para o município de Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke. Nessa análise os

três primeiros eixos projetam 48,30 %, sendo 22,13 % pelo primeiro componente principal

(eixo 1), 15,20 % pelo segundo componente principal (eixo 2) e 10,97 % pelo terceiro

componente principal (eixo 3) (Tab.l2).

Foi utilizado na analise apenas os dois primeiros eixos, por explicarem os maiores

percentuais de variação. Os igarapés estão representados na Análise de Componente Princ
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ípal na Figura 41. As Tabelas 12 e 13 mostram as matrizes de correlação entre as variáveis

analisadas.

Não foram incluídos nessa correlação Corydálus spp. pelo número reduzido de

exemplares (0,52%). Na Reserva Florestal Adolpho Ducke, apenas um igarapé apresentou

substrato pedra.

Não ocorreu correlação entre a temperatura, abertura de dossel, tronco como

substrato, folha e raiz com outros parâmetros físico-químicos analisados (Tabs.l2 e 13). No

eixo 1 os maiores igarapés, como esperado, mostraram alta correlação entre as variáveis

largura, profundidade e vazão (Fig. 40).

No Eixo 2, condutividade elétrica, leito de fundo rochoso e substrato pedra,

apresentaram-se correlacionados, mas estavam correlacionados de forma negativa, no mesmo

eixo, com igarapés de pH acima da média, fundo arenoso e substrato tronco (Fig. 40).

5.3. Associação entre os fatores ambientais, físicos, físico-químicos dos cursos d^água e

assembléia de espécies de Megaloptera, no município de Manaus, na Reserva Florestal

Adolpho Ducke.

Utilizando a Matriz de Correlação, as variáveis estimadas e espécies coletadas

(Tabs. 12, 13), os dois primeiros eixos foram selecionados por explicar as relações de

associação entre as variáveis analisadas (Fig. 40).

No eixo 1, as espécies C. batesii e C. hieroglyphica estavam associadas aos grandes

igarapés, que apresentaram as maiores profundidades, largura, velocidade e vazão média (Fig.

40, Tab. 13).

No eixo 2, a espécie C. ignotus apresentou associação com igarapés de

condutividade elétrica acima da média e substrato pedra, entretanto, um único igarapé

apresentou esse substrato. Nesse mesmo eixo ocorreu associação entre os igarapés que
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apresentaram substrato tronco, leito arenoso e pH acima da média, entretanto esses

parâmetros não estavam associados a nenhuma espécie de Megaloptera (Fig. 40). As espécies

C. nubilus e F.flammata não mostraram correlação com as variáveis analisadas (Fig. 40, Tab.

12,13,).

Na Análise de Componente Principal (ACP) e Análise de Agrupamento (AA) pelo

método de calssificação hierárquica direta, seis grupos de igarapés da Reserva Florestal

Adolpho Ducke foram definidos (Fig. 41). Os igarapés do grupo 1 foram agrupados por

apresentarem as maiores dimensões, temperatura médiana, pH baixo e condutividade elétrica

acima da média; leito arenoso e pouca quantidade de folhas como substrato (Anexo 7). O

grupo 2 foi formado por igarapés de profundidades médiana, baixa condutividade elétrica e

dossel parcialmente fechado; leito arenoso, com maior percentual de troncos e folhas em

relação ao grupo 1 (Anexo 7). O grupo 3 agrupa dois igarapés, o igarapé 32 destaca-se por

conter o leito de fundo rochoso e o igarapé 33 por conter alto percentual de pedra como

substrato diferenciando-se dos outros igarapés coletados (Anexo 7, Fig. 41).

Os grupos 4, 5 e 6 são igarapés que apresentam grande similaridade, são geralmente

igarapés de T ordem, com temperatura mais altas entre 25 e 26°C, pH elevado e dossel

fechado; leito arenoso, com folhas e raízes servindo de substrato e ausência de pedras ou

troncos submersos (Fig. 41, Anexo.7). Os igarapés do grupo 4 diferenciam-se por possuírem

pH elevado (4,7); baixa condutividade e vazão maior quando comparados com os dos grupos

5 e 6. No grupo 5, a temperatura e pH estão próximos da média ( 25°C; 4,5), a condutividade

elétrica ficou acima da média e os igarapés apresentaram maior quantidade de raízes e folhas

que o grupo 6. Este último grupo destaca-se por ter temperatura, pH e condutividade mais

altas em relação aos igarapés dos grupos 4 e 5, e, porcentagem de dossel fechado maior do

que os dos outros grupos (Fig. 41, Anexo 7).
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Figura 40. Representação das variáveis ambientais, físicas e físico-químicas e das espécies de

Megaloptera coletadas no município de Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke), no plano

fatorial na Análise de Componente Principal (ACP), no período de abril a junho de 2002.
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Figura 41. Representação do agrupamento dos igarapés coletados no município de Manaus
(Reserva Florestal Adolpho Ducke), AM, no plano Fatorial na Análise de Componente

Principal (ACP), no período de abril a junho de 2002.
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Tabela 12. Correlação das variáveis ambientais, físicas e físico-químicas e de espécies de

Megaloptera coletadas nos igarapés do município de Manaus (Reserva Florestal Adolpho

Ducke), Amazonas, Brasil. E os cinco primeiros eixos de ordenação da ACP.

Variáveis Componentes Principais

PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 PC-5

Temperatura (°C) 0,22 0,02 -0,52 * 0,49* 0,02

PH 0,27 -0,83 * 0,30 0.01 -0,12

Condutividade (pS/cm) -0,11 0,64* -0,30 0,21 0,44*

Dossel (%) 0,12 0,28 -0,35 0,31 -0,35

Largura média (m) -0,87 * -0,05 -0,02 0,20 0,12

Velocidade média (cm/s) -0,47 * 0,00 0,36 -0,13 0,18

Profundidade média (m) -0,95 * 0,04 0,00 -0,03 0,02

Vazão média (cm/s) -0,93 * 0,03 0,05 -0,01 0,00

Substrato tronco (%) -0,31 -0,40 -0,31 0,35 0,46*

Substrato pedra (%) -0,02 0,65* 0,24 0,12 -0,40*

Substrato folhas (%) 0,37 -0,02 0,28 0,60* 0,39

Substrato raiz (%) 0,24 -0,26 0,44 0,36 -0,24

Leito areia (%) -0,22 -0,60 * 0,59* -0,23 0,08

Leito fiindo rochoso (%) 0,17 0,42* -0,24 -0,22 0,19

C. nubilus -0,03 0,18 0,58* -0,18 0,26

C. batesii -0,82 * 0,02 -0,08 0,13 -0,12

C. ignotus 0,02 0,58* 0,27 -0,18 -0,07

C. hieroglyphica -0,51* -0,17 0,38 0,26 -0,52*

P. flammata 0,11 -0,34 0,03 -0,28 0,02

% das variáveis explicadas

Proporção 22,13 15,20 10,97 7,29 7.17

% acumulativo 22,13 37,33 48,30 55,60 62,77

* p < 0,05
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Tabela 13. Matiz de Correlação entre os fatores físico-químicos, substrato e espécies, através da Análise de Componentes Principal, nos igarapés

coletados no município de Manaus na Reserva florestal Adolpho Ducke, nos meses de abril a junho de 2002.

