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RESUMO 

No Cerrado do oeste da Bahia inexistem estudos sobre interações entre beija-flores e as 

plantas que visitam. Nessa região, mudanças relacionadas ao uso do solo têm ocorrido 

sobretudo à expansão do agronegócio, impactando fortemente as comunidades nativas. O 

presente estudo buscou caracterizar as comunidades de beija-flores e de plantas que 

forrageiam e analisar suas interações em uma área nesta região. Foram realizadas expedições 

mensais com duração de três a cinco dias entre dezembro de 2018 a dezembro de 2019 e 

realizadas observações do tipo indivíduo-focal em plantas visitadas por beija-flores. Durante 

as sessões de observação foram registrados: espécie de beija-flor e sexo, espécie de planta 

visitada, horário, número e tipo de visita. Os troquilídeos foram classificados como 

residentes ou não; de cada espécie foi determinada a estratégia de forrageamento e seu papel 

quanto a hierarquia de dominância. Quanto às plantas, foram registrados o hábito, a coloração 

da flor e das estruturas anexas, e o tipo de flor de cada espécie; partes férteis das espécies 

visitadas foram identificadas e depositadas no Herbário da Universidade Estadual de Feira 

de Santana. Para estimar o padrão sazonal de floração das plantas visitadas, foi estabelecida 

uma parcela de 6000m2, a qual era totalmente vistoriada a cada mês para a contagem do 

número de indivíduos floridos de cada espécie. Em 3.202 horas de observação foram 

registradas 2.230 visitas de quatro espécies de beija-flores (duas residentes) a 15 espécies de 

plantas, das quais apenas uma foi visitada apenas ilegitimamente. As espécies não ornitófilas 

foram predominantes (73%). A comunidade de plantas apresentou floração sequencial e 

contínua, com maior riqueza de espécies no período seco, das quais 67% eram não 

ornitófilas. A rede de interações mutualísticas apresentou tamanho 56, riqueza 18 e 

conectância de 44,6%. As espécies Amazilia fimbriata e Chlorostilbon lucidus apresentaram 

os maiores índices de importância nesta comunidade de plantas, enquanto que duas espécies 

de plantas foram as mais importantes para os beija-flores: Calliandra dysantha e Bowdichia 

virgilioides. O grau médio de interações foi de 6,3 na comunidade de beija-flores e 1,8 na de 

plantas. Como reportado em outras áreas de cerrado, a floração sequencial e contínua garante 

a oferta de recursos ao longo do ano para os beija-flores residentes, e a predominância de 

espécies não ornitófilas na dieta da troquilofauna local parece ser o padrão neste bioma.  

PALAVRAS-CHAVE: fenologia de floração, ornitofilia, recursos florais



6 
 

ABSTRACT 

In the Cerrado of West Bahia there are no studies on interactions between hummingbirds 

and the plants they visit. In this region, changes related to land use have occurred mainly 

due to the expansion of agribusiness, strongly impacting native communities. The present 

study aimed to characterize the communities of hummingbirds and plants that forage and 

analyze their interactions in an area in this region. Monthly expeditions during three to five 

days were carried out from December 2018 to December 2019 and individual-focal 

observations were made on plants visited by hummingbirds. During the observation 

sessions, the following were recorded: species of hummingbird and sex, species of plant 

visited, time, number and type of visit. Hummingbirds were classified as residents or not; 

for each species, the foraging strategy and its role in the dominance hierarchy were 

determined. As for plants, the habit, the color of the flower and the attached structures, and 

the type of flower of each species were recorded; fertile parts of the species visited were 

identified and deposited at the Herbarium of the State University of Feira de Santana. To 

estimate the seasonal flowering pattern of the plants visited, a plot of 6000m2 was 

established, which was completely inspected each month to count the number of flowering 

individuals of each species. In 3.202 hours of observation, 2.230 visits of four species of 

hummingbirds (two residents) to 15 species of plants were recorded, of which only one 

was visited illegitimately. Non-ornithophilous species were predominant (73%). The plant 

community showed sequential and continuous flowering, with greater species richness in 

the dry period, of which 67% were non-ornithophilous. The network of mutualistic 

interactions showed size 56, richness 18 and 44,6% connectivity. The species Amazilia 

fimbriata and Chlorostilbon lucidus presented the highest importance indexes in this plant 

community, while two species of plants were the most important for hummingbirds: 

Calliandra dysantha and Bowdichia virgilioides. The average degree of interactions was 

6.3 in the hummingbird community and 1.8 in the plant community. As reported in other 

areas of the Cerrado, sequential and continuous flowering guarantees the supply of 

resources throughout the year for resident hummingbirds, and the predominance of non-

ornithophilous species in the diet of the local hummingbird community seems to be the 

pattern in this biome.  
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Referencial Teórico 

A região Neotropical apresenta a maior diversidade de aves que utilizam néctar 

como recurso alimentar, dentre as quais estão os beija-flores (Aves: Trochilidae) (Stiles 

1981), que podem polinizar até 15% de determinadas comunidades de plantas (Feisinger 

1983).  

No Brasil, a maioria das investigações sobre as relações entre os troquilídeos e as 

plantas por eles forrageadas são estudos de caso, que analisam poucas espécies de plantas 

ou de beija-flores (p.ex. Parrini e Raposo 2008; Coelho e Machado 2009; Melazzo e 

Oliveira 2012; Ferreira et al. 2016; Araújo et al. 2018), sendo crescentes as pesquisas 

realizadas ao nível de comunidade (p. ex. Sazima et al. 1996; Buzato et al. 2000; Kaehler 

et al. 2005; Machado e Semir 2006; Rocca-de-Andrade  2006; Leal et al. 2006; Machado 

2009; Bogiani 2012; Las-Casas et al. 2012; Maruyama et al. 2013; Machado 2014; 

Fonseca et al. 2015), que avaliam parâmetros como a composição e os aspectos sazonais 

destas aves e das plantas que visitam (Machado et al. 2007; Machado 2009, 2014; Santana 

e Machado 2010; Bogiani 2012), a disponibilidade de néctar (Justino et al. 2012; Fonseca 

et al. 2015; Rodrigues e Rodrigues 2015) e, mais recentemente, analisando as redes de 

interações mutualísticas entre estas comunidades (Moura 2012; Bogiani 2012; Maruyama 

2014). 

