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Ephemeroptera Hyatt & Arms, 1891

Ephemeroptera: do grego ephemeros = efêmero, 
pteron = asa. Refere-se ao abreviado período de 
existência dos adultos.

Diagnose. Insetos hemimetábolos, anfibióticos. 
Comprimento variando de 4 a 35 mm. Olho com-
posto bem desenvolvido, especialmente nos ma-
chos. Antena setácea, curta. Peças bucais vestigiais. 
Asa anterior grande, triangular ou alongada. Veia 
média dividida em média anterior (MA) e média 
posterior (MP). Asa posterior bem menor ou au-
sente. Pernas bem desenvolvidas, especialmente as 
protorácicas. Abdômen com 11 segmentos, o último 
vestigial, encoberto pelo segmento X. Dois ou três 
filamentos caudais bem desenvolvidos. Macho com 
fórceps genital bem desenvolvido e pênis bilobado. 
Passam por dois estágios alados, o primeiro chama-
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do subimago e o segundo, imago ou adulto.

Introdução. Os efemerópteros (Fig. 17.1) são con-
hecidos popularmente como efeméridas ou siriruias. 
Tem distribuição mundial, exceto na Antártica, no 
extremo Ártico e em pequenas ilhas oceânicas. 
Compreende pouco menos de 4 mil espécies, das 
quais 199 são registradas no Brasil. Não há uma es-
timativa do número total de espécies ainda por de-
screver, mas presume-se a existência de pelo menos 
o dobro para o mundo e o triplo para o Brasil. São 
os únicos insetos atuais com dois estádios alados, 
ou seja, que sofrem muda após o desenvolvimento 

Figura 17.1 Fêmea adulta de Ulmeritoides sp., Leptophlebiidae. Foto 
F.F. Salles.

Figura 17.2 Ninfa de Massartella brieni (Lestage), Leptophlebiidae, 
vd.
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de asas funcionais. O primeiro é chamado subimago 
e o segundo, imago ou adulto, sendo esse o estágio 
reprodutivo (Burks 1975). Para alguns autores, o 
termo “adulto” é utilizado tanto para as subimagos 
quanto para as imagos. As mudas do último está-
dio ninfal para a subimago e, dessa para a imago, 
são histologicamente homólogas às mudas ninfais 
(Taylor & Richards 1963). Os dois estádios alados 

são considerados uma adaptação ancestral, visando 
minimizar a predação enquanto as estruturas sex-
uais finalizam sua maturação. Sua importância foi 
comentada por Soldán (1987) para a perfeita sin-
cronização do voo nupcial. Embora essa muda extra 
facilite as mudanças posteriores na forma do corpo, 
alguns autores consideram-na como um resquício 
não adaptativo e tem sido comparada à muda pupal 
dos holometábolos. 
 As formas imaturas, chamadas ninfas, náiades 
ou larvas, são dulciaquícolas e os adultos são nor-
malmente encontrados nas proximidades de corpos 
d’água. Algumas espécies desenvolvem-se tanto em 
ambientes lênticos quanto lóticos, mas muitas são 
restritas a um determinado hábitat. A maior diver-
sidade específica é encontrada em riachos de fundo 
rochoso (Edmunds 1984).
 Constituem um grupo de taxonomia ainda 
pouco conhecida em muitas partes do mundo, em 
especial nas áreas tropicais. A fauna da América do 
Sul não constitui exceção, sendo difícil a identifica-
ção da maioria das espécies da região. Devido à es-
cassez de coleções e estudos taxonômicos, a maio-
ria das espécies tropicais permanece desconhecida. 
Além disso, para a maior parte das espécies conhe-
cidas, somente um dos estágios (ninfa ou adulto) é 
descrito.
 Os poucos trabalhos gerais que abordaram a 
fauna brasileira datam das seis primeiras décadas do 
século XX, estando na maioria relacionados a gran-
des expedições científicas. Até aproximadamente a 
metade do século XX, destacaram-se no Brasil tra-
balhos gerais que abordaram a fauna sul-americana. 
. Entre 1919 e 1922, foi realizada uma expedição 
entomológica da Universidade de Cornell (EUA) a 
diversas regiões, incluindo Guiana, Colômbia, Bra-
sil, Argentina, México e alguns países da América 
Central, o que resultou em um artigo sobre os Ephe-
meroptera neotropicais publicado por Needham & 
Murphy (1924). No Brasil, os exemplares foram 
colecionados nos estados do Amazonas, Pará, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A 
“Mission J. Massart” realizou um inventário botâ-
nico de diversas regiões do sul do Brasil e da Ama-
zônia nos anos de 1922 e 1923 e os efemerópteros 
coletados foram descritos por Demoulin (1955). 

Diversas espécies brasileiras foram descritas 
por Traver (1944), a maior parte procedente de la-
goas do Rio Grande do Sul e enviados à especialista 

Figura 17.3 Ninfa de Tupiara ibirapitanga Salles, Lugo-Ortiz, Da-
Silva & Francischetti, Baetidae. 3a, cabeça, vf; 3b, peças bucais.
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por Herman Kleerekoper. Outros exemplares foram 
coletados em regiões dos estados de Minas Gerais e 
São Paulo.  
 A maioria dos trabalhos mais recentes, reali-
zados principalmente após a década de 1980, res-
tringe-se à descrição de novos táxons, raramente 
com algum comentário biológico ou sistemático.

O conhecimento no Brasil, ainda incipiente, 
aumentou consideravelmente nos últimos anos com 
o aumento de artigos taxonômicos e de distribui-
ção geográfica publicados, praticamente dobrando 
em duas décadas o número de espécies reportadas 
para o Brasil. O último catálogo foi publicado por 
Hubbard (1982) e inexistem trabalhos abrangentes 
relacionados à fauna brasileira. As informações ain-
da se encontram bastante dispersas, exceto por duas 
listas, uma tratando das espécies registradas para o 
Brasil e outra das espécies registradas para o Esta-
do de São Paulo, publicadas por Domínguez et al. 
(2004). Uma terceira lista atualizada foi publicada 
por Salles et al. (2004b) e está disponível no sítio 
“Ephemeroptera do Brasil” (s.d.). 

