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INTRODUÇÃO 
A Bacia Amazônica compõe a maior rede hidrográfica do planeta localizada na região tropical, com mais de 7 milhões 
de km² e suas densas redes de igarapés desemborcam nos grandes rios, exercendo uma relação íntima do ecossistema 
aquático com o terrestre, influenciando as características químicas e biológicas desses cursos d’água.  Além disso, 
mantêm uma fauna distinta que é sustentada especialmente, pelo material orgânico proveniente das florestas 
adjacentes (Sioli 1984; Nolte 1988; Nessimian et al. 1998). O contanto entre o ecossistema terrestre e aquático 
influências na riqueza de insetos aquáticos que dependem das folhas, galhos e raízes como fonte de alimentação e 
abrigo.  
A presença e a abundância de várias espécies em uma determinada comunidade e suas interações proporcionam 
indícios sobre o funcionamento do ecossistema (Wetzel 1975).  Os padrões de colonização dos insetos aquáticos em 
diferentes habitats têm sido pesquisados por diversos especialistas como forma de entender a sucessão ecológica, 
dinâmica e abundância das espécies no que possibilita identificar possíveis alterações nas características do 
ecossistema.  
Os insetos aquáticos demonstram uma grande afinidade com os diferentes tipos de substratos que podem ser 
encontrados no leito do rio (Hynes 1970). A associação restrita de alguns taxa a determinados substratos pode estar 
mais relacionada aos hábitos alimentares e as necessidades respiratórias e de abrigo, o que indicar uma afinidade 
direta por um tipo de substrato (Ward 1992). Alguns fatores como a velocidade da correnteza, influência na 
composição da fauna, constituindo diferentes meso habitat para insetos aquáticos (Cummins e Lauff 1969).  
A composição e distribuição da fauna de invertebrados de água doce são influenciadas por vários fatores, entre eles: 
textura do substrato, disponibilizada de recursos alimentares, mobilidade, competição e predação (Mackay 1992). Por 
outro lado Resh e Rosenberg (1982) destacam ainda como principais fatores o tipo de substrato e a velocidade da 
correnteza nos sistemas lóticos. A correnteza da água organiza os substratos naturais que cai nas margens dos 
ambientes aquáticos formando complexos de meso habitat de varias texturas, servindo de abrigo e alimento para os 
invertebrados.      
O substrato folhiço retido nos pequenos igarapés de correnteza da Amazônia Central na sua maioria apresenta maior 
abundância e riqueza de táxons sendo a correnteza o principal fator determinante na distribuição de comunidade de 
insetos aquáticos em substratos naturais. Igarapés pequenos e maiores da Amazônia apresentam diferenças nas suas 
comunidades decorrentes da presença da correnteza que origina uma separação nítida entre os substratos e, 
consequentemente, assembléias de insetos aquáticos mais distintos (Fidelis et al. 2007). 
Nos diagnósticos experimentais utilizando diferentes substratos em diversos ambientes lóticos com características 
particulares em termos ecológicos quando comparados aos ambientes terrestres, à dinâmica da resiliência, que nada 
mais é do que a capacidade do sistema retornar ao seu estado organizado prévio, uma vez que é comum que estes 
ambientes sofram distúrbios hidrológicos naturais. Este trabalho teve como objetivo determinar a influência dos 
fatores abióticos e analisar o padrão de colonização dos substratos naturais disponibilizados conhecendo a fauna e a 
dinâmica da colonização dos insetos aquáticos no ambiente de estudo e identificar possíveis bioindicadores. 
 

MATERIAL E MÉTODOS  
O experimento foi desenvolvido em um igarapé de 1ª ordem com as coordenadas: 03° 00’ 4” S  e 59° 56’ 53’ O 
localizado entre o posto de vigilância Sabiá e a sede do Jardim Botânico na Reserva Adolpho Ducke Manaus-AM. O 
Igarapé é de solo argilo-arenoso e água corrente com a presença de folhas retidas no seu leito, pelas raízes de arvores 
emergentes e de pequenos arbustos em suas margens e  presença de alguns troncos e galhos caídos da floresta e 
retidos. Foram realizadas sete coletas ao longo do curso do leito do igarapé entre os meses de outubro a novembro de 
2013.  
Para o experimento foram utilizados 04 tipos de substratos naturais: folha verde, folha seca, galhos e raízes que foram 
disponibilizados como substratos para colonização dos insetos aquáticos. Esses substratos foram colocados em sacos 
telados (náilon), cada substrato medindo 20 X 20 cm, e foram distribuídos através de sorteio em 07 transectos distantes 
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5 metros entre si ao longo do igarapé objeto do estudo. Os diferentes tipos de substratos foram coletados após o 1º, 
3º, 7º, 13º, 21º, 31º e 42º dias de exposição, esse padrão de amostragem foi baseado em Carvalho e Uieda (2004).  
Para cada dia de coleta foram obtidos os dados de temperatura e velocidades da água. 
Os substratos coletados foram acondicionados em saco plástico com álcool 70% e levados ao laboratório onde foram 
triados e os espécimes identificados. A identificação dos espécimes foi realizada no laboratório com uso de um 
microscópio estereoscópico até ao nível de família, com o auxílio de chaves de identificação de Hamada e Ferreira-
Keppler (2012); Costa et al. (2006).  
Para analisar se houve diferença na abundância e riqueza das famílias de insetos aquáticos nos diferentes substratos 
naturais foi utilizada a análise de variância (Anova) e o teste de (Tukey) ao nível de 5% quando o resultado foi 
significativo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 É importante destacar que os detritos presos nos sacos de colonização podem ter influenciado na colonização dos 
diferentes táxons encontrado nesse trabalho. O igarapé de estudo com características de pequena correnteza e leito 
raso pode ter influenciado o acúmulo de detritos nos sacos com substratos. 
Foram coletados 950 indivíduos da Classe Insecta, compreendendo 06 ordens e um total de 17 famílias identificadas. As 
ordens coletadas foram: Diptera 93%%, Ephemeroptera 4%,Trichoptera 2%, Odonata 0,30%, Plecoptera 0,10%, 
Coleoptera 1%.Para as quantidades de indivíduos por substratos, foram: folha seca 33%, folha verde 29%, galho 25% e 
raiz 13%. 
 