Diferenças morfológicas permitem dividir a família Trochilidae em duas 

subfamílias: Phaetornitinae e Trochilinae. Phaetornitinae é representada por beija-flores 

com bicos longos e curvados e tendem a visitar flores mais especializadas; Trochilinae é 

composta por beija-flores de bico mais reto e curto e são mais generalistas em relação ao 

tipo de flores que visitam. De um modo geral, algumas estratégias de forrageamento são 

características de cada subfamília, as estratégias trapliners (forrageiam em rotas de 

captura) de alta ou baixa recompensa geralmente são atribuídas aos fetornitíneios, já as 

estratégias territorialista, parasita de território e generalista são comumente atribuídas aos 

troquilíneos (Feisinger e Colwell 1978). 

Espécies de beija-flores trapliners de alta recompensa são aquelas que apresentam 

maior tamanho corporal, possuem bico longo e curvado, alto requerimento energético, e 

percorrem sistematicamente grandes circuitos em intervalos de tempo regulares, visitando 

flores isoladas e especializadas, enquanto que beija-flores trapliners de baixa recompensa 

possuem tamanho corporal menor, têm bico curto e menor exigência energética; também 
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percorrem grandes circuitos em intervalos regulares, mas visitando flores não-ornitófilas 

e ornitófilas menos especializadas (Feisinger e Colwell 1978).  

Os troquilídeos territorialistas apresentam bico pequeno ou médio, normalmente 

reto, têm tamanho corpóreo mediano e requerimento energético moderado a alto; essas 

espécies marcam e defendem, através de interações agonísticas, territórios restritos e ricos 

em recursos, forrageando flores especializadas ou generalistas (Feisinger e Colwell 

1978). As espécies parasitas de território invadem e exploram os recursos florais de áreas 

estabelecidas por espécies territorialistas (Feisinger e Colwell 1978). 

Beija-flores que apresentam o tipo de estratégia generalista, tem tamanho e 

comprimento de bico médio e com requerimento energético moderado. Efetuam visitas 

tanto em flores agregadas como isoladas, todas pouco especializadas; ainda, podem 

alternar o tipo de estratégia de forrageio em decorrência da oferta de recursos e 

competição de outras espécies. Tais diferenças entre as estratégias de forrageamento 

possibilitam a partilha de recursos, permitindo a coexistência de espécies com estratégias 

distintas numa mesma área (Feisinger e Colwell 1978).  

Quanto ao padrão sazonal de ocorrência, os beija-flores podem ser classificados 

como residentes, quando estão presentes em determinada área durante todos os meses do 

ano, podendo ou não apresentar ausências pontuais, e não-residentes, quando estão 

ausentes em três ou mais meses consecutivos (Machado e Rocca 2010); ainda, podem ser 

classificados como ocasionais, quando ocorrem em uma área em um ou dois meses não 

consecutivos, ao longo de um ciclo anual (Machado et al. 2007). 

  Estudos reportam que a maioria das espécies de troquilídeos apresenta um padrão 

sazonal de ocorrência, sendo poucas as espécies consideradas residentes (Sazima et al. 

1996; Leal et al. 2006; Machado e Semir 2006; Las-Casas et al. 2012; Machado et al. 

2007, Machado 2009, 2014). Esse padrão de ocorrência pode estar relacionado à 

disponibilidade de recursos ao longo do ano pois, em alguns ambientes, durante o período 

seco, aves campestres passam a explorar áreas florestadas para manter suas populações 

(Machado 2009).  

De um modo geral, o padrão fenológico de floração das espécies vegetais pode 

ser classificado em contínuo (floradas mensais com pausas esporádicas), subanual (ciclos 

irregulares com várias floradas ao longo do ano), anual (apenas um ciclo principal durante 

o ano), supra-anual (floradas em ciclos de mais de um ano).  E em relação à duração, a 

floração das plantas pode ser breve (floração de até um mês), intermediária (de um a cinco 

meses) e longa (mais que cinco meses) (Newstrom et al. 1994; Machado e Rocca 2010). 
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A floração sequencial das espécies vegetais apresenta grande importância para a 

reprodução de algumas plantas ao garantir a presença de polinizador na área ao longo do 

ano (Poulin et al. 1992; Machado 2009, 2014; Santana e Machado 2010).  

As plantas polinizadas por aves apresentam uma série de especializações que as 

caracterizam como ornitófilas (Faegri e Van der Pijl 1980): antese diurna, coloração 

conspícua (normalmente vermelha ou laranja) da corola e/ou dos anexos florais, ausência 

de odores, e produção de néctar em grande quantidade e com concentração de açúcares 

de 20 a 30%. Dentre as espécies ornitófilas, pode-se reconhecer, ainda, as troquilófilas, 

que são mais especializadas aos beija-flores, pois além das características ornitófilas tem 

flores tubulosas e dispostas em posição horizontal ou pendente, o que restringe o acesso 

às flores apenas para os troquilídeos que tem bicos longos e finos e que tem capacidade 

do voo adejado (Machado e Rocca 2010).   

No Brasil, a preferência de beija-flores por espécies ornitófilas é reportada em 

estudos desenvolvidos em restinga (Fonseca et al. 2015), Caatinga (Moura 2012), Mata 

Atlântica (Machado e Semir 2006; Coelho 2013) e cerrado (Machado 2014). Entretanto, 

a síndrome floral não parece ser um fator limitante para os beija-flores: também na 

Caatinga podem ser encontradas comunidades onde a maioria das espécies visitadas pelos 

beija-flores são não ornitófilas (Machado 2009), bem como no Cerrado, onde verifica-se 

que os troquilídeos apresentam hábito generalista, utilizando majoritariamente espécies 

não ornitófilas (Araújo et al. 2013; Barbosa-Filho e Araújo 2013; Maruyama et al. 2013; 

Machado 2014).  

