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INTERAÇÃO PLANTA-POLINIZADOR EM CULTIVO DE TOMATEIRO (Solanum lycopersium 
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Os polinizadores tem papel importante na produção de alimentos e na agricultura. A produção agrí-
cola reduzida e frutos deformados podem ser resultantes da polinização insuficiente. Para este tra-
balho foram coletadas flores dos tomateiros, contabilizando seus aspectos morfológicos, também 
quantificado o pólen produzido e viabilidade polínica do mesmo. A partir dos aspectos dos estigmas 
foi avaliado o papel dos polinizadores nos serviços prestados por eles no tomateiro. Comparando 
a quantidade de grão de pólen no estigma das flores visitadas por polinizador e não visitadas, ob-
servou-se o efeito da polinização nessa cultura em cinco propriedades diferentes. Para resultados 
confiáveis foi utilizada regressão linear simples para o número de grãos de pólen produzido e viabi-
lidade polínica, e teste t de Student para comparar estigmas de flores ensacadas e não ensacadas. 
Os resultados demonstram produção em média de 211995 (desvio padrão) grãos de pólen por flor, 
ocorrendo considerável redução da produção de pólen ao longo do dia, com o pico de produção 
entre 7 e 8 horas da manhã e estabilização da redução do número de grãos de pólen por volta do 
meio dia (r = -0,5616; p = 0,00). Já a viabilidade polínica dos grãos foi alta (cerca de 97%), varian-
do ao longo do dia(r = -0,1987; p = 0,0031). Das flores ensacadas de 5 propriedades, 4 resultados 
mostraram-se significativos (Prop.1: t=2.519 gl=16 p=0.023; Prop.2: t=9.429 gl=8  p=0.023; Pro-
p.3:t=3.249 gl=7 p=0.014; Prop.4: t=2.757 gl=10 p=0.020), apresentando em média 84,4 grãos de 
pólen a mais nos estigmas de flores não ensacada. Nossos resultados demonstram que a cultura 
do tomateiro fornece quantidade considerável de recurso aos polinizadores os quais atuam aumen-
tando a quantidade de pólen no estigma da planta, podendo gerar aumento da produção do fruto. 
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