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Introdução: As espécies de Odonata habitam todos os tipos de ambientes aquáticos.
São insetos com fase larval aquática e adulta aérea, possuem ciclo de vida longo, com
fase larval podendo chegar a dois anos e adultos a dois meses. Quando adultos, os
machos tendem a ser territorialistas, já as fêmeas investem a maior parte do tempo
forrageando e retornam aos corpos d’água para copularem. Algumas espécies são
consideradas indicadoras de alteração do meio, aumentando sua abundância quando a
mata ciliar é alterada, enquanto outras tendem a ocorrer apenas em áreas pouco
alteradas.  Objetivo: O objetivo do trabalho consistiu em verificar as diferentes
espécies de odonatas encontradas em Unidades de Conservação de fragmentos de Mata
Atlântica, na região do médio Rio Doce. Metodologia: As coletas foram realizadas na
borda de fragmentos de mata e lagoas pertencentes a unidades de conservação. Foram
delimitados transectos lineares, separados em segmentos de 5 m cada e analisados
durante 10 minutos consecutivos, sendo anotados todos os indivíduos visualizados.
Também foram coletadas as características das margens das lagoas, temperatura e
umidade relativa do ar. Os indivíduos coletados foram acondicionados em envelopes
entomológicos e levados ao laboratório de Zoologia de Invertebrados para posterior
identificação, através de chaves de Odonatas, referências bibliográficas e acervo do
laboratório. Em seguida foram retiradas fotos dos espécimes que passaram a compor o
acervo do laboratório. Resultados: A maior riqueza de espécies ocorreu em área de
lagoa, sendo que a mesma é vital para a sobrevivência desses animais. A maior
abundância de espécies ocorreu em área de margem aberta da lagoa e tempo
ensolarado, com 192 indivíduos; e a menor ocorreu em área de margem da lagoa
parcialmente sombreada e tempo nublado, com 14 indivíduos. Foram identificados
cinquenta e seis espécimes, sendo dois gêneros pertencentes à subordem Zygoptera
(Hetaerina sp. e Ischnura sp.) e dez gêneros pertencentes à subordem  Anisoptera
(Erythemis sp.; Perithemis sp.; Rhodopygia sp.; Planiplax sp.; Brachymesia sp.;
Aphilla sp.; Micrathyria sp.; Oligoclada sp.; Orthemis sp. e Erythrodiplax sp.). O
número de espécies de anisopteros foi maior e mais abundante do que o de zygopteros,
provavelmente em função da maior habilidade destes insetos em ocuparem e
defenderem seus territórios nas margens da lagoa. Acreditamos que em breve teremos
a identificação específica da maioria dos gêneros. Outras áreas do entorno das
unidades de conservação estão sendo estudadas e os resultados devem ser apresentados
em breve. Conclusão: A fauna de libélulas encontradas até o momento corresponde a
encontrada na área de conservação do estado de Minas Gerais, Parque Estadual do Rio
Doce, indicando que as unidades de conservação do Vale do Aço são importantes para
a manutenção destas espécies na região e para a biodiversidade do estado.
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