O Cerrado é caracterizado por um mosaico fitofisionômico que compreende 

formações florestais, savânicas e campestres. As formações florestais compreendem: 

mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão; as savânicas abrangem o cerrado stricto 

sensu ou sentido restrito (cerrado denso, ralo, típico e rupestre), parque de cerrado, 

palmeiral e veredas; e as formações campestres englobam campo sujo, campo limpo e 

campo rupestre (Ribeiro e Walter 2008). Embora esse bioma seja considerado uma das 

áreas prioritárias para a conservação devido à sua alta biodiversidade, a maioria das 

pesquisas realizadas no Cerrado são voltadas para novas formas de exploração pela 

agricultura, pecuária ou pastagens (Del-Claro e Torezan-Silingardi 2019).  

Atualmente, apenas 8% da cobertura original do Cerrado brasileiro permanece 

preservada (Del-Claro e Torezan-Silingardi 2019) e estima-se que, no futuro, espécies 

que compõem a fauna e a flora desse bioma serão afetadas negativamente devido às 

mudanças climáticas e crescente conversão de terra para o desenvolvimento de atividades 



10 
 

antropogênicas (Aguiar et al. 2016; Velazco et al. 2019; Morrison et al. 2019). Essa 

ameaça à biodiversidade pode afetar importantes interações entre animais e plantas 

responsáveis pela manutenção do ecossistema, como a dispersão de sementes e 

polinização (Jordano et al. 2006).  

As relações entre animais e plantas formam complexas redes de interações, as 

quais podem apresentar padrão em gradiente, compartimentalizado, aninhado ou 

combinado (Lewinsohn et al. 2006). O padrão aninhado é o encontrado nas redes de 

interações mutualísticas, nele as espécies de plantas com poucas interações (especialistas) 

estão associadas a animais com muitas interações (generalistas) e vice-versa. Além disso, 

as espécies mais generalistas tendem a interagir entre si, formando um núcleo de 

interações e assimetria pela ausência de interações entre as espécies mais especialistas 

(Bascompte et al. 2006; Bascompte e Jordano 2006; Lewinsohn et al. 2006). 

Mesmo a nível continental, as redes de interações entre beija-flores e seus recursos 

florais apresentam padrão aninhado e assimétrico, onde os troquilídeos, geralmente, são 

considerados generalistas por forragearem em plantas com diferentes síndromes de 

polinização (Rodríguez-Flores et al. 2019). A estrutura das redes mutualísticas pode ser 

alterada pela perda e degradação de habitat (Tylianakis et al. 2007; Benítez-Malvido et 

al. 2019) com a tendência à extinção das interações que são mais raras ou especializadas 

(Aizen et al. 2012).  
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Resumo. Foram analisadas as comunidades de beija-flores e plantas em que forrageiam 

e investigadas as interações entre estas comunidades em uma área de Cerrado no oeste da 

Bahia. A coleta de dados foi realizada mensalmente em área de cerrado stricto sensu no 

município de Cristópolis, Bahia, Brasil, de dezembro de 2018 a dezembro de 2019. Foram 

realizadas observações em plantas visitadas por beija-flores, registradas as espécies de 

beija-flor e sexo, espécie de planta visitada, horário, número e tipo de visita. Foi 

determinado o padrão sazonal de ocorrência dos beija-flores, a estratégia de 

forrageamento e hierarquia de dominância. Registrou-se o hábito das plantas visitadas, 

seus atributos florais e estimado o padrão fenológico de floração. Foram registradas 

durante o estudo quatro espécies de beija-flores, duas residentes. Houve 101 interações 

agonísticas, onde Chrysolampis mosquitus (macho) foi dominante com 38 interações. Os 

beija-flores apresentaram diferentes estratégias de forrageamento ao visitar 15 espécies 

de plantas, duas visitadas ilegitimamente; a maioria não ornitófila. A comunidade de 

plantas apresentou floração sequencial e contínua e a riqueza de espécies foi maior no 

período seco. A rede de interações mutualísticas apresentou tamanho 56 e riqueza 18. 

Conectância de 44,6%. Amazilia fimbriata e Chlorostilbon lucidus apresentaram os 

maiores índices de importância para as plantas, enquanto que Calliandra dysantha e 

Bowdichia virgilioides apresentaram os maiores valores de importância para os beija-

flores.Os troquilídeos foram generalistas em relação ao uso do recurso e as espécies não 
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ornitófilas constituiram uma importante fonte de recurso para essas aves durante grande 

parte do ano.  

 

Palavras-chave: fenologia de floração, ornitofilia, recursos florais, polinização 
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Introdução 

Relações mutualísticas entre aves e plantas, como a dispersão de sementes e a 

polinização, são essenciais para a manutenção destas comunidades nas regiões tropicais 

(Silva et al. 2015; Bawa 1990). As relações entre as espécies formam complexas redes de 

interações mutualísticas (Tylianakis et al. 2007; Benítez-Malvido et al. 2019) que podem 

ser alteradas a partir da perda e degradação de habitat, existindo a tendência à extinção 

das interações raras ou mais especializadas (Aizen et al. 2012). 

O Cerrado é um bioma que vem sofrendo intenso desmatamento nos últimos anos, 

principalmente nos estados de Mato Grosso e Bahia (Rocha et al. 2011). A rápida 

devastação desse bioma e a consequente perda da biodiversidade é ainda mais alarmante 

devido à ausência de estudos sobre as espécies e suas relações, devido à acelerada 

diminuição das áreas naturais (Del-Claro e Torezan-Silingardi 2019).  

Nesse bioma, a maioria dos estudos sobre as relações entre beija-flores e seus 

recursos florais foi desenvolvida em áreas do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil (Melazzo 

e Oliveira 2012; Araújo et al. 2013; Machado e Oliveira 2015; Maruyama et al. 2016; 

Matias et al. 2019), sendo poucos os estudos realizados em áreas de cerrado da região 

Nordeste (Machado 2014).  