TEMP pH COND DOSS LARG VELM PROF VAZM TRON PEDR FOLH RAIZ AREI FROC NUB BAT IGN CHL PROT

TEMP 1,00

pH -0,10 1,00

COND 0,07 -0,74 1,00

DOSS 0,25 -0,21 0,16 1,00

LARG -0,13 -0,17 0,12 -0,08 1,00

VELM -0,21 -0,12 -0,07 -0,15 0,31 1,00

PROF -0,24 -0,30 0,14 -0,11 0,82 0,33 1,00

VA7M -0,18 -0,27 0,10 -0,07 0,79 0,42 0,91 1,00

TRON -0,07 0,34 -0,05 -0,22 0,47 0,16 0,30 0,17 1,00

PEDR -0,06 -0,43 0,15 0,17 0,02 0,00 0,04 -0,01 -0,22 1,00

FOLH 0,20 0,15 0,05 -0,03 -0,16 0,03 -0,37 -0,31 0,21 0,01 1,00

RAIZ -0,16 0,35 -0,12 0,01 -0,22 -0,07 -0,24 -0,19 0,06 -0,11 0,23 1,00

AREI 0,11 0,20 -0,18 -0,07 0,12 0,00 0,17 0,18 0,04 -0,62 -0,29 -0,23 1,00

FROC -0,06 -0,14 0,15 -0,02 -0,15 0,00 -0,13 -0,10 -0,16 -0,03 -0,04 -0,11 -0,62 1,00

NUB -0,26 -0,05 0,01 -0,13 -0,12 0,31 0,06 -0,02 0,10 0,07 0,12 0,08 -0,19 0,11 1,00

BAT -0,07 -0,21 0,10 -0,02 0,64 0,25 0,74 0,79 0,11 -0,04 -0,24 -0,10 0,15 -0,08

o
o

ov
o

o"
1

IGN -0,15 -0,34 0,12 0,02 -0,07 -0,03 0,02 -0,03 -0,12 0,44 0,01 -0,14 -0,34 0,13 0,26 -0,00 1,00

CHL -0,10 0,15 -0,31 -0,07 0,38 0,27 0,44 0,36 0,18 0,15 -0,17 0,21 -0,07 -0,14 0,07 0,44 -0,06 1,00

PROT 1  -0,11 0,26 -0,26 -0,05 -0,03 -0,02 -0,03 -0,07 0,12 -0,06 -0,03 0,05 0,06 -0,06 -0,14 -0,20 -0,14 -0,20 1,00

Nota: TEMP= Temperatura, COND= condutividade, DOSS= dossel, LARG= largura média, VELM= velocidade média, PROF= profundidade média, VAZM= vazão média,

TRON= tronco, PEDR= pedra, FOLH= folha, AREI= areia, FROC= fundo rochoso, NUB= C. nubilus, BAT= C. baíesii,IGN= C. ignotas, CHL= C. hieroglyphica, PROT =

P. flammata.

IO
o»



126

5.4. Associação das larvas de Megaloptera com os substratos disponíveis nos igarapés,

nos municípios de Presidente Figueiredo e Manaus.

5.4.1. Presidente Figueiredo

Diferenças foram detectadas quanto a ocupação dos substratos disponíveis (Tronco,

raiz, folhas e pedras) pelas espécies de Corydalidae (Tabs. 14 el6). Os resultados sugerem

que larvas de C. ignotus estejam associadas aos substratos folhas e raízes (Tab 14, Fig. 42).

Havendo diferenças quanto a forma de associação dos substratos amostrados com larvas de

Corydalus. spp., C nubilus, C. batesii e C. hieroglyphica (Tab. 14, Fig. 42).

Tabela 14. Abundância de larvas de Megaloptera nos substratos disponíveis (tronco, raiz,

folhas e pedras), no município de Presidente Figueiredo, no período de setembro a novembro

de 2002.

Espécies
Grau de

liberdade

do efeito

Efeito da

Média

Erro do grau
de liberdade

do efeito

Erro da

Média
F Probabilidade

C. nubilus 3 0,728 63 0,334 2,177 0,099

C. batesii 3 3,081 63 3,424 0,899 0,446

C. ignotus 3 0,294 63 0,932 3,152 0,031 *

C. hieroglyphica 3 0,497 63 0,260 1,913 0,137

Corydalus spp. 3 0,334 63 0,491 0,681 0,567
* Significante p < 0,05; Teste F.
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Figuras 42. Abundância de larvas de espécies de Megaloptera nos substratos disponíveis nos

igarapés de Presidente Figueiredo, Amazonas, (x ± EP) A = Corydalus nubilus\ B =

Corydalus batesii;C = Corydalus ignotus; D = Chloronia hieroglyphica; E = Corydalus spp.
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5.4.2. Manaus-Reserva Florestal Adolpho Ducke

Na Reserva Florestal Adolpho Ducke todas as espécies de Megaloptera apresentaram

associação significativa com os substratos disponíveis (Tronco, raízes e folhas) nos igarapés

amostrados (Tabs. 15,17). A comparação múltipla entre as médias sugere que C. nubilus e C

ignotus estão associadas ao substrato raiz (Fig.43A, C) e C. batesii, C. hieroglyphica e P.

flammata estão associadas a folhas (Figs. 43B, D, E, Tab. 15).

Tabela 15. Abundância de larvas das espécies de Megaloptera, nos substratos disponíveis

(Tronco, raízes e folhas), no município de Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke),

Amazonas, no período de setembro a novembro de 2002.

Espécies
Grau de

liberdade do

efeito

Efeito da

Média

Erro do

grau de
liberdade

do feito

Erro da

Média
Teste F Probabilidade

C. nubilus 2 0,610 74 0,141 4,337 0,016 *

C. batesii 2 0,750 74 0,132 5,659 0,005 *

C. ignotus 2 0,511 74 0,936 5,463 0,006 *

C. hieroglyphica 2 7,804 74 1,362 5,728 0,005 *

Protosialis flammata 2 0,777 74 0,235 3,312 0,042 *

* significante p < 0,05,
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Figuras 43. Abundância das larvas de espécies de Megaloptera (Insecta) nos substratos

disponíveis em igarapés da Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, Amazonas. A =

Corydalus nubilus, B = Corydalus batesii, C = Corydalus ignotus, D = Chloronia

hieroglyphica, E = Protosialis flammata.
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Tabela 16. Número médio de larvas de espécies de Megaloptera (Insecta) coletadas nos

substratos disponíveis, no município de Presidente Figueiredo, Amazonas, no período de

setembro a novembro de 2002.

Presidente Figueiredo

Raiz Tronco Folha Pedra

Média ±DP Média ±DP Média ±DP Média ±DP

C. nubilus 5,18ac 10,40 0,38ac 0,82 3,38b 6,58 3,41abc 7,97

C. batesii 0,79a 1,86 0,41a 0,96 0,88a 1,43 2,03a 6,14

C. ignotus 2,24ab 4,77 0,24a 0,61 1,91b 3,66 0,26ab 0,62

C. hieroglyphica 4,50ab 4,80 l,15abc 2,27 2,82ab 2,85 1,18c 1,80

Corydalus spp. 2,40 7,60 0,24 0,65 1,29 4,44 1,21 3,62

Corydalus sp. 1 0,03 0,17 0,00 0,00 0,18 0,87 0,00 0,00

Corydalus sp. 2 0,56 1,93 0,00 0,00 0,24 0,65 0,24 1,05

Nota: Médias seguidas pelas mesmas letras não são significativamente diferentes ao m'vel de p
<0,05.

Tabela 17. Número médio de larvas de espécies de Megaloptera (Insecta) coletadas nos

substratos disponíveis, no município de Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke),

Amazonas, no período de abril a junho de 2002.

Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke)

Raiz Tronco Folha
jifSpecit;

Média ±DP Média ±DP Média ±DP

C. nubilus 2,43a 3,15 0,10b 0,38 1,65a 1,93

C. batesii 0,18a 0,45 0,20b 0,46 1,63b 3,59

C. ignotus 2,68a 3,44 0,18b 0,38 l,40ab 2,39

C. hieroglyphica 10,00a 15,00 0,73b 1,40 7,08a 7,03

P. flammata 0,05a 0,32 0,00 0,00 2,00b 6,44

Nota: Médias seguidas pelas mesmas letras não são significativamente diferentes ao nível de p < 0,05.
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6. Discussão

As duas áreas estudadas não apresentaram composição e riqueza semelhantes. O

maior número de espécies de Megaloptera foi observado em Presidente Figueiredo.

Entretanto, se considerarmos o número de espécies por curso d'água, os da Reserva Florestal

Adolpho Ducke, apresentaram um maior número. A espécie Corydalus nubilus foi a mais

abundante em Presidente Figueiredo e Chloronia hieroglyphica foi a mais abundante na

Reserva Florestal Adolpho Ducke. A única espécie da família Sialidae (Protosialis flammatà)

só foi coletada nessa última área, enquanto dois morfótipos de Corydalus {Corydalus sp. 1 e

Corydalus sp. 2) só ocorreram em Presidente Figueiredo.

É provável que a riqueza e a abundância relativa das larvas de Corydalus em

Presidente Figueiredo esteja associada ao tamanho dos igarapés, que possuem maiores

dimensões do que os da Reserva Adolpho Ducke. Resultado semelhante foi encontrado por

Pes (2001) para morfótipos de Trichoptera, que observou maior riqueza em igarapés de fundo

rochoso e áreas abertas sem represamento.

A grande abundância relativa de C. hieroglyphica, na Reserva Florestal Adolpho

Ducke, estava associada aos grandes igarapés na área.

Na Reserva Florestal Adolpho Ducke foram observados sítios de oviposição de P.

flammata somente em locais fechados, em igarapés de 1- e 2- ordens, o que sugere que essa

espécie estaria associada a esses locais. O fato de poucos igarapés com essas características

terem sido amostrados em Presidente Figueiredo (5%) poderia supor a ausência dessa espécie

no município. Pes (2001) observou que a maioria dos igarapés de Presidente Figueiredo está

entre 3^ e 5- ordem e, Mendonça (2002) na Reserva Florestal Adolpho Ducke, entre 1- e 3-

ordem. Ross (1937) sugere a restrição de algumas espécies de Sialidae a determinadas

regiões, com preferência por sítios de oviposição próximo a locais lamacentos e arenosos

(Davis, 1903; Woodrum & Tarter, 1973).
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As larvas de Corydalus e Protosialis distribuíram-se de forma semelhante nas bacias

leste e oeste da Reserva Adolpho Ducke, entretanto, Chloronia foi mais abundante na bacia

leste. Mendonça (2002) observou diferença quanto à formação das bacias, sendo a leste mais

íngreme com solo argiloso e a bacia oeste com a maior área de baixio e solo arenoso, o que

resultou em diferenças entre as assembléias de peixes. Autores como Minshall (1988)

sugerem que a areia e a sedimentação podem afetar a ocupação de um substrato, alterando o

movimento da água, a concentração de oxigênio e a quantidade de alimento, resultando no

assoreamento de substratos estáveis, limitando a presença da uma espécie no ambiente.

A preferência de larvas de Corydalus e Chloronia por áreas de correnteza e P.

flammata por área de remanso na Reserva Adolpho Ducke, pode estar associada à locomoção,

ao alimento e ao tamanho. As espécies de Corydalidae possuem fortes garras anais que

auxiliam na fixação e na locomoção das larvas, entre as pedras em área de correnteza. As

larvas de Sialidae não apresentam garras anais, dificultando sua fixação e locomoção em áreas

de correnteza, além disso, pelo pequeno tamanho as larvas correm grande risco ao competir

por alimento com larvas de Corydalus e Chloronia, que são maiores e abundantes em áreas de

correnteza.

Em Presidente Figueiredo, observou-se que larvas de C. ignotus estavam associadas

ao substrato raiz e ao dossel fechado; C. nubilus estava associada a igarapés de fundo rochoso

e a velocidade médiana. A associação da larva de C. ignotus a raizes e ao dossel fechado,

sugere, indiretamente, que essa espécie é encontrada em igarapés pequenos, em Presidente

Figueiredo. Na Reserva Adolpho Ducke as larvas de Corydalus batesii e Chloronia

hieroglyphica, estavam associadas a igarapés de maior porte C. ignotus a igarapés com alta

condutividade. Cummins & Merritt (1996) citam que em cursos d"água com vegetação

ripária, o material alóctone (raízes, folhas, frutos e detritos) levado pela a água pode ficar
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presa às raízes na correnteza, incrementando as condições favoráveis para a vida de

organismos nesse substrato.

Os substratos folhas e raízes representam o principal habitat para a fauna aquática em

igarapés da Amazônia Central, pelo fato dos igarapés da região serem pobres em substratos e

com águas ácidas (Walker, 1985), sendo esses substratos os pontos de apoio para os insetos

(Merritt & Cummins, 1984; Merritt et al., 1984). Esse fato pode ser observado pela

associação das espécies de Megaloptera com os substratos disponíveis em Presidente

Figueiredo e Reserva Adolpho Ducke (Tabs. 16 e 17). A heterogeneidade do substrato é um

dos principais fatores que influenciam a distribuição, a riqueza e a abundância das espécies,

pelo fornecimento diversificado de alimento e habitat (Minshall, 1984; Ward, 1992; Allan,

1995).

A associação da espécie C. nubilus ao substrato rochoso em Presidente Figueiredo e

a alta concentração do leito arenoso na Reserva Florestal Adolpho Ducke são razões que

podem explicar a maior abundância e freqüente na primeira área de estudo. O leito e o

substrato rochosos podem aumentar a abundância e riqueza de espécies por fornecer alimento,

abrigo e substrato para fixação (Merritt & Cummins, 1984), enquanto, leitos arenosos são,

geralmente, pobres por sua instabilidade, limitando a distribuição dos organismos (Allan,

1995; Kihuchi & Uieda, 1998).

A associação de C. batesii, C. hieroglyphica a fatores como profundidade,

velocidade, largura e vazão; C. nubilus e Corydalus spp. à velocidade médiana dos igarapés e

C. ignotus à condutividade elétrica refletem a importância dos fatores físicos e físico-

químicos associados às espécies aquática.

Segundo Hynes (1972) a velocidade da água depende do relevo da região e

influencia a distribuição dos organismos, principalmente, quanto à preferência por substrato.
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alimento e oxigênio (Allan,1995) e o seu transporte com maior rapidez para outros locais

(Bispo & Oliveira, 1998).

Comparados quanto à média do pH, os igarapés dos municípios de Presidente

Figueiredo e Reserva Florestal Adolpho Ducke, verifica-se que menores valores de pH foram

observados na Reserva Ducke, sugerindo que P. flammata também estaria associada a

ambientes com baixo pH, Na região Neártica, trabalhos associados a fatores físico-químicos e

ambientais de Megaloptera (Woodrum & Tarter, 1973; Lilly et ai, 1978) reportam a

associação de Silais itasca Ross e Sialis aequalis Banks (Sialidae) com baixo pH (4,0).

