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Este guia curricular utiliza a observação ao 
ar livre para apoiar o aprendizado nas ciências 
exatas. Quase todas as atividades incentivam 
os estudantes a registrar suas observações em 
um caderno ou em uma folha de trabalho. Este 
caderno de dados pode ser um caderno especial 
dedicado a uma unidade Odonata ou pode ser 
parte de um caderno separado usado para outros 
tópicos científicos. Utilize o componente de livreto 
de dados da maneira que melhor funciona para 
você e seu estilo de ensino.

Este guia curricular é um documento vivo e vai 
crescer e mudar. Versões atualizadas do guia 
estarão disponíveis eletronicamente em www.
amidragonfly.com e serão acessíveis com a senha 
“Dragon99” ou “Dragon88”. 

Todos os materiais suplementares mencionados 
neste guia estão disponíveis em www.
amidragonfly.com na seção de recursos e são 
acessíveis com as mesmas senhas.

Introdução

Bem-vindo ao emocionante mundo das libélulas! 
Este guia fornece instruções para aulas de história 
natural das libélulas e donzelinhas, experiências 
práticas ao ar livre, e atividades em sala de aula.

A Minnesota Dragonfly Society inspirou a criação 
deste guia. www.mndragonfly.org.

Notas sobre direitos autorais
As incríveis fotografias e ilustrações deste guia 
curricular são protegidas por direitos autorais 
dos criadores e foram generosamente doadas 
de boa-fé. Por favor, respeite os direitos autorais 
dos fotógrafos e ilustradores utilizando apenas as 
imagens deste guia e arquivos associados para 
fins educacionais.

Terminologia:
Ao longo deste guia eu utilizo vários termos para 
me referir as libélulas e donzelinhas. Odonata é 
o nome da ordem para libélulas e donzelinhas. 
Quando eu uso os termos “Odonata”, “Odonatos” 
ou “Odes” estou me referindo às subordens de 
libélulas e donzelinhas. “Donzelinhas” refere-
se sempre apenas à subordem de donzelinhas. 
“Libélulas” inclui sempre a subordem de libélulas. 
Ocasionalmente, eu uso “libélulas” para me referir 
a ambas as subordens.

Treinamento em ciência cidadã da Minnesota Dragonfly Soci-
ety com Kurt Mead (centro). (Foto:Ami Thompson)

Libélula de perto. (Foto: Dudley Edmondson)
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para você ou para a sala de aula. Todas as regras 
da sala de aula interna podem ser aplicadas à sala 
de aula externa.

As libélulas são mais ativas em clima quente e 
ensolarado. Entretanto, sinta-se à vontade para 
levar seus alunos para fora em dias chuvosos, 
nublados ou mais frios. Eles observarão em 
primeira mão que as libélulas não são tão 
facilmente encontradas durante o tempo mais frio 
ou mais úmido, mas podem descobrir que outras 
criaturas são mais ativas sob estas condições. 
Você pode mergulhar os puçás na água para 
encontrar as ninfas em dias nublados e mesmo 
durante a chuva. Quanto mais vezes você sair, 
mais natural e eficiente se tornará!

Agradecimentos

O Serviço Florestal do USDA generosamente 
financiou a tradução deste guia para o português.
Este guia curricular não poderia ter sido criado 
sem a ajuda de muitas pessoas inteligentes e 
dedicadas.

A Kurt Mead, e a todos os membros da Minnesota 
Dragonfly Society que me inspiraram e apoiaram 
durante todo o tempo. Em particular, sou grata aos 
membros do MDS que me permitiram utilizar suas 
fotografias verdadeiramente excepcionais neste 
guia: Arne Myrabo, Mark Wheeler, Scott King, Kurt 
Mead, Curt Oien, Emily Albin, e Dan Irizarry.

Para Karen Oberhauser e Lis Young-Isebrand do 
Monarch Lab da Universidade de Minnesota, que 
lideraram o estudo de insetos na sala de aula. Seus 
materiais curriculares inspiraram essas lições sobre 
as libélulas.

Para Rick Kollath e Mark “Sparky” Stensaas da 
Kollath+Stensaas Publishing, que generosamente 
me permitiram usar as belas ilustrações de Rick 
do guia “Dragonflies of the North Woods and 
Damselflies of North Woods”, neste currículo. A 
Jon Thompson por desenhar as ilustrações para a 
libélula de papel e o desenho da ninfa emergindo 
do origami.

Mary Spivey, Jan Welsh, e Dudley Edmondson 
me deram valiosos conselhos e muito apoio. Eles 
me dissuadiram de evitar certas frentes e me 
orientaram em relação a mais de um risco. Dudley 

Materiais e Fontes:
Redes para insetos: as redes aéreas de malha fina 
(ou puçá) de grande diâmetro com cabo longo são 
as melhores para a captura de libélulas. BioQuip 
(http://www.bioquip.com/) vende um puçá para 
estudantes num preço razoável (item número 
7615NA).

As lupas manuais (item número 1129N) e os 
envelopes transparentes para amostragem de 
Odonata (item número 1130DP) também serão 
úteis para os estudantes. Ambos estão disponíveis 
no BioQuip Supply.

Guias de identificação: Dragonflies of the North 
Woods (por Kurt Mead) e Damselflies of the North 
Woods (por Bob DuBois) são publicadas em 
Minnesota pela Kollath + Stensaas Publishing. 
E elas estão disponíveis através de Adventure 
Publications (http://www.adventurepublications.
net/) ou na Amazon.

Se você vive fora do ecossistema do North 
Woods (mas ainda está no Hemisfério Ocidental), 
você pode considerar a compra de uma cópia 
de Dragonflies and Damselflies of the East or 
Dragonflies and Damselflies of the West por Dennis 
Paulson (Princeton University Press).

Manejo das salas de aula ao ar livre:
Prepare os alunos antes de ir para fora. Explique 
a atividade a ser realizada e descreva o produto 
que eles criarão (pelo qual serão qualificados), 
estabeleça parâmetros geográficos muito claros e 
ensine e demonstre as dicas de áudio e visuais que 
você dará quando quiser que os alunos retornem 

Comparando as marcações do tórax para identificar uma 
libélula. (Foto: Dudley Edmondson)
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Aproximação a uma libélula. (Foto: Dudley Edmondson)

também me permitiu usar suas incríveis fotografias.
Obrigado a todos os professores que revisaram 
as primeiras versões deste guia e participaram de 
oficinas de libélulas. Fiz muitas melhorias graças a 
suas sugestões.
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1. Coletar, Observar, Liberar

Dicas para pegar libélulas:

1. Seja astuto. Aproxime-se lentamente da libélula 
que você quer pegar depois dela ter pousado, ou 
espere pacientemente que ela voe perto de você.

2.  Comece um balanço com o puçá por trás da 
libélula, se possível, para que ela não veja seu 
puçá chegar.

3. Balance o puçá como um taco de beisebol, com 
velocidade e acompanhando a trajetória da libélula.

4. Após o balanço, mova imediatamente a 
extremidade do puçá para fechá-lo e prender os 
insetos capturados.

Removendo uma libélula da rede. (Foto: Jon Thompson)

O que você vai precisar
Livros de campo (dados)
Redes de insetos (Puçá) 
Envelopes Odonata
Brochuras de anatomia
Acesso a uma zona húmida

Habilidades e Conceitos
Registro de observações
Uso de ferramentas
Comunicação
Formulação da pergunta
Reconhecer padrões
Estrutura e função

Os alunos pegam, examinam, registram observações e soltam libélulas e donzelinhas.

Raramente 
conseguimos 
enxergar bem as 
libélulas porque 
elas estão 
constantemente 
em movimento. 
A melhor maneira 
de conhecê-las 
é através de 
uma observação 
atenta.
observación 
cercana.de 
cerca.

5.Não se preocupe se há muitos movimentos de 
balanço falhados, isso faz parte da diversão!

Para remover com segurança uma libélula 
capturada com o puçá, deslize uma mão para 
dentro do pano enquanto a outra segura o puçá 
com firmeza. Pegue o inseto dobrando gentilmente 
suas asas por baixo e dobre-as sobre seu corpo. 
Tenha cuidado para não vincar as asas.

Uma vez que você tenha uma libélula segurada 
firmemente pelas asas, remova lentamente a 
libélula do pano. Cuidado com quaisquer pernas 
ou peças bucais que possam estar presas na rede.

Para soltar o inseto, quando pronto, coloque suas 
pernas suavemente sobre uma planta e solte-o.

As libélulas têm mandíbulas que mastigam os 
insetos que elas capturam. Eles não têm partes da 
boca perfurantes como outros insetos que picam 
e  podem picar. As mandíbulas de Odonata são 
geralmente muito pequenas para ferir as pessoas 
e só tentarão morder um humano se um dedo 
for colocado em sua boca. Algumas das libélulas 
maiores (Aeshnidae) podem coçar com a boca, 
mas a maioria simplesmente dá um leve beliscão.

As libélulas podem ser temporariamente colocadas 
em envelopes plásticos transparentes para 
observação. Isto funciona particularmente bem 
com os donzelinhas, pois são muito pequenas. No 
envelope, eles podem ser observados de perto 
sem que os dedos se intrometam no caminho.

As libélulas têm uma anatomia fascinante. 
Como todos os insetos, elas têm cabeça, tórax, 
abdômen, seis pernas e quatro asas. Veja as 
seguintes fichas de trabalho para mais detalhes 
sobre sua anatomia.

As libélulas são mais ativas em clima ensolarado 
e quente durante o verão. Entretanto, a primavera 
e o outono podem ser bons momentos para esta 
atividade. Um bom exercício seria comparar as 
diferentes espécies encontradas em diferentes 
épocas do ano.
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Nota de precaução: Enquanto Odonatas não picam 
ou mordem, outros insetos podem fazê-lo. Se os 
estudantes pegarem uma abelha, vespa ou outro 
inseto picador, eles devem soltá-la silenciosamente, 
simplesmente deixando a rede se abrir para cima. 
Se o inseto infrator não voar sozinho, um abanão 
suave do puçá para virá-lo fará o truque.

Atividade: Coletar, Observar, Liberar

1. Introduzir a atividade de sair para pegar libélulas 
e donzelinhas a fim de observá-las. Explique 
que esta atividade é sobre realizar um exame à 
anatomia das libélulas, registrando observações 
próximas e cuidadosas destes insetos. 

2. Usando uma grande libélula feita de papel, 
demonstre como segurar o inseto com segurança. 
Permita que os estudantes pratiquem em suas 
próprias versões de papel (ver atividade 2). 
Explique que Odonata não pica ou morde, mas os 
grandes podem beliscar.

3. Demonstre uma boa técnica com o puçá, 
conforme descrito acima. Lembre aos estudantes 
para se certificarem de que não haja outros 
estudantes por perto antes de praticarem seu 
swing/movimento com o puçá. 

4. Finalmente, explique que todas as regras de 
dentro da sala interna também se aplicam à sala de 
aula externa.

5. Divida os estudantes em grupos, dependendo do 
número de puçás que você tiver. Distribua puçás, 
envelopes e cadernos de campo.

6. Leve seus alunos para uma área próxima à 
água (um riacho, lago, pântano, rio, poço, etc). As 
libélulas estarão ao longo das margens e talvez 
voando nos campos ou florestas adjacentes. Eles 
também costumam voar em clareiras verdes ou 
campos esportivos. Defina claramente para seus 
alunos onde eles podem ir (e onde não podem) 
e como eles saberão quando voltar com você 
(campainha, apito, grito, etc.).

7. Leve-os para fazer a atividade! Caminhe e 
observe suas técnicas de coleta, dando sugestões 
se necessário. Faça perguntas aos grupos: quantas 
asas eles tem? todas as asas têm a mesma forma? 
como descreveriam as cores e padrões? quantas 
pernas tem uma libélula? para que servem as 

pernas? todos os Odonata são iguais? quais são 
algumas diferenças? Incentive-os a fazer esboços 
em seus cadernos de campo.

8. Se as libélulas não forem abundantes ou se 
alguém pegar algo único, você pode colocá-la 
em um envelope de plástico transparente para 
Odonata e mostrá-lo aos outros grupos.

9. Volte para a sala de aula e liste as observações 
anatômicas no quadro. Permitir que grupos ou 
indivíduos relatem, cada um acrescentando 
apenas suas novas observações que ainda 
não estejam na lista de classes. À medida que 
as observações se acumulam, informar aos 
estudantes os nomes anatômicos cientificamente 
corretos. Faça também uma lista das perguntas 
que os estudantes criaram enquanto observavam. 
Mantenha esta lista como referência futura; você 
poderá descobrir respostas a estas perguntas 
durante atividades futuras.

Se o tempo permitir, pergunte sobre qualquer outra 
observação que os estudantes possam ter feito. 
Onde as libélulas eram mais fáceis de pegar? onde 
foram mais difíceis de pegar? por quê? e se todas 
elas tinham a mesma aparência?

10. Distribua os folhetos de anatomia da libélula 
e dos donzelinhas. Ou distribuir as folhas de 
trabalho de anatomia e permitir que os alunos as 
preencham sozinhos, em grupos ou como tarefa. 
Ajude conforme necessário, se você não tiver 
coberto todas as respostas durante a compilação 
de sua lista de observação de classe.

Dois níveis de folhas de trabalho e folhetos de 
libélulas são fornecidos abaixo. Escolha a versão 
que melhor se adapta às necessidades de sua 
classe.
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Folheto sobre a anatomia de uma Donzelinha (Zygoptera)

Nome __________________________________________      Data __________________

Asa anterior

Asa Posterior

Tórax Olhos

Frons

Segmentos 
abdominais

Fêmur
Tíbia

Tarsos
Espinhos das 
pernas

Face

Oceli

Olho com-
posto

Antena

Frons

Labro

Mandíbulas 
Ilustrações de Rick Kollat   de 
Damselflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing
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Anatomia de uma Donzelinha - Planilha
Nome __________________________________________      Data__________________

Ilustrações de Rick Kollat   de 
Damselflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing
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Folheto sobre a anatomia de uma Libélula (Anisoptera)

Nome __________________________________________      Data __________________

linha de contato

Asa anterior

Asa Posterior

Tórax
Olho

Frons

Segmentos 
abdominais

Espinhos das 
pernas

Face

Ilustrações de Rick Kollat   de 
Damselflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing

Olho com-
postoAntena

Frons

LabroMandibulas

Labio

Sutura 

Pernas 
(seis)
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Anatomia de uma Libélula - Planilha
Nome__________________________________________      Data __________________

Ilustrações de Rick Kollat   de 
Damselflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing

Jaws
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Folheto de anatomia básica da libélula
Nome __________________________________________     Data__________________

Asas

Tórax

Cabeça

Abdomen

Ilustrações de Rick Kollat   de 
Damselflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing

OlhosAntena

Boca

Pernas
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Anatomia Básica da Libélula - Planilha
Nome __________________________________________      Encontro__________________

Ilustrações de Rick Kollat   de 
Damselflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing
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As libélulas e 
as donzelinhas 
podem ser 
facilmente pegas, 
examinadas e 
liberadas sem 
causar danos 
se manuseadas 
corretamente.

Há duas maneiras 
de segurar uma 
libélula:

1. Segure ambas as asas acima do tórax. Segure 
as asas para cima e juntas entre o polegar e o 
indicador, de baixo para cima.

As libélulas tentarão bater as asas à medida que 
você as segura; será como a vibração de um 
telefone celular. Basta segurá-la firmemente: você 
não está machucando o inseto quando o segura 
desta maneira.

Esta é uma excelente maneira para os estudantes 
segurarem uma libélula maior, se tiverem medo de 
serem beliscados pelas peças bucais.

As asas dos donzelinhas podem ser delicadas. 
Se você segurar por um tempo pelas asas, seja 
gentil ao soltar sua mão, pois as asas deles podem 
grudar em seus dedos. 

2. A segunda maneira de segurar uma 
libélula é pelas pernas.

Segure as pernas entre seu polegar 
e seu indicador. Segure todo o 
comprimento das pernas apertadas 
ao longo do tórax; não apenas as 
extremidades distais das pernas. 
Certifique-se de segurar pelo menos 
três pernas, ou o inseto pode voar e 
deixar uma perna na sua mão!

