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Introdução: A ordem Odonata é dividida em três subordens: Anisozygoptera,
Anisoptera e Zygoptera. São facilmente identificáveis, pois possuem quatro asas
alongadas membranosas, providas de rica nervação, grandes olhos compostos com
numerosas facetas, tórax relativamente pequeno e compacto, possuem fase larval
aquática e adulta aérea, possuindo um ciclo de vida longo e é uma ordem
cosmopolita.Do ponto de vista ecológico, a maioria das Odonatas necessita de
condições restritas para a sua ocorrência, pois são sensíveis a mudanças ambientais,
podendo ser usados como indicadores de qualidade ambiental.
 Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma revisão bibliográfica
sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino presente na maioria dos insetos e
fazer uma comparação com o sistema reprodutor masculino dos Odonatas.
Metodologia: Para a pesquisa bibliográfica foram utilizados livros, além de pesquisa
por artigos científicos na plataforma Google Acadêmico utilizando as seguintes
palavras-chave: Odonata, Libélula, Aparelho Reprodutor e Insecta. A pesquisa foi
voltada para os aspectos da anatomia do sistema reprodutor masculino dos insetos com
ênfase para a ordem Odonata. Resultados: A partir da pesquisa bibliográfica
observou-se que o sistema reprodutor interno masculino dos insetos, localizado na
porção posterior do abdômen, é composto por um par de testículos, ductosdeferentes e
glândulas acessórias. Os ductos deferentes se unem em um ducto ejaculatório, que se
abre no exterior em um edeago.Diferente dos outros insetos, as libélulas possuem dois
aparelhos reprodutores separados. O aparelho primário se abre na parte ventral do
nono segmento e se estende por vários segmentos abdominais, e é composto por um
par de testículos, um par de vasos deferentes, um par de glândulas acessórias, um par
de vesículas seminais e um ducto ejaculatório. Já o aparelho secundário, que está
localizado na parte anterior do abdômen, no lado ventral do segundo e terceiro
segmentos, é composto pelo edeago e vesícula seminal. Os testículos consistem em um
grande número de lóbulos, onde as células masculinas desenvolvem-se. Cada lóbulo
quando maduro se abre através de um ducto fino em um ducto único e central,que se
estende por todo o comprimento do testículo. Os vasos deferentes estão conectados ao
saco espermático mediano, que por sua vez se liga ao gonóporo pelo ducto
ejaculatório, situado na porção ventral do nono segmento. Conclusão: A partir dos
dados obtidos percebe-se que a ordem Odonata apresenta diferenças morfológicas em
relação a outros insetos, sendo que a principal diferença é devido ao fato de seu
aparelho reprodutor ser dividido em primário e secundário.

Palavras-chave: Libélula. Sistema reprodutor. Anatomia. 
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