Os registros fósseis mais antigos do grupo 
datam do Permiano Inferior do Kansas (EUA) e da 
Rússia. No Brasil, há numerosos registros fósseis na 

Formação Santana, do Cretáceo Inferior (McCaffer-
ty 1990).

Morfologia (adultos). Cabeça geralmente trian-
gular em vista dorsal. Olhos compostos às vezes 
ocupa a maior parte da cabeça. Dimorfismo sexual 
em alguns grupos com olhos dos machos maiores 
e mais aproximados dorsalmente em relação às fê-
meas. Machos de alguns gêneros com olhos muito 
expandidos, dividido em porção inferior e superior 
(Figs. 17.5-6), que podem ter diferenças quanto ao 
tamanho e coloração. Em tais casos, a porção supe-
rior, situada sobre uma protuberância cilíndrica ou 
cônica, é chamada de olho turbinado ou em turbante 
(Figs. 17.5-6). Três ocelos, um mediano e dois la-
terais. Vértice, occipício e gena fundidos em uma 
peça que ocupa a maior parte da cápsula cefálica, 
o epicrânio. Face formada pela fusão da fronte com 
parte do vértice. Clípeo anterior à face. Antena se-
tácea, em geral mais curta que a largura da cabeça; 
escapo curto, pedicelo pouco maior e flagelo setá-
ceo, multiarticulado. Aparelho bucal mastigador, 
com as peças reduzidas a vestígios deformados não 
esclerosados. Tórax bem desenvolvido. Protórax 
anular, pequeno. Mesotórax convexo dorsalmente, 

Figura 17.4 Adulto de Massartella brieni (Lestage), Leptophlebiidae, macho, vl.
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ocupando a maior parte do tórax. Metatórax redu-
zido, por vezes fortemente unido ao segmento ab-
dominal I. Meso e metatórax solidamente fundi-
dos, formando um sintórax; dorsalmente, apenas 
o mesonoto é visível, dividido em um mesoscuto 
grande e convexo, e um escutelo menor, posterior. 
Asas membranosas, transparentes e iridescentes na 
maioria das espécies. Asa anterior (Fig. 17.4) trian-
gular a alongada, com veia costal (C) ocupando 
toda a margem costal. Veia subcostal estendendo-
se até o ápice. Veias radial, média e cubital dividi-
das em ramos anteriores e posteriores (Fig. 17.4), 
algumas com subdivisões. Veias anais variando de 
uma a três. Ondulação das asas com alternância re-
gular de veias convexas (“+”) na face dorsal e côn-
cavas (“-”), na ventral. Asa posterior bem menor 
que a anterior ou ausente. Pernas geralmente bem 
desenvolvidas (Fig. 17.4). Coxas fortes e curtas. 
Trocânteres pequenos. Fêmures fortes e um pouco 
achatados. Tíbias estreitas e cilíndricas. Tarsos es-
truturalmente semelhantes às tíbias, com quatro ou 
cinco tarsômeros. Tarsômero basal fundido em vá-
rios graus com a tíbia. Garras de estrutura variável. 
De um modo geral, perna anterior mais alongada. 
Muitos machos com tíbia e tarso muito alongados, 
às vezes tão ou mais longos que o corpo. Em alguns 
grupos, as pernas são atrofiadas ou vestigiais, com 
eventual exceção das pernas anteriores do macho. 
Abdômen com onze segmentos, o último vestigial, 
encoberto pelo segmento X. Esternito VII das fême-
as em geral alongado, projetando-se posteriormente 
sobre o segmento VIII, algumas vezes formando um 
ovipositor rudimentar. Placa subgenital (ou estilíge-
ra) do macho com um par de apêndices homólogos 
aos estilos dos demais insetos, os fórceps genitais 
(Fig. 17.7), segmentados na maioria dos grupos. 
Pênis bilobado (Fig. 17.7), representando provavel-
mente os apêndices do segmento X; lobos em geral 
grandes, livres e às vezes membranosos, ao invés de 
fundidos a formar um edeago, como nos demais in-

setos. Segmento XI com dois cercos e um filamento 
mediano (paracerco), correspondendo ao epiprocto 
(Fig. 17.4), às vezes vestigial ou ausente em alguns 
grupos.

Estágios imaturos. A subimago é semelhante à 
imago na aparência, mas com o corpo e todos os 
apêndices envoltos por uma cutícula transparente, 
geralmente com apêndices e genitália mais curtos 
e compactos que as imagos. Olhos compostos algo 
menores que os da imago. Asas em geral opacas, 
com cerdas marginais e peças genitais masculinas 
menos esclerosadas. 
 As formas mais comuns dos ovos são a ovoide 
e a elipsoidal. Alguns Leptophlebiidae têm ovos de 
forma prismática, com seção hexagonal ou quadran-
gular. Possuem variação morfológica nas estruturas 
de atracamento e na ornamentação do córion (Koss 
& Edmunds 1974), além da forma geral do ovo, que 
varia muito dentre as diferentes famílias. As ninfas 
(Figs. 17.2, 3a,b) são importantes taxonomicamente 
e, por isso, têm sido bem caracterizadas morfologi-
camente. São aquáticas, com brânquias abdominais 
bem desenvolvidas. A cabeça (Fig. 17.3a) tem for-
mato variável, às vezes com diferentes protuberân-
cias ou projeções. Epicrânio dividido em frontoclí-
peo, parte anterior e vértice, parte posterior. Olho 
lateral ou dorsal, próximo à margem posterolateral. 
Três ocelos, entre os olhos. Antenas filiformes, mó-
veis, de comprimento variável, em geral anteroven-
trais aos olhos. Peças bucais (Fig. 17.3b) mastiga-
doras, bem desenvolvidas, em arranjo hipognato ou 
prognato. Labro achatado. Mandíbulas assimétricas, 

Figuras 17.5 Cabeça do macho adulto de Tupiara ibirapitanga Sal-
les, Lugo-Ortiz, Da-Silva & Francischetti, Baetidae. 5, vd; 6, vl.

