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RESUMO

Atualmente o processo de urbanização têm se intensificado, agravando a pressão sobre os recursos hídricos, intensificando a poluição atmosférica e se tornando uma importante

questão quando nos referimos à segurança alimentar. Assim a agricultura urbana vem tomando lugar de destaque em muitos países, uma vez que áreas verdes dentro de uma

matriz urbana se tornam importantes refúgios para a biodiversidade. O objetivo do trabalho foi avaliar a comunidade de artrópodes em quintais urbanos, periurbanos e rurais da

cidade de Frutal, MG. Para a coleta foram selecionadas 16 propriedades em diferentes graus de urbanização. Em cada propriedade foram instaladas três armadilhas do tipo placa

de cola amarela (dimensão de 25 X 10 cm) a uma altura de 1,5 m do solo.  A armadilha possui coloração atrativa para muitos grupos de invertebrados, e a cola age como fixador

para os organismos capturados. As armadilhas permaneceram instaladas por sete dias. No laboratório os organismos foram triados e identificados com auxílio de microscópio

estereoscópio e chaves de identificação. Foram capturados 22.285 indivíduos, distribuídos em 12 grupos de artrópodes (11 ordens de insetos, mais um grupo Aranae). A área

peri-urbana apresentou a maior média de abundância com 735.86 indivíduos, a área rural apresentou valor intermediário com 571.13 indivíduos e a área urbana obteve a menor

abundância com 407,14. Todas as áreas apresentaram nove grupos, com a maioria dos grupos ocorrendo nos três níveis de urbanização, com exceção de Aranae, Blattaria e

Orthoptera que foram exclusivos das áreas rurais. Isoptera não foi registrado nas áreas peri-urbanas, enquanto Neuroptera, Psocoptera e Thysanoptera não foram capturadas

nas áreas rurais. Apesar das hortas peri-urbanas e rurais apresentarem maior média de indivíduos capturados, verificou-se que as áreas urbanas apresentam uma elevada

abundância e riqueza de grupos, servindo como refúgio para a biodiversidade e consequentemente suas funções ecológicas.

Projeto 1


