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RESUMO

Os insetos indutores de galhas são normalmente hospedeiro-específicos. Produzem uma diversidade morfológica altamente diferenciada em resposta a estímulo químico pelos

insetos adultos durante a oviposição ou por suas larvas ou insetos adultos dentro do tecido de plantas. A combinação de características da planta e estresse do hábitat fornece

locais favoráveis para colonização destes insetos, podendo esta relação ser utilizada como bioindicadora de qualidade ambiental, como por exemplo, fragmentação de habitats e

pressão urbana. Este projeto de pesquisa objetiva avaliar a diversidade de insetos indutores de galha associadas às suas respectivas plantas hospedeiras, comparando a riqueza

e similaridade entre fragmentos conservados e antropizados. O estudo foi conduzido no município de Ibirité/MG, incluindo o Parque Estadual Serra do Rola Moça. Foram

realizados até o momento caminhamentos em 5 fragmentos em busca de espécies de plantas galhadas. Ramos reprodutivos e vegetativos foram coletados para identificar as

plantas e para eclosão dos insetos. Foram coletados 105 morfotipos de galhas distribuídos em 22 famílias de plantas identificadas até o momento. A maioria da arquitetura das

hospedeiras é arbustiva-herbácea. O órgão mais galhado foi a folha. Dos 105 morfotipos, eclodiram até o momento 13 espécies de insetos galhadores distribuídos em sua grande

maioria na subfamília Cecidomyiinae (Diptera). Em 21 morfotipos de galhas eclodiram parasitoides de insetos galhadores, com destaque para Chalcidoidea (Hymenoptera)

encontrado em todos os ambientes. A riqueza nos fragmentos conservados foi 40 morfotipos e nos fragmentos antropizados foi 60. Apenas 5 morfotipos de galhas foram similares

entre fragmentos. Apesar de os ambientes conservados apresentarem maior diversidade de plantas em relação ao antropizado, não foram capazes de superar os antropizados na

riqueza de galhas. Estes resultados corroboram com a hipótese do estresse ambiental afetando a diversidade de galhas.
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