Esta é uma excelente maneira de 
segurar um Odonato se você quiser dar 
uma boa olhada nas asas.

2. Libélula no papel 

Segurando uma libélula pelas 
asas (Foto: Jon Thompson)

Segurando uma libélula pelas pernas 
(Foto: Jon Thompson)

Pratique com segurança segurando libélulas de papel.

O que você vai precisar:
Tesoura
Libélula de Papel

Habilidades e Conceitos
impactos humanos
Sistemas e modelos
Comunicação
Fazer perguntas
estrutura e função

Ao segurar uma libélula pelas pernas, as partes 
da boca ficarão acima de seu dedo indicador. 
As libélulas expressarão seu desagrado por 
serem capturadas mordendo seu dedo com suas 
mandíbulas. Todas as libélulas, exceto a maior, só 
podem dar uma leve picada, não vão arranhar você.

Atividade: Prática das libélulas no papel

1. Entregue a folha com as libélulas artesanais de 
papel. Escolha a versão básica ou mais complicada.

2. Os estudantes devem cortar a libélula de papel 
como indicado na apostila.

3. Eles podem então seguir as instruções dobráveis 
para construir a libélula artesanal de papel. Forneça 
um exemplo completo para que eles percebem a 
técnica e a solução de problemas.

4. Quando a libélula de papel estiver pronta, use-a 
para praticar as duas técnicas de manuseio das 
libélulas. 

5. À medida que os estudantes se preparam para 
dobrar a libélula, permita que eles se ajudem 
mutuamente explicando as instruções em diferentes 
palavras ou demonstrando os diferentes tipos de 
dobras.
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Libélula de papel básica

xx

Instruções:
1. Corte a libélula de papel ao redor da linha tracejada.
2. Dobre a linha pontilhada das pernas para baixo em uma dobra de vale para que os “X” se toquem.
3. Dobre a linha pontilhada na frente das asas em uma dobra de montanha.
4. Use estas dobras para colocar as asas em cima das pernas, combinando com as marcas “X”.
5. Dobre a libélula no sentido longitudinal, da cabeça à cauda, sobre a linha média com uma dobra de montanha, 
empurrando as asas para baixo.
6. Enquanto segura as pernas, pressione as asas para cima e dobre-as suavemente em direção ao corpo de 
modo que elas se mantenham para fora.

Dobras de montanha
(dobras apontam para 
cima)

Dobras de vale
(as dobras apontam para 
baixo) 

#
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x
x

Shortcut  Line

Z
Z

Libélula de Papel 

Instruções:
1. Corte a libélula de papel ao redor da linha tracejada.
2. Dobre as duas linhas tracejadas curtas no pescoço e 
no peito em dobras de vale.
3. Dobre as duas pequenas linhas pontilhadas 
no pescoço e no peito em dobras de montanha 
correspondentes.
4. Usando essas dobras, coloque as asas em cima das 
pernas, encontrando as marcas “X”.
5. Em seguida, incline a cabeça para trás para encontrar 
o peito, encontrando as marcas “Z”.
6. Dobre todas as dobras de montanha e vale na cauda.
7. Começando logo atrás das asas, trabalhando em 
direção à ponta da cauda,   use as pregas para dobrar 
os segmentos da cauda para se encontrarem. Cada 
segmento se encaixa sob o que está na frente dele.
8. Dobre a libélula inteira, da cabeça à cauda,   ao longo 
da linha pontilhada do longo vinco da montanha, 
empurrando as asas para baixo. Essa dobra manterá a 
cabeça, as pernas e a cauda no lugar.
9. Enquanto mantém as pernas juntas, pressione as 
asas para cima e dobre-as suavemente no corpo para 
que fiquem para fora.

Dobras de montanha
(dobras apontam para 
cima)

Dobras de vale
(as dobras apontam 
para baixo) 
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As 
libélulas e os 
donzelinhas 
pertencem à 
ordem Odonata. 
As libélulas estão 
na subordem 
Anisoptera; o que 
significa “asas 
desiguais”. As 
asas dianteiras das 
libélulas têm uma 
forma diferente 
das asas traseiras. 
Os donzelinhas 

estão na subordem Zygoptera; o que significa “asas 
iguais”. Todas as quatro asas dos cavalos-do-diabo 
têm a mesma forma.

As diferenças entre as duas subordens incluem:
1. Olhos: os olhos das libélulas quase sempre se 
tocam (exceto na família Gomphidae). Os olhos dos 
donzelinhas são sempre bem separados por uma 
distância que excede a largura de um de seus olhos.
2. Asas: as asas das libélulas sempre ficam retas e 
niveladas quando empoleiradas/paradas, como um 
avião. As asas dos donzelinhas são mantidas de 
costas ou para fora em um leve ângulo.
3. Corpos: Os corpos das libélulas são robustos e 
carnudos, enquanto os corpos dos donzelinhas são 
finos e pequenos.
4. Voo: As libélulas têm um voo forte e proposital. Os 
donzelinhas são mais erráticas e desordeiras.

Note que o tamanho não é uma diferença 
determinante; existem os grandes donzelinhas e as 
pequenas libélulas (embora as libélulas 
tendam a ser maiores).

Atividade: Qual Odonato você é?
1. Dividir os alunos em pequenos 
grupos e distribuir uma pilha de fotos 
de libélulas e donzelinhas. Você pode 
coletar suas próprias fotos ou baixá-las 
de www.amidragonfly.com (um PDF de 
“Fotos de Odonatos” está disponível 
na seção de recursos). Peça aos 
alunos que organizem as fotos em 
diferentes grupos, de acordo com as 

3. Dragoes vs. Donzelas

Os olhos da libélula se tocam (exceto na 
família Gomphidae).(Foto: Mark Wheeler)

A maior parte das 
Donzelinhas seguram suas 
asas dobradas sobre suas 
costas. Foto: Mark Wheeler)

Descubra as diferenças entre libélulas (dragões) e donzelinhas (donzelas)

O que você vai precisar
Redes(Puçá)
Lupas de mão
Envelopes Odonata
Caderno de campo
Acesso a uma zona húmida

Habilidades e Conceitos
Registro de observações
Usar ferramentas
Comunicação
Fazer perguntas
Padrões
Estrutura e função

características que eles escolherem.

2. Uma vez que tenham completado seus trabalhos 
de casa, peça aos grupos que compartilhem os 
critérios usados para agrupar as fotos de Odonata. 
Anote-os no quadro. Se um grupo compartilha uma 
característica que é usada para diferenciar libélulas 
e donzelinhas (olhos que tocam ou não, orientação 
das asas ou tipo de corpo), coloque uma estrela ao 
seu lado.

3. Diga aos estudantes que eles irão comparar e 
contrastar libélulas e cavalos-do-diabo fora de sala. 
Uma vez que eles já descobriram algumas das 
diferenças entre eles, eles irão para fora para saber 
mais.

4. Preparar os estudantes para ir para fora. Eles 
precisarão trazer puçás, lupas de mão e seus 
cadernos de anotações de campo. Usando os 
critérios já descobertos, eles devem ser capazes 
de distinguir libélulas e donzelinhas. Durante esta 
observação externa, eles devem anotar todas as 
diferenças, incluindo estilos de voo, e gravar notas 
em seus cadernos de campo.
 
5. De volta à sala de aula, compile uma lista de 
todas as diferenças observadas e reduza às 
principais diferenças mencionadas acima. Facilite a 
discussão sobre quais diferenças são melhores para 
diferenciar as subordens. Incentive a discussão e a 
argumentação com base em observações.
qué diferencias son mejores para diferenciar 
entre los subordenes. Fomentar la discusión y  
argumentación basados en observaciones. 
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A maioria dos 
Odonatos são fáceis 
de identificar ao 
nível de família, 
gênero e espécie e 
têm nomes comuns 
que descrevem 
sua morfologia, 
comportamento ou 
habitat. 

O truque para 
identificar as libélulas 
é prestar muita 
atenção aos detalhes.

A diferença entre duas espécies pode ser uma 
linha sólida de cor ao longo do abdômen ou uma 
linha pontilhada, pernas amarelas ou pernas 
pretas, ou a presença ou ausência de veias de 
asas coloridas. As libélulas macho são muitas 
vezes mais fáceis de identificar do que as fêmeas 
devido a suas marcas mais brilhantes.

Todas estas características são facilmente 
observáveis, mas você precisa saber para procurá-
las. Os guias de identificação são excelentes para 
indicar o que procurar.

Os estudantes serão capazes de identificar todos 
os Odonata que pegarem em pelo menos até o 
nível de família (ver atividade 5, “Odo à Família”). 
Os estudantes mais velhos podem aprender a usar 
uma lente de mão para observar as formas das 
partes reprodutivas das libélulas tanto masculinas 
quanto femininas. Isto lhes permitirá identificar 
Odonata até o nível de espécie.

As habilidades de classificar, agrupar e observar 
libélulas e donzelinhas são muito mais importantes 
do que se tornar um especialista em identificação. 
Se você identificar mal ou não conseguir identificar 
até o nível da espécie, não é nada para perder o 
sono; o processo em si é uma valiosa experiência 
de aprendizado.

4. Quem é quem? 

A libélula Halloween Pennant é fácil de identificar 
com suas vibrantes asas laranja e marrom. (Foto: 
Mark Wheeler)

A identificação dos Odonatos não é difícil, mas requer atenção aos detalhes e observação atenta.

Atividade 1: Quais são as mesmas?

1. Distribua a folha de trabalho do jogo 
correspondente. Tire fotocópias das duas 
seguintes páginas da folha de trabalho de 8,5 x 
11 polegadas (215,9 x 279,4 mm) uma do lado da 
outra, em uma página de 11 x 17 polegadas (279,4 
x 431,8 mm) se possível. Esta é uma versão dos 
jogos de comparação comumente encontrados 
nos livros de atividades. Pode ser um pouco mais 
difícil do que essas, mas isso faz parte do objetivo 
da atividade; o que parece difícil no início se torna 
fácil uma vez que você sabe o que procurar. 

Nota: As imagens das libélulas não são 
representativas de espécies específicas de 
libélulas, apenas demonstrativas de variações 
comuns.

2. Permita que os estudantes trabalhem de forma 
independente no início, registrando as diferenças 
que encontram entre as imagens das libélulas 
enquanto buscam as duas que são exatamente 
iguais.

3. Após um pouco de tempo, se ainda estiverem 
procurando, permita que os estudantes trabalhem 
juntos em grupos para descobrir quais são os dois 
desenhos de libélulas que são iguais.

O que você vai precisar
Brochuras
Giz de cera / marcadores
Fotos de libélulas

Habilidades e Conceitos
Registro de observações
Classificar e agrupar
Comunicação
Fazer perguntas
Reconhecer padrões
Estrutura e função
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4. Depois que a maioria ou todos os grupos 
tiverem descoberto a resposta, confirme a resposta 
correta para toda a classe. Revise as diferenças 
que eles observaram.

5. Discuta quais diferenças foram fáceis de 
encontrar e quais foram mais difíceis. À primeira 
vista, todas as libélulas tinham a mesma 
aparência? Todas elas parecem iguais agora? 
Agora que eles sabem o que procurar, as 
diferenças devem ser óbvias.

6. Explique que as habilidades que eles usaram na 
atividade de correspondência (observação próxima 
e comparação) são as mesmas habilidades que 
os cientistas usam quando estão identificando 
Odonata.
 
Atividade 2: Qual é o seu nome?

1. Mostre fotos do projeto de libélulas (Veja o 
“Ode Name Game PDF” da seção de recursos 
em www.amidragonfly.com) um de cada vez 
para que todos os estudantes possam ver. Para 
cada foto, peça aos estudantes para levantarem 
a mão e compartilharem um nome inventado 
para o Odonato baseado em algo que eles 
possam observar na foto (morfologia, habitat, 
comportamento). Peça aos estudantes para 
explicar o raciocínio por trás de seus nomes 
sugeridos.

2. Em seguida, revele o verdadeiro nome comum 
para cada foto. Algum dos nomes adivinhados 
estavam corretos? Discuta de onde eles acham 
que veio a inspiração para o nome comum.

3. Distribua a folha de trabalho “Qual é o seu 
nome?”. Os alunos devem colorir o corpo da 
libélula, desenhar seu habitat no fundo e dar-lhe 
um nome. Esta atividade poderia ser expandida 
para uma tarefa de escrita criativa descritiva maior, 
se você desejar.

Observe as pernas amarelas/marrons claras 
neste meadowhawk feminino de outono. Outros 
meadowhawks semelhantes têm pernas pretas.
(Foto: Emily Albin)

Esta fêmea de gavião rubi tem pernas pretas. Ele 
também tem triângulos pretos bastante grandes em 
seu abdômen e nenhuma marca em seu tórax. (Foto: 
Emily Albin)
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Instruções: Descubra quais são as duas libélulas exatamente iguais e explique o que é difer-
ente das outras.

Quais são iguais?
Nome __________________________________________      Data __________________

#1 O que é diferente?

#2,  O que é diferente?

#4,  O que é diferente?

#3,  O que é diferente?
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Nome __________________________________________              Data __________________   

#5,  O que é diferente?

#6,  O que é diferente?

#8, O que é diferente? 

#7,  O que é diferente?



20

Instruções: Descubra quais são as duas libélulas exatamente iguais e explique o que é difer-
ente das outras.

Quais são iguais? RESPOSTAS
Nome __________________________________________      Data __________________

#1,  O que é diferente?

Os olhos estão em contato na 
parte dorsal da cabeça e são 
pequenos.

(Na família Gomphidae a os 
olhos não estão em contato)

#2,  O que é diferente?

Este indivíduo tem um par-
ceiro, o #8

#4,  O que é diferente?

O abdômen tem linhas pretas.

(Padrões ou cores no tórax ou no 
abdome costumam ser uma chave 
importante para a identificação.)

#3,  O que é diferente?

As asas têm manchas 
cinzentas.
(Asas coloridas ou 
com padrões são bons 
marcadores a serem 
usados para para 
identificação).
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Nome__________________________________________                Encontro__________________   

# 5, que é diferente?

As veias na borda da asa 
anterior são mais escuras.

(A cor das veias das asas pode 
ser importante na
identificação).

#6, O que é diferente?

O abdômen tem pequeno 
triângulos 
(Os padrões ou cores no tórax 
ou o abdômen são muitas 
vezes uma pista importante na 
identificação).

# 8, O que é diferente?

Este é um dos pares combina-
dos.
Corresponde ao número 2.

# 7, O que é diferente?

As pernas são pretas.
(A cor da perna pode s
er
ser uma importante pista de 
identificação, particularmente
com meadowhawks).
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Instruções: Desenhe e pinte esta libélula usando uma paletae padrão de cor. Desenhe seu 
habitat no fundo. Você mora perto de um pequeno lago, um riacho rápido ou outro lugar? 
Como sua coloração o ajuda a se adaptar ao seu habitat? Qual é o nome da sua libélula?

Qual é o seu nome?                 

Nome __________________________________________      Encontro ______________

Nome da libélula:

Habitat:

Adaptações:
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Os nomes comuns dos odonatos são úteis para 
a América do Norte porque foram padronizados, 
descrevendo facilmente o comportamento, a cor 
ou o habitat de uma espécie. Então, felizmente, 
eles são fáceis de aprender. Eu uso nomes comuns 
neste guia, mas fique à vontade para ensinar os 
nomes latinos se você não reside na América do 
Norte ou se você quiser dar a seus alunos um 
desafio extra.

Esta lição descreve as seis famílias de libélulas 
(Anisoptera) que residem na região meio-oeste dos 
Estados Unidos: Aeshnidae (darners), Gomphidae 
(clubtails), Cordulegastridae (spiketails), 
Macromiidae (cruiser), Corduliidae (esmeraldas) 
e Libellulidae (skimmers). No entanto, você pode 
encontrar outras famílias de libélulas se viver em 
outro lugar do mundo. Por exemplo, se você vive 
no sudeste ou oeste dos Estados Unidos, você 
também pode encontrar os Petaluridae (petaltails). 
Como os gomphidae, as petaluridéos também têm 
olhos que não se tocam.

