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Introdução: A ordem Odonata é dividida em três subordens: Anisoptera, Zygoptera e
Anisozygoptera, onde apenas as duas primeiras são encontradas na América do Sul.
Por serem encontradas facilmente próximas a corpos d’água e apresentarem uma
diversidade de espécies, as odonatas são um dos grupos utilizados para o
biomonitoramento ambiental. Estes insetos podem habitar tanto lagoas e lagos, quanto
riachos e rios. São insetos hemimetábolos, onde as ninfas são aquáticas e os adultos
são terrestres, sendo ambos predadores e importantes na cadeia trófica dos
ecossistemas aquáticos e terrestres, servindo de alimento para peixes, mamíferos,
outros artrópodes e aves. Objetivo: Devido à importância do grupo, os objetivos deste
trabalho são conhecer e identificar a diversidade de adultos de Odonata em um
remanescente florestal urbano, na cidade de Ipatinga, MG. Metodologia: As coletas
foram realizadas no entorno e margens de duas lagoas, na área de preservação do
Viveiro de Mudas, Usiminas. As capturas dos exemplares de Odonata foram realizadas
com redes entomológicas, por busca ativa, através de caminhadas aleatórias ao longo
das margens das lagoas. As amostragens foram realizadas sempre no período entre 9h
e 17h. Foram realizadas três campanhas de quatro dias consecutivos, no mês de maio,
junho e julho de 2016. Os exemplares coletados foram mortos com acetato de etila e
depois levados à estufa para secagem; sendo então, identificados, etiquetados e
depositados no Laboratório de Zoologia de Invertebrados. Resultados: Foi coletado um
total de 71 exemplares até o momento, sendo 50 machos e 21 fêmeas, onde os
espécimes ainda estão passando por identificação, não sendo identificados 21
espécimes. Todos os indivíduos coletados pertencem à subordem Anisoptera, e das
espécies identificadas, todas são pertencentes à família Libellulidae. Foram
identificadas seis espécies: Erythemis plebeja (1 indivíduos), Erythrodiplax fusca (13
indivíduos), Micrathyria ocellata (5 indivíduos), Orthemis discolor (5  indivíduos),
Orthemis schmidti (1 indivíduos) e Perithemis mooma (25 indivíduos). No mês de
julho não foi notada a presença da espécie Erythrodiplax fusca, provavelmente devido
ao tempo nublado e frio. Neste mesmo período foi observada a predominância da
espécie Perithemes mooma na Lagoa do Viveiro de Mudas e a ausência da mesma na
Lagoa da Pedreira. Em ambas as lagoas é notada a presença das espécies Orthemis
discolor e Orthemis schmidti, duas espécies de grande porte e predadoras das espécies
menores. Conclusão: Há uma predominância de dois gêneros, Orthemis e Perithemis,
com grande abundância de exemplares e frequência ao longo das amostragens.
Aparentemente, o clima interfere na ausência e na presença de algumas espécies
encontradas no local. Estes são os resultados iniciais de um projeto de pesquisa que se
estenderá até dezembro.
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