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O  conhecimento  das  interações  mutualísticas  entre  plantas  e  polinizadores  fornece
subsídios  para  conservação  da  biodiversidade,  pois  envolvem  aspectos  ecológicos  e
evolutivos de uma comunidade. Objetivou-se estudar as interações entre plantas ornitófilas
e beija-flores em fragmento de Floresta Atlântica, a “Mata do Paraíso” (MP), com 194 ha,
em  Viçosa,  Zona  da  Mata  de  Minas  Gerais  (20º45’S  e  42º54’W).  De  dezembro/2009  a
março/2010  foram  identificados  as  plantas  e  os  beija-flores  (6h/mês/espécie).  Foram
encontradas 18 espécies ornitófilas (13 famílias) visitadas por sete espécies de beija-flores.
As  famílias  mais  representativas  foram  Acanthaceae  e  Rubiaceae  (três  espécies  cada),
seguidas por Passifloraceae (2). As outras famílias foram representadas por uma espécie. O
gênero  Passiflora  obteve  o  maior  número  de  interações:  Passiflora  kermesina  interagiu
com cinco beija-flores (Phaethornis pretei,  P.  squalidus,  Thalurania glaucopis,  Amazilia
fimbriata e Hylocharis cianus) e Passiflora speciosa com quatro (P. pretrei, P. squalidus,
P. ruber e T. glaucopis).  Nas demais espécies,  o número de visitantes foi  igual  a  três  ou
menor.  Phaethornis  squalidus  foi  o  visitante  mais  comum,  interagindo  com  66,67%  das
espécies;  foi  visitante  exclusivo  de  Corymborkis  flava  (Orchidaceae)  e  Mutisia  speciosa
(Asteraceae).  Phaethornis  pretrei  visitou  nove  espécies.  T.  glaucopsis  visitou  sete.  Os
outros  beija-flores  visitaram três  ou  menos  espécies.   Phaethornis  ruber  foi  o  único  que
pilhou  flores  de  Sinningia  sceptrum  (Gesneriaceae)  e  Costus  sp.  (Costaceae).  O
predomínio de Phaethornis spp. mostra a importância dessas aves no sucesso reprodutivo e
consequente  manutenção  da  comunidade  de  plantas  ornitófilas  da  MP,  em  especial  das
dependentes de polinizadores: as distílicas (Palicourea spp., Rubiaceae), as dicogâmicas (
Sinningia  sceptrum)  ou  as  hercogâmicas  (Corymborkis  flava).  Estudos  anteriores  na  MP
mostraram diferenças na composição das interações entre plantas ornitófilas e beija-flores,
indicando  que  essas  são  temporárias,  variando  ao  longo dos  anos.  Esse  caráter  dinâmico
das interações demonstra a complexidade da organização das comunidades de beija-flores
e de plantas ornitófilas. 
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