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Introdução: A ordem Odonata, dividida em três subordens: Zygoptera, Anisoptera e
Anisozygoptera, é composta por insetos que apresentam olhos compostos, antenas
curtas e aparelho bucal mastigador, além de asas longas e membranosas. Estes insetos
são reconhecidos pela sua grande importância ecológica, pois são excelentes
bioindicadores de qualidade de água, além de serem predadores ativos em todas as
fases do desenvolvimento, o que contribui no controle de pragas e vetores. Devido a
escassez de estudos sobre o aparelho reprodutor de Odonata, espera-se que este
trabalho contribua para a melhor compreensão da estrutura morfológica do parelho
reprodutor masculino de insetos deste grupo. Objetivo: O presente trabalho tem como
objetivo descrever a anatomia do aparelho reprodutor masculino do gênero Micrathyria
(Anisoptera, Odonata) coletados nas proximidades de corpos d´água, em pontos
previamente selecionados do leste de Minas Gerais, MG e comparar os dados obtidos
com aqueles já descritos na literatura. Metodologia: A pesquisa bibliográfica foi
realizada por meio de artigos, livros e materiais disponíveis em laboratório. Os
espécimes foram coletados com o auxílio de rede entomológica e transportados para o
laboratório de Biologia do desenvolvimento, localizado no campus Ipatinga do
UnilesteMG, onde cada exemplar foi fotografado e medido. Para a caracterização do
aparelho reprodutor, cada indivíduo foi dissecado em soro fisiológico e teve seu
aparelho reprodutor fixado em uma solução de formaldeído a 10%, a 4ºC. Resultados:
O aparelho reprodutor masculino tem como principal função a produção e o
armazenamento de espermatozoides e seu transporte até o trato genital feminino. Nos
insetos, ele é composto por um par de testículos, dois vasos deferentes, duas vesículas
seminais, duas glândulas acessórias e um ducto ejaculatório. O aparelho reprodutor
masculino de Odonata difere dos demais insetos por ser dividido em primário, onde
acontece a formação dos espermatozoides; e o secundário, através do qual os gametas
são transportados até o trato genital da fêmea. Antes da cópula o macho precisa
transferir o esperma do orifício genital, situado no nono segmento, para as estruturas
situadas no segundo segmento, o que ele faz dobrando o abdômen para baixo e para
frente.  Por meio de análises realizadas durante a dissecação dos espécimes,
observou-se que o aparelho reprodutor masculino primário do gênero Micrathyria
ocupa grande parte do abdômen, estando localizado lateralmente em relação ao
intestino, sendo composto por um par de testículos cilíndricos e alongados, estando
cada um ligado a um vaso deferente que se conecta a uma vesícula seminal comum.
 Conclusão: Os resultados mostraram que a organização do aparelho reprodutor de 
Micrathyria condiz com os já descritos na literatura para outras espécies de Odonata.
Conclui-se que o aparelho reprodutor dos espécimes difere morfologicamente das
demais em relação ao tamanho das estruturas, e a posição das mesmas em relação a
outros.
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