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Resumo 

 

Odonata é uma ordem de insetos aquáticos que apresenta um importante papel na dinâmica 

ecológica de ecossistemas de água doce. Mundialmente, existem 6.325 espécies registradas, 

sendo a região Neotropical a mais rica. O Brasil é o país que apresenta a mais rica assembleia 

desses insetos desta região, no entanto, pouco ainda é conhecido sobre a fauna de odonatas 

em algumas regiões brasileiras. No nordeste, as informações sobre esses insetos são escassas, 

principalmente no bioma Mata Atlântica. Diante da falta de informações para Sergipe, foi 

realizado um levantamento da diversidade de odonatas nas áreas de Mata Atlântica do Parque 

Nacional Serra de Itabaiana (PNSI). As coletas foram realizadas entre Janeiro e Fevereiro de 

2021 usando redes entomológicas. Foram coletados 478 espécimes, distribuídos em seis 

famílias, treze gêneros e vinte espécies, entre elas, uma nova espécie. Após esse primeiro 

levantamento realizado no PNSI, Sergipe que antes tinha 34 espécies, agora possui um total 

de 50 espécies. Essas informações contribuem na carência de dados da comunidade de 

Odonata no estado e na Mata Atlântica, e demonstra a importância das coletas, 

principalmente em áreas inexploradas. 

 

Palavras-chave: Zygoptera; Anisoptera; Inventário; Distribuição de espécies. 
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Introdução 

 

Odonata é uma ordem de insetos aquáticos que apresentam um importante papel na dinâmica 

ecológica de ecossistemas de água doce (Pires et al. 2019). São insetos comuns e conhecidos, 

o que os levam a receber diferentes denominações comuns (Rafael 2012), as principais 

encontradas no Brasil são jacinta, lava-bunda e libélula, onde as duas últimas são comuns nas 

cinco regiões, já nas regiões norte e nordeste a nomenclatura mais citada é jacinta (Brasil & 

Vilela 2019). Mundialmente, existem 6.325 espécies registradas (World Odonata List), 

divididas em três subordens: Anisozygoptera, Anisoptera e Zygoptera (Silva et al. 2018). A 

subordem Anisoptera é a mais diversa, com mais de 2.800 espécies descritas no mundo, 

enquanto a Zygoptera possui cerca de 2.600 (Rafael 2012). Estas subordens ocorrem em 

zonas tropicais, subtropicais e temperadas (Dalzochio et al. 2018), sendo a região Neotropical 

a mais rica, tendo por volta 1.700 de espécies de Odonata descritas (Vilela et al. 2020), em 

seguida vem a região Oriental (Von Ellenrieder 2009). 

 

No Brasil, são descritas mais de 900 espécies com possíveis várias outras ainda não 

catalogadas, onde 195 são endêmicas (Pinto 2021). Assim, o país apresenta a mais rica 

assembleia desses insetos da região Neotropical (Von Ellenrieder 2009), com 15 famílias e 

148 gêneros até o momento (Pinto 2021). Apesar da diversidade conhecida, este número 

representa somente 29% dos dados no território brasileiro (Miguel et al. 2017, Magalhães De 

Souza et al. 2018). Entre as regiões geográficas, o Sudeste é a região melhor amostrada, 

seguida da região Norte e Centro-Oeste, respectivamente (Figueiredo et al. 2013).  

Na região nordeste, as informações sobre esse grupo de insetos são escassas (Miguel 

et al. 2017), pois, parte das coletas são realizadas de forma esporádica (De Marco & Vianna 

2005). O Nordeste possui o menor registro, com somente 59 espécies identificadas até o 

momento, ficando atrás da região Sul do país, com 70 espécies já identificadas (Fauna do 

Brasil, 2021). O bioma de Mata Atlântica com ocorrência na região Nordeste (Muylaert et al. 

2018) representa cerca de 50% do total das espécies de odonatas conhecidas do país (Pinto & 

Kompier 2018); e apesar de ser um dos biomas mais estudados na América do Sul é um local 

que continua pouco amostrado para a ordem (Araujo & Pinto 2021). Apenas sete dos nove 

estados da região possuem informações sobre sua odonatofauna (Koroiva et al. 2021). Em 

relação ao número de espécies, em primeiro vem o estado do Ceará com 73 espécies, seguido 

da Bahia (56 espécies) e Paraíba (49 espécies), em seguida vem Alagoas e Maranhão ambos 
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com 48 espécies, Sergipe com 34 espécies (Santos et al. 2020) e Piauí com 26 espécies 

(Koroiva et al. 2021). 