Corydalus batesii e Chloronia hieroglyphica mostraram-se associadas a igarapés de

médio porte e abertos e C. nubilus a cursos d^água de fundo rochoso, com grande velocidade.

(Geijskes, 1984 apud Contreras-Ramos, 1998) sugere que algumas espécies de Corydalus

possuem preferência por ambientes específicos, por exemplo, adultos de C. nubilus e C.

affinis estariam associadas a rios grandes e abertos; enquanto, C. batesii e C. hieroglyphica a

cursos d'água pequenos e protegidos.

Dos substratos disponíveis e coletados nos igarapés, nos municípios de Presidente

Figueiredo e Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke) observou-se diferenças na

concentração de substratos disponíveis (Anexos. 6,7), onde folhas e raízes representaram as

maiores abundância relativa e valores associados as larvas de Megaloptera (Tabs. 16,17) e,

baixo percentual de troncos e pedras.

As observações citadas vêm de encontro aos trabalhos de Walker (1985), Merritt &

Cummins (1984); Cummins & Merritt (1986), Allan (1995), onde as folhas e raízes são os

habitats preferenciais das larvas aquáticas (Diptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata,

Megaloptera) e característicos de igarapés de pequeno e médio porte com alta concentração

de vegetação ripária, utilizados como abrigo, proteção e alimentação. Os troncos em pequena



135

quantidade oferecem baixo potencial de refúgio e sobrevivência para a fauna estudada

ocasionando baixa associação a esse substrato (Tabs. 16,17).

m
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7. CONCLUSÕES

1. O maior número de espécies de Megaloptera foi observado no município de Presidente

Figueiredo e Corydalus nubilus foi a espécie mais abundante. O maior número de

espécies por curso d'água foi observado na Reserva Florestal Adolpho Ducke, sendo

Chloronia hieroglyphica a mais abundante.

2. A família Sialidae, representada pela espécie Protosialis flammata, só foi coletada na

Reserva Florestal Adolpho Ducke e Corydalus sp. 1 e Corydalus sp. 2 só foram

coletadas em Presidente Figueiredo.

3. Os gêneros Corydalus e Protosialis estavam distribuídos de forma similar nas duas

bacias hidrográficas da Reserva Florestal Adolpho Ducke, sendo Chloronia a mais

abundante na bacia leste.

4. Todas as espécies de Corydalus e C. hieroglyphica estavam associadas a áreas de

correnteza e P. flammata a áreas de remanso na Reserva Florestal Adolpho Ducke.

Em Presidente Figueiredo essa associação foi significativa apenas para as espécies C.

nubilus e Corydalus spp. para áreas de correnteza.

5. Em Presidente Figueiredo foi observado larvas de Corydalus ignotus associadas a

igarapés contendo grande quantidade de folhas e raízes como substrato e abertura de

dossel fechado. A espécie C. nubilus foi associada a igarapés de fundo rochoso e com

velocidade médiana.

6. Na Reserva Florestal Adolpho Ducke as espécies Corydalus batesii e Chloronia

hieroglyphica apresentaram associação com igarapés de 2® e 3® ordem.

7. Larvas de C nubilus e C. ignotus estão associadas ao substrato raiz, na área da

Reserva Florestal Adolpho Ducke e a folha nos igarapés do Município de Presidente

Figueiredo. As espécies C. batesii, C. hieroglyphica e P. flammata mostraram

associação com folhas na Reserva Florestal Adolpho Ducke.
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Anexo 1. Informações sobre local, data e espécies de larvas de Megaloptera (Insecta)

coletadas no município de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil, no período de setembro a

novembro de 2002.

N°de N°do , , ,,  T ' Local de coleta
coletas Igarapé Data Coletores Espécies coletadas

Igarapé I Ramal do Castanhal,
1 28 03°0r45"S/060°08'33"W

Cachoeira do igarapé Canoas
09.ix.2002 CA, AP, DP 1,2,4

2 32 0r49'51"S/060°04'15"W
Sítio D. Rosa (Nativos)

10.ix.2002 CA, AP, DP 1,4

3 31 02W52"S/060°06'43"W
Cachoeira Santa Claudia

10.ix.2002 CA, AP, DP 1, 3,4

4 30 02W52"S/060°01'43"W
Igarapé da Onça, Recanto da

ll.ix.2002 CA, AP, DP 1,3,4

5 24 Pantera 02W52"S/060°06'43"W
Igarapé das Lages (Sr.Nézinho)

ll.ix.2002 CA, AP, DP 1,2, 3,4,5

6 27 01°59'38"S/060°0r40"W
Igarapé do Sr. José

12.ix.2002 CA, AP, DP 1,4

7 15 0r59'38"S/060°0r40"W
Igarapé da SUFRAMA

12.ix.2002 CA, AP, DP 1, 2, 3,4, 5

8 29 02''08'07"S/059°59'46"W
Igarapé I estrada da Morena

(Cascalho)

13.ix.2002 CA, AP, DP 1,2,4

9 25 02W15"S/059°20'52"W
Igarapé n estrada da Morena
(Lages)

14.ix.2002 CA, AP, DP 1,2, 3,4

10 26 02°0ri2"S/059°26'19"W)
Igarapé do km 24 - Ponte

14.ix.2002 CA, AP, DP 1,2, 3,4

11 7 02°01'35"S/059°43'46"W
Igarapé do km 28 - Ponte

08.X.2002 CA, AP, TB, DP 2, 3,4

12 34 02°01'49"S/059°48'05"W
Acima da Iracema rio Urubuí

08.X.2002 CA, AP, TB, DP 2, 3,4

13 16 01°59'10"S/060°03'44"W
Igarapé do Et.

09.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2, 3,4, 5,6

14 17 0r58'43"S/060°03'07"W
Igarapé Santa Cruz

09.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,3,4,5

15 13 0r54'21"S/060''03'41"W
Igarapé na Corredeira do
Camarão;

09.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2, 3,4

16 2 02*'0r05"S/060°02'02"W 10.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2, 3,4,6
Corredeira do Camarão Rio

1, 2, 3,4, 6
17 18 Urubuí 02°0r05 "S/060°02'04"W

Igarapé do Mutum - Ramal do
10.X.2002 CA, AP, TB, DP

18 8 km 13 02°01'05"S/060°02'04"W 10.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2,4,5



•1»

139

Cont.