Procure um guia de campo para libélulas em sua 
área para descobrir quais famílias seus alunos 
podem encontrar. No início da maioria dos guias 

As seis famílias de libélulas em destaque do canto superior esquerdo para a direita: 
Aeshinidae (Foto: Kurt Mead), Gomphidae (Foto: Arne Myrabo), Cordulegastridae(Foto: Kurt 
Mead), Macromiidae (Foto: Dan Irizzary), Corduliidae (Foto: Arne Myrabo ), Libellulidae (Foto: 
Mark Wheeler).

O que você vai precisar
Brochuras
Redes (Pucá)
Lupas de mão
Guias de identificação
Acesso a uma zona húmi-
da

Habilidades e Conceitos
Fazer perguntas
Registro de observações
Estrutura e função
Classificar e agrupar
Adaptação
Comunicação
Fazendo pesquisa
Usando matemática
Padrões
Quantidade

5. Ode à Família
Os grupos familiares de libélulas e donzelinhas são fáceis de identificar.

de campo para libélulas há uma chave dicotômica 
especializada para determinar as famílias de 
libélulas para a área geográfica de foco. Você 
pode usar essa chave para adequar esta lição às 
suas necessidades.
 
As famílias de libélulas nesta lição são descritas 
em detalhes em Dragonflies of the North Woods, 
mas aqui está um resumo simples:
1. Os Aeshnídeos (darners) são bastante grandes 
e têm olhos que se conectam, formando uma linha 
no centro do rosto.
2. Os Gomphideos (clubtails) são as únicas 
libélulas com olhos que não se tocam (na parte 
superior do meio-oeste dos Estados Unidos, sua 
área pode ser diferente).
3. Cordulegastridos (spiketails) têm olhos que se 
tocam apenas em um ponto muito pequeno em 
sua cabeça.
4. Os Macromídeos (cruisers) têm uma única faixa 
amarela no tórax.
5. Os Cordulídeos (emerals) têm um anel estreito, 
às vezes incompleto, amarelo ou branco no 
abdômen, atrás das asas.
6.A família Libellulidae (skimmers) captura todos 
aqueles que não se encaixam com os outros. Os 
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Os três 
apresentavam 
famílias de 
donzelinhas de 
cima para baixo: 
Asas largas (Foto: 
Arne Myrabo), 
Asas abertas 
(Foto: Mark 
Wheeler), Moscas 
da lagoa (Foto: 
Mark Wheeler).

skimmers freqüentemente têm asas pintadas e 
corpos de cores vivas.

E há três famílias diferentes de donzelinhas (na 
região Centro-Oeste superior dos EE. UU.) Sua 
área pode ser diferente: Calopterygidae (Broad-
wings), Lestidae (spreadwings) e Coenagrionidae 
(Pond flies). As famílias são descritas em detalhes 
em Damselflies of the North Woods, mas aqui está 
um resumo simples:

1. Calopterygidae (Broad-wings): asas muito 
grandes e muitas vezes pretas, marrons ou 
vermelhas.
2. Lestidae (spreadwings): em repouso, suas asas 
são mantidas em um ângulo de cerca de 45 graus 
em relação ao corpo, não mantidas juntas como 
nas outras famílias de donzelinhas.
3. Coenagrionidae (Pond-flies): as asas são 
pequenas, a maioria claras, e são mantidas juntas 
acima do corpo (esta é a maior família).

Não se preocupe muito com a exatidão das 
identificações de seus alunos nesta lição. As 
habilidades que eles estão desenvolvendo neste 

exercício são 
a observações 
detalhadas, 
coleta e análise 
de dados. Eles 
ainda atingirão 
os objetivos de 
aprendizado, 
mesmo se 
identificarem 
mal as famílias. 
Incentive-os a 
dar o melhor 
de si, mas não 

deixe que o medo de que sua identificação seja 
incorreta os impeça de ter a experiência completa 
da lição.

Atividade: Identificando as Famílias de Libélulas e 
donzelinhas

1. Apresente a atividade de identificação de Odonata 
a nível de família com fotos (ver o PDF “Ode Families” 
disponível online em www.amidragonfly.com). 
Explique as principais diferenças entre as famílias 
e distribua e reveja a chave dicotômica a nível de 
família. Você pode precisar obter fotos adicionais e/
ou editar a chave para representar as famílias das 
libélulas e dos donzelinhas presentes em sua área 
geográfica. Os guias de identificação locais são um 
excelente recurso para isso.

2. Divida os alunos em grupos de acordo com o 
número de redes que você possui. Entregue as 
folhas de dados, redes e guias de identificação, se 
disponíveis.

3. Antes de começarem a prender insetos, instrua os 
alunos a registrarem informações ambientais atuais 
em seu caderno de campo: data e hora, o clima e 
uma descrição da localidade. Assim que começarem 
a coletar, eles devem registrar quantos indivíduos 
pegaram de cada família de odonatos.

4. Enquanto eles estão presos, caminhe por aí e 
ajude os estudantes conforme necessário. Lembre-
os de que eles estão apenas identificando cada 
indivíduo no nível de família, e não o gênero ou 
espécie. Incentive-os a registrar perguntas ou 
desafios em seus cadernos ou folhas de dados de 
campo.

5. Na sala de aula, calcule e faça um gráfico de 
quantos indivíduos de cada família a classe inteira 
coletou. É provável que só sejam encontrados 
membros de duas ou três famílias. Facilite 
uma discussão sobre porque eles acham que 
encontraram esses números (por exemplo, habitat, 
época do ano, comunidade familiar, etc.).

6. Discuta quaisquer desafio ou pergunta que 
os estudantes levantem. Potencialmente atribua 
respostas de pesquisa a estas perguntas como lição 
de casa.

Extensão: faça isso durante o outono e a primavera, 
e depois compare os diferentes tipos de famílias e 
volumes de indivíduos encontrados.
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Chave dicotômica da família Odonata        (para o Upper Midwest EEUU)

Nome_____________________________________ Encontro ______________
Libélula (Anisoptera) ou donzelinha (Zygoptera)

A donzelinha tem asas grandes e 
coloridas?

sim não

Família Calopterygidae
Broad-Winged

As asas são mantidas em 
um ângulo de 45 graus em 
relação ao corpo?

Família Lestidae
Spreadwings

Família 
Coenagrionidae

Pond Damsel

Os olhos da libélula se tocam?

Família Gomphidae  
Clubtails

Os olhos mal se tocam em 
um ponto muito pequeno?

Família Cordulegastridae
Spiketails

Há uma única faixa amarela 
no peito?

Família 
Macromiidae

Cruisers

Os olhos estão em contato, 
fazendo uma
linha no meio do rosto?

Família Aeshnidae
Darners

Existe um anel estreito, às 
vezes incompleto, branco ou 
amarelo no abdômen atrás 
das asas?

Família Libellulidae
Skimmers

Família Cordulidae 
Emeralds

sim não

não sim

sim não

sim não

sim

não

sim não
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Ficha informativa Famílias Odonata                 

Nome _______________________________________ Encontro______________

A família de Odonata Frequência de captura
Escreva o nome da família aqui

Famílias de libélulas (Anisoptera)

Famílias de donzelinhas (Zygoptera)

Observações Ambientais
Data e hora:

Notas sobre o clima: Descrição do local:
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será o habitat. Esta atividade é baseada com 
permissão em uma outra atividade desenvolvida 
pelo Monarch Lab da Universidade de Minnesota.
Para medir quantitativamente a diversidade, os 
estudantes registrarão o número total de espécies 
de Odonata capturadas e o número de indivíduos 
capturados de cada espécie. A diversidade pode ser 
calculada usando o índice Simpson:

Não se deixe intimidar por esta equação. O índice 
de Simpson é bastante simples, e os ecologistas 
realmente o utilizam para quantificar a diversidade. 
Quanto maior o número do índice Simpson (D), maior a 
diversidade.

Decomposição da equação:
D = diversidade
S = número total de espécies
i = número de indivíduos de uma espécie
P = proporção de indivíduos de uma espécie; para 
cada espécie, i é dividido pelo número total de 
indivíduos
Σ = um épsilon grego, que significa “soma”.

Os odonatos 
são organismos 
bioindicadores 
fantásticos. Isto 
significa que os 
tipos e a variedade 
de libélulas e 
de donzelinhas 
encontradas em uma 
área podem contar 
aos cientistas sobre 
a saúde ecológica 
daquele habitat. Uma 
maior diversidade 
de libélulas está 
associada a habitats 
mais saudáveis.

A presença de uma 
única espécie de 
libélula pode indicar 
uma boa qualidade 
da água. Algumas 
espécies só podem 
viver em condições 

de alta qualidade da água. No entanto, com mais 
frequência é demonstrado que um habitat saudável 
pode hospedar uma grande variedade de odonatos.

As libélulas são excelentes para refletir a qualidade 
do habitat porque seus ciclos de vida exigem 
que elas vivam debaixo d’água como ninfas e 
no ar como adultos. Os poluentes e sedimentos 
que permeiam os corpos de água podem afetar 
negativamente o desenvolvimento da ninfa 
aquática das libélulas. Depois de transformados 
em adultos aéreos, os odonatos precisam de um 
ecossistema terrestre saudável para sustentá-los. 
Como predadoras, as libélulas precisam de todos os 
níveis tróficos abaixo delas para serem saudáveis, 
incluindo o solo, as plantas e os insetos menores. 
Portanto, a presença de uma variedade de espécies 
de libélulas pode indicar um ecossistema saudável e 
funcional.

Para esta atividade, a saúde do habitat de sua 
escola será medida olhando para a diversidade 
de Odonata: quanto mais diversa, mais saudável 

D
1

S
S

P2
ii = 1

=

Libélulas  da família Gomphidae são a “truta” do mundo 
Odonata, exigindo condições de água cristalina para 
sobreviver. (Foto: Arne Myrabo)

O que você vai precisar
Brochuras
Redes (Puçá)
Lupas de mão
Guias de identificação
Calculadoras
Acesso a uma zona 
húmida

Habilidades e Conceitos
Fazer perguntas
Registro de observações
Explicações
impactos humanos
Estrutura e função
Classificar e agrupar
Adaptação
Comunicação
Pesquisa
Esar matemática
Analisar dados
padrões
Escala y cantidad

6. Diversidade
A diversidade dos odonatos é medida matematicamente usando dados coletados pelos alunos.
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Enquanto clubtails como este indicam boa qualidade 
da água, uma alta diversidade de Odonata em um 
local também pode indicar um ecossistema aquático 
saudável. (Foto: Scott King)

Passos para resolver a equação:
1. Colete dados no campo: capturar odonatos, 
e manter registro do número de indivíduos e 
espécies (ver folheto # 1).

2. Calcule o denominador usando a tabela e as 
instruções (ver folheto # 2). Este número representa 
a probabilidade de que dois odonatos amostrados 
aleatoriamente sejam da mesma espécie. 
Queremos quantificar o oposto desta “igualdade” 
porque queremos realmente medir a diversidade.

3. Portanto, calculamos o inverso para obter D (ver 
folheto # 2). Um valor mais alto para D indica uma 
maior diversidade. O valor mais alto que D pode 
ser é igual a S (o número de espécies). Portanto, se 
sua classe encontra cinco espécies de Odonata, 
então D não pode ser maior do que cinco. Em 
outras palavras, cinco seria o máximo valor de 
diversidade possível nesse cenário.

Se você faz amostra de múltiplas áreas ou amostra 
em diferentes épocas do ano, você pode comparar 
e contrastar seus resultados.

Note que esta equação calcula a diversidade de 
espécies, que muitas vezes é confundida com a 
riqueza de espécies. A riqueza de espécies é o 
número de espécies encontradas em uma área 
(que é o mesmo que S na equação). Imagine que 

dois grupos de estudantes examinam duas lagoas 
diferentes e cada grupo coleta quatro espécies 
diferentes. Estas lagoas têm a mesma riqueza 
de espécies (4). Entretanto, o grupo A coletou 
25 Hagen’s Bluets (Enallagma hageni), 25 Green 
Darners (Anax junius), 25 Twelve-spotted skimmers 
(Libellula pulchella) e 25 Eastern forktails (Ischnura 
verticalis). O Grupo B coletou 87 Enallagma 
hageni, 2 Anax junius, 6 Libellula pulchella e 5 
Ischnura verticalis. Qual lago é mais diversificado? 
Você poderia resolver isto usando a equação de 
Simpson. (Resposta: o lago do grupo A!)
 
Atividade: Calculando a Diversidade

1. Pergunte a seus alunos se eles acham que a 
área natural que sua classe visita é ‘saudável’. 
Eles devem explicar por que sim ou por que não. 
Faça um gráfico no quadro registrando suas 
provas declaradas do que o torna ‘saudável’ 
ou ‘insalubre’. Pergunte como esses fatores 
poderiam ser medidos. Introduza algumas das 
muitas maneiras pelas quais os cientistas medem 
a qualidade do habitat ou a saúde (oxigênio 
dissolvido na água, sedimentação, poluição 
química, temperatura, plantas e animais presentes 
ou ausentes, etc.).

2. Introduza a atividade de captura e identificação 
de libélulas e donzelinhas para medir a diversidade 
de Odonata como um indicador da qualidade 
do habitat. Revise porque e como a diversidade 
de Odonata reflete a saúde do habitat, como 
explicado acima.

3. Apresente os guias de identificação a seus 
alunos. Eles devem estar familiarizados com a 
identificação a nível familiar (Atividade 5). Hoje 
eles tentarão determinar o gênero e as espécies 
das libélulas que capturam. Introduza ferramentas 
importantes fornecidas pelos guias de identificação 
das libélulas, tais como: gráficos de época do ano, 
descrições de habitat, notas comuns e marcas 
de campo especiais. Se ainda não observaram 
as diferenças entre machos e fêmeas, ressalte 
que sua aparência pode ser muito diferente, e 
apresente este fato em classe utilizando páginas 
de um guia de identificação como exemplos.
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4. Instruir os estudantes a fazerem seus melhores 
palpites para a identificação das espécies. Se 
tiverem alguma dúvida, desacordo ou confusão, 
estas devem ser anotadas em seu caderno de 
campo. Enfatize que eles devem ser coerentes 
com suas identificações. Se eles são apresentados 
repetidamente com as mesmas espécies confusas, 
eles devem sempre registrar a adivinhação das 
espécies da mesma maneira.

5. Divida os alunos em grupos de acordo com 
o número de puçás que você possui. Distribua 
puçás, lentes de mão, folhas de dados e guias 
para cada grupo.

6. Defina a área geográfica na qual os estudantes 
trabalharão e irão para fora. Você pode querer 
criar duas ou três áreas geográficas diferentes e 
comparar sua diversidade.

7. Deixe os estudantes pegarem, identificarem 
e registrarem o maior número possível de 
libélulas. Se eles ficarem presos aos desafios de 
identificação, ajude-os com perguntas abertas, 
encoraje-os a registrarem suas perguntas e 
melhorarem sua identificação. Por exemplo, 
algumas das libélulas, tais como as libélulas de 
meadowhawks (Sympetrum) e os donzelinhas  
Bluets (Enallagma) podem ser muito difíceis de 
identificar até o nível de espécie, mas com o 
propósito de aprender a estimar a diversidade, um 
melhor palpite para as espécies será bom.

8. Quando os alunos retornarem à sala de aula, 
colete todos os dados dos alunos em um gráfico 
que captura o nome da espécie e o número de 
indivíduos no quadro para que todos possam ver. 
Separe os dados por área geográfica, se você 
estiver medindo mais de uma.

9. Introduza o conceito de medir a diversidade 
e entre em uma discussão sobre o que significa 
diversidade em ecologia. Um habitat com 10 Green 
Darners (Anax junius), 10 Slender spreadwings 
(Lestes rectangularis), 30 Autumn meadowhwaks 
(Sympetrum vicinum) e 50 Racket-tailed esmeralds 
(Dorocordulia libera) é tão diverso 
quanto um habitat com 25 de cada 
uma dessas espécies? (Não!)
10. Introduza o índice Simpson como 
uma ferramenta criada por ecologistas 
para atribuir um valor quantitativo à 
diversidade.

11. Peça aos alunos que calculem a diversidade 
(D) usando dados de toda a classe ou de sua área 
geográfica (ver folheto # 2).