Figura 17.7 Microscopia eletrônica de varredura da genitália da ima-
go macho de Campsurus sp., Polymitarcyidae. Foto F.F. Salles.
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com área de incisivos ventral e superfície molar dor-
sal, com uma prosteca ou lacínia móvel entre elas; 
superfície molar aproximadamente paralela à mar-
gem lateral na mandíbula esquerda e perpendicular 
a essa na direita. Maxila com gálea, lacínia, estipe 
e palpífero fundidos, formando uma peça única, a 
gálea-lacínia; em alguns gêneros de Leptohyphidae, 
não há fusão entre gálea e lacínia, de acordo com o 
especialista Dr. Carlos Molineri (Tucumán, Argenti-
na). Palpo maxilar com dois ou três artículos. Hipo-
faringe com língua central e um par de superlínguas 
laterais. Lábio cobrindo ventralmente as demais 
peças, formado pelo submento e pelo mento, este 
com glossas internas e paraglossas externas, além 
do par de palpos. Palpo labial com dois ou três ar-
tículos. No tórax, o pronoto é menos desenvolvido 
que o mesonoto, e o metanoto é pequeno (Fig. 17.2). 
Pterotecas (tecas alares) visíveis nas ninfas madu-
ras, projetando-se do meso- e do metatórax. Pernas 
com o padrão estrutural básico do adulto. Tarsos não 

subdivididos. Garra tarsal única, em geral com den-
tículos, com padrão de distribuição variável. Abdô-
men das ninfas com dez segmentos, algumas vezes 
com projeções posterolaterais agudas e pronuncia-
das (Fig. 17.2). Brânquias estruturalmente muito 
diversificadas, presentes somente no abdômen ou, 
também, na base das coxas e maxilas. Encontra-se, 
na maioria dos grupos, em posição dorsal ou lateral, 
tipicamente um par em cada um dos sete primeiros 
segmentos (Fig. 17.2), às vezes reduzidas. Alguns 
grupos com um par de brânquias mais desenvolvi-
das, cobrindo e protegendo os demais. Três filamen-
tos anais, sendo dois cercos laterais e o filamento 
mediano (Fig. 17.2), que pode estar reduzido ou au-
sente. 

Biologia. O adulto tem vida efêmera, varian-
do de poucas horas a, no máximo, 10 dias. Tem a 
função exclusiva de reprodução. A muda imagi-
nal muitas vezes ocorre durante o voo, sendo as 

Figura 17.8 Ninfas. 8, Brasilocaenis irmleri Puthz, Caenidae, vd; 9, Tricorythodes sp.,Leptohyphidae, vd; 10, Leptohyphodes inanis (Pic-
tet), Leptohyphidae, vd; 11, Campylocia sp., Euthyplociidae, vd; 12, Campsurus sp., Polymitarcyidae, vd; 13-14, Coryphorus aquilus Pe-
ters, Coryphoridae; 13, corpo, vl; 14, cabeça, vf; 15-16, Melanemerella brasiliana Ulmer, Melanemerellidae; 15 cabeça, vf; vl; 16, brânquia 
opercular, vv; 17-18, Leptohyphes cornutus Allen, Leptohyphidae; 17, corpo, vl; 18, brânquia opercular, vv.

Fred Salles
Note
a figura 17 é a vista lateral de Melanemerella brasiliana, e não de Leptohyphes cornutus.

Fred Salles
Note
a figura 15 é de Leptohyphes cornutus, e não de Melanemerella brasiliana.



EPHEMEROPTERA
315

exúvias liberadas à medida que são formados os 
enxames. Fêmeas adultas de espécies ovovivípa-
ras frequentemente vivem mais de uma semana. O 
processo de seleção natural resultou em insetos cuja 
adaptação é diretamente relacionada à reprodução, 
o que é evidenciado pelas peças bucais atrofiadas 
e pernas vestigiais dos adultos em alguns grupos. 

Após emergirem da água, os machos formam enxa-
mes de tamanhos que variam de acordo com a es-
pécie. Pouco depois, as fêmeas incorporam-se aos 
enxames e o acasalamento quase sempre ocorre du-
rante o voo. Os olhos bem desenvolvidos do macho 
facilitam a abordagem às fêmeas, que é feita por de-
baixo. Em geral, dentro de minutos ou, no máximo, 

Figura 17.19 Ninfas. 19-22, cabeças, vd; 19, Campylocia sp., Euthyplociidae; 20, Asthenopus curtus (Hagen), Polymitarcyidae; 21, Hexage-
nia albivitta (Walker), Ephemeridae; 22, Campsurus sp., Polymitarcyidae; 23-27, pernas, vl; 23, anterior de Campylocia sp., Euthyplociidae; 
24-25, anterior e posterior de Campsurus sp., Polymitarcyidae; 26-27, anterior e posterior de Hexagenia albivitta, Ephemeridae; 28, cabeça 
e protórax de Lachlania sp., Oligoneuriidae, vv; 29, cabeça e protórax de Thraulodes sp., Leptophlebiidae, vv; 30-31, Hermanella sp., Lep-
tophlebiidae; 30, cabeça, vf; 31, brânquia; 32, brânquias de Leptophlebiidae,da esquerda para a direita: Ulmeritoides sp, Needhamella sp., 
Thraulodes sp. e Massartellabrieni (Lestage); 33-34, Tupiara ibirapitanga Salles, Lugo-Ortiz, Da-Silva & Francischetti,Baetidae; 33, brân-
quia; 34, cabeça, vf.

Fred Salles
Note
está faltando um espaço entre Massartella_brieni.
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poucas horas, a fêmea deposita os ovos na água, ge-
ralmente na superfície, isolados ou todos de uma só 
vez, em um ou dois aglomerados. Os ovos possuem 
diversas estruturas de atracamento. Em alguns Poly-
mitarcyidae, o abdômen rompe-se em contato com a 
água, liberando os ovos, geralmente produzidos em 
grande quantidade. Em alguns Ephemeridae, atin-
gem mais de 8 mil ovos. Em alguns gêneros, como 
Callibaetis Eaton (Baetidae), ocorre ovovivipari-
dade, com as ninfas eclodindo imediatamente após 
a postura. Em Callibaetis e outros gêneros de Ba-
etidae, pode ocorrer viviparidade (Needham et al. 
1935). Há registros de partenogênese em algumas 
espécies, sendo no Brasil Caenis cuniana Froehlich 
o exemplo mais destacado (Froehlich 1969). O de-
senvolvimento embrionário geralmente leva pouco 

menos de duas semanas. A diapausa no estágio de 
ovo, confirmada experimentalmente em algumas 
espécies, é um fenômeno comum em espécies de 
zonas temperadas (Edmunds 1984).
 O período de vida ninfal varia de três a seis 
meses, com limites entre dezesseis dias e dois anos 
(Edmunds 1984), chegando excepcionalmente a 
atingir três anos. As ninfas sofrem geralmente de 12 
a 45 mudas e crescem relativamente pouco durante 
cada ínstar. Parece haver influência direta da tem-
peratura no desenvolvimento ninfal, com o tempo 
de desenvolvimento sendo incrementado com a ele-
vação da temperatura. Alimentam-se essencialmen-
te de plantas. Muitas são coletoras ou raspadoras e 
alimentam-se de detritos variados, de algas e hidró-
fitas. Poucas espécies são verdadeiramente carnívo-
ras, atuando como predadores ativos. No tubo di-

