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RESUMO

Esse projeto teve a finalidade de identificar em culturas de tomate cereja (Solanum lycopercicum; Solanaceae), através da biologia floral e reprodutiva, bem como do processo de

polinização em solos contaminados com diferentes concentrações de chumbo (Pb). O chumbo (Pb) é um metal pesado, e por isto bastante nocivo à saúde humana e ao meio

ambiente, configura-se num dos vilões mais corriqueiros, dentre os outros metais contidos em pilhas, baterias ou tintas, e que pode ser encontrado em terrenos baldios, lixões,

pequenas hortas domésticas ou hortos medicinais. O estudo foi realizado na Fazenda Homeopassos, município de Passos/MG. Houve um monitoramento da presença da

apifauna, desde o início da floração até o desenrolar de todo o processo reprodutivo. Este tipo de observação permitiu acompanhar e determinar o comportamento de cada

visitante, no que tange ao seu papel no processo de polinização. Até o momento, foi possível presenciar a visita de uma única abelha especialista na polinização do tomateiro,

gênero Euglossa, nos dias de observação. Os horários de visita normalmente aconteciam entre 10h e 11hs, concordando com outras publicações, porém pôde ser observado que

durante dias com temperaturas muito inferiores (abaixo de 24ºC), esse horário oscilou entre 11h e 12h. Posteriormente, abelhas de outras espécies que, eventualmente foram

observadas se alimentando de grãos de pólen, ou de qualquer estrutura floral, foram coletadas e serão submetidas à análise de Espectrômetro por dispersão de energia (EDS), a

fim de detectar traços de chumbo, tanto em seus corpos, quanto nos grãos de pólen. As plantas já foram colhidas e separadas por partes (raiz, caule, folhas, flor e fruto), levadas

a uma estufa de secagem à temperatura de 70°C e o material moído será destinado também à realização de análises via EDS.
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