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RESUMO

Galhas são estruturas formadas por células, tecidos ou órgãos vegetais, caracterizados pela hipertrofia e/ou hiperplasia celular induzidas por estímulos de organismos diversos

dentre os quais os insetos se destacam.  Usualmente, os insetos galhadores compõem um grupo de herbívoros endofíticos especializados capazes de manipular os tecidos

vegetais de forma coordenada dando origem a estruturas altamente específicas que permitem caracterizar tanto o indutor quanto o hospedeiro no qual se alojam. Em

Divinópolis/MG são poucos os estudos sobre a riqueza de galhadores sendo relevante a realização de inventários de galhas e da sua flora associada para a região. O presente

estudo tem por objetivo inventariar as galhas do Parque Ecológico Prefeito Doutor Sebastião Gomes Guimarães em Divinópolis/MG, contribuindo tanto para o conhecimento da

diversidade de plantas hospedeiras dos insetos galhadores quanto para a identificação dos indutores das galhas locais. Para tal, caminhadas em trilhas pré-estabelecidas nas

matas ciliares do trecho que o rio Itapecerica corta o Parque foram vistoriadas quinzenalmente em busca de galhas. Os ramos galhados foram fotografados e coletados para

caracterização dos morfotipos e elaboração de armadilhas para a eclosão dos insetos .  Até o momento, foram registrados 9 morfotipos de galhas distribuídas em 8 espécies

vegetais. A identificação das plantas não foi possível devido a ausência de flores. Os morfotipos mais comuns foram o globóide (6) seguido da galha de enrolamento (2) e galha

cônica (1). Cerca de 89% das galhas foram encontradas nas folhas e apenas 11% na gema. A localização dos morfotipos vai de encontro com o descrito para outros

levantamentos sendo a folha o órgão hospedeiro mais comum. Nenhum inseto eclodiu das armadilhas impossibilitando a identificação. O projeto encontra-se em andamento com

expectativa de que nos próximos meses sejam descritas e identificadas novas galhas, suas espécies hospedeiras e indutores.
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