Figura 17.35 Asas anterior (maior) e posterior (menor, quando presen-
te). 35, Spaniophlebia sp., Oligoneuriidae; 36, Campylocia bocainensis 
Pereira & Da-Silva, Euthyplociidae ; 37, Hexagenia albivitta (Walker), 
Ephemeridae; 38, Campsurus sp. Polymitarcyidae; 39, Melanemerella 
brasiliana Ulmer, Melanemerellidae.

Figura 17.41Asas anterior (maior) e posterior (menor, quando pre-
sente). 41, Farrodes ochraceous Domínguez, Molineri & Peters, 
Leptophlebiidae; 42, Hagenulopsis diptera Ulmer, Leptophebiidae; 
43, Traverhyphes sp., Leptohyphidae; 44, Coryphorus aquilus Peters, 
Coryphoridae; 45, Caenis sp., Caenidae.

Fred Salles
Note
está faltando a legenda da figura 40 (Tupiara ibiratpitanga Salles, Lugo-Ortiz, Francischetti & Da-Silva)
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gestivo de Harpagobaetis gulosus Mol (Baetidae), 
espécie registrada recentemente para o Brasil (Sal-
les & Lugo-Ortiz 2002), foram encontradas cápsu-
las cefálicas de larvas de Diptera, a maioria Simulii-
dae. No último estádio, as ninfas cessam a alimen-
tação e o canal alimentar degenera rapidamente. A 
metamorfose para a vida adulta é caracterizada por 
modificações regressivas, com atrofia das peças bu-
cais e redução das antenas, e modificações progres-
sivas com desenvolvimento das asas. Peças bucais 
vestigiais, antenas curtas, asas, genitália e ovos em 
formação podem ser vistos através da cutícula nin-
fal. Na maioria das espécies, a ninfa, quando pronta 
para sua última muda, desloca-se até a superfície da 
água, quando a cutícula se rompe rapidamente e a 
subimago emerge. Já em outras, a ninfa sai da água, 
fixando-se às rochas ou outros substratos, e a subi-
mago emerge mais vagarosamente (Burks 1975).

 

As subimagos movimentam-se muito pouco, geral-
mente permanecendo em repouso sobre a vegetação 
marginal aos corpos de água. Perdem quase 25% do 
peso corporal por evaporação e respiração, estando 
muito susceptíveis à dessecação. A duração do es-
tádio subimaginal varia de poucos minutos a pou-
cos dias, de acordo com a espécie. A temperatura e 
a umidade desempenham papel decisivo na muda 
final: observações indicam que a fase subimaginal 
prolonga-se sob baixas temperaturas (Burks 1975) 
e que as subimagos somente sobrevivem e realizam 
a muda imaginal em níveis de umidade relativa do 
ar entre 60% e 90% de saturação (Soldán 1987). 
Em algumas espécies de Campsurus Eaton (Poly-
mitarcyidae), as fêmeas não atingem o estádio ima-
ginal, copulando e liberando os ovos ainda na fase 
subimaginal (Pereira & da-Silva 1991).

Figura 17.46 Estruturas dos adultos. 46-48, pernas, vl; 46, Campsurus sp., Polymitarcyidae; 47, Asthenopus curtus (Hagen) (Polymitarcyidae); 48, 
Campylocia anceps (Eaton), Euthyplociidae; 49-50, ápice do abdômen; 49, C. anceps; 50, Hexagenia albivitta (Walker), Ephemeridae; 51, cabeça 
e tórax de Caenis sp., Caenidae, vd; 52, tórax de Leptohyphidae, vd; 53-55, cabeça de machos, vd; 53, Coryphorus aquilus Peters,Coryphoridae; 
54, Leptohyphidae; 55, Traverhyphes sp., Leptohyphidae); 56-57, genitália, vv; 56, C. aquilus,Coryphoridae; 57, Leptohyphes sp., Leptohyphidae.

Fred Salles
Note
está faltando abrir o parêntese antes de Leptohyphidae.  Ou, é necessário excluir o fechamento do parêntese após Leptohyphidae, bem como os parênteses de Polymitarcyidae.
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Classificação. Uma das primeiras classificações 
propostas para o grupo foi de Needham et al. (1935), 
que dividiram a ordem em três famílias: Ephemeri-
dae, Heptageniidae e Baetidae, e dezessete subfamí-
lias. Edmunds et al. (1976) reuniram grande parte 
do conhecimento sobre os gêneros ocorrentes na 
América do Norte e na América Central e dividiram 
a ordem em cinco superfamílias, elevando a maioria 
das subfamílias de Needham et al. (1935) ao status 
de família.

McCafferty & Edmunds (1979) procuraram 
estabelecer uma classificação com base em teorias 
evolutivas e dividiram a ordem em duas subordens, 
com base principalmente em caracteres ninfais: 
Schistonota, incluindo Baetoidea, Leptophleboidea 
e Ephemeroidea, e Pannota, incluindo Epheme-
relloidea, Caenoidea e Prosopistomatoidea. Essa é 
atualmente uma das classificações de maior aceita-
ção. Contudo, há um problema sob o ponto de vis-
ta evolutivo: a subordem Schistonota é claramente 
parafilética.
 Em uma tentativa com base em princípios da 
metodologia cladística (McCafferty 1991), a ordem 
foi dividida em subordens, infraordens, superfa-
mílias, famílias e subfamílias. Essa classificação, 
constante do sítio “Mayfly Central” (s.d.), onde é 
frequentemente atualizada, é seguida aqui. Entre pa-
rênteses, está o número de espécies conhecidas para 

o Brasil; famílias sem indicação não são conhecidas 
para a fauna brasileira.

