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No Cerrado beija-flores visitam espécies ornitófilas e não ornitófilas em busca de 

néctar. Considerando que o néctar é um recurso floral energético que apresenta 

características químicas correlacionadas aos requerimentos energéticos e nutricionais 

dos polinizadores, poderíamos esperar que, mesmo as plantas ornitófilas sendo 

dependentes dos beija-flores para sua polinização, as características do seu néctar não 

sejam tão diferentes das não ornitófilas que também são utilizadas por essas aves. 

Desta forma este estudo teve por objetivo avaliar a quantidade e a composição de 

açúcar do néctar de 40 espécies de plantas utilizadas por beija-flores. O néctar foi 

amostrado em diversas formações vegetais do Cerrado na Estação Ecológica do 

Panga, Uberlândia, MG, Brasil. O volume de néctar e a concentração de açúcar foram 

determinados em plantas ensacadas previamente ao período de antese utilizando 

seringas e um refratômetro manual. Os valores foram transformados em mg de açúcar 

por microlitros de néctar e amostras de néctar armazenadas em papel filtro foram 

posteriormente analisadas em cromatografia liquido-gasosa. Das 40 espécies 

estudadas e utilizadas por beija-flores, metade são ornitófilas e a outra metade 

pertence a diferentes síndromes de polinização. A quantidade de açúcar no néctar 

variou entre 0,21 a 11,6 mg açúcar, não sendo significativamente diferente entre as 

plantas ornitófilas e não ornitófilas (t= 1.847440 e p= 0.072480). Das plantas 

estudadas 31 espécies foram avaliadas quanto ao tipo de açúcar. Houve um 

predomínio de espécies ricas em sacarose sendo, 16 ornitófilas e oito não ornitófilas. 

Outras quatro se mostraram ricas em frutose, sendo uma ornitófila e três não 

ornitófilas. As demais espécies apresentaram néctar rico em glicose sendo todas não 

ornitófilas. Há um consenso geral de que as espécies utilizadas por beija-flores são 

ricas em sacarose, no entanto no cerrado os beija-flores visitam diversas espécies que 



 

não se encaixam na síndrome ornitófila, demonstrando que essas aves podem ser mais 

plásticas e generalistas quanto à quantidade e composição de açúcar do néctar em 

ambientes onde não há grande disponibilidade de espécies tipicamente ornitófilas. 
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