Na região oeste da Bahia, mudanças relacionadas ao uso do solo têm ocorrido 

sobretudo à expansão do agronegócio associada à expansão urbana (Passos et al. 2010) e 

ainda são escassos os estudos ornitológicos realizados (Leonel 2016), inexistindo 

investigações que abordem especificamente a troquilofauna e a comunidade das plantas 

cujas flores visitam.  

Nesse sentido, estudar as relações dos beija-flores e seus recursos florais contribui 

para o conhecimento da dinâmica dessas espécies na região, corroborando ainda para o 

entendimento da história evolutiva e dos padrões de interações e distribuição de tais 

grupos aos níveis macroecológicos (Dalsgaard et al. 2011; Sonne et al. 2016; Zatana et 

al.  2017), além de subsidiar conhecimento científico para o desenvolvimento de políticas 

de ações conservacionistas de espécies e ambientes deste bioma. 

Assim, o presente estudo teve como objetivos determinar quais são os beija-flores, 

seus padrões sazonais e estratégias de forrageamento, quais recursos florais que utilizam 

e como partilham estes recursos, além de estimar quais os padrões fenológicos de floração 

destas plantas e, ainda, investigar a rede de interações mutualísticas entre estas duas 

comunidades, beija-flores e plantas que visitam, em uma área de Cerrado do Oeste da 

Bahia.   
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Materiais e Métodos 

 

Área de estudo  

O presente estudo foi conduzido em uma área com formação savânica (Ribeiro e 

Walter 2008), categorizada com cerrado stricto sensu (12°13’41”S e 44°30’6” W), 

localizada a aproximadamente 10 km da sede do município de Cristópolis, na região 

Oeste do estado da Bahia (Anexo 1) em altitude de cerca de 700 metros.  

Historicamente a área de estudo tem sido explorada para atividades agropecuárias 

e caça, além disso, foi reportada a última ocorrência de queimadas há cerca de 10 anos. 

Esses ambientes alterados são comuns na região e podem refletir no estado atual do 

Cerrado do oeste baiano considerando que a economia do município é baseada na 

agricultura e pecuária (Melo 2008). 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima da região é do tipo 

Aw – Megatérmico ou Tropical úmido, caracterizado por apresentar um período seco no 

inverno (abril a setembro) e um período chuvoso no verão (outubro a março) (Klink e 

Machado 2005, Silva et al. 2008). A média de temperaturas mínimas e máximas da região 

variaram de 14º no mês mais frio (julho) e 36°C nos meses mais quentes (outubro, 

novembro e dezembro) de acordo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), com estação em Barreiras, a aproximadamente 70KM da área. O índice 

pluviométrico durante o período de estudo foi de cerca de 1000 mm de acordo com dados 

disponibilizados pela Fazenda AGP, localizada próxima à área de estudo. 

 

Coleta de dados  

As expedições à área de estudo foram realizadas mensalmente, de dezembro de 

2018 a dezembro de 2019, com duração de três a cinco dias consecutivos ou não. Em cada 

expedição eram feitas observações do tipo indivíduo-focal (Altmann 1974) em indivíduos 

de espécies de plantas visitadas por beija-flores, sendo essas monitoradas do nascer ao 

pôr do sol. Sempre que possível, mais de um indivíduo foi observado, da mesma ou de 

espécies diversas. Durante as sessões de observação foram registrados: espécie de beija-

flor visitante e sexo (quando havia dimorfismo sexual), espécie de planta visitada, horário, 

número e tipo de visita: legítima, quando o beija-flor acessa a flor comumente pela frente 

da corola e toca suas partes férteis, impregnando-se de pólen; ou ilegítimas, onde o 
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visitante não contata as partes férteis da planta, podendo acessar a flor pela frente da 

corola ou não (Machado e Rocca 2010). 

As espécies de beija-flores foram identificadas com o auxílio de guia de campo 

(Sigrist 2014) e a nomenclatura e classificação seguiram as normas do Conselho 

Brasileiro de Registros Ornitológicos (Piacentini et al. 2015). Os beija-flores foram 

classificados quanto à ocorrência como residentes ou não residentes (Machado e Rocca 

2010), incluindo ocasionais, quando registrados em um ou dois meses não consecutivos 

ao longo do ano (Machado et al. 2007) e em relação às estratégias de forrageamento em 

trapliner, territorista, parasita de território e generalista (Feisinger e Colwell 1978). Dados 

referentes ao comprimento do bico das espécies de beija-flores visitantes foram obtidos 

através de literatura especializada (Grantsau 1988). 

As interações agonísticas entre os beija-flores, como brigas e perseguições, foram 

registradas e dispostas numa matriz, indicando as espécies dominantes e subordinadas 

para a determinação da hierarquia de dominância entre elas; manifestações sonoras foram 

desconsideradas (Machado e Rocca 2010). 

Partes férteis das espécies das plantas visitadas foram coletadas, herborizadas, 

depositadas no Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS) e 

identificadas por especialistas; a classificação e a nomenclatura taxonômica das plantas 

basearam-se nas determinações do Missouri Botanical Garden (Tropicos® 2020). 

Espécies de plantas que apresentaram menos de cinco visitas foram desconsideradas, 

assim como visitas únicas de uma espécie de beija-flor às plantas. 

Para estimar o padrão fenológico de floração das espécies de plantas utilizadas 

pelos beija-flores, foi montado um transecto linear de 1000 m de extensão para 

amostragem de todo indivíduo florido das espécies visitadas por beija-flores contidos 

dentro de três metros de cada lado do eixo central, constituindo, assim, uma parcela 

amostral de 6000 m2. Mensalmente essa área foi percorrida e totalmente vistoriada, sendo 

registrados todos os indivíduos floridos, para se estimar a intensidade mensal da floração 

dessas espécies. A classificação do padrão fenológico de floração foi de acordo Newstrom 

et al. (1994). 