Subordem Carapacea
 Baetiscidae 

Prosopistomatidae 

Subordem Furcatergalia
Infraordem Vetulata

Oniscigastridae 

Infraordem Lanceolata
1. Leptophlebiidae (49)

Infraordem Palpotarsa
 Behningiidae 

Infraordem Scapphodonta 
Potamanthoidea
 Potamanthidae 

Euthyplocioidea
2. Euthyplociidae (4)

Ephemeroidea
3. Ephemeridae (1)
 Ichthybotidae 
 Palingeniidae 
4. Polymitarcyidae (26)

Infraordem Pannota 
Caenoidea
 Neoephemeridae 
5. Caenidae (17)

Ephemerelloidea
 Ephemerellidae 
 Ephemerythidae 
6. Leptohyphidae (24)
 Tricorythidae 
7. Melanemerellidae (1)
8. Coryphoridae (1)
 Machadorythidae 
 Teloganodidae 

Subordem Pisciforma
 Acanthametropidae 
 Ameletidae 
 Ameletopsidae 

Figura 17.58 Ninfas. 58,Melanemerella brasiliana Ulmer (Melane-
merellidae), vd.; 59,Asthenopus curtus (Hagen)(Polymitarcyidae), vl.
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 Ametropidae 
 Analetrididae 
9. Baetidae (58)
 Metretopidae 
 Metamoniidae 
 Nesameletidae 
 Rallidentidae 
 Siphlaenigmatidae 
 Siphlonuridae 
 Siphluriscidae 

Subordem Setisura
Isonychiidae 

10. Oligoneuriidae (8)
Pseudironidae 
Arthropleidae 
Heptageniidae 
Coloburiscidae 

Relações filogenéticas. Dentre os artigos mais re-
centes versando sobre a filogenia dos grandes gru-
pos de Ephemeroptera, o de McCafferty (1991) é 
o mais amplamente aceito. Não obstante, tal tra-
balho não foi estruturado como um artigo de siste-
mática filogenética formal. Os caracteres utilizados 
não foram claramente definidos, muito menos foi 
evidenciado qual o método de polarização. Kluge 
(2004) também propôs uma classificação para a or-
dem, utilizando uma taxonomia sem ranqueamento. 
Possivelmente, em virtude desse fato e da proposta 
de classificação ser bastante recente, não é adota-
da com frequência. O primeiro estudo filogenético 
com base em evidências moleculares foi feito por 
Ogden & Whiting (2005). Seguindo a classifica-
ção proposta por McCafferty (1991), encontraram 
que apenas as subordens Furcatergalia e Carapacea 
são monofiléticas. Outros resultados, relevantes 

Figura 17.60 Relações de afinidades entre as famílias de Ephemeroptera. A, segundo Kluge (2004); B, segundo McCafferty (1991), com 
modificações. Fonte: Ogden & Whiting (2005).
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com relação à fauna brasileira, foram que Pannota, 
Caenoidea e Ephemerelloidea foram considerados 
monofiléticos, ao contrário de Scapphodonta, apon-
tado como não-monofilético. De qualquer forma, o 
fato é que as relações filogenéticas dentro da ordem 
Ephemeroptera ainda estão por serem estudadas. A 
Fig. 17.60 mostra diferentes topologias. 

Importância. Os efemerópteros são componentes 
importantes da maioria dos ecossistemas de água 
doce, encontrados em grande variedade de hábitats 
aquáticos (Hubbard 1982). Tanto as ninfas quanto 
os adultos têm grande importância econômica como 
fonte de alimento para outros animais. É fonte de ali-
mento principalmente para aranhas, outros insetos, 
peixes, anfíbios e aves, dentre outros. Há registros 
da utilização de adultos como suplemento alimen-
tar entre os humanos papuas na Nova Guiné. Mas 
é como alimento natural para peixes que possuem 
valor econômico primário. Adultos de algumas es-
pécies holárticas são utilizados como isca de pesca 
de água doce. Nos últimos anos, vem crescendo o 
interesse no estudo do potencial das ninfas como in-
dicadores biológicos de poluição, uma vez que, com 
o incremento dos níveis de poluentes orgânicos nos 
rios e lagos, há espécies que têm a sua população 
aumentada, outras diminuídas e algumas até desa-
parecem  No Brasil, ninfas de Asthenopus Ea-
ton (Polymitarcyidae) são perfuradoras de madeira 
submersa e causam danos a pilares, palafitas ou 
outras estruturas de madeira. Os adultos de umas 
poucas espécies de Ephemeroidea às vezes formam 
imensos enxames e, atraídos pelas luzes, tornam-se 
um problema para lugarejos e cidades à beira de rios 
e lagos, causando transtornos em estradas, pontes e 
durante a navegação. Após as revoadas, os insetos 
mortos acumulados podem bloquear ruas, paralisan-
do o trânsito. Esses aumentos populacionais pare-
cem ter alguma sazonalidade. Na América do Sul, 
tal fenômeno foi observado, embora com poucos re-
gistros, para espécies de Campsurus (Polymitarcyi-
dae) em diferentes regiões no Brasil.

Coleta e fixação. Os imaturos são coligidos em am-
bientes lóticos e lênticos com peneiras e puçás, pre-
ferencialmente com malha de, no máximo, 1 mm, 
ou com amostradores clássicos para insetos aquáti-
cos em geral, como pode ser encontrado em Surber 
e Hess (Merritt et al. 1996). Os adultos alados são 

encontrados nos arredores dos corpos d’água, sendo 
coletados com redes aéreas e aspiradores manuais. 
O uso de armadilhas luminosas costuma trazer bons 
resultados. No caso da coleta de subimagos, é inte-
ressante mantê-las em recipientes escuros até a últi-
ma muda. Os exemplares são fixados e conservados 
em álcool etílico a 80%. No caso de coletas de nin-
fas, é sempre interessante a tentativa de criação até 
os estádios alados. Usar recipientes de plástico, vi-
dro ou isopor contendo água e substrato do local de 
coletas e aeradores de aquário potencializam a ob-
tenção de sucesso na criação. Geralmente, a criação 
de ninfas a adultos é facilitada no caso de espécies 
de ambientes lênticos, como as dos gêneros Calliba-
etis (Baetidae) e Caenis Stephens (Caenidae).