19 5 02°00'58"S/059°51'33"W

Cachoeira da Maroca Esquerda
Igarapé I

11.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2, 3,4

20 1 02°00'58"S/059°51'33"W

Afluente do Mutum Ramal do

11.X.2002 CA, AP, TB, DP 1.3,4

21 11 km 13 02°0ri7"S/059°54'47"W

Cachoeira do Boto

11.X.2002 CA, AP, TB, DP 4

22 3 02°07'02"S/059°18'24"W

Igarapé I da Trilha do Boto
12.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2, 3,4

23 4 02''07'06"S/059''19'07"W

Sitio do Rodrigo (Caverna)
Igarapé I

12.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2, 3,4

24 9 01°59'37"S/059°3r23"W

Sítio do Rodrigo (Cachoeira)
Igarapé n

13.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,3,4

25 10 0r59'27"S/059°3r35"W

Pedra Furada Acima da

Cachoeira

13.X.2002 CA, AP, TB, DP 1, 3,4,

26 12 01°59'34"S/059°33'26"W

Abaixo da Cavema do Maruaga

13.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2, 3,4

27 23 02"03'S/059°58'W

Igarapé do Km-9 (Dona Nazaré)
14.X.2002 CA, AP, TB, DP 4

28 19 02°03'10"S/059°56'35"W

Rancho da Rainha

14.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2, 3,4

29 20 02°02'42"S/059°52'35"W

Sítio São Francisco - Km 30

14.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,4,5

30 6 02°02'30"S/059°46'06"W

Igarapé da Água Viva
15.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2

31 14 02°03'11"S/059°55'24"W

Santuário Bifurcação esquerda
15.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,3,4,6

32 33 02°03'43"S/059°55'44"W

Vi venda Fênix (Ramal do

UrubuQ

15.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,4

33 22 02°03'00"S/060°06'09"W

Portal dos Anjos (Santa
Bárbara)

16.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2, 3,4,6

34 21 02°03'00"S/060°06'09"W 16.X.2002 CA, AP, TB, DP 1,2,4

Nota: Ig = Igarapé, N = número de igarapés, Coletores: CA = Carlos Augusto Silva de

Azevêdo, AP = Ana Maria Oliveira Pes, DP = Domingos Leonardo Vieira Pereira, TB =

Teiamar E. Bobot. Espécies coletadas: 1 = Corydalus nubilus, 2 = Corydalus batesii, 3 =

Corydalus ignotus, 4 = Chloronia hieroglyphica, 5 = Corydalus sp. 1; 6 = Corydalus sp. 2.
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Anexo 2. Informações sobre local, data e espécies de larvas de Megaloptera (Insecta) coletadas no

município de Manaus (Reserva Rorestal Adolpho Ducke), Amazonas, Brasil. 2002.

3»

N® de coletas
N®do

igarapé
Locais de coleta Data Coletores

Espécies
coletadas

1 Bo- 13 Bacia do Igarapé Bolívia 18.iv.2002 CA, AP 1,2,3,4

2 Bo-12 Bacia do Igarapé Bolívia 18.iv.2002 CA, AP 1,3,4,5

3 Bo-11 Bacia do Igarapé Bolívia 14.vii.2002 CA, AP 1,3,4,5

4 Bo-21 Bacia do Igarapé Bolívia 19.iv.2002 CA, AP 1,3,4,5

5 Bo-31 Bacia do Igarapé Bolívia 16.iv.2002 CA, AP 1,2,3,4

6 Bo-14 Bacia do Igarapé Bolívia 24.V.2002 CA, AP 1,3,4,5

7 Bo-15 Bacia do Igarapé Bolívia 17.iv.2002 CA, AP 1,2,4

8 Bo-16 Bacia do Igarapé Bolívia 07.viii.2002 CA, AP 1,3,5

9 Ip-22 Bacia do Igarapé Ipiranga 23.iv.2002 CA, AP 1.2, 3,4,5

10 Ip- 14 Bacia do Igarapé Ipiranga 24.iv.2002 CA, AP 1,2,3,4,5

11 Ip-13 Bacia do Igarapé Ipiranga 25.iv.2002 CA, AP 1,3,4

12 Ip-21 Bacia do Igarapé Ipiranga 26.iv.2002 CA, AP 1.2,3,4,5

13 Ip - 12 Bacia do Igarapé Ipiranga 27.iv.2002 CA, AP 1.3,4

14 Ip-11 Bacia do Igarapé Ipiranga 28.iv.2002 CA, AP 1.3,4,5

15 Ti-12 Bacia do Igarapé Tinga 07.V.2002 CA, AP 1.3,4

16 Ti-21 Bacia do Igarapé Tinga 08.V.2002 CA, AP 1.2, 3,4

17 Ti -13 Bacia do Igarapé Tinga 09.V.2002 CA, AP 1.3,4,5

18 Ti-31 Bacia do Igarapé Tinga 11.V.2002 CA, AP 1,2,4

19 Ti - 11 Bacia do Igarapé Tinga 13.V.2002 CA, AP 4,5

20 Ti-22 Bacia do Igarapé Tinga 16.vi.2002 CA, AP 3,4,5

21 Ti-33 Bacia do Igarapé Tinga 12.vi.2002 CA, AP 1,2,4,5

22 Ti-32 Bacia do Igarapé Tinga 13.vi.2002 CA, AP 2,4

23 Ti-14 Bacia do Igarapé Tinga ll.vi.2002 CA, AP 3,4,5

24 Ub-21 Bacia do Igarapé Uberê 11.V.2002 CA, AP 1.2,3,4

25 Ub- 11 Bacia do Igarapé Uberê 10.V.2000 CA, AP 1.3,4,5

26 Ub-12 Bacia do Igarapé Uberê 12.V.2002 CA, AP 4,5

27 Ub - 13 Bacia do Igarapé Uberê 12.V.2002 CA, AP 1.3,4,5

28 Ub-22 Bacia do Igarapé Uberê 14.V.2002 CA, AP 1,45

29 Ac-11 Bacia do Igarapé Acará 23.V.2002 CA, AP 1,3,4

30 Ac -12 Bacia do Igarapé Acará 05.vi.2002 CA, AP 1,3,4,5

31 Ac -13 Bacia do Igarapé Acará 02.vi.2002 CA, AP 1,3,4

32 Ac -14 Bacia do Igarapé Acará 02.vi.2002 CA, AP 1.3,4

33 Ac -15 Bacia do Igarapé Acará 06.vi.2002 CA, AP 2, 3,5

34 Ac - 31 Bacia do Igarapé Acará 23.V.2002 CA, AP 1.3,4

35 Ac-22 Bacia do Igarapé Acará 01.vi.2002 CA, AP 1,2, 3,4,5

36 Ac-23 Bacia do Igarapé Acará 04.vi.2002 CA, AP 1.3,4

37 Ac-33 Bacia do Igarapé Acará 03.vi.2002 CA, AP 1,2, 3,4,5

38 Br-21 Bacia do Igarapé Água Branca ll.vi.2002 CA, AP 1,2,3,4,5

39 Bb-21 Bacia do Igarapé Barro Branco - Sede 07.vi.2002 CA, AP 4,5

40 Ac-32 Bacia do Igarapé Acará 05.vi.2002 CA, AP 1,2, 3,4

Espécie coletada: 1 = Corydalus nubilius, 2 = Corydaus batesii, 3 = Corydalus

Protosialis flammata. Código do igarapé conforme Mendonça (2002).