12. Discuta seus resultados - o que eles sugerem 
sobre a saúde da área natural de sua classe?

Extensão: prove sua área natural várias vezes 
durante o ano e ao longo de muitos anos, 
comparando os números. Faça uma chuva de 
ideias sobre possíveis explicações para quaisquer 
flutuações na diversidade.
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1. Ficha informativa sobre diversidade de Odonata     
Nombre __________________________________________ Fecha ______________

Nome da espécie Odonata Frequência de captura Frequência 
total

Espécie de exemplo 7

Observações Ambientais
Data e hora:

Notas Sobre o clima: Descrição do local:
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2. Folha Informativa do Índice de Diversidade Simpson                

Nome______________________________________  Data ______________

D
1

S
S

P2
ii = 1

=

Equação do Índice de Diversidade de Simpson

Divisão da equação:
D = diversidade
S = número total de espécies
i = número de indivíduos de uma espécie
P = proporção de indivíduos de uma espécie; para 
cada espécie, i é dividido pelo número total de indi-
víduos
Σ = um épsilon grego, que significa “adicionar”

Etapa 1: calcular e adicionar P2
i

Nome da Espécie
i = Frequência 
Total (número de 
indivíduos)

Total
1

 

P i
= i /Total i P2

i

Etapa 2. Dividir S
S

P2
ii = 1

por 1: 
1

=

S
S

P2
ii = 1

=

= D
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2.  Ficha Informativa do Índice de Diversidade Simpso - Exemplo DE FOLHA DE 
RESPOSTAS                 
Nome __________________________________________ Data______________

D
1

S
S

P2
ii = 1

=

Ecuación del Índice de Diversidad de Simpson
Divisão da equação:
D = diversidade
S = número total de espécies
i = número de indivíduos de uma espécie
P = proporção de indivíduos de uma espécie; para 
cada espécie, i é dividido pelo número total de indi-
víduos
Σ = um épsilon grego, que significa “adicionar”

Nome da Espécie i = Frequência 
Total (número de 
indivíduos)

Enallagma hageni 11 0.52 0.27

Ishnura verticalis
4 0.19 0.04

Anax junius
2 0.10 0.01

Libellula pulchella
4 0.19 0.04

Total 21
1

 

P i
= i /Total i P2

i

Etapa 2:  Dividir

S
S

P2
ii = 1

=

S
S

P2
ii = 1

por 1: 
1

= = D

0.36

0.36
2.78

Etapa 1: calcular e adicionar P2
i
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Os odonatos têm três 
estágios em seu ciclo 
de vida: ovo, ninfa e 
adulto. Eles também 
têm um evento 
importante em seu 
ciclo, chamado de 
emergência, quando 
deixam a água e se 
transformam de uma 
ninfa para um adulto.

Durante todas estas 
etapas, as libélulas 
têm adaptações 
que as protegem da 
predação e de outros 
perigos.

Etapa do ovo:
Os ovos de Odonata 
são muito pequenos, 
aproximadamente do 
tamanho de um ponto 

nesta página. Eles são redondos ou ovais com um 
pequeno furo. Os espermatozoides entram neste 
buraco para fertilizar o óvulo, e o buraco é também 
onde as ninfas quebram o óvulo quando eclodem.

A maioria dos donzelinhas e algumas libélulas 
depositam seus ovos dentro de juncos ou outras 
plantas aquáticas. As fêmeas têm uma ferramenta 

Ninfa de libélula (Foto: Scott King)

Ovos de libélula (Foto: Scott King)

O que você vai precisar
Vídeos Odonata ou
Fotos
Brochuras
Tesoura
Lápis de cor ou marca-
dores (opcional)

Habilidades e Conceitos
Registro de observações
Explicações
Comunicação
Classificar e agrupar
Ciclo da vida
Sistemas e modelos
Fazendo perguntas
Argumento científico
Padrões
Estrutura e função
Causa e efeito
Escala e proporção
Fluxo de energia

7. Uma Vida na Defensiva
Os odonatos têm diferentes adaptações em cada uma das fases de sua vida.

afiada na extremidade do abdômen que abre um 
lugar para a inserção dos ovos. Dentro da planta, 
os ovos são protegidos contra predadores e 
intempéries.

Algumas libélulas embrulham seus ovos em uma 
substância pegajosa para colá-los e prendê-los 
a paus ou outros detritos para que não sejam 
lavados.

Entretanto, outros põem seus ovos em terra em 
áreas que eles acreditam que serão inundadas na 
primavera.

Algumas libélulas submergem seus abdomens na 
água e depositam seus ovos no sedimento abaixo, 
para esconder os ovos de peixes famintos.

Finalmente, muitas libélulas simplesmente 
depositam seus ovos em águas abertas. Às vezes, 
os peixes podem ser vistos seguindo a fêmea 
depositada, devorando os ovos. Estas espécies 
põem muitos ovos na esperança de que pelo 
menos uns poucos escapem e sobrevivam.

Estágio de Ninfa:
Os odonatos passam a grande maioria de suas 
vidas debaixo d’água como ninfas. As ninfas 
são predadoras vorazes e comerão tudo o que 
puderem capturar. Em lagos sem peixes, grandes 
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Emergencias massivas (Foto: Arne Myrabo)

ninfas vivem no topo da cadeia alimentar. As ninfas 
trocam sua pele enquanto crescem, como uma 
cobra. Um corpo maior emerge do exoesqueleto 
do galpão e continua a crescer até que precisa 
ser mudado novamente. As ninfas se mudarão 
aproximadamente 6-12 vezes (às vezes mais) 
dependendo da espécie, da temperatura da água e 
da disponibilidade de alimentos.

Ao compartilhar um açude com peixes, as ninfas 
precisam usar suas adaptações para evitar serem 
comidas. Ao contrário da maioria das libélulas 
adultas, as ninfas são de cor macia e se misturam 
com o marrom dos lagos ou o limo do rio. Às vezes 
eles se escondem na lama ou na areia, tanto para 
se esconder dos predadores como para emboscar 
as presas. Se elas precisarem de uma explosão 
repentina de velocidade, as ninfas das libélulas 
podem atirar um jato de água de seu ânus para 
propulsão. As ninfas podem regenerar membros e 
brânquias perdidos e algumas podem desenvolver 
espinhas defensivas, se necessário.

Fase adulta:
A missão de uma libélula adulta é viver o tempo 
suficiente para acasalar e pôr ovos. As aves 
e outras criaturas adoram comer libélulas e 
donzelinhas se conseguirem pegá-las. A melhor 
defesa de uma libélula é sua fantástica visão e 
sua incrível habilidade de voar. Os estudantes 
aprenderão sobre esses talentos em primeira mão, 
enquanto tentam pegar libélulas com os puçás.

Emergencia:
Embora não seja uma etapa do seu ciclo de vida, 
este importante evento da vida tem algumas 
adaptações próprias. Os odonatos que acabam 
de emergir e ainda não podem voar são chamados 
de tenerais (pense em “ternos”). Os tenerais 
são tão macios quanto a manteiga quente e 
são extremamente vulneráveis à predação. Para 
compensar isso, algumas ninfas emergem em 
grande número e confundem os predadores. As 
ninfas também podem emergir sob a cobertura da 
escuridão antes do amanhecer para se esconder 
dos caçadores diurnos. Finalmente, as libélulas 
não desenvolvem sua coloração adulta marcante 
até que sejam fortes voadoras.

Atividade # 1: Chuva de ideias sobre Adaptação

1. Apresente as etapas da vida de Odonata para 
seus alunos. Mostre-lhes vídeos e fotos e consulte 

qualquer ninfa que você possa ter na sala de aula 
(veja o “Life Stages PDF” em www.amidragonfly.
com).

2. Divida sua classe em pequenos grupos e atribua 
para cada grupo um estágio de vida (ovo, ninfa ou 
adulto) ou ocorrência de evento de vida. Repita os 
grupos conforme necessário.

3. Cada grupo deve fazer uma chuva de ideias e 
registrar os perigos enfrentados pelo estágio ou 
evento da vida e criar suposições adequadas sobre 
as adaptações que possam existir para superar 
esses perigos. Tenha algumas fotos e talvez alguns 
materiais de referência disponíveis para cada 
grupo.

4. Peça a cada grupo que relate para toda a classe 
suas listas de perigos e adaptações. Crie uma lista 
cumulativa no quadro.

5. Faça perguntas de sondagem e veja se os 
grupos perderam alguma adaptação ou se 
algumas das listadas não são viáveis.



35

6. Mantenha outra lista para capturar quaisquer 
perguntas que surjam.

7. Uma tarefa adicional poderia ser fazer com que 
os estudantes pesquisassem as listas, perguntas 
para obter precisão ou respostas às perguntas.

Atividade # 2: Ode Snapper

1.  Distribua a apostila aos estudantes. Deixe-os 
colorir (opcional), cortá-la e dobrá-la. Pense neste 
jogo como um “flashcard” extravagante (um cartão 
que ajuda a memorizar um conteúdo).

2. Há duas opções para a folha de jogo. A primeira 
folha (o folheto) tem todas as adaptações listadas, 
e a outra (a folha de trabalho) tem um espaço em 
branco para que os estudantes escrevam, eles 
mesmos, as adaptações.

3. Dividir os estudantes em duplas.

4. O aluno A escolhe uma palavra do vocabulário 
da classe (sua escolha, de opções), depois o aluno 
B soletra a palavra, move o peixe uma vez para 
cada letra e deixa o remendo aberto para a última 
letra.

5. O aluno A escolhe um dos dois eventos do ciclo 
de vida mostrados na boca do pargo, então lista as 
adaptações daquele ciclo/evento de vida. O aluno 
B pode dar dicas ou lembretes, se necessário. 
Repita com os alunos A e B trocando de papéis.
6. Este puede ser un juego para ganar puntos 
que desee: un punto por cada palabra escrita 
correctamente y un punto por cada lista de 
adaptación completamente recitada.
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Adaptações das Ninfas
1.Cor

2. esconde-se na lama
3. Propulsão a jato

4. regenera as pernas ou 
lamelas.

5. Crescer picos
6. Grandes e fortes peças 

bucais
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Adaptações de em
ergência

1. D
e um

a vez só2.Em
erge 

m
uito cedo pela m

anhã en-
quanto ainda está escuro

3. cor opaca

Adaptações para adultos
1. Folhetos rápidos e mano-

bráveis
2. Excelente visão

3. Grandes e fortes peças 
bucais

Instruções de dobra: (começar com o lado impresso para baixo)

Adu
lto

Ovo
s Ninfa

Emergência

Ilustração de ninfa por Rick 
Kollath from Dragonflies 
of the North Woods y  
Kollath+Stensaas Publishing

Ciclo de vida 
da libélula 
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Adaptações das Ninfas

Ad
ap

ta
çõ

es
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e 
ov

os
Adaptações de em

ergência

Adaptações para adultos

Instruções de dobra: (começar com o lado impresso para baixo)

Adu
lto

Ovo
s Ninfa

Emergência

lustração de ninfa por Rick 
Kollath from Dragonflies 
of the North Woods by 
Kollath+Stensaas Publishing

Ciclo de vida 
da libélula
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As libélulas e 
os donzelinhas 
passam a maior 
parte de suas vidas 
debaixo d’água 
como ninfas. Isso 
pode levar desde 
algumas semanas 
até alguns anos 
para que as ninfas 
amadureçam. Nas 
partes mais frias 

do mundo, elas precisam de mais tempo para 
atingir a maturidade. Depois de sua metamorfose 
em adultos voadores, elas vivem apenas algumas 
semanas, durante as quais acasalam e depositam 
ovos.

A fim de realizar a transição de um inseto aquático 
para um inseto voador, os odonatos passam por 
um processo chamado metamorfose incompleta. 
A metamorfose incompleta não inclui um casulo 
ou uma fase de crisálida. Apenas a metamorfose 
completa os incluem. As ninfas das libélulas 
transitam diretamente para os adultos. Larvas 
que sofrem metamorfose completa parecem 
completamente diferentes do adulto - por exemplo, 
uma lagarta parece muito diferente de uma 
borboleta. As ninfas que sofrem metamorfose 
incompleta parecem semelhantes aos adultos. As 
ninfas das libélulas têm seis pernas, dois olhos 
grandes, uma cabeça, um tórax e um abdômen 
- exatamente como os adultos. As ninfas das 
libélulas mais velhas têm até mesmo pequenos 
botões de asas.

Quando pronta para emergir, uma ninfa de libélula 
se arrasta para fora da água em direção a um pau, 
caniços de juncos ou pedras. Então, a pele da 
ninfa se abre logo atrás da cabeça. A nova libélula 
adulta executa alguns movimentos dramáticos, 
semelhantes aos do yoga, para rastejar para fora 
da pele velha.

No início as asas e o abdômen da libélula adulta 
estão bem amarrotadas e precisam de tempo, 
talvez cerca de uma hora, para serem inflados 

Emergência de uma libélula adulta (Foto: Kurt Mead)

O que você vai precisar
Acesso a uma zona húmi-
da
Cadernos de campo

Habilidades e Conceitos
Registro de observações
Ciclo da vida
Padrões
Estrutura e função

8. Metamorfose
Odonatos sofrem metamorfose incompleta ao emergir da água
e tornam-se adultos.

com ar e sangue. Uma libélula é extremamente 
vulnerável enquanto está nesta fase. Para 
contrariar isto, Odonata frequentemente emerge 
em grandes grupos muito cedo pela manhã para 
subjugar ou evitar potenciais predadores. Uma 
libélula recém-emergida ou a própria libélula é 
chamada de teneral. Eles são muito pálidos na cor 
e se agarram às plantas, ainda não podendo voar. 
Você e seus alunos devem evitar pegar e manusear 
tenerais porque eles são muito delicados.

Seus alunos podem não se deparar com Odonata 
no processo de surgimento. Entretanto, os insetos 
deixam maravilhosas evidências de sua transição 
chamada exúvia - as sobras de peles de ninfa 
agarradas a paus, canas ou rochas. Isto é uma 
coisa ótima para os estudantes procurarem 
enquanto caminham ao longo de lagoas e rios.
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Atividade: Padrões de Emergência

1. Introduzir o ciclo de vida Odonata (ver atividade 
7, “Vida da Defesa”).

2. Mostre aos alunos uma variedade de vídeos de 
libélulas e donzelinhas emergentes (muitos vídeos 
estão disponíveis procurando por “emergência 
de libélulas” ou “emergência dos donzelinhas” 
no YouTube). Os alunos verão a mesma série de 
eventos em cada vídeo. Peça-lhes para observar, 
identificar e gravar os estágios de surgimento à 
medida que os observarem. Não há resposta certa 
ou errada; no entanto, eles quebram e descrevem 
as etapas de acordo com o objetivo de identificar 
padrões de aprendizagem. Pergunte aos alunos 
que evidências de emergência de Odonatos 
deixam para trás.

3. Faça uma caminhada ao ar livre. Caminhe ao 
redor de uma lagoa ou rio procurando evidências 
de metamorfose recente: exúvias ou adultos 
tenerais.

4. A exúvia pode ser coletada durante a caminhada 
e trazida para a sala de aula para estudo mais 
próximo. É uma ótima maneira de aprender sobre a 
anatomia das ninfas (ver atividade 9 “Sala de aula 
das Ninfas”). As exúvias são frágeis e devem ser 
manuseadas com cuidado. Se você não encontrar 
nenhuma evidência de emergência, discuta 
com seus alunos sobre por que não. Choveu 
recentemente e lavou as exúvias? É a época errada 
do ano para as libélulas estarem emergindo? Outra 
turma já encontrou e coletou todas as provas no 
início do dia?

5. Se você estiver criando ninfas na sala de aula 
(veja atividade 9), é mais provável que seus alunos 
possam ver uma parte do processo de surgimento. 
A “ação” da libélula que rasteja para fora de sua 
pele de ninfa leva apenas cerca de uma hora, mas 
leva um ou dois dias para que o adulto ganhe sua 
coloração madura. 