Portanto, diante do potencial ecológico para a odonatofauna e da falta de informações 

para Sergipe, fica evidente a necessidade de novos levantamentos sobre os odonatas que 

contribuam para o conhecimento da distribuição e diversidade das libélulas. Além disso, 

dentro de Sergipe, existem algumas áreas prioritárias para conservação onde não existem 

inventários das espécies de odonatas, por exemplo, o Parque Nacional Serra de Itabaiana. 

Esta unidade de conservação possui considerável relevância ecológica, religiosa, cultural e 

histórica, o que resulta em grande atração de visitantes, os quais geram impactos negativos à 

biodiversidade (Costa 2014). Tudo isso só reforça a importância do conhecimento a respeito 

dos odonatas nesta região, a fim de facilitar a criação de estratégias para a sua conservação 

(Dalzochio et al. 2018). Diante disso, este estudo teve como objetivo realizar um 

levantamento da riqueza (Insecta: Odonata) nas áreas de Mata Atlântica da Serra de 

Itabaiana, contribuindo assim no preenchimento da lacuna da Ordem Odonata para Sergipe e 

para a região Nordeste. 

 

 

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

As coletas foram realizadas no Parque Nacional Serra de Itabaiana (PNSI), localizado 

no estado de Sergipe, Nordeste do Brasil (ver Figuras 1). O PNSI abrange uma área com 

aproximadamente 7.966 ha compreendendo terras dos municípios de Areia Branca, Campo 

do Brito, Itabaiana, Itaporanga D’ajuda e Laranjeiras, sendo uma Unidade de Conservação 

importante para o estado (ICMBIO 2016). O parque é composto por três serras: Cajueiro, 

Comprida e de Itabaiana (a maior, variando entre 400 a 650 metros de altitude) (Costa 2014). 

Este local abriga importantes corpos hídricos, como a nascente do Rio Poxim e a do Rio 

Cotinguiba (Silva et al. 2019), o riacho Água Fria, Coqueiros, Negros e Vermelho (Teles et. 

2013).  Segundo a classificação de Köppen, seu clima é do tipo As, tropical, com verão seco 

e sobra hídrica moderada no inverno, e precipitação anual de 900 a 1.200 mm (Silva et al. 

2019), com temperatura média variando de 21° a 26°C (Silva et al. 2020). A vegetação 

encontrada apresenta formação florestal ecotonal entre Floresta Ombrófila Densa de Terras 

baixas e de Floresta Estacional Semidecídua Submontana (Silva et al. 2019). 



9 
 

 

 

Figuras 1. Mapa do Estado de Sergipe destacando a área do Parque Nacional Serra de Itabaiana, locais de 

amostragem dos odonatas dentro do parque. 

 

 

Coleta de dados e preparação dos espécimes 

 

As coletas foram realizadas entre Janeiro e Fevereiro de 2021, durante o verão com 

licença SISBIO número 70822-3. Foram amostrados no total 14 pontos de coletas (ver Tabela 

1), onde 11 pontos foram em ambientes lóticos (Figuras 2, a-c) e lênticos (Figura 2, d), e 

apenas três pontos foram de ambientes apenas lóticos. Os espécimes adultos foram coletados 

em dias de sol, entre 8:00h e 16:00h, com o auxílio de redes entomológicas (40 cm de 

diâmetro, 65 de profundidade e 90 cm de comprimento), como sugerido na metodologia 

apresentada por Cezário et al. (2020). Cada ponto teve esforço amostral de uma hora, com 

duas pessoas coletando os adultos ao longo de 100 metros, acompanhando o curso dos 

riachos. As libélulas amostradas foram colocadas em envelopes de papel (6 × 9 cm para 

Zygoptera e 7 × 11 cm para Anisoptera). Ao final de cada coleta em cada ponto, esses 

envelopes foram colocados em sacos de papel com as informações sobre o local de coleta. Ao 

fim de cada dia de coleta, esses insetos foram guardados em freezer -4ºC, no Laboratório de 

Ecologia & Biodiversidade (LEBIO) na Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

Posteriormente, os insetos foram transferidos para potes de plástico contendo acetona, sendo 

cada pote identificado por localidade e data de coleta. Esses indivíduos ficaram submersos 



10 
 

por 24 horas. Passado esse tempo foram dispostos em bandejas, por mais 24 horas em 

temperatura ambiente para secarem. 

