
XVIII Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/F APEAM/INPA Manaus - 2009

TAXONOMIA DE NINFAS DE PLECOPTERA (INSECTA) DA
AMAZÔNIA CENTRAL, BRASIL.

Fabíola Meio da SILVA1 ; Augusto Loureiro HENRIQUES2; José Moacir Ferreira Ribeiro '
1 Bolsista PIBIC/INPA; 20rientador INPA/ CPEN; 3 Co- Orientador INPA/PCI/DTI

1. Introdução
A ordem Plecoptera é composta por 16 famílias e cerca de 2000 especies descritas no mundo
(Zwick, 1973, Hynes, 1976). Na Região Neotropical há cinco famílias com 280 espécies distribuídas
em 10 gêneros (Stark, 2001a), apenas duas dessas ocorrem no Brasil (Perlidae e Grypopterygidae),
com aproximadamente 100 espécies. Na Amazônia, até o momento, apenas Perlidae foi registrada,
com 18 espécies distribuídas em três gêneros: Anacroneuria Klapálek, Enderleina Jewett e
Macrogynoplax Enderlein. As ninfas assemelham-se aos adultos e podem ser encontradas quase
sempre sobre pedras e outros substratos submersos. Vivem em água bem aerada e limpa. As
formas jovens, alimentam-se da flora submersa, de matéria vegetal em decomposição ou predam
outros insetos (e.g. ninfas de Ephemeroptera, larvas e Diptera e Trichoptera). Na região
temperada, completam seu desenvolvimento após 20 a 30 ecdises. Quando as tecas alares estão
bem desenvolvidas, abandonam a água fixando-se em algum substrato, onde sofrem a última
ecdise transformando-se em adultos.
O presente estudo pretende contribuir com informações taxonômicas sobre Plecoptera da região
Amazônica. A maioria do conhecimento taxonômico sobre Plecoptera no Brasil se refere à região
sudeste, principalmente, do estado de São Paulo ( Froehlich 2002, 2003; Ribeiro-Ferreira e
Froehlich 1999, 2001 e Ribeiro e Rafael 2005). Na Amazônia brasileira, trabalhos sobre Plecoptera
estão concentrados na Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD), Manaus, Amazonas (Ribeiro-
Ferreira, 1996; Ribeiro e Rafael, 2005; Ribeiro-Ferreira e Froehlich, 1999; 2001). Dessa forma, o
objetivo do presente estudo caracterizar morfolog icamente as ninfas de último estádio de
Plecoptera, associadas entre ninfas e adultos, por meio da criação destas em laboratório; descrever
exúvia de último estádio, para possibilitar sua identificação específica por meio de comparações dos
caracteres observados.

2. Material e métodos
O estudo foi conduzido em dois igarapés preservados, um Barro Branco na Reserva Florestal
Adolpho Ducke, situada na rodovia AM-010 Km 26 e outro no igarapé da Universidade Federal do
Amazonas UFAM. O Campus da Universidade Federal do Amazonas está, localizado na porção leste
de Manaus, Amazonas, Brasil, com uma área de mais de 600 hectares e, é composta,
predominantemente por floresta tropical úmida de terra firme. As coletas foram realizadas no
período de agosto de 2008 a março de 2009. Os indivíduos foram coletados em todos os substratos
disponíveis, principalmente folhiço. Foram utilizadas redes aquáticas (rapiché), bandejas, túbiculo
de filme e caixa de isopor, onde as ninfas foram armazenadas individualmente, em cada túbiculo
contendo, água e folhiço do próprio igarapé. Após as coletas, as ninfas foram levadas à casa de
criação localizada no campus do INPA, as ninfas foram acondicionadas em copos plásticos de 10 x
17 em de altura, com pequenas aberturas próximo à sua base, contendo folhiço e um pouco de
água e teladas com filó. Os copos foram inseridos em placas de isopor e, acondicionados em
tanques de fibrocimento, contendo água de poço artesiano e aeradores para oxigenação da água.
As ninfas foram alimentadas com larva de Culicidae e Chironomidae (Diptera), a cada dois dias;
após a emergência, os adultos foram fixados em álcool 80% juntamente com a última exúvia, e
etiquetados. Os adultos emergidos em laboratório tiveram seus abdomes dissecados, com o auxíl io
de alfinetes entomológicos e pinça, para possibilitar o estudo da genitália. O abdome foi
mergulhado em glicerina densa (não hidratada) e aquecida em aproximadamente 10 minutos, após
esse processo, a armadura peniana foi retirada para realizar a identificação específica, utilizando
um estereomicroscópio Wild M3Z e chaves disponíveis (e.g. Stark, 2001a, b; Stark e Zwick, 1989;
Ribeiro-Ferreira 1996; Ribeiro-Ferreira e Froehlich, 1999, 2001; Froehlich, 2003.). Após a
identificação do adulto, a exúvia de último estádio, obtida por meio da associação, foi
caracterizada, sob microscópio Leica DMLS, equipados com câmara clara e feitas às devidas
diferenciações para nível especifico para as ninfas de Plecoptera.
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3. Resultados e discussão.
A criação em laboratório ainda é um estudo incipiente, pois se trata de uma tarefa difícil em função
do manuseio ao qual o animal é submetido. As condições inadequadas da criação, principalmente
no que se refere aos fatores abióticos como, oxigênio dissolvido temperatura e outros fatores
relevantes, muitas vezes, acarretam estresse sobre os indivíduos podendo levá-Ios à morte. Foram
coletadas e criadas em laboratório 40 ninfas de Plecoptera, sendo 25 Barro Branco e 15 UFAM,
deste total emergiram 27 adultos, sendo a maiorias fêmeas. Este fato dificultou a identificação ai
nível de espécies e, consequentemente, a possibilidade de associar ninfas com adultos para
posterior descrição e identificação. Apenas duas espécies puderam associar com sucesso e, suas
larvas são aqui descritas: Macrogynoplax delicata Ribeiro-Ferreira e Froehlich, 1999 e M. pulchra
Ribeiro-Ferreira e Froehlich, 1999. As caracterizações morfológicas das ninfas foram feitas com
base nas seguintes estruturas: tórax, pronoto e tecas alares, onde se observou diversas diferença,
especialmente quanto a posição de cerdas e manchas nas duas espécies estudadas. As descrições a
seguir se baseia inteiramente em exúvias de último estádio de ninfas Macrogynoplax delicata e M.
pulchra. A terminologia empregada para a descrição foi a de HYNES (1941) e quando necessário
outros trabalhos foram consultados (Stark, 2001a, b; Stark e Zwick, 1989; Ribeiro-Ferreira 1996;
Ribeiro-Ferreira e Froehlich, 1999, 2001; Froehlich, 2003.).
Descrição e diagnose de imaturos de Macrogynoplax delicata e M. pulchra.
Diagnose - Macrogynoplax delicata
TÓRAX- Pronoto com forma elíptica, com cerdas por toda sua expansão; ausência de cerdas na
margem externa; mancha na margem lateral do contorno interno, seguida de cerdas; região
mediana da margem distal côncava; coloração de fundo amarelo-ocráceas, sobre o qual se
distribuem as manchas escuras no contorno interno. (Figura 1).