De cada espécie de planta foram registrados o hábito (herbáceo, arbustivo, 

arbóreo, hemiparasito), a coloração predominante da flor e das estruturas anexas, tipo de 

flor (disco, estandarte, funil, pincel, tubulosa). Para cada espécie buscou-se utilizar um 

mínimo de 10 flores de dois ou mais indivíduos para que fossem tomadas as medidas de 

comprimento da corola das flores tubulosas com uso de paquímetro digital (à excessão de 
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Psittacanthus eucaliptyfolius (Kunth) G. Don que apresenta aspecto zigomórfico e uma 

base tubular curta) e de concentração do néctar (açúcares hidrossolúveis), com tubo 

capilar e refratômetro de bolso. 

A partir dos atributos florais, as espécies de plantas visitadas pelos beija-flores 

foram classificadas quanto à sua síndrome de polinização (Faegri e Van der Pijl 1980, 

Machado e Rocca 2010).   

Análise de dados 

Para verificar a existência de correlação entre o comprimento da corola das flores 

tubulosas e o comprimento do bico de seus beija-flores visitantes, foi calculado o índice 

de Spearman com uso do programa BIOESTAT 5.3 (Ayres et al. 2007).  

A rede de interações mutualística foi construída utilizando o software R (R 

development core team) e os pacotes bipartite (Dorman et al. 2008, 2009), igraph (Csardi 

e Nepusz 2006), reshape2 (Wickham 2007) e ggplot2 (Wickham 2016). Os dados de 

frequência relativa das visitas foram utilizados para a construção do gráfico bipartido, no 

qual uma coluna representa as espécies de plantas e a outra as de beija-flores, que estão 

unidas por uma linha que representa a interação entre as espécies (Bascompte e Jordano 

2006; Jordano et al 2006). A largura da linha corresponde à frequência relativa da 

interação. Somente as associações por visita legítima foram consideradas. 

Foram analisadas a riqueza, tamanho, conectância e o grau médio de interações 

das plantas e dos beija-flores (Bascompte et al. 2003, Bascompte e Jordano 2006), além 

do índice de importância de Murray (Ij) para analisar a importância de cada planta e cada 

beija flor na rede de interação mutualística (Murray 2000). 

A conectância (C) entre as espécies de beija-flores e de plantas corresponde à 

quantidade de interações realizadas, dentre as possíveis, entre as aves e as espécies de 

plantas, dessa forma, foi calculada pela fórmula: C =100.I/(A.P), onde I será o número 

de interações observadas; A a espécie de beija-flor e P a espécie de planta. O tamanho da 

rede indica a quantidade possíveis de interações (PxA), e sua riqueza (S=P+A) o número 

de espécies que compõem a rede.  

O grau médio das plantas (<Ln>) e beija-flores (<Lm>) corresponde à média do 

número de interações por espécie nestes dois grupos e representa o modo como as 

interações estão distribuídas pelas espécies. 

Para calcular o índice de importância (Murray 2000) de cada espécie de planta e 

de beija-flor foi confeccionada uma matriz binária indicando as interações entre os beija-
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flores e as plantas por eles forrageadas. O índice de importância (Ij) indica a contribuição 

de uma espécie em relação às demais no que concerne ao uso do recurso, e é obtido através 

da fórmula Ij=∑[(Cij/Ti)/S], onde i corresponde à planta; j à espécie de beija-flor; Ti o 

total de beija-flores que forrageiam a espécie vegetal durante a amostragem e S é o total 

de plantas amostradas. Cij corresponderá a 1 se o beija-flor j visita a planta i, e a 0 caso 

não haja visita. Para calcular o índice de importância das espécies vegetais, a mesma 

fórmula foi utilizada, entretando i corresponderá à espécie de troquilídeo e j à espécie 

vegetal. Apenas as visitas legítimas foram consideradas.  

 

Resultados 

 

Foram registradas quatro espécies de beija-flores, todas pertencentes à subfamília 

Trochilinae (Vigors 1825): Eupetomena macroura (Gmelin 1788), Chrysolampis 

mosquitus (Linnaeus 1758), Chlorostilbon lucidus (Shaw 1812) e Amazilia fimbriata 

(Gmelin 1788) (Fig. 1). Destas, as duas primeiras foram consideradas não residentes na 

área (Tabela 1).  

Em relação às estratégias de forrageamento, E. macroura apresentou 

comportamento territorialista (Tabela 2), assim como os machos de C. mosquitus (cujas 

fêmeas se comportaram como parasita de território); A. fimbriata e machos de C. lucidus 

(macho) comportaram-se ora como territorialista, ora como trapliner – fêmeas de C. 

lucidus apenas forrageram em traplining.  

Registraram-se 101 interações agonísticas entre os beija-flores, das quais 55% 

corresponderam a interações intraespecíficas. Chrysolampis mosquitus e C. lucidus 

estiveram envolvidos em cerca de 80% do total de interações agonísticas (Tabela 2). 

A maioria das visitas realizadas pelos beija-flores às plantas foram legítimas, à 

exceção de algumas visitas realizadas por A. fimbriata à Psittacanthus eucalyptifolius 

(Kunth) G. Don. (Loranthaceae) e das realizadas por C. lucidus e A. fimbriata à Parkia 

platycephala Benth (Fabaceae).  

