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Introdução: A ordem Odonata pertence à classe Insecta, tendo os seus representantes
popularmente conhecidos como libélulas. São insetos com desenvolvimento
hemimetabólico (ovo, ninfa e adulto), uma vez que as ninfas são aquáticas e os adultos
são terrestres, sendo ambos predadores e importantes na cadeia trófica dos
ecossistemas aquáticos e terrestres. Assim, por serem encontradas facilmente em
corpos d’água, apresentarem uma diversidade de espécies e serem sensíveis a
mudanças ambientais, estes insetos são muito utilizados para biomonitoramento
ambiental. Objetivo: Devido à importância do grupo, os objetivos da pesquisa é
conhecer e identificar a diversidade de Odonata, presentes em um remanescente
florestal urbano, na cidade de Ipatinga, MG. Com base na identificação da diversidade
ali presente, visa-se observadar o comportamento e as interações interespecíficas de
duas espécies.  Metodologia: As coletas foram feitas através do método de coleta por
busca ativa, com caminhadas aleatórias ao longo das margens de duas lagoas na área
de preservação da empresa USIMINAS. As amostragens foram realizadas no período
entre 9h às 16/17h. Foram executadas duas campanhas de quatro dias consecutivos,
nos meses de fevereiro e março de 2017. Foi delimitado um espaço de 20m² as
margens das lagoas, onde as espécies Orthemis discolor e Perithemis mooma foram
sujeitas a observação, sendo delimitados transectos lineares separados por segmentos
com 5m cada. Os dados foram obtidos por scans visuais durante o período de 2
minutos. Resultados: Foi coletado um total de 96 exemplares, sendo sua maioria
pertencente à família Libelullidae, tanto em densidade quanto em diversidade. A
espécie predominante foi a Erythrodiplax fusca nos meses de fevereiro e março. Em
relação às observações realizadas da espécie Orthemis discolor, a patrulha foi a ação
mais realizada, representando 26,50% de atividade, sendo associada a disputa de
território. No qual a patrulha seria um método de defesa utilizado para defender o
território, ou até mesmo para conquistar novos. Onde a temperatura média durante a
observação foi de 30,4°C. Em contradição, o percentual de temperatura média
levantado durante as observações da espécie Perithemis mooma foi de 27°C, sendo a
patrulha o comportamento mais realizado pela mesma, tendo um percentual de
34,28%.   Conclusão: Predominância da espécie Erythrodiplax fusca, no qual a mesma
foi coletada com frequência o longo das amostragens. Variação perceptível quando a
temperatura média durante observações do comportamento das espécies Orthemis
discolor e Perithemis mooma, podendo estar influenciando em determinados
comportamentos.
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