Nota: Você pode coletar exúvias 
por conta própria de qualquer lugar 
conveniente para você antes de sua 
caminhada, se estiver preocupado 

que não encontre nenhuma com seus alunos. 
Na verdade, você pode até “plantar” exúvias ao 
longo de seu caminho de caminhada para que 
os estudantes possam encontrar. As pernas das 
exúvias são um pouco espinhosas e grudam como 
velcro nas plantas, rochas ou no solo. 
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As ninfas de libélulas 
são notavelmente 
fáceis de cuidar 
na sala de aula. A 
criação de ninfas 
é uma excelente 
maneira de conectar 
os estudantes 
com a natureza, 
particularmente 
durante os meses de 
inverno.

As ninfas podem ser 
coletadas de qualquer 
zona úmida com 
uma rede de pesca 
(certifique-se de 
obter a permissão do 
proprietário da terra). 
Mergulhe sua rede 
aquática ligeiramente 
no sedimento ou 
raspe ao longo de 
varas ou vegetação 
submersa para ter 
a melhor chance de 
encontrar uma. Pegar 
uma ninfa da natureza 
é a melhor maneira de 
conseguir uma para 
observação em sala 
de aula, pois é grátis 

e quando terminar, você pode deixá-la sair.

Se não for possível obter uma ninfa “selvagem”, 
você pode encomendá-la em empresas 
fornecedoras de produtos biológicos. No entanto, 
isto geralmente é caro (cerca de US$ 50 com frete) 
e requer um pedido mínimo de cerca de 12 ninfas. 
Além disso, estas ninfas não podem ser liberadas 
quando se termina com elas. Eles não são nativos 
de seu ecossistema local e podem danificá-lo 
se liberados. Ao invés disso, devem ser mortos 
humanamente por congelamento, preservados 
com acetona ou oferecidos como alimento para 
outro animal de estimação da sala de aula.

Ninfa de donzelinha. Observe o maxilar inferior 
extensível muito grande. (Foto: Scott King)

9. Ninfa da sala de aula 
Observe o comportamento diário de ninfas de libélulas de estimação na sala de aula.

Ao capturar ninfas selvagens, opte por manter as 
maiores com botões de asas grandes. Estas ninfas 
são maiores e são mais propensas a emergir em 
sua sala de aula dentro de algumas semanas. Uma 
vez que colete uma ou duas ninfas, coloque-as 
individualmente no recipiente que for conveniente: 
frascos de conserva de vidro ou qualquer tipo 
de aquário funcionariam bem. As ninfas devem 
estar em recipientes separados, pois são canibais. 
Instale galhos ou redes plásticas que saiam da 
água para que as ninfas possam emergir. Plantas 
aquáticas (reais ou de plástico) e rochas também 
são uma boa adição. As plantas aquáticas podem 
ser coletadas de um tanque (certifique-se de 
que não sejam plantas invasivas que possam ser 
ilegais de transportar) ou compradas em uma 
peixaria. A água da torneira pode ser usada, mas 
certifique-se de deixá-la sentada durante a noite 
ou colocar algumas gotas de condicionador de 
água (disponível nas lojas de animais) para remover 
o cloro e o flúor. Não usar recipientes fechados: 
as ninfas precisam de ar fresco para trocar com a 
água. No entanto, colocar uma malha respirável 
sobre o recipiente é uma boa ideia.

As ninfas precisarão ser refrescadas com água 
quando estiverem sujas e alimentadas a cada 
poucos dias. Uma semana ocasional sem comida 
está bem. Se você tiver que deixar a ninfa 
desacompanhada por mais de uma semana, 
coloque-a no refrigerador enquanto estiver fora.

O que você vai precisar
Rede aquática
Potes ou tanques
Varas ou plantas aquáti-
cas
Comida de ninfa
Livros de dados
Brochuras
Acesso a uma zona 
húmida
Condicionador de água
Água da torneira

Habilidades e Conceitos
Registro de ob-
servações
Explicações
Usar ferramentas
Ciclo da vida
Sistemas e modelos
Pesquisa
Interpretando dados
Argumento científico
Fluxo de energia
Estabilidade e mudança
Comunicação
Fazer perguntas
padrões
estrutura e função
Ingenieria
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Exúvia da libélula. (Foto: Arne Myrabo)

As libélulas comem qualquer coisa que se mova 
e seja pequena o suficiente para pegar e dominar. 
Na maioria das vezes você pode simplesmente 
pegar pequenas criaturas de um lago próximo. 
No inverno, você precisará comprar comida 
viva: barata em uma loja de peixe ou isca. Tenho 
alimentado com sucesso as ninfas tanto com 
“vermes negros” aquáticos quanto com vermes 
vermelhos terrestres. A quantidade que você 
alimenta dependerá do tamanho de sua ninfa. 
Basta adivinhar um ponto de partida, e se sobrar 
muita comida, alimente-a menos; se sua ninfa 
engolir tudo isso rapidamente, alimente-a um 
pouco mais. Para ninfas mais escuras médias a 
grandes, 10 pequenos vermes aquáticos pretos ou 
um pequeno rastejador vermelho por alimentação 
parece bom.

As ninfas têm muitos comportamentos 
interessantes a serem observados. Os mais 
comuns são pendurar-se imóvel em um galho ou 
planta, caminhar ao redor do ambiente, enterrar-
se na areia, “nadar” ao redor do ambiente usando 
sua propulsão a jato de fundo e comer. Às vezes 
elas se cobrem com seus alimentos ou partes de 
plantas (para camuflagem). Elas também deixam 
a lama que sai de seu ânus em um pequeno 
pacote. Raramente se vê esta ação, mas o cocô 
se acumula no tanque, um ou dois por dia. Os 
cientistas às vezes usam os pacotes de cocô para 
estudar o que as ninfas comem.

As ninfas deixarão de comer por alguns dias antes 
de estarem prontas para a metamorfose. Neste 
momento, suas partes bucais estão mudando em 
preparação para sua nova vida aérea. Eles também 
rastejarão para cima de um galho ou planta e 
enfiarão sua cabeça fora da água enquanto transitam 
da água para a respiração do ar.

Se algo acontecer e sua ninfa morrer ou falhar em 
emergir, não se sinta mal. Esta é uma oportunidade 
para que você e seus alunos especulem sobre o 
porquê. Use seus pensamentos para conceber 
diferentes técnicas de cuidado e tente novamente 
com uma nova ninfa. A criação de várias ninfas 
ao mesmo tempo na sala de aula permitirá certa 
“margem de erro”. Se uma morre, você ainda terá 
outra para observar.

Agradecimentos especiais a Ron Lawrenz do Centro 
Natural Lee e Rose Warner por seu guia de criação 
de ninfas.

Atividade # 1: Observação de ninfas

1.Introduza o ciclo de vida Odonata (Atividade 7, 
“Vida Defensiva”). Explique que os estudantes irão 
capturar e observar as ninfas do lado de fora.

2. Em um tanque ou açude, distribua redes 
aquáticas para peixes (não os puçás usados para 
capturar Odonatos voadores) aos estudantes 
individuais ou grupos, dependendo de quantas 
redes você tenha. Um açude com um cais em uma 
área vegetativa é perfeito.

3. Coloque algumas (talvez quatro ou cinco, 
dependendo do número de estudantes) cubas 
plásticas brancas (ou de cor clara) em sua área 
de trabalho ao ar livre e as encha com alguns 
centímetros de água do açude.

4. Incentive os estudantes a coletarem 
macroinvertebrados do açude usando as redes 
de água e a colocarem as criaturas que eles 
capturarem nas cubas para observação. As 
ninfas são frequentemente encontradas na lama 
inferior, ao longo da vegetação ou em bancos 
subterrâneos. Enquanto as ninfas das libélulas 
não mordem ou picam, outros insetos aquáticos 
podem. Criaturas como os barqueiros aquáticos, 
nadadores, escorpiões aquáticos e insetos 
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aquáticos gigantes têm peças bucais perfurantes 
que podem dar um golpe doloroso. Se você não 
tiver certeza de como instruir seus alunos a segurar 
esses outros insetos com segurança, você pode 
dizer a eles para usarem somente as redes (e não 
suas mãos) para coletá-los e observá-los.

5. Quando capturar ninfas de libélulas ou de 
donzelinhas, separe as mesmas para uma 
observação mais próxima.

6. Após algum tempo no açude, direcione a 
observação dos estudantes para as ninfas 
Odonata. Devolva as outras criaturas à lagoa. 
Dê tempo para que os estudantes registrem 
suas observações em seus cadernos. Peça-
lhes para desenhar ou descrever a aparência 
física, o comportamento, as diferentes maneiras 
de se moverem, ou qualquer outra observação 
que fizeram enquanto os aprisionavam (ou seja, 
áreas arenosas tinham menos, as áreas de ervas 
daninhas e lamacentas tinham mais). Compare e 
contraste as ninfas das libélulas e dos donzelinhas.

7. De volta à sala de aula, distribua a folha de 
trabalho da anatomia da ninfa como lembrete em 
casa ou na aula. Há duas versões: uma mais difícil 
e outra mais fácil.

8. Este é o momento perfeito para manter uma 
ou duas (ou três) ninfas para observação em sala 
de aula, se você desejar. Escolha ninfas maiores 
e mais maduras para ter a melhor chance de 
observar o surgimento em poucas semanas.

Esteja ciente de quaisquer perigos ao ar livre 
em sua área geográfica e prepare os estudantes 
segundo isto. Por exemplo, procure em seu local 
de amostragem por ervas/plantas venenosas e 
instrua seus alunos a usarem calças compridas e 
sapatos de ponta fechada.

Atividade #2: Ninfa da sala de aula

1. Mantenha uma ninfa (duas, três ou mais!) na sala 
de aula.

2. Desenvolva uma rotina de cuidados. Você pode 
assumir a responsabilidade por isso ou delegar a 
responsabilidade aos estudantes. Incluirá a coleta 
de alimentos (de um açude ou loja de peixes), a 
alimentação (a cada poucos dias) e a limpeza da 
água (uma vez por semana, se necessário). Use 
a folha de registro de cuidados para realizar um 
seguimento de quando foi alimentado e quanto do 
que foi fornecido sobrou.

3. Defina uma expectativa diária (ou período 
de tempo de sua escolha) para estudantes 
que registrarão observações do habitat, 
comportamento, qualidade da água, etc. da ninfa.

4. Incentive os estudantes a procurarem evidências 
de comportamentos que não são vistos ou 
notados com frequência: comer, defecar, respirar. 
Mostrar vídeos destes comportamentos das ninfas 
(pesquisar no Youtube).

5. Após uma ou duas semanas de observações, 
pergunte aos alunos se eles podem ver 
algum padrão perceptível ou mudanças de 
comportamento: a ninfa mudou, parou de comer 
ou sua cabeça está saindo da água?
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Folheto Anatomia das Ninfa 
Nome __________________________________________   Daya__________________

Tórax

Olho

Antena

Brânquias

Fêmur

Tibia

Tarso

Antena 

Olho

Tórax

Abdomen

Abdomen

Cojines 
Alares

Tibia

Fêmur

Tarso

Ninfa de Libélula

Pirâmide Anal

Ninfa de Donzelinha

Ilustração de Rick Kollath de  
Dragonflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing
Foto: Scott King

Labio
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Anatomia da Ninfa - Planilha
Nome__________________________________________     Data__________________

Ninfa de Libélula

Ninfa de Donzelinha

Ilustração de Rick Kollath de  
Dragonflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing
Foto: Scott King
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Folheto de Anatomia Básica das Ninfa 
Nome__________________________________________      Encontro__________________

Tórax

Cabeça

Antena 

Brânquias

Pernas

Antena 

Cabeça

Tórax

Abdomen

Abdomen

Cojines 
Alares

Ninfa de Libélula 

Ninfa de Donzelinha

Ilustração de Rick Kollath de  
Dragonflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing
Foto: Scott King

Pernas

Labio
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Anatomia Básica das Ninfa - Planilha
Nome__________________________________________      Data __________________

Ninfa de Libélula

Ninfa de Donzelinha

Ilustração de Rick Kollath de  
Dragonflies of the North Woods por 
Kollath+Stensaas Publishing
Foto: Scott King
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Registro de Cuidados com Ninfas       Nome ____________________

Data: Hora: Teu nome:

Sobrou? Sendo assim, quanto?

Algum excremento? Sendo assim, quanto?

Notas sobre observações comportamen-
tais:

Outras notas:

Água limpa: 
Ninfa
alimentado: 

Que tipo de alimento e quanto você alimentou?

Encontro: Hora: Teu nome:

Há comida? Sendo assim, quanto?

Algum excremento? Sendo assim, quanto?

Notas sobre observações comportamen-
tais:

Outras notas:

Água limpa: 
Ninfa
alimentado: 

Que tipo de alimento e quanto você alimentou?
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Nas horas frias da 
manhã, uma libélula 
pode tomar o sol e 
“bater” suas asas. 
Este movimento de 
tremor tem o objetivo 
de aquecer os 
músculos o suficiente 
para voar. Os tenerais 
recém emergidos 
também se movem 
para desenvolver 
força muscular. Se 
você tiver dificuldade 
para pegar grandes 
libélulas rápidas, uma 
saída cedo em uma 
manhã fria lhe dará uma 
vantagem.

Posição de Obelisco:
Enquanto eles geralmente prosperam em climas 
quentes, ocasionalmente as Odonata em habitats 
ensolarados precisam se refrescar. Um método, 
chamado obelisco, ocorre quando uma libélula 
levanta seu abdômen quase diretamente acima 
de sua cabeça. Esta postura projeta uma sombra 
refrescante sobre o tórax e a cabeça da libélula.

A caça:
As libélulas são predadoras vorazes e comerão 
qualquer coisa que possam dominar e consumir, 
incluindo outras libélulas.

Hawking:
As libélulas estão se espalhando quando capturam 
insetos no ar, muitas vezes usando suas patas 
dianteiras para levar os insetos em suas bocas.

Coletando/catando:
Os Odonata coletam quando arrancam os insetos da 
vegetação.

As libélulas adultas 
exibem um pequeno 
repertório de 
comportamentos 
que estão 
geralmente 
relacionados com 
a regulação da 
temperatura, caça 
ou reprodução.

Regulação de 
temperatura:
Como 
ectotérmicass, as 
libélulas dependem 
principalmente de 
seu ambiente para 
obter a energia 
térmica.

Tomar o sol e 
zumbir:
As libélulas precisam 
manter uma alta 
temperatura 
interna do corpo 
para operar seus 
músculos de voo 

volumosos. Eles desfrutarão de qualquer lugar 
onde possam encontrar calor, mesmo em pilhas de 
compostagem.

Libélula em sua postura de 
obelisco
(Foto Scott King)

Uma libélula comendo outra libélula. (Foto: Arne Myrabo)

O que você vai precisar
Vídeos de odonates
Fotos de odonata
Brochuras
Caderno de campo
Rede Entomológica
Acesso a uma zona húmida

Habilidades e Conceitos
Fazer perguntas
Registro de observações
Explicações
Adaptação
Transferencia de energia
mapas
Causa e efeito
Ciclo da vida
Sistemas e modelos
Pesquisa
Interpretação de dados
Argumentos científicos
Fluxo de energia
Estabilidade e mudança
Comunicação
Fazendo perguntas
Padrões
Estrutura e função

10. Comportamento
Os odonatos tem muitos comportamentos únicos que podem ser observados em campo.
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Donzelas em sua roda copulatória.
(Foto: Mark Wheeler)

Libélula fêmea pondo ovos enquanto o macho a observa 
em posição tandem (Foto: Mark Wheeler)

Patrulhamento:
A caça de libélulas geralmente fará uma patrulha 
previsível ao longo de uma linha de arbustos, 
margens ou recursos naturais. Alguns machos 
patrulham para reivindicar o habitat de reprodução e 
fazem lutas aéreas espetaculares para defendê-lo.

Reprodução:

Tandem (velocípede):
Nesta posição, a libélula macho está usando 
seus ganchos na ponta do abdômen para agarrar 
a fêmea pela parte de trás de sua cabeça. Esta 
posição ocorre antes e depois da inseminação 
(que ocorre quando eles estão na roda de cópula).

Roda de copulação:
Enquanto estiver em tandem, a libélula fêmea 
dobrará o abdômen para cima e para baixo 
para encontrar a genitália secundária do macho 
(localizada ventralmente na parte dianteira do 
abdômen). Nesta postura, o macho fertiliza 
os ovos da fêmea. As libélulas podem voar ou 
empoleirar-se na roda de cópula.

