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RESUMO

O fogo é um dos fenômenos importantes que ocorrem no bioma Cerrado e está normalmente associado à perda da diversidade, entretanto, seu papel em diferentes populações é

pouco conhecido e pode até ser benéfico para algumas espécies.

Este estudo tem como objetivo comparar a riqueza e abundância de ordens e superfamílias de Hymenoptera coletados em uma região de Cerrado do sudoeste de Minas Gerais,

antes (ano 2012) e depois (2016) de uma queimada que ocorreu em outubro de 2015. O local de amostragem foi a Trilha do Sol, uma propriedade com fins turísticos em

Capitólio, MG e todo o material foi identificado no Laboratório de Zoologia da UEMG, unidade de Passos. Foram utilizados, nas duas ocasiões, 30 pratos amarelos colocados em

3 pontos (10 pratos em cada) nos meses de maio, junho e julho de cada ano, totalizando 15 horas de coleta em cada ocasião. O total de insetos coletados quase não variou 478

em 2016 e 481 em 2012, entretanto a riqueza de ordens foi menor em 2012 (7) enquanto que na última coleta (10) sendo Mantodea, Neuroptera e Psocoptera as novas ordens.

Hymenoptera, Diptera e Hemiptera foram as mais abundantes em 2012, respectivamente e Hymenoptera, Hemiptera e Coleoptera em 2016. Quanto aos Hymenoptera, em 2012

foram coletados 262 indivíduos distribuídos em 6 superfamílias, sendo Vespoidea (72%), Apoidea (13%) e Chalcidoidea (12%) os mais abundantes. Em 2016 foram amostrados

menos indivíduos (201), porém com acréscimo de duas superfamílias (Chrysidoidea e Platygastroidea). As mais abundantes neste ano foram Vespoidea 60%, Chalcidoidea 12%

e Ichneumonoidea 11%. De modo geral os valores absolutos não variaram muito nos dois anos, no entanto, os resultados parciais revelam uma maior riqueza, tanto de ordens

quanto de superfamílias amostradas após o fogo. Além disso, parece ter havido alguma modificação na frequência de ocorrência de alguns táxons que poderá ser melhor

verificada com a continuidade das coletas e a identificação mais acurada dos exemplares.
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