Foram registradas 15 espécies de plantas visitadas por beija-flores, distribuídas 

em sete famílias botânicas.  Fabaceae foi a família mais representativa com sete espécies, 

seguida por Bignoniaceae e Malvaceae, ambas com duas espécies; as demais foram 

representadas, cada uma, por uma única espécie (Fig. 2, Tabela 3). 
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Fig. 1 Espécies de beija-flores registrados em uma área de Cerrado no 

município de Cristópolis, Bahia, Brasil, de dezembro de 2018 a dezembro 

de 2019. a: Eupetomena macroura, b: Amazilia fimbriata, c: Chlorostilbon 

lucidus (fêmea), d: Chlorostilbon lucidus (macho), e: Chrysolampis 

mosquitus (fêmea), f: Chrysolampis mosquitus (macho). 
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Tabela 1- Ocorrência das espécies de beija-flores registradas em área de Cerrado no município de Cristópolis, Bahia, 

Brasil, no período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANO  

2018  2019 

Espécie/mês Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Eupetomena macroura X 
 

X 
 

X 
    

   X 

Chrysolampis mosquitus   X   X         

Chlorostilbon lucidus X X X X X X X X X X X   

Amazilia fimbriata  X X X X X X X X X X X X X 
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Tabela 2.  Matriz das interações agonísticas registradas entre beija-flores em uma 

área de cerrado, no município de Cristópolis, Bahia, no período de dezembro de 2018 

a setembro de 2019.  Foi feita, para cada espécie, a somatória dos eixos horizontal 

(número de vezes que cada espécie atacou) e vertical (número de vezes que a espécie 

foi atacada), onde 1 = somatória das interações interespecíficas e 2 = somatória 

total. Os valores em negrito correspondem às interações intraespecíficas. Em: 

Eupetomena macroura, Cm: Chrysolampis mosquitus macho, Cmf Chrysolampis 

mosquitus fêmea Cl: Chlorostilbon lucidus macho, Clf: Chlotostilbon lucidus fêmea, 

Af: Amazilia fimbriata. 

 

 

 
Espécies subordinadas                                             

 

 Em Cm Cmf Cl Clf Af 1 2 

E
sp

éc
ie

s 
d

o
m

in
a
n

te
s Em 2 - - - - 5 5 7 

Cm - 20 1 11 6 - 17 38 

Cmf - - - - - - 0 0 

Cl - 6 1 19 1 2 9 29 

Clf - 3 - - 1 - 3 4 

Af - - - 7 4 12 11 23 

 1  0 9 1 18 10 7 45 - 

2 2 29 2 37 12 19 - 101 
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Fig. 2 Espécies de plantas visitadas por beija-flores em área de Cerrrado no município de 

Cristópolis, Bahia, Brasil, de dezembro de 2018 a dezembro de 2019.a: Jacaranda ulei, b: 

Zeyheria montana, c: Cordia rufescens, d: Caryocar brasiliense, e: Bauhinia acuruana, f: 

Bionia coriacea, g: Bowdichia virgilioides, h: Calliandra dysantha, i: Luetzelburgia 

auriculata, j: Vatairea macrocarpa, k: Parkia platycephala, l1: Psittacanthus eucalyptifolius, 

l2: orifício na base da corola de Psittacanthus eucalyptifolius, m: Eriotheca aff gracilipes, n: 

Helicteres brevispira, o:  Vochysia gardneri.   
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Tabela 3: Espécies de plantas visitadas por beija-flores em uma área de cerrado, no município de Cristópolis, Bahia, de dezembro de 2018 a 

dezembro de 2019. TF: tipo de flor: di – disco, es – estandarte, fu – funil, tb – tubular, pi – pincel; CT: comprimento do tubo (Média ± Desvio 

Padrão); LT - largura do tubo (Média ± Desvio Padrão); CN: concentração de néctar (Média ± Desvio Padrão); CF: cor da flor: br – branca, li – 

lilás, rs – rosa, rx -  roxa: ve – vermelha, cr – creme, am – amarela; HB: hábito: ab – arbustivo, hp – hemiparasito, ar – arbóreo/subarbóreo; SI: 

Síndrome de polinização: or – ornitofilia, en - entomofilia, qr – quiropterofilia; BF: beija-flores visitantes: Cl – Chlorostilbon lucidus, Af – Amazilia 

fimbriata, Cm – Chrysolampis mosquitus, Em – Eupetomena macroura; N: número de amostras 

Família/ Espécie TF CT (N) LT (N) CN (N) CF HB SI BF 

Bignoniaceae 
        

Jacaranda ulei Bureau & K.Schum. tb 41,8 ± 4,7 (10) 14,0 ± 1,1 (10) 24,4 ± 6,1 (5) rx ab en Af 

Zeyheria montana Mart tb 26,5 ± 3,0 (5) 14,40 ± 3,3 (5) 11,4 ± 3,1 (3) am ab or Af 

Boraginaceae 
        

Cordia rufescens A. DC. fu 37,8 ± 2,2 (10) 22,6 ± 2,3 (10) - cr ab en Cl, Cm 

Caryocaraceae 
        

Caryocar brasiliense Camb. pi 
 

- - br ar qr Af 

Fabaceae 
        

Bauhinia acuruana Moric. pi - - 17,0 ± 3,6 (6) br ab qr Af, Cl 

Bionia coriacea (Nees & Mart.) Benth. tb 28,0 ± 0,8 (5) 14,3 ± 1,0 (5) 19,4 ± 1,2 (3) ve ab or Af, Cl 

Bowdichia virgilioides Kunth es - - - rx ar en Af, Cl, Em 

Calliandra dysantha Benth. pi - - 14,9 ± 3,0 (7) ve ab or Af, Cl, Cm 

Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke es - - - ro ar en Cl 
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Família/ Espécie TF CT (N) LT (N) CN (N) CF HB SI BF 

Vatairea macrocarpa (Benth) es - - - rx ar en Af, Cl 

Parkia platycephala Benth. pi - - 18,4 ± 2,1 (6) ve ar qr Af, Cl 

Loranthaceae 
        

Psittacanthus eucalyptifolius (Kunth) G. Don. tb - - 20,5 ± 1,8 (4) am hp en Af, Cl 

Malvaceae 
        

Eriotheca aff gracilipes (K.Schum.) di - - - br ar en Cl 

Helicteres brevispira A.St.-Hil. tb 17,1 ± 5,7 (10) 7,4 ± 3,7 (10) 20,0 ± 2,9 (4) ve ab or Af, Cl 

Vochysiaceae 
        

Vochysia gardneri Warm es - - 26,7 ± 5,3 (5) am ar en Af, Cl 
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Além dessas, mais quatro espécies foram visitadas por beija-flores, mas com uma 

frequência muito baixa (menos de cinco visitas): Anacardium humile, Galactia jussiaeana, 

Ilex affinis e Ruellia sp. e, portanto, foram desconsideradas para nas análises deste estudo. 

