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INTRODUÇÃO

Os insetos da ordem Odonata, são popularmente 
conhecidos como lavadeiras ou libélulas. São 
insetos hemimetábolos, sendo as larvas aquáticas 
e os adultos terrestre-aéreos. A larva se desenvolve 
através de diversas mudas ou ecdises, até que haja 
a emergência, onde a larva faz a última muda, 
se transformando no adulto alado. Os imaturos 
habitam os mais diversos ambientes aquáticos 
(lênticos e lóticos). Os fatores para a escolha de 
habitat dos imaturos ainda são pouco conhecidos, 
podendo estar relacionados à obtenção de comida, 
ou a camuflagem, afim de evitar possíveis 
predadores (CORBET, 1983). Podem habitar 
sedimentos como areia, silte e argila ou folhiços, 
superfície de rochas, pedaços de madeira ou 
plantas (CORBET, 1983). No presente trabalho, 
dados preliminares sobre a preferência de habitat 
são apresentados para a área do estudo.

MATERIAL E MÉTODOS

Coletas foram realizadas mensalmente em três 
trechos do Rio Marambaia, na Ilha da Marambaia 
que se localiza na Baia de Sepetiba (23°04’S / 
43°53’O), entre maio 2018 a maio 2019. Cada 
trecho possuía uma extensão de 100 m. As 
coletas dos imaturos foram realizadas com o 
auxílio peneiras e pinças em cinco diferentes 
substratos: areia, folhiço de fundo, folhiço 
retido, rocha fixa e rocha rolada. Todo o material 
coletado foi previamente fixado em álcool 70%, 
posteriormente levado ao laboratório, onde foi 
triado, identificado em nível de família utilizando 
a chave de Souza et al. (2007), contabilizado e 
por fim armazenado em álcool 98%.  A análise de 
espécies indicadoras foi utilizada para verificar 
a preferência de habitat das larvas, utilizando o 
programa PCOrd (MCCUNE & MEFFORD, 

1999).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um total de 71 larvas foram coletadas, estão 
distribuídas em seis famílias: Aeshnidae (sete 
exemplares), Coenagrionidae (45 exemplares), 
Corduliidae (três exemplares), Gomphidae (dois 
exemplares), Megapodagrionidae (11 exemplares), 
Perilestidae (três exemplares). Em relação à 
preferência de hábitats, a Análise de Espécies 
Indicadoras demonstrou que há correlação 
significativa entre as larvas de Coenagrionidae 
com o substrato rocha rolada (p = 0,01). De 
acordo Carvalho & Nessimian (1998), as larvas 
têm hábitos (modos de comportamento) e habitats 
(ambiente no qual residem) o que varia de acordo 
com o gênero/espécie, um mesmo indivíduo pode 
ter preferência por mais de um habitat e apresentar 
mais de um hábito. As larvas de Coenagrionidade 
podem ser encontradas em macrófitas, 
sedimentos (pedras) e apresentam hábito 
escalador, agarrador ou reptante; Corduliidae, 
por sua vez, correlacionaram-se positivamente 
com o substrato areia (p = 0,01) e de acordo com 
os mesmos autores, os Corduliidae possuem 
hábito semelhante aos Coenagrionidae, podendo 
ser encontrados em macrófitas, sedimentos 
(pedras, areia) e apresentam hábito reptante, 
fossador ou agarrador. As famílias Aeshnidae, 
Megapodagrionidae, Perilestidae e Gomphidae 
não obtiveram resultados significativos, mas 
ainda sim possuem uma correlação com os 
substratos ‘folhiço de fundo’ e ‘areia’, aos quais 
estão relacionados. De acordo com Carvalho & 
Nessimian (1998) os Megapodagrionidae 
tem como microhabitat sedimentos (pedras) e 
apresentam hábito agarrador e/ou reptante; os 
Perilestidae tem como microhabitat sedimentos 
(pedras) e apresentam habito escalador e/
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ou nadador; a família Aaeshnidae tem como 
microhabitat macrófitas, sedimentos (areia, 
pedras, silte, argila) e apresentam hábito 
escalador, agarrador ou reptante; a família 
Gomphidae tem como microhabitat sedimentos 
(areia, silte, argila) e apresentam habito fossador 
e/ou reptante (CARVALHO & NESSIMIAN, 
1998). Apesar da identificação ainda se encontrar 
em nível de família, estas informações servem 
para compreender a preferência de habitat de 
cada família encontrada na região. Assim, o 
refinamento das identificações poderá fornecer 
informações mais precisas sobre a ecologia dos 
Odonata da Ilha da Marambaia.

CONCLUSÃO

Neste estudo foi verificado que as famílias 
apresentadas coletadas possuem preferencias por 
determinados tipos de microhabitats, podendo ser 
o hábito um fator determinante para essa escolha. 
Para a obtenção de maiores evidências a respeito 
dessas preferencias é necessário a continuidade 
do trabalho e a identificação em nível de genérico/
específico dos indivíduos coletados.
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