Contorno interno

I Margem externa

Figura 1. Pronoto de exúvia de último estádio de Macrogynoplax
delicata.

Mesonoto apresenta manchas claras na superfície localizadas próximas a sutura ecdisa I, em forma
de triangulo e quadrangular, essas manchas são em números de seis e delimitadas por cerdas.
Margem lateral com varias cerdas ao longo de sua expansão; 1 + 1 mancha enegrecida, localizada
próxima da margem lateral, cada mancha apresenta na sua margem interna I, uma fileira de seis
cerdas (Figura 2 a). Metanoto com margem lateral com várias cerdas ao longo de sua extensão;
margem distal com concavidade em forma de V, apresentando 1 + 1 fileira constituída de seis
cerdas, (Figura 2 b).
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Diagnose - tnecroç Figura 2. Mesonoto (a) - Metanoto (b) de exúvia de
último estádio de M. delicata.
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TÓRAX- Pronoto de forma retangular, cerdas presentes na região posterior da margem lateral e na
região lateral da margem distal. Região interna sem manchas; cerdas presentes na região lateral,
interna. Coloração amarelo-ocrácea (Figura 3).

Figura. 3- Pronoto de exúvia de ultimo estádio de M. pulchra.

Mesonoto com 1 + 1 mancha escura, de forma circular; localizada na região lateral, que apresenta
várias cerdas por toda sua extensão. Próximo à margem proximal, presença de linha transversal
com sunuosidade mediana na região anteriro. Região central, posterior do mesonoto sem cerdas,
com uma linha em forma de U (Figura 4 a). Metanoto similar ao mesonoto, mas sem as manchas
escuras circulares e com cerdas na região interna do V, formado pela margem distal do meta noto
(Figura 4 b).

b
a

Figura. 2- Mesonoto (a) - Metanoto (b) de exúvia de último estádio de M.
pulchra.

4. Conclusão
As ninfas das duas espécies de Macrogynoplax delicata e M. pulchra associadas, a exuvias de último
estádio, apresentaram características morfológicas que permitiram a diferenciação entre elas. As
características mais notáveis estavam presentes tórax: pronoto, mesonoto e metanoto. Devido a
grande dificuldade na criação das ninfas não foi possível fazer mais associações de outras espécies
de Plecoptea para confirmar se os caracteres observados são consistentes, entre ninfas associadas
ao adultos. Este trabalho demonstrou que pode ser possível a criação em laboratório de ninfas de
Plecoptera para associação com os adultos, na tentativa de elaboração de uma chave dicotômica
para as espécies de Plecoptera da região Amazônica. As dificuldades foram muitas, principalmente
com relação a infra-estrutura e principalmente em recriar um ambiente semelhante ao natural, o
que requer o cuidado maior desde a coleta das ninfas até sua emergência no laboratório.
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