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A  polinização  e  formação  de  sementes  apresenta  relevância  em  termos  de

direcionamento evolutivo e perpetuação das angiospermas tropicais, sobretudo entre

aquelas  que  dependem  de  vetores  bióticos  de  pólen.  Neste  sentido,  o  presente

trabalho buscou-se estudar a polinização e o sistema reprodutivo de Vochysia eximia

Ducke  (Vochysiaceae)  sobre  solo  areno-rochoso  em  uma  população  ocorrente  na

região  de  Presidente  Figueiredo  (Amazônia  Central).   Foram  estudadas  a  biologia

floral,  o  sistema  reprodutivo  e  de  polinização,  o  comportamento  e  frequência  dos

visitantes  florais,  calculado  o  índice  de  auto-incompatibilidade  (ISI)  e  o  sucesso

reprodutivo  pré-dispersivo.  A floração  ocorreu  entre  setembro  e  janeiro  com três  a

nove flores abertas por dia (moda:5). A abertura das flores ocorreu por volta de 6:00

horas,  e  a  antese,  marcada  pela  queda  das  anteras  e  deposição  secundária  de  pólen

(estilar), ocorreu aproximadamente uma hora depois. Cada flor acumulou por dia um

volume  de  néctar  de  41,2  µL  com  45,3%  de  açucares  totais.  Os  osmóforos

localizam-se na pétala maior. Xenogamia foi o tratamento que produziu mais frutos e

o  ISI  foi  de  0,1.  O  sucesso  reprodutivo  pré-dispersivo  foi  de  12,2%  das  flores

convertidas em frutos naturalmente. Os visitantes florais foram abelhas, borboletas e

aves.  Dentre  esses  visitantes  os  Meliponini  comportaram-se  como  pilhadores  de

pólen e as aves, borboletas e Melipona fulva  como pilhadores de néctar.  Apenas as

abelhas de médio a grande porte foram consideradas polinizadores.
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