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Introdução: Libélulas são insetos da ordem Odonata. A ordem Odonata está entre uma
das mais antigas ordens de insetos, sendo seu possível ancestral (Protodonata) datado
em cerca de 325 milhões de anos. A ordem Odonata é dividida em duas subordens:
Anisoptera e Zygoptera. A subordem Anisoptera possui um número maior de espécies
descritas, mais de 2500, são normalmente maiores e mais robustas, suas asas possuem
forma diferente de Zygoptera e são mais resistentes. A asa traseira possui a base mais
expandida, o que facilita a migração à longa distância. A seleção do habitat envolve a
escolha de um lugar para viver, essa escolha pode ajudar a visualizar os tipos de
interação, seleção e pressão que a população encontra em seu desenvolvimento. A
estrutura do canal d’água é um dos grandes fatores que influenciam a riqueza das
espécies. O fluxo da água é essencial para a sobrevivência das espécies, assim como a
qualidade da água é imprescindível para o sucesso de seu ciclo de vida. Assim,
diferentes estruturas de habitats influenciam diretamente no estabelecimento das
comunidades de Odonata. A especialização em um nicho esta associada a muitos
fatores como o tempo, espaço, recursos alimentares, ocorrências de competições tanto
intraespecífica quanto interespecífica. Os nichos podem mudar de espécie para espécie,
sendo que essa especificidade nas libélulas pode ser notada algumas vezes em sua
morfologia.  A grande maioria das espécies ocupa um habitat convencional composto
de corpos d’água associados a cursos d’água da fonte para o corpo, ou com lagoas ou
com pântano ou lago. Entretanto, existem necessidades que são mais específicas.
Estudos demonstraram que, em critério de escolha de território entre duas espécies, o
libelulídeo Orthemis discolor preferiu locais com poleiros altos enquanto a espécie
Perithemis mooma preferiu locais com mais vegetação flutuante.
 Objetivo: Este estudo tem como objetivo determinar a presença da espécie Oligoclada
abbreviata limnophila MACHADO & MACHADO, 1993 em corpos d’água em
ambiente dominado pelo bioma Mata Atlântica, localizados no Vale do Aço (Minas
Gerais), e estabelecer seu nicho fundamental. Conclusão: Um grande desafio para a
conservação da biodiversidade é a falta de informações que ajudem a realizar ações
rápidas e efetivas. Esclarecer a presença e biologia de Oligoclada abbreviata
limnophila fornecerá informações valiosas na escolha e priorização de áreas de
conservação e identificação das condições de conservação da Mata Atlântica.
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