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Introdução: Os insetos da ordem odonata compreendem cerca de 5.500 espécies e
estão divididos em três subordens: Anisozygoptera, Anisoptera e Zygoptera. São
importantes na cadeia trófica dos ecossistemas aquáticos, são hemimetábolos, com
adultos terrestres e larvas aquáticas. Seu valor ecológico é inigualável, uma vez que ao
consumirem grandes quantidades de insetos, fazem o controle das populações de
outros insetos, muitos deles, bastante nocivos para o homem. São mais encontrados em
sítios que oferecem uma grande variedade de micro-habitats, sendo utilizados como
bioindicadores de qualidade ambiental. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo
fazer uma revisão literária e a análise morfológica do aparelho reprodutor masculino,
primário e secundário, de Pantala flavescens (Odonata, Anisoptera), coletadas na
região do leste de Minas Gerais. Metodologia: Para revisão de literatura, foi utilizada
pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, sobre os aspectos morfológicos
do aparelho reprodutor masculino da classe insecta. Para a análise morfológica, os
espécimes foram coletados com auxílio de uma rede entomológica, sendo
posteriormente levados ao Laboratório de Biologia do Desenvolvimento, onde foram
anestesiados, dissecados e fotografados seus aparelhos reprodutores. Através do
software IPWin4, as imagens foram medidas para posterior análise morfológica. 
Resultados: O aparelho reprodutor masculino tem como principal função a produção, o
armazenamento de espermatozoides e seu transporte até o trato genital feminino.
Diferente dos insetos em geral, o aparelho reprodutor masculino das odonatas está
dividido em: primário (formação dos espermatozoides) e secundário (transporte até o
trato genital feminino). Sendo encontrado entre o sétimo e décimo segmento
abdominal. O aparelho reprodutor masculino primário de Pantala flavescens é
composto por um par de testículos cilíndricos, ligados cada um a um vaso deferente
alongado, e estes, por sua vez, se conectam a uma vesícula seminal comum, que se
encontra acoplada a uma placa genital. Já o aparelho secundário se encontra entre o
segundo e terceiro segmento abdominal, e é composto pelo pênis e duas vesículas
seminais.  Conclusão: Pode-se observar que o aparelho reprodutor masculino de
Pantala flavescens é diferente dos demais insetos, devido a aparente ausência de
glândula acessória, e por ser dividido em primário e secundário.

Palavras-chave: Sistema reprodutor. Morfologia. Libellulidae. 
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