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Introdução: As libélulas são insetos da ordem Odonata, dividida em duas subordens:
Anisoptera e Zygoptera. O uso apenas das variáveis químicas e físicas do corpo d’água
remetem a um caráter momentâneo, enquanto os fatores biológicos, como a utilização
de odonatas como bioindicadores, pode demonstrar um somatório temporal da
situação, sendo melhor para avaliar a ação antrópica. A Lagoa Vermelha, pertencente
ao sistema lacustre do médio Rio Doce, Caratinga, Minas Gerais, apresenta um intenso
assoreamento devido em parte a sedimentos que chegam das estradas de terra que a
circundam, o que pode ser colaborado pelo tráfego de veículos. Objetivo: Os objetivos
deste trabalho foram: analisar se o tráfego de veículos afeta a assembleia de odonatas
da margem da lagoa à beira da estrada; listar os diferentes táxons da subordem
Anizopteraencontados na lagoa; e avaliar qual época do ano ocorre a maior
biodiversidade de taxa de Anisoptera. Metodologia: As coletas dos espécimes de
odonatas foram realizadas durante o período de março de 2013 a setembro de 2013,
nas duas margens da lagoa, divididas em oito pontos cada. Foram realizadas duas
coletas por mês com a duração de 10 minutos em cada ponto, após coletados os
espécimes foram identificados e depositados em envelopes entomológicos na coleção
do Laboratório de Zoologia de Invertebrados do (Unileste-MG). Foram contabilizando
os veículos que trafegavam pela estrada ao redor da margem da lagoa durante todas as
coletas. Resultados: Os taxons encontrados foram mais abundantes na estação seca, o
que estaria relacionado às chuvas atípicas que ocorreram no final do mês de setembro,
com a chegada da primavera. Dos exemplares coletados, os gêneros encontrados
foram:Brachymesia, Gomphoide, Pantala, Orthemis, Planiplax, Erithrodiplax e
Aphylla. Os dados obtidos foram insuficientes para associar a ocorrência das espécies
com o tráfego de veículos em relação à situação ambiental da Lagoa Vermelha.
Conclusão: Os resultados podem ser atribuídos à quantidade de tempo e coletas que
levantou dados insuficientes. Assim, estudos posteriores utilizando a mesma
metodologia, porém com no mínimo o dobro do tempo, podem revelar a real situação
da assembleia de Odonatas da Lagoa Vermelha, e as condições de preservação desta.
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