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Introdução: A Ordem Odonata está atualmente dividida em três subordens: Zygoptera,
Anisoptera e Anisozygoptera. Caracteriza-se principalmente pelos dentes fortes e
robustos que estão presentes nas mandíbulas dos adultos. As ninfas do grupo são
obrigatoriamente aquáticas, o que faz com que seu habitat seja perto de corpos d’água.
O estudo de seus espermatozoides pode ajudar na classificação taxonômica e adicionar
características particulares ao mesmo, o que o torna de suma importância para
compreender melhor a morfologia e evolução desses animais. Objetivo: O presente
trabalho teve como objetivos realizar a morfometria dos espermatozoides de
Micrathyria hesperis e Micrathyria stawiarskii encontradas na Região Leste de Minas
Gerais e estabelecer uma comparação entre elas a partir dos dados morfométricos
obtidos. Metodologia: O indivíduos foram coletados utilizando uma rede entomológica
e em seguida, levados para o laboratório de Biologia do Desenvolvimento, localizado
no campus Ipatinga do UnilesteMG, onde foram identificados, anestesiados com uma
solução de Éter e dissecados para a retirada dos espermatozoides. Os dados obtidos
tabulados, descritos e analisados utilizando uma estatística descritiva. As diferenças
nas medianas dos comprimentos total e nuclear dos espermatozoides entre as duas
espécies foi testada pelo Teste U de Mann-Whitney. Resultados: Foram coletados 26
machos de duas espécies do gênero Micrathyria, sendo 20 indivíduos de Micrathyria
hesperis e 6 de Micrathyria stawiarskii. As duas espécies aqui estudadas apresentaram
espermatozoides alongados e lineares, com média de 12,1 µm de comprimento total em
Micrathyria hesperis e 14,7 µm em Micrathyria stawiarskii. Os espermatozoides são
divididos em duas regiões: cabeça e flagelo. A cabeça é constituída por um núcleo e
um acrossoma. O núcleo, também alongado e linear, apresentou média de 8,7 µm de
comprimento em Micrathyria hesperis e 12,7 µm em Micrathyria stawiarskii.
Segundo as análises, houve diferença estatisticamente significativa entre o
comprimento total e nuclear dos espermatozoides das duas espécies estudadas, sendo a
Micrathyria stawiarskii a que apresentou espermatozoides com maior comprimento.
Várias outras Ordens e Famílias de insetos também apresentam diferenças no
comprimento dos espermatozoides, como na Ordem Hymenoptera, família Eulophidae,
na qual a morfologia de seus espermatozoides são usados para ajudar na classificação
filogenética das espécies (BRITO et al., 2009). KUBO-IRIE et al.(2003) observaram
dois tamanhos distintos de espermatozoides em Graptopsaltria nigrofuscata.
 Conclusão: A diferença no comprimento dos espermatozoides das espécies de
Micrathyria aqui estudadas mostra que há indícios de que a morfologia dos
espermatozoides pode ser usada para classificá-las em grupos taxonômicos.
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