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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

ABELHAS NATIVAS AUMENTAM A PRODUÇAO DE TOMATES (Solanum lycopersicum L.) 
EM UMA CULTURA CONVENCIONAL NO ESTADO DE GOIÁS. 
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Os polinizadores fornecem um serviço essencial ao ecossistema e trazem inúmeros benefícios à so-
ciedade, através do seu papel na produção de alimento e na conservação da diversidade biológica. 
O objetivo deste trabalho foi verificar a real contribuição dos polinizadores na produção de tomates. 
A área de estudo é uma plantação de tomateiro tutorado para a produção do tomate convencional 
de mesa no município de Goianápolis, Goiás. Buscando avaliar o efeito da polinização na produção 
do tomate foram realizados ensacamentos de botões florais, anteriormente à antese floral, sendo 
duas inflorescências por planta. Desses, uma inflorescência foi marcada e não ensacada e a outra 
foi ensacada com sacos de tecido organza (ou filó) para evitar contato com os polinizadores. O 
procedimento foi realizado em 14 indivíduos diferentes, buscando a significância dos testes estatís-
ticos comparativos. Após a maturação do fruto, o mesmo foi colhido e levado ao laboratório. O fruto 
foi pesado e medido. A comparação do sucesso reprodutivo, tamanho e massa do fruto entre flores 
ensacadas e não ensacadas foi realizada através do teste de Kolmogorov-Smirnov e posteriormen-
te o teste t de Student pareado com significância de 95%. Os resultados encontrados evidenciam 
aumento de 96,89% na produção de frutos nas inflorescências não ensacadas (t-valor=4,29; gl=14 
p=0,000). Em média os frutos resultantes de polinização são 72,71% mais pesados que os frutos 
resultantes de flores ensacadas (t-valor=3,41; gl=10 p=0,006). Além disso, o primeiro e segundo 
fruto de cada inflorescência também são diferenciados, sendo maiores. O tomateiro não apresenta 
relação de dependência com polinizadores nativos, porém tem forte relação com abelhas que vi-
bram, já que flores polinizadas por vibração têm aumento da produção de frutos.

 
Palavras-chave: polinização, produtividade, serviços ambientais 
 
Créditos de Financiamento: FAO, FUNBIO e MMA 
 
(1) Instituto de Ciências Biológicas (PPG em Biodiversidade Vegetal) Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia-GO, Brasil 
 
(2) Graduada em Ciências Biológicas - Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, Brasil 
 
(3) Departamento de Biologia Geral - Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, Brasil


