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Introdução: Odonatas são insetos relativamente grandes e frequentemente de cores
vistosas e são divididos em três subordens: Anisoptera, Zigoptera e Anisozigoptera. Os
estágios imaturos são aquáticos e os adultos encontram-se usualmente perto da água.
Todos os estágios são predadores, alimentando-se de diversos insetos e de outros
organismos. São de grande importância econômica, já que se alimentam de algumas
pragas agrícolas e de alguns insetos vetores, contribuindo para o equilíbrio do
ecossistema, sendo inofensivas aos homens. Algumas espécies surgem como adultos
apenas durantes poucas semanas por ano, outras podem ser vistas durante todo verão
ou mesmo durante a maior parte do ano. Objetivo: Realizar uma pesquisa bibliográfica
com o intuito de ampliar o conhecimento a respeito da relação entre as condições do
meio ambiente e alterações na morfologia corporal e do aparelho reprodutor de insetos
e em Odonatas. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros,
periódicos e artigos publicados e disponíveis em meio eletrônico, como a Biblioteca
Eletrônica SciELO,  portal da CAPES, buscas de informações sobre a ecologia de
insetos, interferências de fatores ambientais no Google Acadêmico e também em
materiais disponibilizados por professores. Foi feita a procura por artigos mais recentes
sobre a morfologia do sistema reprodutor masculino e também o sistema de
acasalamento nas comunidades de Odonata. Resultados: Através da pesquisa realizada
observou-se que existem poucos estudos que relatam a alteração na morfologia do
aparelho sexual de insetos da Ordem Odonata, sendo encontrados mais artigos sobre
seleção sexual, dimorfismo sexual e comportamento sexual desta ordem. Estudos
mostram que a exposição a ambientes impactados, com a presença de elementos
nocivos, pode influenciar na maturação do aparelho sexual de invertebrados com fases
imaturas aquáticas, dependentes destes habitats. Os Odonata passam uma grande parte
do seu desenvolvimento na água, e mesmo no estágio adulto necessitam deste recurso
para sua reprodução. Sua interação com o ecossistema tornou muitas espécies desta
ordem plenamente adequadas a serem utilizadas como bioindicadores ambientais. Por
serem exclusivamente predadores, ocupam uma posição elevada nas cadeias tróficas
dulciaquícolas. Ambientes sazonais impõem limitações de tempo de desenvolvimento
dos insetos, que pode ser refletido no tamanho do corpo e relação de sexo. Sua
exposição enquanto jovens nestes ambientes impactados, pode interferir na maturação
do aparelho reprodutor, influenciando na espessura da túnica própria dos testículos e
retardando o desenvolvimento dos folículos nos machos. Assim, acredita-se que
correlacionando os dados morfológicos dos testículos com as características
ambientais e interferência antrópica, pode-se obter informações sobre o efeito destes
impactos sobre estes insetos.  Conclusão: Odonatas são extremamente dependentes de
áreas alagadas para sua reprodução, considerando que a maior parte da sua vida
permanece na água em estágio imaturo. Estudos mostram que a interferência
antropológica em sítios de reprodução pode determinar alguns prejuízos às espécies
que interagem com este ambiente. 
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