Em relação às características das flores, houve predominância do tipo pincel (33%), 

estandarte (27%) e tubular (27%), seguidas por disco e funil (6,5% cada); quanto à 

coloração, predominaram flores vermelhas (26%), amarelas, brancas e roxas (20% cada), 

seguidas pelas de cor rosa e creme (7% cada).  

Apenas foi possível mensurar a concentração de néctar em nove espécies que 

produziram quantidade suficiente para amostragem; a média de concentração variou de 

11,4 (Zeyheria montana Mart) (Bignoniaceae) a 26,7% (Vochysia gardneri Warm) 

(Vochysiaceae). As espécies não ornitófilas foram maioria entre as espécies utilizadas 

pelos troquilídeos:  53% das espécies são entomófilas, 20% quiropterófilas e 27% 

ornitófilas, (Tabela 3).  A maioria das espécies tem hábito arbóreo e arbustivo (47% cada) 

e 6% hemiparasita. 

A comunidade de plantas cujas flores são visitadas por beija-flores apresentou 

floração em todos os meses do período de estudo, havendo sobreposição entre a floração 

de diferentes espécies. A maioria das espécies apresentou floração anual com duração 

intermediária (n=8), seguida pelas espécies com padrão anual e breve (n=2), subanual e 

intermediário (n=2), anual e longo (n=1), contínuo e longo (n=1) e supra-anual e breve 

(n=1) (Fig. 3, Tabela 5).  A riqueza de espécies floridas foi maior no período seco, no qual 

12 espécies foram registradas em floração, enquanto no período chuvoso foram registradas 

nove espécies floridas (Tabela 5, Fig. 4). 

A correlação entre o comprimento da colora das flores tubulosas com o 

comprimento do bico dos beija-flores foi positiva, mas não significativa (0,17; p >0,05; 

n=10).  

Em 3.202 horas de observação, foram registradas 2.230 visitas dos beija-flores às 

plantas floridas. Vochysia gardneri, Luetzelburgia auriculata (Allemão) Ducke 

(Fabaceae), Calliandra dysantha Benth (Fabaceae) e Jacaranda ulei Bureau & K.Schum 

(Bignonicaceae) foram, respectivamente, as espécies como maior frequência de visitas 

(Tabela 4) 
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Fig. 3 Fenologia da floração das espécies visitadas por beija-flores em área de Cerrado no município de 

Cristópolis, Bahia, Brasil, de dezembro de 2018 a dezembro de 2019 Negrito: espécies ornitófilas. Área 

sombreada: período chuvoso. 
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Tabela 4: Espécies de plantas e seus beija-flores visitantes de uma área de cerrado em Cristópolis, Bahia, no período de dezembro de 2018 

a setembro de 2019. Em: Eupetomena macroura, Cl: Chlorostilbon lucidus, Cr: Chrysolampis mosquitus, Af: Amazilia fimbriata.  

Família/Espécie 
Indivíduos 

monitorados 

Horas de 

observação 

Total de 

visitas 

Frequência 

total de visitas 

(visitas/hora) 

Frequência relativa de visitas (%) 

Em Cl Cm Af 

Bignoniaceae         

Jacaranda ulei  7 84 92 1,10 0 0 0 100 

Zeyheria montana  4 48 5 0,10 0 0 0 100 

Boraginaceae         

Cordia rufescens  8 94 6 0,06 0 67 33 0 

Caryocaraceae         

Caryocar brasiliense 7 84 28 0,33 0 0 0 100 

Fabaceae         

Bauhinia acuruana  38 438 65 0,15 0 22 0 78 

Bionia coriacea 8 95 18 0,19 0 78 0 22 

Bowdichia virgilioides 12 112   90 0,80 26 11 0 63 

Calliandra dysantha. 103 1.191 1.433 1,20 0 39 40 21 

Luetzelburgia auriculata  6 72 109 1,51 0 100 0 0 

Vatairea macrocarpa 4 48 22 0,46 0 82 0 18 

Parkia platycephala  9 108 32 0,30 0 6 0 94 
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Família/Espécie 
Indivíduos 

monitorados 

Horas de 

observação 

Total de 

visitas 

Frequência 

total de visitas 

(visitas/hora) 

Frequência relativa de visitas (%) 

Em Cl Cm Af 

Loranthaceae         

Psittacanthus eucalyptifolius  45 540 41 0,08 0 29 0 71 

Malvaceae         

Eriotheca aff gracilipes 5 60 38 0,63 0 100 0 0 

Helicteres brevispira 10 120 32 0,27 0 38 0 62 

Vochysiaceae         

Vochysia gardneri 9 108 219 2,03 0 33 0 67 
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Tabela 5: Floração das espécies de plantas visitadas por beija-flores em uma área de Cerrado no município de Cristópolis, Bahia, de 

dezembro de 2018 a dezembro de 2019. Os valores correspondem à densidade das plantas floridas (indivíduos / m2.10-4) dentro de uma 

área amostral de 6000m2. X: ocorrência de indivíduos floridos, porém fora da área amostral. (-): sem registro de indivíduos floridos. Padrão 

de floração: An: anual, Sb: sub-anual, Sp: Supra-anual, Co: contínuo, In: Intermediário, Br: breve, Lo: longo. 

