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Introdução: Libélulas são insetos pertencentes à ordem Odonata, dividida em três
subordens: Zygoptera, Anisoptera e Anisozygoptera, sendo esta última a menos
representativa. No Brasil, são conhecidas 828 espécies, distribuídas em 14 famílias e
140 gêneros, porém, estima-se que esse número possa chegar a cerca de 1.500. Os
cromossomos de libélulas são do tipo holocêntrico, diferentemente do que é
encontrado na maioria dos organismos, que são do tipo monocêntrico, e de modo geral,
apresentam um elevado grau de constância. Entretanto, já foram constatadas variações
entre espécies e em indivíduos de diferentes populações, o que justifica a relevância de
estudos citogenéticos nesses insetos. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi
determinar o número cromossômico da espécie Tramea abdominalis (Libellulidae,
Odonata), coletada da população presente na RPPN Fazenda Macedônia, Ipaba, Minas
Gerais. Metodologia: Os machos foram coletados no entorno da Lagoa do Jacaré.
Levados ao laboratório, os indivíduos foram anestesiados e vivissecados. Conforme
procedimento descrito por BUENO (1982), os testículos foram removidos e
armazenados em solução Carnoy. As lâminas foram preparadas conforme o
procedimento descrito por IMAI et al. (1988) e coradas utilizando uma solução de
GIEMSA e tampão Sörensen (0,06M, pH 6,8) na proporção de 1:20, respectivamente,
por 20 minutos, e após isso, lavadas com água e expostas ao ar para secar. As lâminas
foram analisadas em microscópio de luz para a contagem do número de cromossomos
e as melhores metáfases fotografadas. Resultados: Por se tratar de células do tecido
germinativo, esperava-se encontrar nas preparações ambas as células com número
haploide e diploide, no entanto, apenas células haploides foram encontradas. Assim,
observou-se células contendo n(&#9794;)=13X0 e células com n(&#9794;)=12X0.
Sabendo que o sistema de determinação sexual nesses insetos é X0, onde o macho
possui somente um cromossomo sexual enquanto a fêmea possui dois, pode-se inferir
que o número diploide em Tramea abdominalis é 2n=25X0 em machos e 2n=26XX em
fêmeas, número este considerado comum para a família libellulidae. Contudo, este
número cromossômico não é constante em todos os grupos de Odonata, nem mesmo
em nível de gênero, como visto no gênero Orthemis, que possui espécies com
2n(&#9794;)=12 (Orthemis ambinigra), 2n(&#9794;)=23 (Orthemis discolor) e
2n(&#9794;)=41 (Orthemis nodiplaga). Conclusão: O número cromossômico
observado para esta espécie corresponde ao descrito na literatura para a família
Libellulidae. Este pode ser considerado o número típico para a ordem (2n=25X0), pois
é encontrado em 55% das espécies citologicamente estudadas até o momento.
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