: Número de igarapés com pontos de coleta.

ignotas, 4 = Chloronia hieroglyphica, 5 =
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Anexo 3: Informações sobre espécies, local de coleta com diferentes tipos de armadilhas nos

municípios de Presidente Figueiredo e Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke),

Amazônia Central, Brasil, entre 2001 a 2002

Espécie Local de coleta Data N Sexo Arm Coletores

s ?
Reserva Ducke, Igarapé Barro 09-
Branco, Am-010, Km-26. ll.iv.2002 1 - 1 1 ASF

Protosialis flammata
Reserva Ducke, Igarapé Acará

21.V.2002 1 - 1 3 JV

-Lages, Am-010, Km-26 10.X.2001 1 - 1 4 TV

12.xi.2002 1 - 1 5 AP

ASF,
Presidente Figueiredo, Igarapé CEDS,

Chloronia
hieroglyphica

da Lages, BR-174, Km-113 20.viii.2002 9 2 7 2 FEG
Presidente Figueiredo,Igarapé 09- CA, AP,
da Onça, AM-240, Km-20 14.ix.2002

08-
2 - 2 2 DP

CA, AP,
17.X.2002 2 1 1 2 DP

ASF,
Presidente Figueiredo, Igarapé CEDS,
da Lages, BR-174, Km-113 19-20.viii. 1 - 1 2 FEG
Manaus, BR-174 Km-24,
Igarapé Cabeça Branca 08.viii.2002 1 1 - 2 CA

Corydalus nubilus
Presidente Figueiredo, Igarapé 09-

ASF,
CEDS,

da Lages, BR-174 ,Km-l 13 14.ix.2002 1 - 1 2 FEG
Presidente Figueiredo, Igarapé 09- CA, AP,
da Onça, AM-240,Km-20 14.ix.2002 3 1 2 2 DP

CA, AP,
08-17.X.2002 2 1 1 2 DP

Corydalus affinis

Reserva Ducke, Igarapé
08-17.X.2003

10-
1 - 1 1

CA, AP,
DP

Tinga, Am-010, Km-26 13.vi.2002 1 - 1 1 CA, AP
Corydalus batesii

14.iii.2002
09-Presidente Figueiredo, Igarapé

1 1 1 CA, AP
CA, AP,

da Onça, AM-240 Km-20 14.ix.2002 1 1 - 2 DP
Nota: N = Número de indivíduos, Data = dia, mês e ano. Sexo: c? = macho, $ = fêmea, Arm = Armadilhas: 1 = Pennsylvania,
2 = armadilha de luz de mercúrio, 3 = Puçá, 4= Malaíse, 5 = armadilha suspensa, Coletores, ASF = Arlindo Serpa Filho, JFV
= João Vidal, AP = Ana Maria Oliveira Pes, CEDS = Carlos Eduardo Dias Sanhudo, FEG = Fernando Gouveia, CA = Carlos
Augusto Silva de Azevêdo, DP = Domingos Leonardo Vieira Pereira.
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Anexo 4. Composição de espécies de larvas de Megaloptera das bacias leste (L) e oeste (O) da

Reserva Florestal Adolpho Ducke, Manaus, Amazônia Central no período de abril a junho de

2002.

Espécie Bacia Leste Bacia Oeste Total

Corydalídae
Corydalus
Corydalus nubilus 89 77 166
Corydalus batesii 34 46 80
Corydalus ignotus 83 89 172

^  Chloronia

Chloronia hieroglyphica 573 240 813

Sialídae

Protosialis

Protosialis flammata 43 59 1B2
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Anexo 5. Número de espécies coletadas por igarapé nos municípios de Presidente Figueiredo

e Manaus (Reserva Florestal Adolpho Ducke), no período de abril a novembro de 2002.

Reserva Adolpho Ducke

W

N° do igarapé N° de espécie por igarapé N° do igarapé N° de espécie por igarapé

1 4 1 3

2 4 2 4

3 4 3 4

4 4 4 4

5 4 5 4

6 5 6 2

7 5 7 3

8 3 8 3

9 5 9 3

10 3 10 3

11 4 11 1

12 5 12 4

13 4 13 4

14 4 14 3

15 4 15 4

16 2 16 4

17 4 17 3

18 4 18 4

19 2 19 4

20 4 20 3

21 3 21 3

22 3 22 4

23 4 23 1

24 4 24 3

25 3 25 4

26 4 26 4

27 3 27 2

28 3 28 3

29 4 29 3

30 5 30 3

31 3 31 3

32 3 32 2

33 3 33 1

34 4 34 3

35 4

36 3

37 3

38 4

39 2

40 5

Média 3,70 3,12

Desvio Padrão 0,82 0,91

Máximo 5,00 4,00

Mínimo 2,00 1,00



Anexo 6. Valores médios dos parâmetros ambientais, físicos e físico-químicos dos locais amostrados espécies de Megaloptera

(Insecta) coletadas, no município de Presidente Figueiredo, AM, no período de setembro a novembro de 2002.

Igara
Temp.
°C

PH
Cond. Dossel Largm Velm Profm
pS/cm % m cm/s m

Vazm Tronco Pedra Folha Raiz Areia Funro

mVs % % % % % %
Nub Bat Ign Chi Cory

1 24 5,18 4,8 90 2,16 0,42 0,11 0,1 2 8 4 10 0 76 3 0 13 6 0

2 26 4,93 7,2 80 4,30 0,989 0,1 0,42 2 5 13 20 0 60 1 2 11 7 0

3 27 5,14 5,1 2 160 1,17 0,42 6,72 4 50 6 5 2 33 7 14 8 13 0

4 29 4,7 8,1 70 1,90 0,31 0,13 0,07 0 30 10 5 0 55 1 6 7 21 0

5 25 5,28 5,2 90 1,37 0,52 0,08 0,057 0 0 5 10 0 85 3 2 26 20 0

6 25 5,11 11,3 0 4,90 0,56 0,22 0,6 2 2 3 5 87 1 2 37 0 0 0

7 26 4,5 5,3 5 4,35 0,48 0,61 1,27 5 2 10 0 0 83 0 6 3 15 0

8 26 4,98 5,8 10 11,66 0,89 0,33 3,42 1 0 5 8 0 86 37 1 0 11 12

9 25 5,56 5,8 90 1,60 1,00 0,08 0,13 1 15 4 5 5 70 25 0 5 9 3

10 26 4,25 6,9 85 1,80 0,24 0,21 0,09 3 2 12 20 2 61 6 0 21 15 18

11 26 4,88 7,4 60 4,70 0,39 0,24 0,44 0 2 10 5 78 5 0 0 0 21 0

12 25 5,9 6,3 80 2,16 0,76 0,1 0,16 2 2 13 10 0 73 7 9 17 6 8

13 29 5,0 6,5 0 5,60 0,88 0,4 1,97 2 70 8 10 8 2 3 3 2 2 3

14 25 4,82 9,8 0 11 0,87 0,53 3,42 5 25 5 2 58 0 29 0 2 5 8

15 24 5,12 6,8 50 3,50 0,476 0,58 1,07 3 15 7 15 5 55 19 2 3 19 0

16 26 4,96 6,8 2 12,50 0,86 0,25 2,7 0 0 2 8 0 90 75 2 1 9 47

17 25 4,97 7,2 80 3,50 0,52 0,11 0,2 0 2 10 10 0 78 5 0 2 4 5

18 28 5,09 6,0 5 15,7 1,25 0,28 5,49 0 0 5 10 0 85 41 1 1 17 2

19 25 4,52 13,2 0 5,10 1,17 0,38 2,26 2 15 8 5 15 55 7 2 2 3 3

20 24 4,6 11,1 0 3 1,14 0,16 0,55 1 10 4 10 5 70 17 0 0 3 3

21 25 4,52 14,6 2 2,50 1,22 0,48 14,64 2 10 5 5 0 78 14 1 0 1 7

22 24 5,02 7,8 40 4,30 1,11 0,13 0,62 2 10 4 10 0 74 22 6 5 13 28

23 25 5,04 6,7 80 1,70 0,34 0,15 0,08 3 4 7 10 76 0 0 0 0 13 0

Cont.
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Anexo 6 (Continuação)