Chave para as famílias. Levando-se em conta o 
fato de as formas imaturas constituírem-se nos está-
dios para os quais há mais informação taxonômica 
para alguns dos grupos (por exemplo, Baetidae, al-
guns Leptohyphidae e Leptophlebiidae), decidiu-se 
apresentar também uma chave para as ninfas.

NINFAS
1. Brânquias do segundo segmento abdominal 

operculares, cobrindo os pares subsequentes 
(Figs. 17.8-10, 13, 17) .................................2

― Brânquias do segundo segmento abdominal 
semelhantes às demais, sem cobrir os pares 
subsequentes (Figs. 17.11-12)  ................... 5

2(1).  Brânquias do primeiro segmento abdominal 
filiformes. Brânquias operculares unidas por 
quase toda margem interna e com uma mar-
cação em “Y” (Fig. 17.8)  ......... 5. Caenidae

― Brânquias do primeiro segmento abdominal 
ausentes. Brânquias operculares geralmente 
distantes e sem uma marcação em “Y” (Figs. 
17.9-10, 13, 17)  .......................................... 3

3(2). Olhos elevados (Fig. 17.14). Tubérculos pro-
eminentes e simples em todos os segmentos 
do corpo, incluindo cabeça (Figs. 17.13-14). 
Expansões laterais dos tergitos abdominais 
III-V direcionados para cima, formando uma 
câmara branquial (Fig. 17.13)  ....................... 

  ...........................................8. Coryphoridae
― Olhos não elevados (Fig. 17.15). Tubérculos 

proeminentes, quando presentes, geralmente 
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restritos a uma região (abdômen) ou duas re-
giões do corpo (cabeça e tórax)  ................. 4

4(3). Margens externas das lamelas ventrais das 
brânquias franjadas (Fig. 17.16). Tergitos 
abdominais II-IX com um par de tubérculos 
proeminentes (Fig. 17.17)  ............................. 

  ....................................7. Melanemerellidae
― Margens externas das lamelas ventrais das 

brânquias sem franjas (Fig. 17.18). Tergitos 
abdominais sem tubérculos pares, eventual-
mente com tubérculos simples e restritos a, 
no máximo, cinco segmentos abdominais .....
 .........................................6. Leptohyphidae

5(1). Projeção mandibular falciforme bem desen-
volvida (Figs. 17.19-22)  ............................ 6

― Projeção mandibular falciforme ausente 
(Figs. 17.28-29, 30, 34)  ............................. 8

6(5). Tíbia e tarso anteriores cilíndricos e estrei-
tos, não adaptados para escavar (Fig. 17.23). 
Projeção falciforme mandibular longa (ge-
ralmente duas vezes o comprimento da cabe-
ça) e estreita da base ao ápice (Fig. 17.19). 
Brânquias geralmente em arranjo lateral (Fig. 
17.11)  ............................. 2. Euthyplociidae

― Tíbia e tarso anteriores achatados e robustos, 
adaptados para escavar (Figs. 17.24, 26). Pro-
jeção mandibular falciforme curta (não mais 
que o comprimento da cabeça), robusta na 
base e estreitando em direção ao ápice (Figs. 
17.20-22). Brânquias geralmente em arranjo 
dorsal (Fig. 17.12)  ..................................... 7

7(6). Tíbia e tarso anteriores fundidos (Fig. 17.24). 
Tíbia posterior com ápice interno arredonda-
do (Fig. 17.25)  ..............4. Polymitarcyidae

― Tíbia e tarso anteriores não fundidos (Fig. 
17.26). Tíbia posterior com ápice interno pro-
jetado em forma de espinho (Fig. 17.27)  ......  
 ............................................3. Ephemeridae

8(6). Tufos branquiais associados ventralmente à 
cabeça. Fêmur e tíbia anteriores com dupla 
fileira de cerdas longas em suas margens in-
ternas (Fig. 17.28)  ........  10. Oligoneuriidae

― Cabeça sem tufos branquiais. Fêmur e tíbia 
anteriores sem fileira de cerdas longas nas 

margens internas (Fig. 17.29)  .................... 9

9(8). Brânquias de formato variado, mas sempre 
compostas de duas lamelas, uma dorsal e 
outra ventral (Figs. 17.31-32); cabeça geral-
mente prognata; ramos laterais da sutura epi-
cranial localizados sobre os ocelos laterais 
(Fig. 17.30)  .................. 1. Leptophlebiidae

― Brânquias geralmente ovaladas e com apenas 
uma lamela (Fig. 17.33), às vezes com do-
bras; cabeça hipognata; ramos laterais da su-
tura epicranial localizados abaixo dos ocelos 
laterais (Fig. 17.34)  ................... 9. Baetidae

ADULTOS
1. Asas anteriores com poucas veias longitudi-

nais (Fig. 17.35)  ...........  10. Oligoneuriidae
― Asas anteriores com muitas veias longitudi-

nais (Figs. 17.36-45)  .................................. 2

2(1).  Bases das veias MP2 e CuA da asa anterior 
muito divergentes (Fig. 17.36). Asa anterior 
triangular, com margem cúbito-anal bem de-
senvolvida (maior que a metade da margem 
externa). Asa posterior relativamente grande, 
aproximadamente ¼ da asa anterior (Figs. 
17.36-38)  .................................................... 3

― Bases das veias MP2 e CuA da asa anterior 
não divergentes. Asa anterior ovalada a sub-
triangular, com margem cúbito-anal pouco 
desenvolvida (menor que a metade da mar-
gem externa ou quase indistinta). Asa poste-
rior relativamente pequena, menor que 1/10 
da asa anterior, ou mesmo ausente (Figs. 
17.39-45)  .................................................... 5

3(2).  Pernas média e posterior atrofiadas, não fun-
cionais (Figs. 17.46- 47) ................................
 .......................................4. Polymitarcyidae

― Pernas média e posterior bem desenvolvidas, 
funcionais (Fig. 17.48)  ............................... 4

4(3).  Filamento mediano tão desenvolvido quanto 
os cercos (Fig. 17.49). Asa anterior com mui-
tas veias transversais e com numerosas veias 
sinuosas na área cúbito-anal (Fig. 17.36) ......
 .........................................2. Euthyplociidae

