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RESUMO

No estado de Minas Gerais o bioma Cerrado ocupa 57% da área do estado, porém quase metade de tudo foi antropizado. Dentre as importantes perturbações a qual o bioma é

submetido, o fogo é uma das mais importantes e tem gerado inúmeras discussões quanto ao seu papel benéfico e de corresponsabilidade na formação deste bioma e também

sobre os efeitos maléficos. O presente trabalho tem como objetivo verificar as alterações na comunidade de insetos com especial atenção à ordem Hymenoptera e família

Braconidae, provocadas por uma queimada de grandes proporções em uma área de Cerrado utilizada para visitação em Capitólio, sudoeste de Minas Gerais. As amostragens

foram obtidas com uma armadilha do tipo Malaise, com amostragem contínua, durante os meses de junho e julho, tanto em 2012 (antes da queimada) quanto em 2016, após a

queimada que ocorreu em Outubro de 2015. Foram amostrados, durente o período um total de 4851 indivíduos distribuídos em onze ordens, sendo Diptera, Hemiptera e

Hymenoptera as mais abundantes, somando juntas 86% da amostra total. Os Hymenoptera apresentaram um total de 26 famílias, onde Formicidae foi a mais numerosa (15%),

seguida de Scelionidae (12%) e Braconidae (11%). Entre os Braconidae, verificou-se a presença de 14 subfamílas, sendo Microgastrinae a que obteve o maior número de

indivíduos. Nota-se que o número total de indivíduos teve um aumento de 57% quando comparados com dados de 2012, que apresentaram 2695 espécimes, sendo que as

ordens mais abundantes permaneceram as mesmas nas duas ocasiões. Quanto aos Hymenoptera, Formicidae se manteve a família mais numerosa (35%), porém houve um

aumento significativo no número de Scelionidae (1,3%) e Braconidae (14%). Aparentemente o ambiente recuperou-se bem, passados quase um ano da queimada que atingiu

mais de 90% do local, entretanto, a continuidade das coletas e a identificação mais acurada buscará entender se o aumento se deu em consequência do fogo.
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