Colocação de ovos:
As fêmeas depositam seus ovos de diversas 
maneiras. Algumas mergulham seus abdomens na 
água, algumas voam sobre a água e deixam cair 
ovos, e outras depositam seus ovos em plantas ou 
musgos.

Proteção:
Os machos de Odonata às vezes protegem 
as fêmeas que colocam seus ovos para evitar 
que outros machos acasalem com ela antes 

que ela termine de pôr ovos inseminados pelo 
macho guardião. Os machos protetores voam 
perto da fêmea, afugentando outros machos, 
ou permanecem na posição tandem enquanto a 
fêmea põe seus ovos.

Atividade: Bingo Comportamental

1. Introduza os comportamentos comuns das 
libélulas em sua classe com fotos e vídeos 
(“Behaviours PDF” em www.amidragonfly.com 
e procure por vídeos no YouTube). Após cada 
vídeo, peça aos alunos que expliquem o que 
viram acontecer e peça-lhes que adivinhem a 
razão do comportamento. Registre suas respostas 
no quadro. Forneça uma lista de opções de 
comportamento se os estudantes precisarem de 
alguma orientação.

2. Prepare os alunos para sair. Você não precisará 
de puçás para os estudantes nesta atividade, 
mas talvez você queira trazer um para si mesmo. 
Se você puder apanhar gentilmente um par em 
tandem ou na roda, você pode permitir que 
os estudantes possam ver mais de perto. Os 
estudantes precisarão de seus cadernos e talvez 
binóculos, se os tiverem.

3. Dê a cada estudante um lugar para sentar ou 
uma pequena área dentro da qual possa caminhar 
para observar os comportamentos de Odonata. O 
ideal seria que este local estivesse suficientemente 
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longe de outros estudantes para desencorajar as 
conversas.

4. Instrua os estudantes a fazerem observações 
comportamentais e tomarem notas em 
seus cadernos e fazerem alguns esboços. 
Alternativamente, você pode enviar estudantes 
com o cartão de bingo de comportamento 
apropriado. Quando eles verem um 
comportamento, podem marcá-lo no cartão. 
Incentive os estudantes a anotar as condições do 
clima, hora do dia e data em seus cadernos.

Você pode usar o cartão de bingo completo 
fornecido abaixo, ou usar o cartão em branco e 
fazer com que os estudantes criem seus próprios 
cartões. Leia as palavras de comportamento do 
bingo: Patrulhando (3x), Obelisco (2x), Proteção 
(3x), Zumbido (2x), Tandem (3x), Hawking (2x), 
Colocação de ovos (2x), Banho de sol (3x), Roda 
(2x), e Respigando (2x). Ao ler cada palavra, os 
estudantes podem adicioná-la aos quadrados 
em seus cartões de bingo. Algumas palavras 
devem ser acrescentadas a duas caixas e outras 
a três (anotadas acima). Incentive os estudantes a 
misturar as palavras, uma palavra por caixa, como 
desejarem. Você também pode acrescentar ou 
apagar palavras para atender às necessidades de 
sua classe.

5. De volta à sala de aula, discuta quais 
comportamentos eram mais comuns e quais 
eram raros ou não observados. Discutir se isso 
tinha a ver com o clima, hora do dia ou época 
do ano. Observaram algum comportamento não 
apresentado anteriormente? Em caso afirmativo, 
peça-lhes que os descrevam e postulem porque 
a libélula estava se comportando como se 
comportou. Talvez desenhe um mapa e anote onde 
certos comportamentos foram observados. Alguém 
conseguiu o BINGO? Se você desejar, tenha 
pequenos prêmios para distribuir.

6. Uma possível extensão da atividade seria 
observar libélulas em diferentes momentos do dia e 
em diferentes condições climáticas e registrar suas 
observações. Em seguida, avalie as observações e 
veja se algum padrão emerge.
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Bingo Comportamental!
Nome__________________________________________      Encontro __________________

Observações Ambientais
Data e hora:

Notas sobre o clima: Descrição do local:

 Bingo do comportamento

Patrulhar Obelisco Proteção Zumbido Tandem

Tandem Hawking Colocação 
de ovos

Banho de 
sol Proteção

Roda Banho de 
sol Livre Respigan-

do
Patrulhar

Zumbido Proteção Hawking Roda Colocação 
de ovos

Respigan-
do Patrulhar Tandem Obelisco Banho de 

sol  
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Bingo Comportamental!
Nome__________________________________________    Encontro__________________

Observações Ambientais
Data e hora:
Notas do tempo: Descrição do local:

Comportamento Bingo

Livre
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abaixo do segmento oito.

Como as aves, as libélulas macho são 
frequentemente mais coloridas do que as 
fêmeas. A coloração brilhante dos machos 
pode permitir a fácil identificação das espécies 

pelos estudantes. Algumas fêmeas são difíceis 
de identificar sem uma lente de mão ou 
microscópio.

Tanto os machos quanto as fêmeas têm partes 
reprodutivas na ponta do abdômen. Os machos 
têm testículos abaixo do nono segmento e 
claspers, compostos de dois cercos acima 
e um epiprocto abaixo (libélulas) ou dois 
paraproctos abaixo (donzelinhas). Os claspers 
se agarram à parte de trás da cabeça da fêmea 
(libélulas) ou ao tórax (donzelinhas) durante 
a cópula. As fêmeas têm ovipositores, ou 
placas subgenitais, no segmento oito, que são 
utilizadas para a postura de ovos. As fêmeas 
também têm cercos. As formas dessas peças 
são muitas vezes pistas importantes para a 
identificação.

Cópula
As libélulas macho tendem a ficar perto da 
água e muitas vezes reivindicam e defendem 
território, às vezes resultando em espetaculares 
lutas aéreas.

Antes de estarem prontas para acasalar, as 
fêmeas se alimentam e amadurecem em 
florestas ou pastos longe dos machos. Quando 
sexualmente maduras, as fêmeas voltarão 
à água para encontrar parceiros e desovar. 

Os comportamentos 
reprodutivos de 
Odonata são muito 
marcantes, e seus 
alunos certamente 
os notarão. Na 
verdade, o principal 
objetivo da vida de 
uma libélula adulta é 
a reprodução.

Machos vs. Fêmeas:
As partes 
reprodutivas da 
libélula estão 
localizadas na 
parte inferior do 

abdômen. Todos os odonatos têm dez segmentos 
abdominais. Os odonatologistas numeraram cada 
segmento para facilitar a referência. O segmento 
dez está na extremidade distal do abdômen e 
o segmento um é onde o abdômen encontra 
o tórax. É mais fácil identificar cada segmento 
contando para trás do segmento dez porque os 
segmentos de menor numeração são muitas vezes 
parcialmente fundidos e difíceis de diferenciar.

Para identificar o sexo de uma libélula, procure 
as partes reprodutivas secundárias que só os 
homens têm na frente do abdômen, logo atrás das 
asas, na barriga (na parte inferior dos segmentos 
dois e três). Vai parecer um buraco com algumas 
saliências. As fêmeas serão macias no fundo 
desses segmentos, pois têm apenas um conjunto 
de partes reprodutivas no final do abdômen, 

Placas subgenitais de três espécies diferentes de 
meadowhawks (Sympetrum). Observe como eles são todos 
um pouco diferentes. (Foto: Curt Oien)

11. Reprodução
O objetivo principal do estágio adulto voador é reproduzir e pôr ovos.

O que você vai precisar
Redes entomológicas
Lupes de mão
Envelopes para Odonata
Caderno de Campo
Brochuras
Acesso a uma zona húmida
Habilidades e Conceitos
Registro de observações
Estrutura e função
Ciclo da vida
Comunicação
Padrões
Sistemas e modelos
Flujo de energía

A posição da genitália secundária masculina. (Foto: Ami 
Thompson)
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Em algumas espécies, os machos cortejarão 
as fêmeas, exibindo sua coloração vibrante ou 
mostrando seus grandes territórios.

Para acasalar, uma libélula macho deve primeiro 
transferir o esperma de seus testículos, na ponta 
do abdômen, para suas partes reprodutivas 
secundárias, logo atrás de suas pernas, curvando 
a ponta do abdômen sob seu corpo. As libélulas 
geralmente fazem isso antes de agarrar uma 
fêmea, e os donzelinhas depois.

Quando uma libélula macho usa seus 
colecionadores para prender uma fêmea, diz-se 
que eles estão em tandem. Os estudantes muitas 
vezes confundem esta etapa com a copulação, 
mas é apenas uma etapa preparatória. Você verá 
muitas vezes libélulas e donzelinhas voando ou 
empoleiradas em tandem.

A copulação começa quando a fêmea dobra seu 
abdômen e o conecta às partes reprodutivas 
secundárias do macho. Esta posição é chamada 
de roda de copulação. Os machos têm uma 
anatomia reprodutiva que pode remover qualquer 
esperma previamente depositado e depois inserir o 
seu próprio esperma.

Uma vez que o esperma tenha sido transferido, 
os óvulos estão prontos para serem depositados 
quase imediatamente. Dependendo da espécie, as 
fêmeas podem pôr ovos na superfície da água, em 
fundos rasos de lama, em plantas ou ao longo da 
costa.

Alguns machos guardarão a fêmea enquanto ela 
põe ovos. Eles ficarão por perto ou continuarão 
segurando a fêmea em tandem enquanto ela 
estiver deitada. Desta forma, outros machos não 
podem acasalar com a fêmea e interromper sua 
postura de ovos.

Anax junius em conjunto. Observe que o macho está 
agarrando os olhos da fêmea. (Foto: Ami Thompson)

As libélulas fêmeas têm uma placa subgenital, como na 
foto da página anterior, ou um ovipositor, como nesta. 
(Foto: Arne Myrabo)

Como com todos os animais, é muito importante 
não antropomorfizar (atribuir formas humanas). Isto 
pode ser difícil para os estudantes, particularmente 
quando se trata de reprodução. Felizmente, 
Odonata tem uma reprodução incomum e 
mecânica com muita terminologia excelente 
para aprender. A correção dos estudantes com 
a terminologia científica reprodutiva de Odonata 
pode desencorajar a antropomorfização.

Atividade: Vocabulário de cópula

1. Rever os comportamentos reprodutivos na 
atividade “7. Uma vida à defensiva”. Distribua a 
apostila de anatomia reprodutiva e introduza o 
tópico de reprodução de Odonata.
2. Prepare os estudantes para sair, divida-os 
em grupos e distribua puçás, lentes de mão e 
a apostila de anatomia. Eles devem trazer seus 
cadernos para registrar suas observações.
3. Os estudantes devem pegar Odonatos e usar 
uma lente de mão para determinar se são machos 
ou fêmeas. Eles devem registrar suas observações 
em seus cadernos com desenhos. Eles notam 
alguma outra diferença entre machos e fêmeas de 
libélulas e de donzelinhas?
4. Em seguida, peça aos estudantes que coloquem 
suas redes de lado e observem os Odonatos 
voando em tandem ou roda, se presente. Os 
estudantes devem registrar as observações em 
palavras e desenhos em seus cadernos. Eles 
notam alguma anomalia, como três libélulas em 
tandem ou peixes comendo os cavalos-do-diabo 
em uma área onde põem muitos ovos?
5. De volta à sala de aula, entregue a folha de 
trabalho. Pode ser feito como uma tarefa ou 
questionário em classe, ou pode ser levado para 
casa como lição de casa.
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Folheto de Anatomia Reprodutiva Odonata
Nome__________________________________________    Encontro__________________

Ovipositor

Donzelinha, Vista Lateral Feminina 

Cercos
Paraproctos

Placa Subgenital

Cercos

Epiproct

Donzelinha, vista macho-dorsal

Libélula, Vista Ventral da Fêmea

Libélula, Macho–
Vistas Laterais e Dorsais

área ampliada

Ilustrações de Rick Kollath de Dragonflies of the North 
Woods and Damselflies of the North Woods 
por Kollath+Stensaas Publishing
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Ficha de Anatomia Reprodutiva Odonata
Nome__________________________________________  Encontro __________________

Donzelinha, Vista Lateral Feminina Lateral  
área ampliada

Ilustrações de Rick Kollath from Dragonflies of the North 
Woods and Damselflies of the North Woods 
by Kollath+Stensaas Publishing

Donzelinha, vista macho-dorsal

Libélula, Vista Ventral da Fêmea

Libélula, Macho–
Vistas Laterais e Dorsais
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suas asas. Elevação é a força que afasta o objeto 
voador do solo. É criado quando o ar viaja em 
velocidades diferentes acima e abaixo das asas.

As próprias asas dos donzelinhas geram empuxo, 
ou movimento direcional, tanto para baixo como 
para cima. Suas asas dianteiras e traseiras 
trabalham em sentidos opostos; quando a frente 
está para baixo, a traseira está para cima, e vice-
versa. Desta forma, eles sempre geram impulso 
durante o voo.

Entretanto, as asas das libélulas só criam impulso 
no ritmo descendente e usam suas quatro asas de 
forma independente. Durante o voo normal para 
frente, as quatro asas das libélulas não se movem 
de forma síncrona/simultâneo; em vez disso, o 
par dianteiro se move logo após o par traseiro. Se 
a libélula precisar de uma repentina explosão de 
velocidade, todas as asas se moverão para cima 
e para baixo em harmonia. Se a libélula precisar 
pairar, as asas dianteiras e traseiras baterão para 
cima e para baixo em oposição, assim como o voo 
“normal” dos próprios donzelinhas (asas dianteiras 
para cima enquanto as asas traseiras estão para 
baixo). Para deslizar, todas as asas são mantidas 
para fora. Para fazer uma curva acentuada, uma 
libélula pode mover apenas uma asa para cima ou 
para baixo.

As libélulas têm 
habilidades de voo 
realmente incríveis. Elas 
são possivelmente o 
animal voador mais ágil 
do mundo.

Todos os odonatos 
têm quatro asas. As 
libélulas, ou subordem 
Anisoptera (que significa 
“asas desiguais”), têm 
asas anteriores com 
formas diferentes de 
suas asas traseiras. As 
asas traseiras são mais 

largas vindo da frente para trás. Isto lhes permite 
deslizar e migrar longas distâncias com facilidade. 
Muitas libélulas migram internacionalmente. 
De fato, a libélula planeadora errante (Pantala 
flavecens) empreende a mais longa migração 
de insetos conhecida. Tem-se observado que 
migra mais de 11.000 milhas (18.000 km) em 
várias gerações. Os donzelinhas, ou subordem 
Zygoptera (que significa “asas pareadas”), não 
têm esta adaptação. Todas as quatro asas têm a 
mesma forma.

A física do voo requer empuxo e elevação. O 
empuxo é a força física que gera o movimento 
para frente. As aves criam impulso batendo 

Libélula em vôo com as asas dianteiras batendo 
ligeiramente atrás das asas traseiras. (Foto: Arne Myrabo)

Libélula em vôo, asas anteriores e posteriores batendo 
em oposição. (Foto: Mark Wheeler)

12. Batendo as assas
As libélulas batem as asas em padrões diferentes para voar de maneiras diferentes.

O que você vai pre-
cisar
Vídeo de Odonata
Habilidades e Con-
ceitos
Registro de ob-
servações
Estrutura e função
Fluxo de energia
Sistemas e modelos
Comunicação
Padrões
Causa e efeito
Estabilidade e mu-
dança
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Para entender melhor o levantamento, segure um 
pedaço de papel em sua boca e sopre ar com 
força sobre a parte superior. O papel aparecerá. 
Asas de todos os tipos (em pássaros, aviões 
e libélulas) funcionam da mesma maneira. A 
elevação é gerada quando o ar ao redor e um 
objeto se movem a velocidades significativamente 
diferentes. A asa de uma libélula tem uma borda 
dianteira rígida com veias grossas para cortar 
bruscamente através do ar. Pequenos pêlos na 
parte de trás da asa criam turbulência e mais 
elevação. Estes pequenos pêlos nas asas também 
permitem que a libélula sinta cada detalhe de seu 
voo.

