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Das espécies que compartilham o mesmo nicho trófico, espera-se que, em muitos casos
existam competições pelas fontes de alimento no caso dos visitantes florais, ou pelo
agente polinizador, no caso das plantas. Dessa forma a associação espaço-temporal tem
sido a mais utilizada para explicar a evolução dos sistemas generalizados. No entanto,
contrapondo a discussão acerca da generalização-especialização dos mecanismos de
polinização, alguns autores têm destacado que o fato de uma planta possuir uma gama
de visitantes florais não relacionados filogeneticamente, não significa exatamente um
sistema generalizado. De acordo com essa linha de pensamento, diversos visitantes
podem ser incluídos em grupos funcionais, os quais permitem entender a especialização
através da evolução adaptativa. O objetivo do presente trabalho foi comparar, em termos
de similaridade da guilda de visitantes florais, quatro populações de Davilla kunhii A.
St-Hill, localizadas em Mata de Terra Firme em Itacoatiara (Amazonia Central). O
experimento foi realizado no mês de setembro de 2007. As populações distavam entre si
pelo menos quatro quilômetros. Foram realizadas 72 horas de observação sendo 18
horas em cada população, os visitantes florais foram contados nos vinte primeiros
minutos de cada hora e observados quanto à legitimidade da visita nos quarenta minutos
restantes. Os dados foram analisados pelo coeficiente de Jaccard. A curva do coletor
atingiu estabilização. Foram registradas 40 espécies de visitantes florais, dos quais 31
foram considerados polinizadores. A maioria dos visitantes pertence à família Apidae
(35spp.), os demais visitantes foram Vespidae (3 spp.), Syrphidae (1 sp.) e
Curculionidae (1 sp.) . Os quatro pontos amostrais foram considerados diferentes entre
si quanto à composição de espécies de visitantes florais, de modo que o sistema de
polinização de D. kunthii pode ser considerado generalizado. No entanto pondera-se que
a planta apresenta muitos caracteres que a inserem na Síndrome da Melitofilia, como
cor amarela, odor adocicado, morfologia pouco restritiva (Tipo prato). Embora os
visitantes pertençam a três grupos não filogeneticamente relacionados, todos, a excessãp
apenas dos coleópteros podem ser considerados como integrantes do mesmo grupo
funcional. Considera-se que D. kunthii pode ser um importante modelo para discussão
da temática generalização X especialização na região Amazônica, onde poucos são os
dados existentes acerca dos sistemas de polinização.
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