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Introdução: A ordem Odonata é composta por cerca de 5.360 espécies, distribuídas em
três subordens: Anisozygoptera (não encontrada no Brasil), Anisoptera e Zygoptera.
Os representantes da ordem Odonata, além de serem importantes na cadeia trófica, são
bioindicadores de qualidade de ecossistemas e predadores de vetores de doenças. Os
adultos são mais ativos em dias com sol e em torno de corpos d’água. Objetivo:
Realizar uma pesquisa bibliográfica com o intuito de ampliar o conhecimento em
relação ao comportamento reprodutivo e a morfologia do sistema reprodutor de
Odonata. Descrever a anatômica do aparelho reprodutor masculino primário de
Odonata (Insecta) coletadas em remanescentes florestais urbanos de Ipatinga, MG.
Metodologia: Foi realizada uma pesquisa em livros e artigos científicos sobre a
biologia, comportamento reprodutivo e sistema reprodutor masculino da ordem
Odonata. Após a pesquisa, 3 espécimes machos do gênero Perithemis foram coletados
nas margens das lagoas do Clube Usipa/ USIMINAS, com o auxílio de rede
entomológica. Logo após, foram levados para o laboratório de Ecologia, situado no
campus de Ipatinga do Unileste, onde foram identificados, anestesiados e dissecados.
O aparelho reprodutor foi cuidadosamente retirado, fixado em formol a 10% e, após 24
horas, armazenado em etanol a 70%, para posterior fotografia e análise morfológica.
Resultados: Odonatas são artrópodes hemimetábolos, com ciclo de vida longo. Os
adultos são ativos durante o dia e podem formar sítios de encontro sexual ou “leks”
para se reproduzirem. O acasalamento ocorre no ar, onde o macho agarra o protórax da
fêmea dorsalmente e a conduz a cópula posição denominada “tandem” (forma de
coração).
O sistema reprodutor masculino de Odonata encontra-se dividido em primário e
secundário, diferente da maioria dos insetos já descritos na literatura. O aparelho
reprodutor primário é composto por um par de testículos ligados a um par de vasos
deferentes, que se encontram ligados a uma vesícula seminal.
Através da dissecação dos espécimes de Perithemis coletados, pôde-se observar que os
testículos encontram-se dispostos lateralmente em relação ao intestino. São longos e
cilíndricos e se estendem por cerca de 2/3 do comprimento total do abdômen. Ambos
os testículos estão ligados ao um ducto deferente longo e cilíndrico, localizado na
porção final do abdômen. Estes ductos irão conectar-se com uma vesícula seminal
arredondada e pequena aderida internamente às gonapófises, abrindo-se no poro
genital. Conclusão: Através da pesquisa bibliográfica, pôde-se concluir que a ordem
Odonata apresenta diferenças morfológicas e posicionais do sistema reprodutor
masculino em relação aos outros insetos, por apresentarem um aparelho reprodutor
primário e secundário. As análises realizadas permitiram confirmar essa característica
peculiar para os espécimes de Perithemis estudados.
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