― Filamento mediano reduzido (Fig. 17.50). 
Asa anterior com relativamente poucas veias 
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transversais e sem veias sinuosas na área cú-
bito-anal (Fig. 17.37)  ........ 3. Ephemeridae

5(2).  Veias intercalares curtas e soltas entre as 
principais veias longitudinais da asa anterior 
(Figs. 17.39-40)  ......................................... 6

― Asa anterior sem veias intercalares (Figs. 
17.41-45)  .................................................... 7

6(5).  Duas ou três veias intercalares entre cada 
veia longitudinal principal. Asa posterior re-
lativamente grande, com elevado número de 
veias (Fig. 17.39). Filamento mediano tão 
desenvolvido quanto os cercos (como na Fig. 
17.49)  ........................  7. Melanemerellidae

― Uma ou duas veias intercalares entre cada 
veia longitudinal principal. Asa posterior, 
quando presente, relativamente pequena e 
com número reduzido de veias (Fig. 17.40). 
Filamento mediano reduzido (como na Fig. 
17.50)  ........................................ 9. Baetidae

7(5). Asa posterior geralmente presente, com proje-
ção costal pouco desenvolvida (Fig. 17.41); 
se asa posterior ausente, então asa anterior 
com veias transversais se conectando à mar-
gem externa da asa (Fig. 17.42)  ....................
 .......................................1. Leptophlebiidae

― Asa posterior ausente; se presente, então com 
projeção costal bem desenvolvida (quase tão 
longa quanto a própria asa posterior) e veias 
transversais afastadas da margem externa da 
asa anterior (Fig. 17.43)  ............................. 8

8(7).  Omação presente no mesotórax (Fig. 17.51)    
 ...................................................5. Caenidae

― Omação ausente (Fig. 17.52)  ..................... 9

9(8).  Olhos compostos dos machos muito desen-
volvidos, com as margens internas afastadas 
por toda a extensão da cabeça (Fig. 17.53). 
Veias intercalares cubitais da asa anterior au-
sentes (Fig. 17.44). Fórceps com segmenta-
ção praticamente indistinta (Fig. 17.56) ........
 ...........................................8. Coryphoridae

― Olhos compostos dos machos geralmente si-
milares aos das fêmeas, normais (Fig. 17.55); 
se muito desenvolvidos, então quase se to-
cando medianamente (Fig. 17.54). Veias in-

tercalares cubitais da asa anterior presentes, 
geralmente duas (Fig. 17.43). Fórceps com 
segmentação distinta (Fig. 17.57) ..................
 .........................................6. Leptohyphidae

Para a determinação dos gêneros, tanto de 
adultos quanto de ninfas, a referência mais geral é 
a chave de Domínguez et al. (2001). Chaves mais 
específicas estão citadas abaixo.

1. Leptophlebiidae (Fig. 17.1). Grupo grande, di-
versificado e amplamente distribuído, representado 
no Brasil por 21 gêneros e 49 espécies descritos. 
Ocorre em grande variedade de hábitats lóticos, 
com maior diversidade em ambientes ritrais de pe-
queno a médio porte.

2. Euthyplociidae. Representada no Brasil por dois 
gêneros, Campylocia Needham & Murphy (ampla-
mente distribuído) e Euthyplocia Eaton (Rio Grande 
do Sul). Ocorre principalmente em ambientes ritrais, 
em trechos mais abrigados da correnteza.

3. Ephemeridae. Representada no Brasil por uma 
espécie, Hexagenia albivitta (Walker), com regis-
tros para a Amazônia, no sul e no sudeste do Brasil. 
Ocorre em ambientes lênticos e nas áreas de menor 
correnteza de grandes rios.

4. Polymitarcyidae (Fig. 17.59). Grupo amplamen-
te distribuído pelo Brasil, representado pelos gêne-
ros Asthenopus Eaton, com duas espécies, Campsu-
rus Eaton, com 23 espécies, e Tortopus Needham & 
Murphy, com uma espécie. Ocorre principalmente 
em áreas mais abrigadas da correnteza de rios de 
médio a grande porte, bem como em ambientes lên-
ticos.

5. Caenidae. Representada no Brasil por 17 espé-
cies, distribuídas pelos gêneros Brasilocaenis Pu-
thz (Amazônia e Centro-Oeste), Caenis Stephens 
(amplamente distribuído) e Cercobrachys Soldán 
(Amazônia). Ocorre em ambientes lênticos e na se-
ção potamal de rios de médio a grande porte. 

6. Leptohyphidae. Representada no Brasil por sete 
gêneros e 24 espécies descritos, com ampla dis-
tribuição no território nacional, com maior diver-
sidade em ambientes potamais. Dias et al. (2006) 
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propuseram uma chave de identificação para as ninfas 
dos gêneros de Ephemerelloidea (Coryphoridae, Lepto-
hyphidae e Melanemerellidae) registrados para o Brasil.

7. Melanemerellidae (Fig. 17.58). Grupamento pro-
posto para uma espécie, Melanemerella brasiliana Ul-
mer, que ocorre exclusivamente no sudeste do Brasil. 

8. Coryphoridae. Grupamento proposto para uma espé-
cie, Coryphorus aquilus Peters, de distribuição amazônica.

9. Baetidae. Grupo numeroso, diversificado e am-
plamente distribuído, representado no Brasil por 19 

gêneros e 58 espécies descritos. Ocorre em grande 
variedade de hábitats dulciaquícolas, com maior di-
versidade em ambientes lóticos de médio a grande 
porte. O gênero Callibaetis Eaton, um dos mais di-
versos da família, é adaptado à colonização de am-
bientes lênticos. Salles et al. (2004a) propuseram 
uma chave de identificação para os gêneros da Re-
gião Sudeste do Brasil, no estágio ninfal.

10. Oligoneuriidae. Representada no Brasil por 
seis gêneros e oito espécies, bem distribuídos no 
território nacional, ocorrendo em ambientes lóti-
cos.

 Agradecimentos. 

