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No Cerrado existem muitas espécies visitadas e polinizadas por beija-flores, apesar de
poucas apresentarem características típicas da síndrome de ornitofilia. Os Trochilidae
são aves nectarívoras e são os principais vertebrados polinizadores sendo responsáveis
pela  polinização  de  cerca  de  15%  das  Angiospermas.  Os  objetivos  deste  trabalho
foram  determinar  os  recursos  florais,  disponíveis  ao  longo  do  ano,  utilizados  pelos
beija-flores em três área de cerrado e  identificar  as  espécies  de beija-flores  presentes
nas  áreas.  O  trabalho  foi  realizado  na  Estação  Ecológica  do  Panga  e  na  RPPN  do
Clube  de  Caça  e  Pesca  Itororó  de  Uberlândia  (CCPIU),  em  Uberlândia-MG,  e  no
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas-GO (PESCAN). Entre maio de 2009 e maio
de  2010,  foram  percorridos  quinzenalmente  dois  transectos  de  um  hectare  cada  em
cada  uma das  áreas  de  estudo.  Os  recursos  florais  encontrados  foram identificados  e
quantificados  quanto  ao  número  de  indivíduos  e  de  flores.  Os  beija-flores  foram
identificados e fotografados. Foram encontradas nas três áreas um total de 25 espécies
vegetais,  sendo  11  comuns  às  três,  Vochysia  rufa,  Adenocalymma campicola,  Styrax
ferrugineus,  Bauhinia  ungulata,  Palicourea  rigida,  Bowdichia  virgilioides,  Qualea
parviflora, Q. multiflora, Q. grandiflora, Caryocar brasiliense  e Tabebuia aurea.  De
todas  as  espécies  encontradas  somente  8  são  ornitófilas.  O  PESCAN  e  o  Panga
apresentaram maior  diversidade  de  recursos  florais  (20spp  cada)  que  o  CCPIU  (17).
Amazilia  fimbriata,  Chlorostilbon  aureoventris,  Chrysolampis  mosquitus,  Colibri
serrirostris,  Eupetomena  macroura  e  Thalurania  furcata  foram  as  espécies  de
beija-flores encontradas nas três áreas e a maioria dos beija-flores visitou a maioria das
plantas  registradas.  O número  de  espécies  utilizadas  pelos  beija-flores  para  obtenção
de néctar encontrado neste trabalho é semelhante ao encontrado em outros estudos em
áreas  neotropicais,  porém  com  enfoque  em  plantas  ornitófilas,  enquanto  aqui  se
considerou  todas  as  espécies  utilizadas  como  recurso  alimentar.  No  entanto,  esse
número é menor que o encontrado na mata Atlântica, já que neste bioma há uma maior
riqueza de espécies ornitófilas. 
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