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Introdução: A ordem Odonata é dividida em duas subordens: Anisoptera e Zygoptera.
Nestes insetos, os estágios imaturos são  aquáticos e os adultos são frequentemente
encontrados vivendo próximo à água. Os insetos em geral por responderem
rapidamente a distúrbios ambientais e apresentarem grande diversidade de espécies,
são um dos grupos mais utilizados no biomonitoramento de ambientes. Possuem
estreita relação com o tipo de substrato ou com tipos de vegetações aquáticas presentes
nos corpos d’água, por isso tornam-se ótimos termômetros da qualidade do meio
aquático, podendo, possivelmente, apresentar modificações fisiológicas e morfológicas
devido a alterações nesses ecossistemas.  Objetivo: Analisar  a morfologia testicular do
gênero Micrathyria  sp. e correlacionar o comprimento corporal com os dados
morfológicos dos testículos dos espécimes coletados. Comparar o comprimento dos
testículos direito e esquerdo de cada indivíduo, estabelecendo uma relação destes com
as características ambientais observadas no local de estudo. Metodologia: Entre os
meses de junho e outubro de 2012, foram coletados 15 indivíduos adultos com uma
rede entomológica. Foram colocados em envelopes e transportados ao Laboratório de
Biologia do Desenvolvimento, no UnilesteMG. Cada exemplar recebeu uma
identificação numérica e então fotografado para a medição do comprimento corporal.
Ambos os testículos de cada indivíduo foram dissecados em tampão fosfato de sódio e
fixados separadamente em solução de formaldeído a 10%. As imagens dos testículos
foram capturadas utilizando o Microscópio Digital e o software MicroCapture. A
medição do comprimento corporal e dos testículos foi realizada com através do
software Image Pro Plus. Resultados: A média do comprimento corporal é de
37,501mm. Já a largura média e comprimento médio dos testículos foi de 0,399mm e
3,857mm, respectivamente. Através da análise de correlação dos dados registrados,
comprovou-se que o comprimento testicular foi proporcional ao comprimento corporal
dos indivíduos analisados. Analisando os dados obtidos, observou-se que 60%  dos
indivíduos coletados possuem o comprimento do testículo direito maior que o
esquerdo. Porém o Teste de t entre amostras dependentes (testículo direito, testículo
esquerdo) não demonstrou diferença estatisticamente significativa para cada indivíduo
testado ou para o conjunto de indivíduos. Estudos tem mostrado que estresses
ambientais podem provocar uma mudança na simetria bilateral de insetos. Duas
explicações podem ser consideradas para os dados observados no presente trabalho. A
primeira, é que o estresse ambiental existente na Lagoa Jacaré, Ipaba, MG onde se
encontra a população analisada não influenciou os organismos estudados a ponto de
induzir mudanças significativas na simetria bilateral dos testículos. Outra possibilidade
a ser considerada é que o gênero estudado pode ter adquirido uma tolerância ao
estresse ambiental, uma vez que é possível notar características como uma grande
quantidade de matéria orgânica na superfície da água no período das coletas.
Conclusão: Através dos dados obtidos, como as medições e análises estatísticas,
podemos inferir que os exemplares de  Micrathyria  sp.  coletados não possuem
alterações quanto ao comprimento dos testículos em relação  ao comprimento corporal.
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 Sugere-se novos trabalhos ampliando o número de coletas e espécies testadas. 
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