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RESUMO

Ainda que os ganhos sejam inestimáveis, a tecnologia tem gerado para a sociedade, uma quantidade incalculável de rejeitos e resíduos, na forma de descartes. Isto tem trazido

alteração nas características do solo, contaminação de corpos d’água, poluição atmosférica, dentre outros impactos decorrentes, tanto do uso inadequado, quanto abusivo e

negligente de vários produtos. O chumbo (Pb), um metal pesado, nocivo à saúde humana e do meio ambiente, configura-se num dos vilões mais comuns, dentre outros contidos

em pilhas, baterias ou tintas encontradas em terrenos baldios, lixões à céu aberto, pequenas hortas domésticas ou hortos medicinais. Este estudo objetivou detectar presença do

chumbo em hospedeiros e plantas cultivadas em solos previamente contaminados com diferentes concentrações. Dois canteiros foram construídos com diferentes concentrações

de chumbo e em cada um foi instalada uma armadilha de Moericke, que semanalmente tinha a entomofauna coletada, triada e identificada em nível de ordem. Até o momento,

dos 498 insetos encontrados, em oito coletas, 43% eram Díptera; seguidos de 24,10% de Hymenoptera; 10,64% de Homóptera; 11,85% Coleóptera; 7,22% Thysanoptera e

2,41% Hemíptera. Representantes das ordens Lepidóptera e Ortóptera ficaram abaixo de 1%. Especificamente, em relação aos parasitoides, dos Himenóptera coletados, 3

superfamílias foram identificadas, com o total de 120 indivíduos. Destes, 37,50% eram Vespoidea, mais especificamente familia formicidae; 16,67% eram Chalcidoidea, possíveis

parasitoides da Spodoptera frugiperda (Lagarta do Cartucho), importante praga encontrada nos tomateiros e 11,67% eram Proctotrupoidea, parasitoides associados a ambientes

estercados. O próximo passo será submeter hospedeiros associados ao tomateiro e estruturas vegetais como raízes, caules, folhas, flores e frutos ao Espectrômetro de Energia

Dispersiva (EDS), a fim de detectar eventuais traços de chumbo nas plantas, e nos corpos dos hospedeiros identificados.
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