24 25 4,83 10,9 5 11,5 0,76 0,44 3,79 4 70 6 5 5 10 39 6 1 14 8

25 25 5,53 5,5 0 3,84 0,43 0,35 0,57 4 10 6 10 70 0 2 15 1 4 0

26 26 5,14 6,2 10 6,84 1,11 0,25 1,9 0 0 2 15 0 83 25 9 21 11 3

27 26 5,17 7,6 5 6 1,07 0,17 1,09 0 5 5 2 0 88 11 0 0 9 21

28 25 7,29 12,7 60 3,50 0,47 0,24 0,39 5 20 10 5 20 40 2 6 0 20 0

29 25 5,19 7,9 30 9,30 0,31 0,44 1,27 7 5 6 5 77 0 3 1 0 9 0

30 24 5 6,6 10 9 0,69 0,38 2,37 20 15 30 5 20 10 2 0 1 8 0

31 25 4,74 10,3 85 2,80 1,40 0,38 1,49 0 0 5 5 0 90 3 0 2 5 0

32 26 7,22 9,6 70 7,54 0,94 0,27 1,91 1 70 9 5 0 15 3 0 0 3 0

33 25 4,7 9,5 10 7,40 0,81 0,15 0,9 2 0 8 2 0 88 0 0 0 3 0

34 26 5 5,9 5 3,92 0,33 0,36 0,46 5 0 10 5 15 65 0 9 3 10 0

X = 25,53 5,11 7,89 35,62 6,45 0,76 0,28 1,84 2,65 13,94 7,56 7,71 16,12 51,88 12,2 4,12 4,65 9,68 5,26
DP= 1,22 0,62 2,49 55,87 5,1 0,33 0,15 2,72 3,54 20,29 4,88 4,61 27,77 33,48 16,3 7,01 6,9 6,12 9,81

Nota: Igara= Igarapé, Temp= Temperatura, Cond= Condutividade elétrica, Largm= Largura média, Velm= Velocidade média, Profm=

Profundidade média, Vazm= Vazão média, Funro= Fundo rochoso, Nub= Corydalus nubilus, Bat= Corydalus batesii, Ign= Corydalus ignotus,

Chl= Chloronia hieroglyphica, Cory= Corydalus spp.
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Anexo 7. Valores médios obtidos dos parâmetros ambientais, físicos e físico-químicos dos locais amostrados e espécies de Megaloptera (Insecta)

no município de Manaus, AM, Reserva Florestal Adolpho Ducke, no período de abril a junho de 2002.

Igara
Temp
°C

pH
Cond Dossel Largm Velm
nS/cm % m cm/s

Profm

M

Vazm

mVs
Trone

%

Pedra

%

Folha

%

Raiz

%

Areia

%

Frocho

%
Nub Bat Ign Chi Prot

Bo-13 26 4,4 0,10 6,34 1,90 0,58 0,17 0,19 5 0 15 15 65 0 4 2 7 12 0

Bo-12 24 4,5 0,10 8,33 1,42 0,5 0,28 0,19 5 0 5 15 75 0 6 0 1 6 1

Bo-11 25 4,7 0,00 5,47 1,88 0,65 0,14 0,17 4 0 6 15 75 0 4 0 3 5 1

Bo-21 25 4,5 0,10 8,77 3,10 0,37 0,54 0,62 7,5 0 7,5 10 75 0 1 0 10 15 2

Bo-31 25 4,4 0,10 10,85 4,25 0,59 0,67 1,68 7,5 0 7,5 15 70 0 4 5 1 23 0

Bo-14 25 4,5 0,00 10,23 2,30 0,58 0,40 0,53 3 0 12 10 75 0 20 1 6 29 2

Bo-15 25 4,5 0,10 6,94 1,50 0,62 0,30 0,28 8 0 12 2 78 0 8 1 7 23 1

Bo-16 25 4,6 0,10 9,03 0,56 0,34 0,07 0,01 3 0 12 30 55 0 3 0 1 5 0

Ip-22 25 4,7 0,10 7,38 6,60 0,41 0,41 0,46 15 0 15 15 55 0 4 3 3 34 1

Ip-14 25 4,7 0,00 5,64 1,02 0,5 0,18 0,09 8 0 12 20 60 0 13 0 5 18 0

Ip-13 25 4,7 0,00 6,42 1,07 0,48 0,21 0,10 8 0 12 20 60 0 6 0 5 18 5

Ip-21 25 4,7 0,00 11,63 0,74 0,39 0,21 0,06 3 0 7 15 75 0 12 0 10 25 1

Ip-12 25 4,7 0,00 9,64 1,84 0,48 0,33 0,29 5 0 5 30 60 0 5 4 2 111 0

Ip-11 25 4,7 0,00 11,29 1,24 0,37 0,13 0,05 4 0 6 20 70 0 4 0 13 16 4

Ti-12 25,5 4,7 0,00 8,07 2,46 0,39 0,48 0,46 7,5 0 7,5 10 75 0 3 9 1 42 0

Ti-21 25 4,7 0,00 17,01 1,9 0,37 0,18 0,01 5 0 15 15 65 0 0 0 0 21 5

Ti-13 25 4,7 0,00 6,77 2,24 0,46 0,3 0,12 7,5 0 7,5 15 70 0 1 3 1 32 0

Ti-31 25 4,7 0,00 7,99 1,34 0,24 0,21 0,23 3 0 12 20 65 0 2 0 4 4 8

Ti-11 26 4,7 0,00 9,64 2,00 0,39 0,25 0,19 6 0 9 10 75 0 0 0 0 53 3

Ti-22 25 4,7 0,00 7,99 1,32 0,39 0,19 0,10 4 0 16 20 60 0 2 0 9 14 2

Ti-33 25 4,7 0,00 8,07 1,70 0,42 0,16 0,11 0 0 5 5 90 0 2 0 0 11 3

Ti-32 26 4,7 0,00 7,21 1,18 0,31 0,08 0,03 6 0 9 5 80 0 0 0 4 3 2

Ti-14 25 4,6 0,00 8,16 1,94 0,39 0,29 0,22 3 0 5 10 82 0 1 0 8 20 5

Cont.
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Anexo 7. (Continuação)