 

 

 
Figuras 2. Alguns pontos amostrados da área do Parque Nacional Serra de Itabaiana, estado de Sergipe, Brasil: 

(a-b) Riacho dos Coqueiros; (c) Riacho Água Fria e (d) Riacho dos Negros. 

 

 

 

 



11 
 

Tabela 1. Locais de amostragem, coordenadas e tipo do ambiente no Parque Nacional Serra Itabaiana, 

município de Areia Branca, estado de Sergipe, Brasil. 

Pontos de 

amostragem 

Latitude Longitude Ambientes 

PSI01  10°44'55.03"S  37°20'20.67"W lêntico e lótico 

PSI02  10°44'48.12"S  37°20'37.31"W lêntico e lótico 

PSI03  10°45'28.34"S  37°22'6.70"W lêntico e lótico 

PSI04  10°45'20.42"S  37°20'21.43"W lêntico e lótico 

PSI05  10°45'14.67"S  37°20'40.67"W lêntico e lótico 

PSI06  10°45'17.81"S  37°19'49.27"W lêntico e lótico 

PSI07  10°45'21.32"S  37°19'41.82"W lêntico e lótico 

PSI08  10°43'57.22"S  37°20'2.53"W lêntico e lótico 

PSI09  10°44'1.79"S  37°19'48.56"W lêntico e lótico 

PSI10  10°44'30.74"S  37°19'53.53"W lêntico e lótico 

PSI11  10°44'22.75"S  37°19'55.03"W lêntico e lótico 

PSI12  10°44'43.98"S  37°19'37.23"W lótico 

PSI13  10°45'51.67"S  37°20'9.93"W lótico 

PSI14  10°45'58.66"S  37°20'31.39"W lótico 

 

 

Identificação 

A identificação das espécies foi feita pelo Dr. Diogo Silva Vilela através de chaves 

taxonômicas para ordem Odonata: Garrison (2006, 2010) Lencioni (2005, 2006, 2017) e 

literatura adicional associadas aos táxons. Por fim, foi feita consulta nas seguintes coleções: 

Coleção Ângelo Machado, Departamento de Zoologia UFMG (ABMM); Coleção Frederico 

Lencioni, Jacareí (FAAL); Coleção Rosser Garrison, Sacramento EUA (RWG). Para 

verificação de registros de odonatas no Estado de Sergipe: 
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Análise estatísticas 

 

Para estimar o número de espécies foi feita uma curva de rarefação e extrapolação 

(número de Hill q = 0), baseada na abundância do espécime e os intervalos de confiança 

(95%) e determinados a partir de 1.000 bootstraps (Chao et al. 2014, Hsieh et al. 2016). 

 

 

 

 

Resultados 

 

Foram coletados 478 espécimes, distribuídos em seis famílias, 13 gêneros e 20 

espécies, incluindo uma nova espécie recentemente descrita, Heteragrion lencionii (Vilela, 

Farias & Santos 2021). A curva de rarefação e extrapolação baseada nos dados de amostras 

sugere que a amostragem foi satisfatória, embora a amostragem de mais espécimes indique 

um incremento de diversidade (Figura 6). Neste estudo foram amostradas 20 espécies, isto 

representa 95% das espécies estimadas para o PNSI. 

 

 
Figuras 6. Curva de rarefação e extrapolação das espécies de odonatas do Parque Nacional Serra de Itabaiana, 

baseada no tamanho da amostra (amostrados apenas 1.000).  

