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Os beija-flores (Trochilidae) são os principais vertebrados polinizadores nos Neotrópicos 
sendo responsáveis pela polinização de cerca de 15% das Angiospermas. No Cerrado existem 
muitas espécies vegetais visitadas e polinizadas por beija-flores, apesar de poucas 
apresentarem características típicas da síndrome de ornitofilia. Os objetivos deste trabalho 
foram determinar os recursos florais utilizados pelos beija-flores, em uma área de Cerrado, 
disponíveis ao longo do ano, estimar a quantidade de calorias oferecida por estas plantas aos 
beija-flores, e identificar as espécies de beija-flores presentes na área. O trabalho foi realizado 
na Estação Ecológica do Panga, Uberlândia-MG, entre maio de 2007 e maio de 2008. Num 
transecto de 1,23ha de cerrado e campo sujo, percorrido quinzenalmente, foram identificados 
os recursos florais contando-se o número de indivíduos e de flores. O volume e concentração 
médios do néctar produzido pelas flores foram obtidos para se estimar a quantidade de 
calorias. Os beija-flores foram identificados e observados quanto ao seu comportamento. 
Foram encontradas na área de estudo 21 espécies de plantas utilizadas pelos beija-flores para 
obtenção de néctar. Porém no transecto foram amostradas apenas 18 destas espécies, e 
somente em oito foram observados beija-flores visitando durante o trabalho. De todas as 
espécies encontradas somente cinco eram ornitófilas. As espécies que tiveram maior número 
de indivíduos floridos foram Styrax ferrugineus Nees & Mart., Caryocar brasiliense Camb. e 
Qualea grandiflora G. Don. Entre as espécies avaliadas, a que forneceu maior quantidade de 
calorias por flor foi Bauhinia brevipes Vog., sendo que os beija-flores utilizam apenas o 
néctar residual destas flores. Somente beija-flores da subfamília Trochilinae estiveram 
presentes na área, contrastando com a prevalência de Phaethornitinae em áreas de mata.
Thalurania furcata e Amazilia fimbriata foram os beija-flores que utilizaram maior 
quantidade de plantas como recurso e, nenhuma espécie de beija-flor visitou apenas uma 
espécie de planta. S. ferrugineus e Bowdichia virgilioides Kunth. foram as espécies vegetais 
que tiveram maior número de espécies de beija-flores visitando suas flores.
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