Ub-21 25 4,6 0,00 7,38 4,33 0,62 0,62 1,66 4 0 6 15 75 0 2 12 0 58 1

Ub-11 25 4,6 0,00 8,03 4,09 0,54 0,53 1,17 5 0 5 10 80 0 1 1 0 34 0

Ub-12 26 4,5 0,10 7,29 0,8 0,46 0,1 0,04 2 0 18 15 65 0 3 1 1 4 0

Ub-13 25 4,7 0,10 9,03 0,53 0,17 0,11 0,01 3 0 9 15 73 0 2 0 1 0 1

Ub-22 25 4,2 0,10 9,81 1,64 0,28 0,27 0,12 2 0 8 5 85 0 1 0 7 5 0

Ac-11 26 4,3 0,10 7,29 2,28 0,37 0,28 0,23 1 0 4 10 85 0 1 0 1 5 1

Ac-12 25 4,5 0,10 6,42 1,80 0,42 0,32 0,24 3 0 5 15 77 0 4 4 5 14 6

Ac-13 25 4,3 0,10 6,77 1,64 0,60 0,20 0,2 3 0 10 15 72 0 2 0 7 8 0

Ac-14 25 4,4 0,10 9,20 0,95 0,44 0,17 0,07 2 0 8 10 2 78 7 0 8 3 0

Ac-15 25 4,1 0,10 19,62 2,30 0,44 0,34 0,34 1 30 9 10 2 0 6 1 15 39 0

Ac-31 25 4,3 0,10 12,67 5,30 0,48 0,75 1,9 5 0 6 8 81 0 4 19 10 33 0

Ac-22 25 4,3 0,10 7,12 3,70 0,46 0,59 1,00 4 0 4 10 82 0 3 9 4 28 0

Ac-23 26 4,4 0,10 7,00 1,76 0,28 0,30 0,15 7 0 8 15 70 0 5 0 4 3 0

Ac-33 26 4,4 0,10 6,40 1,24 0,37 0,14 0,06 2 0 8 15 75 0 0 1 2 2 0

Br-21 25 4,5 0,10 9,20 1,90 0,46 0,38 0,33 8 0 7 15 70 0 14 0 4 6 6

Bb-21 25 4,7 0,00 9,11 2,38 0,48 0,33 0,37 7 0 8 15 70 0 0 0 0 1 40

Ac-32 25 4,5 0,10 10,23 2,40 0,39 0,36 0,34 3 0 12 20 65 0 6 4 1 31 1

X = 25,2 4,45 0,05 10,23 2,11 0,44 0,30 0,36 4,75 0,75 8,88 14 68,48 1,95 4,15 2 4,47 20,4 2,55

DP= 0,42 0,17 0,05 9,03 1,28 0,11 0,17 0,46 2,75 4,68 3,55 5,76 17,28 12,18 4,2 3,9 4,23 20,5 6,34

Nota:Bo= Bacia do igarapé Bolívia, Ip= Bacia do Ipiranga, Ti= Bacia do Tinga, Ub= Bacia do Ubere, Ac= Bacia do Acará, Br^ Igarapé Agua

Branca, Bb= Bacia do Barro Branco, Igara= Igarapé, Temp= Temperatura, Cond= Condutividade elétrica, Largm= Largura média, Velm=

Velocidade média, Vazm= Vazão média, Profm= Profundidade média, Tronc= Tronco, Frocho= Fundo rochoso, Nub= Corydalus nubilus^ Bat=

Corydalus batesii, Ign= Corydalus ignotus, Chl= Chloronia hieroglyphica, Prot= Protosialis fíammata.
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Anexo 8. Parâmetros ambientais, físicos e físico-químicos e espécies de Megaloptera (Insecta)

coletadas nos igarapés do município de Presidente Figueiredo, no período de setembro e novembro de

2002.

Parâmetros/espécies Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

TEMP - Temperatura 25,53 1,22 24,00 29,00

pH-pH 5,11 0,62 4,25 7,29

COND - Condutividade 7,89 2,49 4,48 14,60

DOSS - Dossel 35,62 35,87 0,00 90,00

LARG - Largura Média 6,45 5,10 1,37 25,00

VELM - Velocidade Média 0,76 0,33 0,24 1,40

PROF - Profundidade Média 0,28 0,15 0,08 0,61

VAZM - Vazão Média 1,84 2,72 0,06 14,64

TRON - Tronco 2,26 3,54 0,00 20,00

PEDR - Pedra 13,94 20,29 0,00 70,00

FOLH - Folha 7,56 4,88 2,00 30,00

RAIZ - Raiz 7,71 4,61 0,00 20,00

AREI - Areia 16,12 27,77 0,00 87,00

FROC - Fundo Rochoso 51,88 33,48 0,00 90,00

NUB - C mbilus 12,18 16,25 0,00 75,00

BAT - C. batesii 4,12 7,01 0,00 37,00

IGN - C. ignotus 4,65 6,90 0,00 26,00

CHL - C. hieroglyphica 9,68 6,12 0,00 21,00

CORY - Corydalus spp. 5,26 9,81 0,00 47,00
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Anexo 9. Parâmetros ambientais, físicos e físico-químicos e espécies de Megaloptera (Insecta)

coletados nos igarapés do município de Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke, no período de

abril a junho de 2002.

Parâmetros/espécies Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

TEMP - Temperatura 25,16 0,42 24,00 26,00

pH-pH 4,54 0,17 4,10 4,70

COND - Condutividade 0,05 0,05 0,00 0,10

DOSS - Dossel 10,23 9,03 5,47 64,00

LARG - Largura Média 2,11 1,28 0,53 6,60

VELM - Velocidade Média 0,44 0,11 0,17 0,65

PROF - Profundidade Média 0,30 0,17 0,07 0,75

VAZM - Vazão Média 0,36 0,46 0,01 190

TRON - Tronco 4,75 2,75 0,00 15,00

PEDR - Pedra 0,75 4,68 0,00 30,00

FOLH - Folha 8,88 3,55 4,00 18,00

RAIZ - Raiz 14,00 5,76 2,00 30,00

AREI - Areia 68,48 17,28 2,00 90,00

FROC - Fundo Rochoso 1,95 12,18 0,00 78,00

NUB - C. nubilus 4,15 4,20 0,00 20,00

BAT - C batesii 2,00 3,90 0,00 19,00

IGN - C. ignotus 4,47 4,23 0,00 16,00

CHL - C. hieroglyphica 20,35 20,52 0,00 111,00

PROT - P. flammaía 2,55 6,34 0,00 40,00
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Anexo 10. Associação dos igarapés com a espécie C hieroglyphica, sua associação às bacias,

ordem dos igarapés e fatores como profundidade média, largura e vazão.

IP

Igarapé Bacia Ordem Ch. hierog Larg. Média Prof. Média Vazão

Bol3 0 1 12 1,90 0,17 0,19

Bol2 0 1 6 1,42 0,28 0,19

Boll 0 1 5 1,88 0,14 0,17

Bo21 0 2 15 3,10 0,54 0,62

Bo31 0 3 23 4,25 0,67 1,68

Bol5 0 1 4 0,80 0,10 0,04

B0I6 0 1 0 0,53 0,11 0,01

Acll 0 1 5 1,64 0,27 0,12

Ac31 0 3 5 2,28 0,28 0,23

Ac22 0 2 14 1,80 0,32 0,24

Acl3 0 1 8 1,64 0,20 0,20

Ac 14 0 1 3 0,95 0,17 0,07

Ac23 0 2 39 2,30 0,34 0,34

Ac33 0 3 33 5,30 0,75 1,90

Ac32 0 3 28 3,70 0,59 1,00

Acl2 0 1 3 1,76 0,30 0,15

Acl5 0 1 2 1,24 0,14 0,06

Bcl4 0 1 6 1,90 0,38 0,33

Bb21 0 2 1 2,40 0,36 0,34

Br21 0 2 31 2,38 0,33 0,37

Ip21 L 2 29 2,30 0,40 0,53

Ipl4 L 1 23 1,50 0,30 0,28

Ipl3 L 1 5 0,56 0,07 0,01

Ip21 L 2 34 2,60 0,41 0,46

Ipl2 L 1 17 1,02 0,18 0,09

Ipll L 1 18 1,07 0,21 0,10

Til2 L 1 25 0,74 0,21 0,06

Ti21 L 2 111 1,84 0,33 0,29

Til3 L 1 16 1,24 0,13 0,05

Ti31 L 3 42 2,46 0,48 0,46

Till L 1 21 1,90 0,18 0,12

Ub21 L 2 32 2,24 0,30 0,30

Ubll L 1 4 1,34 0,21 0,06

Ubl2 L 1 53 2,00 0,25 0,19

Ubl3 L 1 14 1,32 0,19 0,10

Ub22 L 2 11 1,70 0,16 0,11

Ti 14 L 1 3 1,18 0,08 0,03

Ti22 L 2 20 1,94 0,29 0,22

Ti33 L 3 58 4,33 0,62 1,66

Ti32 L 3 34 4,09 0,53 1,17
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