Tabela 1. Valores de indicação de insetos aquáticos associados aos quatro substratos estudados. FV- 
Folha verde; FS- Folha Seca; GA- galho; RA- Raízes.                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A família Baetidae mostrou uma diferença significativa em relação a sua escolha pelo substrato, ANOVA (F=3.1261, P= 
0.0445<0,05). Apresentou maior abundância no substrato folha seca com 41% de colonização (Tabela. 2 ).  
 
 
 
 
 

Tabela 2. Valores de indicação de Baetidae associados aos quatro substratos (ANOVA). 

TÁXONS FV FS GA RA TOTAL 

Diptera       
Chironomidae 246 282 193 112 833 
Dixidae 0 2 0 0 2 
Empididae 1 0 3 1 5 
Simuliidae 8 2 20 10 40 
Stratiomydae 3 0 0 0 3 
Ephemeroptera      
Baetidae 10 15 10 2 37 
Leptohyphidae 0 1 0 0 1 
Odonata       
Calopterygidae 0 1 2 0 3 
Plecoptera       
Perlidae 0 0 1 0 1 
Trichoptera       
Helicopsychidae 1 1 0 0 2 
Hydroptilidae 3 0 0 0 3 
Polycentropodidae 0 0 1 0 1 
Leptoceridae 1 0 0 0 1 
Hydrobiosidae 0 3 5 0 8 
Coleoptera       
Gyrinidae 0 0 0 1 1 
Elmidae 1 0 0 0 1 
Scirtidae 1 3 3 1 8 

Total  275 310 238 127 950 
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Substratos Médias de tratamentos     F     P                   % 

Folha verde 1.42857 ab 3.1261 0.0445           27% 
Folha Seca 2.14286 a                        41% 
Galho 1.42857 ab                        27% 
Raiz 0.28571 b                          5% 

 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade.   
A família Baetidae foi, a única que apresentou preferência entre os quatros substratos sendo mais encontradas na folha 
seca, Anova (F=3.1261, P= 0.0445<0,05). Com 41% de colonização (Tabela 2), uma das possíveis razões para essa 
preferência pode esta relacionada com alimentação. A maior parte das ninfas de Ephemeroptera alimenta-se 
basicamente de material vegetal, e de detritos que incluem material vegetal alóctone (Williams e Feltmate 1992). 
Aparentemente, o processo de diminuição de substâncias químicas das folhas e a fragmentação em partículas mais 
finas criaram um substrato apropriado ao seu desenvolvimento, que constantemente utilizam detritos em sua dieta. A 
ação de decomposição da planta acontece com a diminuição da quantidade de fenóis estocados no tecido (Roland, 
1990). 
Os insetos da família Chironomidae foram os mais frequentes com 88% dos indivíduos coletados, porém não houve 
uma preferência por um determinado tipo de substrato todos os quatro substratos foram bem colonizados por ele 
Anova (F=1,6924, P=0,1953>0,05). Foram os primeiros colonizadores presentes nos diferentes substratos, pode-se 
supor que a preferência desse táxon por todos os substratos se dar pela sua afinidade a substratos orgânicos, servindo 
de alimentos para reciclagem de nutrientes. Segundo Sankarperumal e Pandian (1992) as lavas de Chironomidae 
alteram a composição da fina matéria orgânica. A presença de detritos presente nos sacos de colonização também 
pode ter influenciado nessas escolhas. Segundo Stockley et al. (1998), os sacos de colonização funcionariam como mini-
barreiras capazes de reter detritos. Na literatura são considerados como os mais abundantes durante nos substratos 
(Correia e Trivinho-Strixino, 2005).   
As famílias de Simuliidae, Scirtidae, Hydrobiosidae, Helicopsychidae, Hydroptilidae, Polycentropodidae, Leptoceridae, 
Gyrinidae, Elmidae, Scirtidae, Calopterygidae, Perlidae, Stratiomydae, Empididae e Dixidae não apresentaram 
abundâncias e nem preferência por um determinado substrato Anova (P=>0,05). Tal resultado pode está relacionado 
com a velocidade da água decorrente a presença de chuva no mês da coleta.Segundo Resh e Rosenberg (1982) 
destacam que a composição e distribuição da fauna de invertebrado são influenciadas pelo tipo de substrato e a 
velocidade da correnteza nos sistemas lóticos.  
 

CONCLUSÃO  
O padrão de colonização nos substratos naturais demonstrou que o crescimento das famílias foi referente ao numero 
de dias que o substrato ficou depositado no igarapé. Os Chironomidae foram os primeiros colonizadores presentes nos 
diferentes substratos, porém não demonstrou preferência a um determinado substrato pode-se supor que a 
preferência desse táxon por todos os substratos se dar pela sua afinidade a substratos orgânicos, servindo de alimentos 
para reciclagem de nutrientes e abrigo. A família Baetidae apresentou prioridade por um dos quatro substratos, a folha 
seca, uma das possíveis razões para essa escolha pode estar relacionada com alimentação por tecidos vegetal de fácil 
fragmentação em partículas mais finas e a redução de substâncias químicas que ocorre durante o processo de 
decomposição.  
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