Aos colegas C.R. Lugo-Ortiz, C. Molineri, C.N. 
Francischetti, C.G. Froehlich, C.M. Polegatto, E. 
Domínguez, J.L. Nessimian, L.G. Dias, M.J.N. Lo-
pes, M.D. Hubbard, N. Hamada e S.M. Pereira, que 

muito contribuem para o estudo da ordem no Brasil. 
Ao CNPq, pela concessão de bolsa de produtividade 
em pesquisa a Elidiomar Ribeiro da Silva.

 Referências bibliográficas

Burks, B.D. 1975. The mayflies, or Ephemeroptera, of Illinois. Los 
Angeles, Entomological Reprint Specialists, 216 p.

Demoulin, G. 1955. Une mission biologique belge au Brésil. Éphé-
méroptères. Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Natu-
relles de Belgique 31(20): 1-32.

Dias, L.G. ; F.F. Salles ; C.N. Francischetti & P.S.F. Ferreira 2006. 
Key to the genera of Ephemerelloidea (Insecta: Ephemerop-
tera) from Brazil. Biota Neotropica 6(1): 1-6.

Domínguez, E.; M.D. Hubbard; M.L. Pescador & C. Molineri 2001. 
Ephemeroptera, p. 17-53. In: H.R. Fernández & E. Domín-
guez (eds.). Guía para la determinación de los artrópodos 
bentônicos sudamericanos. Tucumán, Universidad Nacio-
nal de Tucumán, 282 p.

Domínguez, E.; M.D. Hubbard; M.L. Pescador, C. Molineri & C. 
Nieto 2004. The mayflies of South America – check list of 
South American species (edition date 16 June 2004). URL 
<http://www.famu.org/mayfly/sa_intro.php>. Acesso: 27/
ago/2007.

Edmunds Jr., G.F.; 1984. Ephemeroptera, p. 94-125. In: R.W. Merritt 
& K.W. Cummins (eds.). An Introduction to the aquatic 
insects of North America, 2nd edition. Dubuque, Kendall/
Hunt, 648 p.

Edmunds Jr., G.F.; S.L. Jensen & L. Berner 1976. The mayflies of 
North and Central America. Minneapolis, University of 
Minnesota Press, x+338 p.

Ephemeroptera do Brasil, s.d. <http://ephemeroptera.br.googlepages.
com/home>. Acesso: 05/set/2007.

Froehlich, C.G. 1969. Caenis cuniana sp. n., a parthenogenetic may-
fly. Beiträge zur Neotropischen Fauna 6:103-108.

Hubbard, M.D. 1982. Catálogo abreviado de Ephemeroptera da Amé-
rica do Sul. Papéis Avulsos de Zoologia 34(24): 257-282.

Koss, R.W. & G.F. Edmunds Jr. 1974. Ephemeroptera eggs and their 
contribution to the phylogenetic studies of the order. Zoologi-

cal Journal of the Linnean Society 55: 267-349. 
Kluge, N. 2004. The Phylogenetic System of Ephemeroptera. Kluwer 

Academic Publishers, Dordrecht, 442 p.
Mayfly Central, s.d. < http://www.entm.purdue.edu/Entomology/re-

search/mayfly/ mayfly.html>, acesso: 27/ago/2007.
McCafferty, W.P. 1990. Insects from the Santana Formation, Lower 

Cretaceus, of Brazil: Ephemeroptera. Bulletin of the Ameri-
can Museum of Natural History 195: 20-50.

McCafferty, W.P. 1991. Toward a phylogenetic classification of the 
Ephemeroptera (Insecta): a commentary on systematics. An-
nals of the Entomological Society of America 84(4): 343-
360.

McCafferty, W.P. & G.F. Edmunds Jr. 1979. The higher classification 
of the Ephemeroptera and its evolutionary basis. Annals of 
the Entomological Society of America 72(1): 5-12.

Merritt, R.W.; V.H. Resh & K.W. Cummins 1996. Design of aquatic 
insects studies: collecting, sampling and rearing procedures, 
p. 12-28. In: R.W. Merritt & K.W. Cummins (eds.). An intro-
duction to the aquatic insects of North America, 3rd edi-
tion. Dubuque, Kendall/Hunt, 862 p. 

Needham, J.G. & H.E. Murphy 1924. Neotropical mayflies. Bulletin 
of the Lloyd Library 24, Entomological Series 4: 1-79.

Needham, J.G.; J.R. Traver & Y.C. Hsu 1935. The biology of may-
flies, with a systematic account of North American spe-
cies. Ithaca, Comstock, xvi+759 p.

Ogden, T.H. & M.F. Whiting 2005. Phylogeny of Ephemeroptera 
(mayflies) based on molecular evidence. Molecular Phylo-
genetics and Evolution 37: 625–643.

Pereira, S.M. & E.R. da-Silva 1991. Descrição de uma nova espécie 
de Campsurus Eaton, 1868 do sudeste do Brasil, com notas 
biológicas (Ephemeroptera: Polymitarcyidae: Campsurinae). 
Revista Brasileira de Biologia 51(2): 321-326.

Salles, F.F. & C.R. Lugo-Ortiz 2002. Primeiro registro do gênero 



EPHEMEROPTERA
324

Harpagobaetis Mol (Ephemeroptera: Baetidae) para o Brasil. 
Lundiana 3(2): 155.

Salles, F.F.; E.R. Da-Silva; J.E. Serrão & C.N. Francischetti 2004a. 
Baetidae (Ephemeroptera) na região sudeste do Brasil: novos 
registros e chave para os gêneros no estágio ninfal. Neotropi-
cal Entomology 33: 725-735.

Salles, F.F.; E.R. Da-Silva; M.D. Hubbard & J.E. Serrão 2004b. As 
espécies de Ephemeroptera (Insecta) registradas para o Bra-
sil. Biota Neotropica 4(2): 1-34. 

Soldán, T. 1987. Adaptation of the subimaginal life span of Cloeon 
Ephemeroptera, Baetidae in the arid areas of North Africa and 
the Canary Islands. Acta Entomologica Bohemoslovaca 84: 
62-65.

Taylor, R.L. & A.G. Richards 1963. The subimaginal cuticle of the 
mayfly Callibaetis sp. (Ephemeroptera). Annals of the Ento-
mological Society of America 56: 418-426.

Traver, J.R. 1944. Notes on Brazilian mayflies. Boletim do Museu 
Nacional, Nova Série, Zoologia 22: 2-53.

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/293227194