Além das asas e movimentos graciosos, as 
libélulas têm muitos músculos. Eles têm mais 
massa corporal dedicada ao voo do que qualquer 
outra criatura, até 60% em peso.

Experiência de expansão: o estudo da dinâmica de 
voo está dentro do campo da dinâmica de fluidos. 
Remar canoas pode ser uma grande experiência 
para ajudar a entender como as asas interagem 
com o ar.

Atividade: Controle de voo

1. Mostrar um vídeo de libélulas voando (encontre 
algumas no YouTube). Diga aos alunos para verem 
de perto como eles usam as asas.

2. Peça por dois estudantes voluntários. Um 
estudante “será” as asas dianteiras de uma 
libélula, e o outro asas traseiras. Eles deveriam 
estar de frente um para o outro.

3. Peça-lhes que demonstrem como as libélulas 
voam batendo seus braços. Eles provavelmente 
baterão aleatoriamente, em harmonia ou 
alternadamente.

4. Explique que as próprias donzelinhas e libélulas 
têm formas especiais de voar. Introduza todos os 
diferentes padrões de voo das asas de libélulas e 
dos donzelinhas (como descrito abaixo) e peça aos 
estudantes que façam demonstrações.

Donzelinhas:
- Voo normal: movimento oposto das asas 
dianteiras e traseiras; as asas traseiras estão para 

cima enquanto as asas dianteiras estão para baixo, 
e vice-versa.

Libélulas:
- Voo normal: asas dianteiras batendo um pouco 
“depois” das asas traseiras.
- Súbita explosão de velocidade: todas as asas se 
batem juntas.
- Deslocamento: movimento oposto (como o de 
um cavalo-do-diabo).
- Deslize: todas as asas para fora.

5. Peça aos voluntários para se sentarem. Mostre 
outro vídeo de Odonata em voo, ou o mesmo vídeo 
novamente, para que os estudantes possam tentar 
ver estes padrões.

6. Divida os alunos em duplas ou grupos de quatro 
(dependendo do tamanho de sua classe).

7. Peça aos grupos que se levantem e criem 
espaço suficiente entre os grupos para que os 
braços estendidos não toquem ou batam em nada. 
(esta é uma grande atividade para fazer fora). 
Duplas devem colocar uma pessoa na frente e 
uma pessoa diretamente atrás: uma representará 
as ações das asas dianteiras com os braços 
e a outra as asas traseiras. Grupos de quatro 
pessoas devem colocar duas pessoas na frente 
imediatamente uma ao lado da outra com uma 
pessoa diretamente atrás de cada uma. Cada 
pessoa usará um braço para representar uma asa.

8. Faça com que todos os grupos pratiquem todos 
os golpes de asas enquanto você os chama. O 
golpe normal da libélula é o mais complicado; dê 
tempo aos grupos para descobrir como comunicar 
o tempo.

9. Se você quiser acrescentar alguma competição, 
jogue um jogo modificado de Simon Diz, com as 
diferentes batidas das asas.
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inseto, chamado hemolinfa. As asas permanecem 
como parte viva do corpo, circulando sangue 
durante toda a vida da libélula. O padrão geral do 
fluxo de sangue começa na borda dianteira da asa, 
perto do corpo, flui para a ponta da asa e se move 
para a parte inferior da asa retornando ao corpo.

Cada asa contém cinco veias principais facilmente 
visíveis e muitas veias menores. O número de 
veias menores varia de acordo com a espécie. 
O lugar onde se juntam as veias frontais maiores 
dianteiras e as segundas dianteiras, na parte 
frontal aproximadamente na metade, é chamado 
de nodus. O nodus permite força e flexibilidade 
durante o voo.

A maioria das espécies também tem uma marca 
de estigma, também conhecida como pterostigma, 
perto da ponta da asa anterior. Uma função 
suspeita do pterostigma é como um contrapeso 
estabilizador de voo. Também pode ser mostrado 
como uma comunicação entre Odonata.

Pequenas veias em toda a asa criam uma 
variedade de formas: círculos, quadrados, 
retângulos e triângulos. Os cientistas utilizam o 
tipo e a localização dessas formas para identificar 
diferentes espécies. Às vezes as veias das asas 
são de cores diferentes, como as veias alaranjadas 
do falcão do prado com asas de açafrão.

As grandes asas 
de uma libélula 
são a alma dela. 
As pernas dos 
odonatos não 
são capazes de 
andar ou correr, 
elas apenas se 
pousam. Eles não 
podem dobrar 
suas asas e 
escondê-las como 
os gafanhotos 
ou escaravelhos, 
mas sua incrível 
habilidade de voar 
e a sua visão os 
tornam presas 

difíceis e predadores formidáveis.

As asas longas e rígidas dos odonatos são um 
projeto evolutivo precoce. As versões “mais 
novas” das asas incluem a capacidade de dobrar 
(como gafanhotos), revestimentos duros das asas 
(como joaninhas) e coloração de camuflagem 
(como gafanhotos).

As ninfas desenvolvem botões de asas após seu 
sexto desprendimento ou ínstar. Ao surgir, as asas 
murchas incham como balões com sangue de 

Close da asa de uma libélula (Foto: Mark Wheeler)

As veias do gavião-de-asa-de-açafrão (Sympetrum 
costiferum) são laranja. (Foto: Arne Myrabo)

13. Asas vivas
As asas são uma parte viva de uma libélula com sua própria anatomia complexa.

O que você vai precisar
Redes
Lupas de mão
Envelopes Odonata
Diários
Brochuras
Giz de cera ou
Lápis de cor
Acesso a uma zona húmida
Habilidades e Conceitos
Registro de observações
Padrões
Estrutura e função
Comunicação
Adaptações
Pesquisa
Escala e proporção
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As asas das libélulas recém emergidas têm um 
brilho oleoso. Conforme as libélulas envelhecem, 
suas asas se tornam menos brilhantes e as partes 
das asas se destacam das bordas posteriores 
criando uma aparência esfarelada.

Atividade: As asas estão vivas

1. Introduza o foco do dia nas asas. Explique que 
as asas são uma parte viva de uma libélula, com 
veias que constantemente as bombeiam cheias de 
sangue rico em nutrientes. Encoraje os estudantes 
a serem gentis durante suas observações. Lembre 
aos alunos como segurar a libélula por todas as 
pernas para que eles possam ver claramente 
as asas. Pratique este com libélulas de papel 
(Atividade 2, “Prática das libélulas de papel”).

2. Prepare os estudantes para ir para fora. Divida 
os estudantes em grupos e distribua puçás e 
lentes de mão. Eles precisarão de seus cadernos. 
Para ver claramente as asas, os estudantes devem 
segurar os insetos pelas pernas. As libélulas 
irão protestar contra isso beliscando os dedos 
próximos com suas partes bucais. Os estudantes 
nervosos com o beliscão podem ser confortados 
com um curativo em seu dedo indicador.

3. Assim que os estudantes capturarem a Odonata, 
eles devem registrar suas observações em 
desenhos detalhados e notas em seus cadernos. 
Distribua a apostila com perguntas de observação 
dirigida.

4. Na sala de aula, compile todas as observações e 
dê tempo para compartilhar os desenhos. Conduza 
a discussão no sentido de capturar observações 
“falidas” ou corrigir conclusões falsas.

5. Distribua as folhas de anatomia das asas para 
revisão da classe e/ou atribua a folha de trabalho 
como lição de casa.

Nota: Esta atividade pode ser feita no inverno com 
espécimes congelados ou conservados, ou mesmo 
com fotos detalhadas.
Ou então, você pode prender os insetos e fazer 
com que os alunos os observem em envelopes 
transparentes para Odonata na sala de aula, tendo 
muito cuidado para não esmaga-los.

Extensão de arte: os estudantes podem estender 
seus esboços de diário e criar uma obra de arte 
grande e detalhada baseada no padrão de uma 
asa de libélula ou de cavalo-do-diabo.
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Desenho de Observações da Asa:
Nome __________________________________________  Encontro __________________

Pegue uma libélula ou donzela e olhe atentamente para suas asas.

Desenhe uma libélula ou asa de libélula maior que a vida abaixo, incluindo:
1. As veias que você pode ver na asa.
2. Quaisquer manchas ou marcações que você vê na asa.
3. Qualquer cor nas asas ou veias.

Tome nota de:
1. As diferenças, se houver, entre a forma das asas anteriores e posteriores.
2. As diferenças, se houver, entre uma libélula e uma asa de libélula.3. Cualquier otra obser-
vación o pregunta.

Desenho:

Notas:
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Folheto de anatomia das asas de Odonata
Nome __________________________________________    Encontro __________________

Nodo

Asa de Donzelinha

Asas de libélula

Estigma

Veias

Nodo

Estigma

Triângulos da Asa

Ilustrações de Rick Kollath de Dragonflies of the 
North Woods and Damselflies of the North Woods 
por Kollath+Stensaas Publishing
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Ficha informativa sobre anatomia da asa de Odonata
Nome __________________________________________     Encontro  __________________

Asa de Donzelinha

Asas de libélula

Ilustrações de Rick Kollath de Dragonflies of the 
North Woods and Damselflies of the North Woods 
por Kollath+Stensaas Publishing
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As libélulas têm duas pequenas antenas que 
podem sentir a direção do vento e detectar odores. 
Elas não têm “ouvidos” e podem não ser capazes 
de ouvir como os humanos fazem.

O resto do rosto das libélulas é feito de placas 
estruturais duras que são unidas pelas costuras 
chamadas suturas. A face superior é chamada 
“frons”.

Consulte a atividade 1, “Coletar, Observar, Libertar” 
para obter folhetos de anatomia daslibélulas e 
rostos de donzelinhas.

Atividade: Imagem perfeita

1. Os estudantes devem pesquisar informações 
sobre os sentidos das libélulas de diversas 
maneiras, incluindo passar o tempo observando 
o comportamento e a morfologia de Odonata 
no campo e examinando de perto fotografias de 
rostos de libélulas (ver Arquivo 4, “Ode Famílias”).

2. Comparem e contrastem um rosto de libélula 
com um rosto humano. Comparem os sentidos 
humanos com os sentidos das libélulas. Façam 
uma chuva de ideias sobre como seria ser uma 

Este exercício 
encorajará os 
estudantes a 
imaginarem como 
seria experimentar 
o mundo com os 
sentidos de uma 
libélula, desenhando 
um retrato de si 
mesmos usando os 
componentes de um 
rosto de libélula.

Os rostos das 
libélulas são em 
sua maioria olhos. 
Eles têm os maiores 
olhos compostos de 

todos os insetos, com a maioria das facetas. O 
único lugar que eles não podem ver é diretamente 
atrás de suas cabeças. Eles podem ver as cores 
do espectro visível, a luz ultravioleta e a luz 
polarizada. Eles também têm olhos simples que 
detectam a luz e a escuridão.

A boca de uma libélula é constituída por 
mandíbulas superiores e maxilares inferiores. 
Enquanto as mandíbulas mastigam, os “lábios” 
(o lábio superior e o lábio inferior) seguram o 
alimento no lugar. As libélulas não têm língua, 
portanto provavelmente não podem ter gosto.

Close-up do rosto de um Aeshnido (darner). 
(Foto: Dudley Edmondson)

14. Auto Porta-OdO-nato
Crie um autorretrato com componentes e proporções faciais de libélula.

O que você vai precisar
Fotos de odonata
brochuras
Suprimentos para colorir
Regra
Papel gráfico

Habilidades e Conceitos
Registro de observações
Estrutura e função
analisar dados
Asar matemática
Comunicação
Escala e proporção
Padrões

Close-up do rosto de um gomphido (clubtail).  
(Foto: Arne Myrabo)
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libélula. O que eles sentiriam? Em seguida, 
façam uma chuva de ideias sobre como seria 
um rosto humano se tivesse as proporções e os 
componentes de uma libélula.

3. Introduza o projeto de desenhar-se, criando um 
autorretrato, como se fosse uma libélula. Devem 
ter dois olhos compostos grandes, uma boca 
lateral grande, duas antenas pequenas, sem nariz e 
sem orelhas. Permita que eles sejam criativos com 
a cor e a escolha do cabelo. Você pode incorporar 
conceitos matemáticos, medindo e replicando 
proporções usando réguas e papel gráfico. Ou 
deixe que os alunos o façam, fazendo suas 
melhores suposições.

4. Mostre os retratos e pedça aos alunos que 
compartilhem o raciocínio por trás de suas 
decisões criativas com o resto da classe.

Extensão criativa da escrita: os estudantes 
poderiam escrever uma narrativa em primeira 
pessoa sobre um dia na vida de uma libélula, 
apontando alguns exemplos de como os 
estudantes especulam que uma libélula percebe o 
mundo.
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Retrato Odonato
Nome__________________________________________      Encontro __________________ 

Crie um autorretrato inspirado no seu rosto, mas usando as proporções do rosto de uma 
libélula.
Certifique-se de incluir:
1. Dois grandes olhos compostos
2. Uma boca grande com mandíbulas que se abrem de um lado para o outro.
3. Duas antenas curtas
4. Cabelo e qualquer coloração especial.
Nota: As libélulas não têm orelhas nem narizes.
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A natureza inspira 
arte de todos os 
tipos. Seus alunos 
podem desfrutar 
do trabalho de 
artistas inspirados 
por libélulas e criar 
suas próprias obras 
de arte. Talvez o 
interesse deles seja 
despertado pelo 
mundo medieval dos 
cavaleiros, feiticeiros, 
donzelas e dragões. 
Ou talvez eles se 
inspirem em histórias 
mitológicas sobre 
constelações. O 

aprendizado mais alegre vem de seguir seu nariz.

Mitos modernos
Há dois mitos comuns sobre libélulas que 
você pode precisar abordar com estudantes 
preocupados. No primeiro, a tradição adverte 
que as libélulas costurarão a boca ou os olhos 
(e às vezes as orelhas e os dedos dos pés) 
das crianças malandras enquanto dormem. As 
libélulas obviamente não farão isso. A origem 
deste mito pode residir nos hábitos de postura 
de ovos da família mais escura. Estas libélulas 
se assemelham a grandes agulhas de cerzir e 
as fêmeas têm um ovipositor afiado na ponta do 
abdômen. Eles cortam pequenos buracos nas 

Alice no País das Maravilhas Snap-Dragonfly 
ilustração de Oldbookart.com

15. Tradição dos Dragões
A mitologia de dragões e libélulas é abundante em todo o mundo.

O que você vai precisar
Histórias tradicionais
Canetas ou marcadores
Marcadores grossos
Fotos da natureza

Habilidades e Conceitos
Impactos humanos
Tradições culturais
Fazer perguntas
Explicações
Comunicação
Padrões
Causa e efeito
Estrutura e função
Estabilidade e mudança

plantas e depositam seus ovos confortavelmente 
dentro delas. Os pais nervosos podem ter 
aproveitado a aparência intimidante da libélula 
para assustar as crianças para que se comportem.

No outro mito comum, as libélulas são “doutoras 
de cobras” e trazem vida às cobras e/ou 
conversam com elas. Este mito pode estar 
baseado nos hábitos de algumas cobras comuns 
que “se fazem de mortas” quando ameaçadas 
(ou seja, a cobra de barriga vermelha ou a cobra 
de nariz de porco). Estas cobras compartilham o 
mesmo habitat que as libélulas. Odonata seguirá 
os animais, inclusive as pessoas, enquanto eles 
caminham através de gramíneas altas e assustam 
os insetos deliciosos. Se um humano andante 
assustar uma cobra para que ela se torne morta, 
então libélulas rastejando ao redor de humanos 
podem estar por perto quando a cobra considerar 
seguro “voltar à vida”. Talvez esta série de eventos 
tenha criado falsamente a percepção de que as 
libélulas são “médicos das serpentes”.

Mais histórias de libélulas:
Durante um curto período de tempo, o Japão 
recebeu o nome da libélula. Era conhecida como 
“Akitsushima” (akitsu = libélula, shima = ilha). 
A história conta sobre um imperador, em pé no 
topo de uma montanha, que faz o levantamento 
topográfico de todo o país insular. Um mosquito 
o morde, e imediatamente uma libélula entra e 
come o inseto ofensor. O grato imperador olha 
novamente e observa que a forma da ilha se 
parece com a libélula, e por isso lhe dá o nome do 
inseto. A cultura japonesa inclui muitas tradições 
de libélulas maravilhosas para estudo posterior.