 

 

 



13 
 

A subordem Anisoptera foi representada por duas famílias, Libellulidae e Aeshnidae, 

enquanto na Zygoptera foram quatro famílias: Coenagrionidae, Heteragrionidae, 

Calopterygidae e Perilestidae. As famílias com maior riqueza foram a Coenagrionidae (7 

spp.), seguida por Libellulidae e Calopterygidae (ambas com 4 spp.). Esse resultado era 

esperado, pois Coenagrionidae é a família mais recorrente entre os zygopteras, assim como 

Libellulidae é para os anisopteras (Hanauer et al. 2014, Ávila-Junior et al. 2020). Já as 

famílias mais abundantes foram Coenagrionidae (N=208) e Heteragrionidae (N=171). O que 

explica esse número para Coenagrionidae é porque se trata de uma família de distribuição 

comum, favorecendo assim o elevado número de coletas de seus espécimes (Hanauer et al. 

2014). Calopterygidae foi a família que apresentou uma maior diversidade de gêneros com 5 

(Zygoptera), seguido de Libellulidae com 4 (Anisoptera), enquanto todas as outras famílias 

apresentaram um único gênero. No contexto da abundância e riqueza das subordens, 

Zygoptera apresentou maior número de espécimes (N=378) e de espécies (N=14 spp.) em 

comparação a Anisoptera (N=91) espécimes pertencentes a seis espécies. Isso se deve ao 

tamanho corporal dos zygopteras ser menor e sua forma de termoregulação, o que favorece a 

ocupação de ambientes sombreados (como matas) (Dalzochio et al. 2011). A lista de famílias, 

espécies, abundância e novo registro de ocorrência para o estado de Sergipe são apresentados 

na Tabela 2. 

As espécies Heteragrion aurantiacum Selys, 1862 e Argia reclusa Selys, 1862 foram 

as mais abundantes (N=169 e N=113 respectivamente), a alta quantidade em números de 

indivíduos da espécie H. aurantiacum coletados pode estar relacionado a área estar inserida 

em um local de mata pouco antropizado, pois, segundo De Marco & Vianna (2005) a espécie 

é recorrente em habitats pouco alterados. Sete espécies apresentaram um baixíssimo número 

de indivíduos, Castoraeschna colorata (Martin, 1908), Erythrodiplax fusca (Rambur, 1842), 

Miathyria simplex (Rambur, 1842), Acanthagrion longispinosum Leonard, 1977 (apenas um 

espécime de cada espécie), Dythemis nigra Martin, 1897, Telebasis filiola (Perty, 1834), 

Heteragrion lencionii Vilela, Farias & Santos, 2021 (com dois indivíduos). O baixo número 

coletado de C. colorata pode ter relação ao fato que essa espécie faz parte de uma família de 

excelentes voadores, dificultando assim sua captura (Borges et al. 2019). Apenas um 

espécime de Hetaerina auripennis foi coletado em ambiente lêntico, os outros três foram em 

ambientes lóticos, enquanto Heteragrion lencionii Vilela, Farias & Santos foi exclusivamente 

em ambiente lótico (ver Tabela 2). 
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Tabela 2. Espécies de odonatas e suas respectivas abundâncias, no Parque Nacional Serra de Itabaiana, Areia 

Branca, Sergipe, Brasil. 

Subordens Famílias Espécies Abundância 

Abundância 

(%) 

Habitat 

Anisoptera Aeshnidae 

Castoraeschna cf. longfieldae 

(Kimmins, 1929) 5 1,05 

lêntico e 

lótico 

  

Castoraeschna colorata 

(Martin, 1908) 1 0,21 

lêntico e 

lótico 

     
 

 Libellulidae Dythemis nigra Martin, 1897 2 0,42 

lêntico e 

lótico 

  

Erythrodiplax fusca 

(Rambur, 1842) 1 0,21 

lêntico e 

lótico 

  

Miathyria simplex (Rambur, 

1842) 1 0,21 

lêntico e 

lótico 

  Perithemis lais (Perty, 1834) 9 1,88 

lêntico e 

lótico 

      

Zygoptera Calopterygidae 

Hetaerina auripennis 

(Burmeister, 1839) 4 0,84 

lêntico e 

lótico 

  

Hetaerina longipes Hagen in 

Selys, 1853 35 7,32 

lêntico e 

lótico 

  Hetaerina rosea Selys, 1853 32 6,69 

lêntico e 

lótico 

  Hetaerina sp. 1 0,21 

lêntico e 

lótico 

      

 Coenagrionidae 

Acanthagrion longispinosum 

Leonard, 1977 1 0,21 

lêntico e 

lótico 

  Argia modesta Selys, 1865 26 5,44 

lêntico e 

lótico 

  Argia reclusa Selys, 1865 113 23,64 

lêntico e 

lótico 

  

