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As relações mutualísticas entre plantas e animais polinizadores formam redes de interações no

espaço. Estudos sobre estas redes demonstram que elas podem apresentar padrões invariáveis

a qualquer rede de interação e estes padrões podem ser utilizados para entendimento sobre as

interações bióticas em comunidades. O objetivo deste trabalho foi analisar redes ornitófilas de

diferentes domínios fitogeográficos, buscando identificar as características comuns e

possíveis peculiaridades relacionadas ao tipo de vegetação de cada rede. Foram selecionados

dez trabalhos contendo dados de conjuntos de flores polinizadas por beija-flores. Matrizes de

presença e ausência foram montadas para cada local e gráficos bipartidos foram construídos

para cada assembléia, para melhor visualização das comunidades. Foram calculadas a

densidade das redes, a centralidade das espécies e a porcentagem de animais e plantas

especialistas e generalistas. A riqueza de espécies de beija-flores variou de 4 a 12 nas cinco

localidades de Mata Atlântica do sudeste. De um total de dezessete espécies encontradas

nestas cinco redes, apenas Phaethornithinae, Phaethornis eurynome (três locais) e Ramphodon

naevius (dois locais), atuaram como polinizadores centrais, respondendo por 32 a 39% do

total de interações observadas em cada rede. Essas espécies possuem bico longo e capacidade

de visitar uma gama ampla de formas florais e atuam como “organizadores” das assembléias

ornitófilas na Mata Atlântica. Bromeliaceae foi a família mais representativa nestes locais de

Mata Atlântica. Outras cinco redes de domínios diversos apresentaram Bromeliaceae,

Rubiaceae e Bignoniaceae como as mais representativas. De maneira similar às redes de Mata

Atlântica do sudeste, essas redes também apresentaram polinizadores centrais, atuando em 25

a 35% das interações das redes (com exceção de um local com 69%). Porém, beija-flores das

duas subfamílias exerceram esse papel, com os Phaethornithinae ocorrendo apenas nos locais

de vegetação com dossel contínuo. O fato de P. eurynome ser o polinizador central apenas

onde R. naevius não ocorre, sugere uma possível substituição de papéis nas redes de

interações, o que garantiria maior resiliência a estas comunidade ornitófilas.
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