Uma história dos Zuni (uma tribo de povos 
indígenas americanos) destaca um irmão e uma 
irmã que são acidentalmente abandonados 
quando sua tribo se muda para um novo lar em 
busca de mais comida. O menino faz uma libélula 
de brinquedo com cascas de milho e gramíneas 
para agradar sua irmãzinha desesperada. Para sua 
surpresa, o brinquedo ganha vida e voa para os 
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Pintura artesanal do Draco e da Ursa Menor de Oldbookart.
com.

deuses para contar-lhes o sofrimento das crianças. 
Os deuses dão às libélulas palavras reconfortantes 
e dicas de sobrevivência para trazer as crianças de 
volta para sua família.

Contar histórias pode ser uma parte particular e 
sagrada da estrutura comunitária de uma cultura. 
Embora bonitas e enriquecedoras, muitas vezes 
não são nossas para nos adaptarmos ou contar. 
Como educadores, devemos ser respeitosos e 
cautelosos para não contribuir inadvertidamente 
para estereótipos ou se apropriar da cultura de 
outros. Sempre que possível, peça aos membros 
das comunidades de origem que contem suas 
próprias histórias para seus alunos. Grupos 
comunitários locais, publicações educacionais 
escritas por vários autores e o YouTube podem ser 
excelentes recursos para contadores de histórias 
autênticas. Você também pode perguntar a seus 
alunos se eles têm alguma história familiar que 
gostariam de compartilhar com sua classe.

Constelações
As histórias de constelações foram criadas 
para ajudar as pessoas a lembrar os nomes 
e localizações das estrelas para navegação. 
No entanto, eles também se conectam com a 
sensação universal de mistério e maravilha que 
as pessoas sentem quando olham para o céu 
estrelado. A constelação Draco tem a forma de um 
dragão em forma de serpente, e tem pelo menos 
três histórias de origem potencial.

Lojas de origem para o nome Libélula (Dragonfly):
A palavra dragão se conecta a muitas palavras 
antigas que significam “ver claramente”, o que 
é apropriado considerando os incríveis olhos de 
Odonata. A palavra grega ‘drakon’ mais tarde 
evoluiu para significar “cobra d’água, cobra 
enorme ou dragão”. Essa base de palavras 
tem conexões modernas com coisas antigas, 
ferozes, escuras e poderosas; pense draconiano 
e Drácula. A etimologia da palavra “dragão” é 
bastante profunda e diversificada e merece mais 
investigação.

Uma teoria sobre como a libélula ganhou seu nome 
é baseada em uma velha história romena sobre 
São Jorge e seu corcel equino. Na história, o diabo 
transforma o cavalo de São Jorge em um inseto 
gigante conhecido como “o cavalo do diabo” 
ou “a mosca do diabo”. A palavra romena para 
diabo era a mesma palavra, ou muito parecida, 
com a palavra para dragão. E assim o nome 

libélula evoluiu. Há outras histórias sobre libélulas 
que perseguem cavalos. As libélulas seguem os 
mamíferos enquanto caminham através da grama 
e do matagal e comem os insetos agitados. É 
provável que o cavaleiro de um cavalo picado e 
assustado por uma vespa, provavelmente notará 
uma libélula mais conspícua e perderá a culpa.

Havia também um grupo de deusas gregas 
chamadas de “ninfas”. Eram em sua maioria 
deusas de lugares naturais como lagos, riachos, 
pastos, montanhas, praias e cavernas. Eles eram 
responsáveis pelos cuidados com as plantas e 
animais residentes.

Esta é apenas a ponta de um iceberg muito 
grande. A história histórica do dragão é abundante. 
Abraçar a natureza fantástica destas histórias; 
estar na natureza é uma experiência mágica 
que podemos fomentar através da narração de 
histórias.
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Actividad #1: Damiselas en apuros

1. Leia ou conte a seus alunos uma típica história medieval de cavaleiros e dragões.
2. Identifique os personagens principais e a trama: geralmente algo na linha de um cavaleiro que mata 
um dragão para salvar uma donzela em perigo e recolher um tesouro. Identifique o protagonista, o 
antagonista, o desafio e a solução. Identifique também os personagens secundários e seu papel na 
história. Com os estudantes mais velhos, discuta sobre estereótipos nestas histórias.
3. Apresente aos estudantes para escreverem sua própria história de dragão. Passem fotos de seus 
personagens principais: libélula, cavalo-do-diabo, ninfa, martim-pescador, renda da rainha Ann, flores 
de dragões, etc. Seja criativo em seu “elenco” de personagens da natureza e incentive os estudantes a 
criarem seus próprios personagens.
4. Os estudantes podem escrever sua história com base apenas na imaginação, na pesquisa sobre a 
história natural de seus personagens, ou na observação ao ar livre e notas do caderno. O protagonista, o 
antagonista, o desafio, a solução e os atores de apoio na história devem ser identificados em uma folha 
de papel separada.

Atividade # 2: Rabiscos do Dragão da chuva

1. Introduza esta atividade explicando que a maioria dos mitos dos dragões europeus envolve fogo, lutas 
e dragões como o mau da fita. Entretanto, os mitos do dragão oriental podem ser muito diferentes. Os 
dragões orientais são muitas vezes criaturas úteis que trazem água. Eles apoiam a agricultura trazendo 
nuvens e chuva. Os dragões orientais também tendem a ser mais longos, mais finos e mais serpentes do 
que os dragões europeus.

2. Os estudantes desenharão dragões da chuva usando a teoria matemática aplicada.
3. Instrua os estudantes a desenharem, com um marcador grosso, uma linha ondulada que termina 
onde começa; a linha deve se conectar a si mesma. Todas as áreas onde as linhas se cruzam devem ser 
distintas e claras:

4. Em seguida, desenhe linhas “para cima e para baixo” com uma caneta ou marcador fino. Comece em 
um ponto e trabalhe em sua trajetória. Graças à beleza da teoria matemática, as linhas “para cima e para 
baixo” sempre funcionarão perfeitamente; você não terminará com dois “para cima” ou “para baixo” lado 
a lado.
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5. Trace todos os lados do rabisco com a caneta. Quando você tiver terminado de rastrear, terá criado um 
nó muito legal.

6. Esta técnica de rabiscar nós, pode ser transformada em uma técnica de rabiscar dragões simplesmente 
por não conectar completamente as pontas do rabisco no primeiro passo. Entretanto, as extremidades 
ainda devem estar “fora” do nó; pode ser útil imaginá-los conectados com uma seção removida ou não 
desenhada.

7. Desenhe as linhas superior e inferior como antes. Mas desta vez acrescente a cabeça de um dragão, a 
cauda de um dragão, algumas escamas, asas e pernas, e pronto! Continue!de dragón, algunas escamas, 
alas y patas, ¡y listo! ¡Continuar!

8. Pendure estas ilustrações na sala de aula na esperança de trazer bom tempo e uma estação agrícola 
produtiva.
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As libélulas e 
os donzelinhas 
exibem um arco-
íris de cores. 
Os machos são 
geralmente mais 
coloridos do 
que as fêmeas, 
provavelmente 
porque usam as 
suas tonalidades 
extravagantes 
para atrair um 
companheiro. 
No entanto, as 
cores brilhantes 
também atraem 
a atenção dos 
predadores. 
Quando 
Odonata emerge 
pela primeira vez 
e quando estão 
muito frios para 

voar, a sua coloração é monótona. À medida que 
amadurecem ou se aquecem, a sua cor corporal 
torna-se vibrante.

Deve ter reparado que as exposições de libélulas 
do museu são bastante escurecidas. Isto acontece 
porque a coloração brilhante das libélulas 
desaparece após a sua morte. A cor pode ser 
preservada mergulhando um espécime de libélula 
em acetona, que dissolve a gordura corporal e 
inibe a decomposição. Este é um instrumento 
valioso para os cientistas porque a cor é um 
aspecto importante na identificação de Odonata. 
Por isso, as modernas normas de coleção do 
museu exigem a imersão de espécimes de libélulas 
em acetona e depois o armazenamento dos 
espécimes secos em envelopes.

As ninfas são principalmente castanhas ou pretas 
com manchas. No entanto, algumas têm uma 
notável capacidade de mudar a sua cor após uma 
muda. O autor observou cores de ninfas tais como 
transparente, preto, verde, castanho, amarelo e 
rosa.

16. Paleta de cores
Os odonatos vêm em uma ampla variedade de cores bonitas.

o que você vai precisar
Redes Entomológicas
lupas de mão
Envelopes Odonata
caderno de campo
materiais de arte
ninfa no tanque
cascalho de peixinho dourado
Acesso a uma zona húmida

habilidades e conceitos
Fazer perguntas
Registro de observações
explicações
Comunicação
estrutura e função
padrões
Engenharia
Pesquisa
argumentos científicos
Escala e proporção

Atividade 1: Imitação como ato de 
lisonjear

1. Prepare os estudantes para coletar libélulas ao ar 
livre. Informe a seus alunos que observarão de perto 
as cores das libélulas e que devem trazer os seus 
cadernos e alguns lápis de cor. Talvez começar com 
uma apresentação de slides de fotografias de libélulas 
recortadas em primeiro plano para as fazer parecer 
arte abstrata.

2. No lado de fora da sala de aula, os estudantes 
devem pegar uma libélula que acham particularmente 
bonita e depois desenhá-la no seu caderno. Manter 
os insetos em envelopes de plástico transparente 
para Odonata permitirá uma observação mais fácil a 
longo prazo.

3. Incentive os estudantes a olharem de perto e 
enquadrar certas áreas para um esboço, talvez 
apenas as riscas coloridas no tórax, ou o padrão 
numa asa, ou a iridescência de um olho.

4. Permita aos estudantes que criem vários esboços, 
ou tirem fotografias, se possível, para que tenham 
material de origem suficiente para criar um projeto de 
arte formal.

5. Atribua uma tarefa de composição artística, à 
sua escolha, inspirada por libélulas. Pode colocar 
parâmetros em torno da tarefa, tais como: deve 
envolver simetria, 
utilizar um esquema 
de cores inspirado 
na libélula, ou ser 
um grande plano 
de apenas parte 
de uma libélula, ou 
incluir um poema 
ou narrativa de 
acompanhamento.

Este Anax junius 
(common green darner)
parece ter sido pintado 
em aquarela arco-íris 
(Foto: Ami Thompson)
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As libélulas antigas 
desenvolveram 
adaptações que têm 
sido bem-sucedidas 
durante centenas de 
milhões de anos. Os 
Odonata modernos, 
embora ligeiramente 
diferentes dos seus 
antepassados, 
são considerados 
“fósseis vivos” 
juntamente com 
jacarés, esturjões 
e caranguejos 
ferradura.

Criaturas gigantescas semelhantes às libélulas 
chamadas Meganisoptera, ou moscas grifas, 
foram encontradas no registo fóssil desde o último 
período do Carbonífero e continuam até o final do 
Permiano. Todas as moscas grifas estão agora 
extintas.

As asas de Meganisoptera provaram ser muito 
duráveis e são preservadas como fósseis. As 
diferentes espécies de Meganisoptera são 
identificadas pela sua veação específica da asa. As 
Griffenflies (moscas grifas) não tinham pterostigma 
e as libélulas modernas evoluíram padrões mais 
complicados das veias das asas.

Os corpos e as ninfas adultas das moscas grifas 
fossilizadas são semelhantes aos Odonata 
modernos, na medida em que todos têm olhos 
grandes, pernas espinhosas, corpos longos e finos 
e partes da boca em forma de gancho.

As Griffenflies foram as primeiras a governar os 
antigos céus; evoluíram cerca de 100 milhões de 
anos antes das aves, morcegos e dinossauros 
voadores (pterossauros).

A maioria eram apenas ligeiramente maior do que 
as libélulas modernas, mas algumas espécies 
eram muito grandes. Meganeuropsis permiana 
foi o maior inseto que alguma vez viveu com uma 
envergadura de asas de 28 polegadas (71 cm) e 
um comprimento de corpo da cabeça à cauda de 

17. Gigantes Antigos
Criaturas na forma de libélulas gigantes vagavam pela Terra há 300 milhões de anos.

O que você vai precisar
Fotos de fósseis de Griff-
enfly
Material de artesanato
Habilidades e Conceitos
Registro de observações
Comunicação
Padrões
Estrutura e função
Sistemas e modelos
Engenharia
Usar matemática
Escala e proporção
Estabilidade e mudança

17 polegadas (43 cm) (Meganisoptera é muitas 
vezes falsamente reportada como tendo tido uma 
envergadura de asas de mais de um metro e meio). 
As ninfas aquáticas foram estimadas em um pé de 
comprimento (30,5 cm).

Em comparação, a maior Odonata existente é um 
cavalo-do-diabo propriamente dita (Megaloprepus 
coerulatus) com uma envergadura de asa de 7,5 
polegadas (19 cm).
 
As moscas grifas eram provavelmente capazes 
de crescer tão grandes devido ao oxigênio 
extra na atmosfera durante o Paleozóico tardio. 
Nesse momento, extensas florestas de pântanos 
de carvão geravam muito oxigênio através da 
fotossíntese. Durante o Paleozóico tardio, a 
atmosfera era cerca de 35% de oxigénio em 
comparação com os 21% de hoje. Pesquisas 
recentes sugerem que pode haver mais fatores 
em jogo para permitir que os insetos cresçam tão 
grandes, mas o nível de oxigênio atmosférico é, 
pelo menos, parte da história.

Os insetos, incluindo as moscas grifas, respiram 
através de buracos nos seus corpos chamados 
espiráculos ligados à traqueia tubular interna. 
Odonata bombeia estes buracos como um fole 
para distribuir oxigênio por todo o corpo; uma 
observação atenta mostrará o abdômen de uma 
libélula que se expande e contrai à medida que 
“respira”. O oxigênio infiltra-se no corpo do inseto 
através da difusão. Este método de respiração é 
pensado para limitar o tamanho de um inseto com 
base na quantidade de oxigênio na atmosfera. 
Mais oxigênio atmosférico significa buracos 
traqueais menores e insetos maiores.

Enquanto a maioria dos outros insetos que 
viviam com as moscas grifas eram pequenos, 
alguns eram também gigantes, como as antigas 
moscas da erva. Alguns anfíbios evoluíram para 
serem igualmente grandes, assim as moscas não 
estavam completamente livres de predadores. Tal 
como a Odonata de hoje, as moscas griffas eram 
diversas e viviam em todo o mundo.
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Atividade: Construir uma Griffenfly em 
tamanho real

1. Introduza as griffenflies como libélulas antigas 
que viviam muito antes dos dinossauros. Se estiver 
a estudar o tempo geológico, seja específico sobre 
quando evoluíram.

2. Explique que a maioria das libélulas eram 
pequenas, apenas ligeiramente maiores do que as 
libélulas de hoje. No entanto, algumas das espécies 
antigas eram gigantescas: uma envergadura de 
asa de 28 polegadas (71 cm) e 17 polegadas 
(43 cm) da cabeça à cauda. Embora não fossem 
exatamente iguais às libélulas modernas, eram muito 
semelhantes na forma do corpo: olhos grandes, 
pernas longas e espinhosas, corpo longo e fino, 
asas grandes e fortes e partes bocais mastigadoras.

3. Divida os estudantes em pequenos grupos 
e forneça material de artesanato para construir 
as suas próprias moscas gigantes. Devem tirar 
medidas para que as suas moscas de grifo tenham 
o tamanho correto, mas podem ser criativas com os 
seus esquemas de cor e construção. Cada grupo 
deve nomear o seu griffenfly de forma apropriada e 
fazer uma pequena história de vida.

4. Deixe cada grupo apresentar as suas griffenflies 
a toda a classe e explicar o seu nome e história de 
vida.

5. Lidere uma discussão em classe sobre a razão 
pela qual não temos hoje insetos gigantes. Ajude os 
estudantes a descobrirem a ligação aos níveis de 
oxigênio e às plantas.

6. Da próxima vez que os seus alunos apanharem 
libélulas vivas, verá como os seus abdomens se 
expandem e contraem à medida que respiram.




