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RESUMO

O estudo de fauna entomológica é de grande importância para analisar os impactos causados por diversos agentes nos ecossistemas. No bioma Cerrado, o fogo é um importante

agente que, apesar de ser característico deste bioma, pode também causar prejuízos. O objetivo deste estudo foi comparar a entomofauna, especialmente os Hymenoptera,

amostrados antes e depois de uma queimada no local de estudo. As coletas foram feitas na Trilha do Sol em Capitólio, MG, nos meses de maio, junho e julho de 2012 e 2016,

sendo que a queimada ocorreu em outubro de 2015. A técnica utilizada foi a de varredura da vegetação que teve duração de 10 minutos nos três pontos amostrais, sendo feita

uma visita por mês, com total de 90 minutos de esforço amostral em cada ano. Todo material foi identificado no laboratório de Zoologia da UEMG, campus de Passos, onde se

encontra depositado. Na coleta de 2012 foram obtidos 1011 exemplares com uma riqueza de 7 ordens, enquanto que em 2016 foram 911 exemplares com riqueza de 11 ordens,

ou seja, um declínio de 100 exemplares porém com aumento de 4 ordens. As ordens mais abundantes dentro em 2012 foram Hymenoptera (33,5%), Hemiptera (24,4%) e Diptera

(16,7%), já em 2016 as ordens mais abundantes foram Hymenoptera (35,0%), Hemiptera (19,8%) e Thysanoptera (16,2%). Houve um declínio da ordem Diptera e um aumento da

ordem Thysanoptera em 2016. Em 2012 obtivemos 339 exemplares de Hymenoptera, com riqueza de 24 famílias, sendo as mais abundantes Formicidae (72,5%), Eulophidae

(3,8%) e Apidae (3,5%), em contrapartida, em 2016 foram coletados 319, sendo as mais abundantes Formicidae (60,5%), Braconidae (8,4%) e Eulophidae (7,5%). Em 2016

houve um aumento de Eulophidae e o aparecimento abundante da família Braconidae. As famílias Formicidae e Apidae tiveram uma queda na abundância se comparado a 2012.

Pode-se observar uma pequena mudança na riqueza e abundância da entomofauna que poderá ser associada ao fogo com a continuidade das coletas e identificações.
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