
Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação (Número 1, Ano 2017 – Anais, Resumos IV SBBC, Belo Horizonte, MG) - p.160
UFMG-Campus Pampulha, 03 a 07/12/2017. Organização: Bocaina Biologia da Conservação, Pós-graduações UFMG (Ecologia,

Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Biologia Vegetal, Zoologia). Apoio: Capes, Fapemig, CNPq, CRBio-4 e LOG.

Resumo 58

Vegetação ripária exótica altera a composição de insetos aquáticos em riachos
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Diferentes  espécies  exóticas  são  comumente  utilizadas  em  programas  de
reflorestamento.  Entretanto,  a  substituição da vegetação ripária  nativa,  em riachos de
cabeceira,  pode  interferir  no  aporte  de  matéria  orgânica,  que  é  essencial  para  a
manutenção dos processos ecológicos, e afetar a dinâmica das comunidades aquáticas.
Assim, os efeitos da presença de uma planta exótica sobre a colonização de insetos
aquáticos em riachos de cabeceira foram testados sob a hipótese de que o aumento
gradual  da  vegetação  ripária  exótica  altera  a  composição  desta  comunidade.  Foi
conduzido um experimento entre outubro/2016 e janeiro/2017, em três riachos de Mata
Atlântica (noroeste do Paraná), com o auxílio de  litter bags de malha 10mm, contendo
uma espécie  nativa  (Cariniana  estrellensis  -  jequitibá-branco)  e  uma  espécie  exótica
(Psidium  guajava  -  goiabeira).  Foram  definidos  cinco  tratamentos  com  diferentes
proporções de cada espécie: 100E (100% exótica), 75E/25N (75% exótica + 25% nativa),
50/50  (50% de  cada  espécie),  25E/75N (25% exótica  +  75% nativa)  e  100N (100%
nativa).  Os  bags foram dispostos  em remansos  e  três  réplicas  por  tratamento  foram
retiradas em diferentes períodos de submersão (15, 30, 45, 60 e 90 dias). Em laboratório,
as amostras foram triadas e os insetos identificados ao nível de família. Diferenças na
composição taxonômica entre os tratamentos foram investigadas por NMDS (Análise de
Escalonamento Multidimensional Não-Métrica) e a significância testada por PERMANOVA
(Análise  de  Variância  Permutacional  Multivariada).  A ordenação  resultante  da  NMDS
(Figura 1) foi significativa (F(4,216)= 6,73; p<0,01), corroborando a hipótese testada. Apenas
os  pares  dos  tratamentos  100E  e  75E/25N  (F(88,1)=1,05;  p=0,35)  e  100N  e  25E/75N
(F(84,1)=1,28;  p=0,24)   não apresentaram diferenças significativas,  evidenciando  que as
comunidades entre esses tratamentos foram mais similares entre si quando comparadas
as demais. A distinção observada nos tratamentos individuais (100E e 100N) deve-se ao
hábito  alimentar  dos  grupos  funcionais  registrados,  pois  apesar  da  ocorrência  de
predadores  e  de  coletores-catadores  em  ambos,  constatou-se  substituição  dos
fragmentadores (Tipulidae, Dryopidae) no tratamento com 100% da espécie nativa, por
filtradores (Simulidae,  Leptoceridae,  Dixidae)  naquele com 100% da exótica.  Assim,  a
presença de proporções superiores a 50% da espécie exótica já  são suficientes para
promover alterações na fauna associada. A baixa qualidade nutricional da espécie exótica
favorece a presença de insetos aquáticos com estratégias alimentares distintas daquela
verificada para a espécie nativa da vegetação ripária. A insuficiência da divulgação de
resultados científicos sobre o efeito dessa espécie exótica em sistemas aquáticos e zonas
ripárias adjacentes contribui para sua disseminação e, dessa forma, sugere-se que planos
de manejo e de reflorestamentos futuros considerem os efeitos de determinada espécie
vegetal  também  sobre  a  biota  aquática,  pois  a  ausência  ou  substituição  de  grupos
funcionais conduz a alterações nos processos ecossistêmicos desses ambientes (PEA,
Nupelia, CAPES/CNPq).
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Figura 1: Ordenação da composição de insetos nos tratamentos com vegetação ripária (E
= exóticas; N = nativas; os valores representam o percentual em cada litter bag; stress =

valor de confiabilidade da ordenação).
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