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Os polinizadores  podem variar  em relação ao espaço,  diferindo entre  locais,  e  ao  tempo,
diferindo entre os anos ou entre as estações do ano. As variáveis intrínsecas e extrínsecas
às plantas são fatores que podem influenciar estas variações dos polinizadores.  Isso pode
implicar em diferenças na formação de frutos e ainda impedir a especialização da planta a
um  determinado  polinizador.  O  trabalho  avaliou  se  havia  diferenças  na  taxa  de  frutos
produzidos entre populações de Monotagma spicatum e se essas diferenças eram devidas a
possíveis variações na taxa de visitação e abundância relativa do polinizador, assim como,
a variações nos fatores intrínsecos e extrínsecos à planta. A pesquisa foi desenvolvida na
Fazenda  Experimental  da  UFAM  e  na  Reserva  Florestal  Adolpho  Ducke,  Manaus,  no
período  de  fevereiro/2007  a  fevereiro/2008.  Para  analisar  a  taxa  de  visitas  e  abundância
relativa  dos  polinizadores  entre  populações  de  M.  spicatum nas  duas  áreas,  foi  realizado
um  total  de  30  censos.  O  número  de  frutos  formados  foi  contado  em  cada  indivíduo
utilizado  no  censo.  Foram  considerados  como  fatores  intrínsecos  o  número  de  flores
abertas ao dia, volume e porcentagem de açúcares no néctar, diâmetro floral, comprimento
do  tubo  floral  e  altura  da  inflorescência.  Foram  considerados  fatores  extrínsecos,  a
luminosidade e a densidade populacional, entendida como o número de indivíduos de M.
spicatum ao redor do indivíduo utilizado no censo. Houve diferença no número de frutos
produzidos entre as populações, assim como diferenças na taxa de visitação e abundância
relativa do polinizador. Mesmo havendo diferenças significativas entre alguns dos fatores
intrínsecos  e  extrínsecos  mensurados,  somente  a  densidade  populacional  de  M.  spicatum
foi  responsável  pelas  variações  no  número  de  frutos  produzidos.  Concluiu-se  que  um
grande  número  de  indivíduos  de  M.  spicatum  numa  área  aumenta  a  abundância  do
polinizador,  influencia  na  taxa  de  visitas  às  flores,  e  consequentemente,  no  sucesso
reprodutivo das plantas. 
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planta, Sucesso Reprodutivo.
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