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Introdução: A ordem Odonata é dividida em duas subordens: Anisoptera e Zygoptera.
Os estágios imaturos são aquáticos e os adultos encontram-se usualmente em locais
próximos à água. São predadores, alimentando-se de diversos insetos e de outros
organismos. Quando maduros sexualmente, os machos passam a habitar as imediações
de locais de reprodução, sendo observado um comportamento territorialista em
algumas espécies. As fêmeas geralmente visitam os corpos d’água somente para a
realização da cópula e da oviposição. Apresentam grande importância econômica, já
que se alimentam de algumas pragas agrícolas e de alguns insetos vetores,
contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. Objetivo: Realizar uma pesquisa
bibliográfica com o intuito de ampliar o conhecimento a respeito da biologia e da
morfologia do sistema reprodutor masculino dos insetos em geral e dos odonatas, e da
influência das condições do meio ambiente na morfologia corporal e do aparelho
reprodutor de insetos. Metodologia: A pesquisa bibliográfica foi realizada em livros e
artigos científicos disponíveis em meio eletrônico, como a Biblioteca Eletrônica
SciELO, o  portal da CAPES, o Google acadêmico e também em apostilas e artigos
disponíveis no laboratório de Biologia do Desenvolvimento, do Campus Ipatinga, do
Unileste. Resultados: Através da pesquisa realizada observou-se que os odonatas
distinguem-se dos outros insetos por apresentar o sistema reprodutor masculino
dividido em primário e secundário. O primário, que se encontra nos últimos segmentos
abdominais, é constituído por um par de testículos alongados, cilíndricos e
unifoliculares. Cada testículo se abre em um duto deferente, que está conectado à
vesícula seminal, que, por sua vez, desemboca no duto ejaculatório, transportando o
sêmen até o gonóporo. O aparelho reprodutor secundário apresenta a função mecânica
de armazenar e transferir o esperma para a fêmea e fica localizado no segundo
segmento abdominal. 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 vegetação 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. Conclusão: Pode-se concluir com esta pesquisa que os odonatas
são um grupo que se diferenciam dos outros insetos principalmente na morfologia do
aparelho reprodutor e podem sofrer diferenciação morfológica quando seu habitat
recebe influência antrópica.
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