Argia smithiana Calvert, 

1909 35 7,32 

lêntico e 

lótico 

  

Epipleoneura metallica  

Rácenis, 1960 26 5,44 

lêntico e 

lótico 

  

Oxyagrion chapadense 

Costa, 1978 5 1,05 

lêntico e 

lótico 

  Telebasis filiola (Perty, 1834) 2 0,42 

lêntico e 

lótico 

      

 Heteragrionidae 

Heteragrion aurantiacum 

Selys, 1862 169 35,35 

lêntico e 

lótico 

  

Heteragrion lencionii Vilela, 

Farias & Santos, 2021 2 0,42 

lêntico e 

lótico 

      

 Perilestidae 

Perilestes fragilis Hagen in 

Selys, 1862 8 1,67 

lótico 

Total 6 famílias 20 espécies 

478 

indivíduos 100% 
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De acordo com o levantamento feito por Santos et al. (2020), Sergipe possui 23 

gêneros e 34 espécies listadas. Neste estudo foram encontradas 20 espécies para PNSI, e foi 

visto que destas, quatro espécies (D. nigra, E. fusca, H. rosea e P. lais) já possuem 

ocorrência para o estado. Portanto, Sergipe passou a ter 16 novos registros, 31 gêneros e 50 

espécies registradas considerando os resultados apresentados aqui. 

 

 

Discussão  

 

 Este primeiro levantamento para o Parque Nacional Serra de Itabaiana listou uma 

comunidade de 20 famílias, 13 gêneros e 20 espécies amostradas em 14 pontos desse parque. 

Isto representa 2,2% das espécies atualmente conhecidas no Brasil (N=901 spp.) (Pinto 

2021). Essas informações demonstram que o PNSI possui grande potencial para o 

descobrimento de mais espécies, pois somente uma dada parcela deste foi amostrado. Assim 

se torna necessário a realização de mais levantamentos tanto no PNSI, como em outros locais 

do estado, incluindo outras unidades de conservação. 

 

Com esse novo registro, Sergipe que antes tinha 34 espécies (Santos et al. 2020) 

passou a ter 50 espécies e 31 gêneros. Com este número de espécies, Sergipe ultrapassa os 

estados de Alagoas e Maranhão (ambos com 48 spp.), e Paraíba (49 spp.). O estado agora se 

encontra atrás apenas do Ceará (73 spp.) e da Bahia (54 spp.). Atualizando os dados para 

Nordeste, Sergipe agora é o terceiro estado com o maior número de espécies inventariadas. 

Em relação aos estados brasileiros melhor amostrados, esse número está bem distante, sendo 

o Amazonas com 335 spp. (Koroiva et al. 2020) e Minas Gerais com 316 spp. (Vilela 2021). 

 

Apesar dos muitos estudos no Brasil sobre odonatas, a diversidade de algumas áreas 

como Mata Atlântica do Nordeste é pouco conhecida (Santos et al. 2020). Esse bioma é 

conhecido por ser um “hotspot” para a conservação da biodiversidade, por isso a importância 

da sua preservação e restauração dos habitats (Ribeiro et al. 2021). A falta de dados para o 

grupo, na mata atlântica, dificulta a criação de estratégias de conservação da biodiversidade 

(Araujo & Pinto 2021). Em meio a isso, inventários são importantes ferramentas, pois 

auxiliam na elaboração de planos de mitigação para a gestão e conservação da diversidade 

biológica (Oliveira et al. 2016). 
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Conclusão 

Este estudo contribui na carência de informações da comunidade de odonatas no 

estado de Sergipe e na Mata Atlântica, em particular, na região Nordeste do país. Além disso, 

trouxe novos registros para o estado, assim como uma nova espécie descoberta. Essas 

informações demonstram a importância na urgência das coletas, principalmente em áreas 

inexploradas, pois, só assim será possível ampliar o conhecimento sobre a distribuição desses 

insetos, principalmente na Mata Atlântica de Sergipe, já que neste bioma há falta informação 

acerca da diversidade desta ordem, e somente através desses dados será possível criar 

estratégias para conservar sua biodiversidade. 
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