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Introdução: Compreendendo cerca de 5.600 espécies, a ordem Odonata está dividida
na subordem Zygoptera, Anisoptera e Anisozygoptera. Habitando todo tipo de
ambiente de água doce, são predadores tanto na fase larval quanto na fase adulta, e
podem ser utilizadas como bioindicadores de qualidade ambiental. Os odonatas
possuem um plano estrutural complexo na organização desse sistema, sendo este
dividido em aparelho primário e secundário. Encontradas na região Neotropical, a
espécie Erythrodiplax fusca é uma libellulidae de pequeno porte, medindo em torno de
6,5cm de comprimento, e se caracteriza por apresentar a cabeça, o tórax e o abdômen
com uma coloração avermelhada.  Objetivo: Este trabalho teve como objetivo fazer a
análise morfológica do aparelho reprodutor masculino e dos espermatozoides de
Erythrodiplax fusca (Anisoptera, Odonata), coletadas próximo à corpos d’água, na
região do leste de Minas Gerais. Metodologia: Os espécimes foram coletados com
auxílio de uma rede entomológica, sendo posteriormente levados ao Laboratório de
Biologia do Desenvolvimento, onde foram dissecados. De cada aparelho reprodutor
masculino removido, foi feito um registro fotográfico. Dos indivíduos que não foram
extraídos os aparelhos reprodutores, as suas vesículas seminais foram dissecadas para a
obtenção do material espermático. Esse material foi espalhado em lâminas, corado
com Giemsa, analisado e fotografado. Para a identificação do tamanho dos aparelhos
reprodutores e dos espermatozoides, foram feitas as medições dos seus comprimentos
e larguras através do software IPWin4 .  Resultados: A morfologia do aparelho
reprodutor masculino de Erythrodiplax fusca é característico por ser constituído de
testículos compridos ligados a vasos deferente curtos. A média para o testículo direito
foi de 6,6mm, e para o testículo esquerdo foi de 7,0mm. O vaso deferente direito
apresentou uma média de 1,38mm e para o esquerdo foi de 1,30mm. As vesículas
seminais apresentaram um valor de 0,85mm de diâmetro . Um total de oito
espermatozoides de formato cilíndrico e alongado foram medidos, e a média de seus
comprimentos foi de 15,7 µm. Conclusão: Diante da análise dos aparelhos
reprodutores de Erythrodiplax fusca pôde-se inferir que não houve variação
significativa no comprimento dos mesmos entre os indivíduos. O mesmo pôde ser
observado quanto ao tamanho dos espermatozoides.
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