Família/Espécie 

ANO  

Padrão fenológico 2018      2019       

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  

Bignoniaceae               

Jacaranda ulei - - - - - - - - - - - - 26,7 Sp, Br 

Zeyheria montana - - 1,7  3,3 - - - - - - - - An, In 

Boraginaceae               

Cordia rufescens 6,7 8,3 - - 8,3 - - - - - - - 8,3 Sb, In 

Caryocaraceae               

Caryocar brasiliense - - - - - - - - - - 3,3 - - An, Br 

Fabaceae               

Bauhinia acuruana 16,7 6,7 3,3 18,3 25 1,7 1,7 - - - - - - An, Lo 

Bionia coriacea - 1,7 - 1,7 6,7 1,7 - - - - - - - An, In 

Bowdichia virgilioides - - - - 6,7 - - - - - - - - An, Br 

Calliandra dysantha 23,3 16,7 10 23,3 20 56,7 X X 1,7 1,7 X X 3,3 Cn, Lo 

Luetzelburgia auriculata  - - - - - - 6,7 5 - - - - - An, In 
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Família/Espécie 

ANO  

Padrão fenológico 2018      2019       

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  

Vatairea macrocarpa - - - - - - - - - 3,3 - - - An, In 

Parkia platycephala - - - - - - X 25 10 5 - - - An, In 

Loranthaceae               

Psittacanthus eucalyptifolius 3,3 33,3 36,7 16,7 - - - - - - - - X An, In 

Malvaceae               

Eriotheca aff gracilipes - - - - - - - 3,3 1,7 - - - - An, In 

Helicteres brevispira - - 3,3 3,3 1,7 - - - - - - 5,0 1,7 Sb, In 

Vochysiaceae               

Vochysia gardneri - - - - - - 8,3 18,3 5 - - - - An, In 

Total mensal 50,0 66,7 55,0 63,3 71,7 60,0 16,7 51,7 18,3 10,0 3,3 5,0 40,0  

Riqueza de espécies 4 5 5 5 7 3 5 5 4 3 2 2 5  
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Fig. 4 Densidade de indivíduos floridos (indivíduos / m2.10-4) das plantas ornitófilas (⚫) e não-

ornitófilas (■) visitadas por beija-flores em uma área de Cerrado no município de Cristópolis, Bahia, 

Brasil, de dezembro de 2018 a dezembro de 2019. 
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Fig. 5 Rede de interações mutualísticas entre espécies de plantas (coluna à esquerda) e de beija-

flores (coluna à direita) em uma área de cerrado no oeste da Bahia, Brasil, de dezembro de 2018 

a dezembro de 2019. A largura da linha corresponde à frequência relativa de visita dos beija-

flores à cada espécie de planta. Vermelho: espécies ornitófilas 
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Fig. 6: Índice de importância das espécies de beija-flores e de plantas por eles forrageadas em uma 

área de Cerrado no município de Cristópolis, Bahia, Brasil de dezembro de 2018 a dezembro de 

2019. 
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Calliandra dysantha e Bowdichia virgilioides Kunth (Fabaceae) foram as plantas 

visitadas por mais espécies de beija-flores (três). Enquanto que, do total de plantas 

registradas, outras sete espécies foram compartilhadas exclusivamente por A. fimbriata e C. 

lucidus (Tabela 3, Fig. 5).  

A rede de interações mutualísticas apresentou 56 interações possíveis, valor 

corresponde ao tamanho da rede; sua riqueza foi de 18, a conectância foi 44,6%. Parkia 

platycephala Benth. (Fabaceae) não foi considerada na estruturação da rede pois foi visitada 

apenas de forma ilegítima.    

Amazilia fimbriata foi a espécie de beija-flor que apresentou o maior índice de 

importância: 0,48, seguido por C. lucidus (0,44), C. mosquitus (0,06) e E. macroura (0,02). 

Em relação à comunidade de plantas forrageadas por beija-flores, C. dysantha e B. 

virgilioides apresentaram o mesmo valor do índice de importância: 0,10, seguida por Cordia 

rufescens A. DC. (Boraginaceae) (0,8); os valores dos índices das demais espécies são 

apresentados na Figura 6.  

O grau médio de interações das plantas <Ln> foi 1,8 variando de 1, em Zeyheria 

montana Mart (Bignoniaceae), Eriotheca aff gracilipes, Caryocar brasiliense Camb. 

(Caryocaraceae), J. ulei, L. auriculata a 3 em B. virgiloides e C. dysantha; e o grau médio 

dos beija-flores foi 6,3, variando de 1 em E. macroura a 11 em A. fimbriata e C. lucidus. 

 

Discussão 

 

A baixa diversidade de beija-flores encontrada na área aqui estudada pode ser 

atribuída a fatores como a complexidade estrutural da vegetação, baixa produtividade de 

recurso alimentar (Fonseca et al. 2015) e ainda à baixa proporção de espécies ornitófilas.  

 Resultados semelhantes de diversidade da troquilofauna foram reportados em áreas 

do Pantanal do Mato Grosso do Sul (Bogiani 2012) e restinga (Fonseca et al. 2015, 

Magalhães et al. 2018). Em outros estudos conduzidos no Cerrado brasileiro, embora tenha 

sido reportado maior número de espécies de beija-flores (Justino et al. 2012; Barbosa-Filho 

e Araújo 2013; Machado 2014; Machado e Oliveira 2015; Maruyama 2016; Matias et al. 

2016; Araújo et al. 2018), geralmente a riqueza encontrada nesse bioma é inferior àquela de 

áreas em biomas essencialmente florestais (Toloza-Moreno et al. 2014; Malpica et al. 2020). 

O Cerrado é, muitas vezes, considerado um ambiente marginal para beija-flores, por 

possuir baixa diversidade de espécies ornitófilas (Gottsberger e Silberbauer-Gottsberger 

2006). Outros fatores como a sazonalidade climática da região e o grau de antropização da 
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área podem afetar a estrutura da comunidade de plantas (Cardoso et al. 2009) e, 

consequentemente, a oferta dos recursos florais para estas aves.  

Neste estudo, a ocorrência dos beija-flores esteve associada à riqueza e densidade dos 

recursos florais. A disponibilidade de flores aos troquilídeos foi maior no período seco que, 

no geral, apresentou mais diversidade e densidade floral, quando comparado ao período 

chuvoso (Fig 3, Tabela 5); no mês de transição do período chuvoso para o seco (abril), com 

maior riqueza e densidade de flores, foi também maior a riqueza dessas aves; já no mês em 

que apenas uma espécie de beija-flor  foi registrada, foi um dos meses com menor densidade 

floral e menor riqueza de espécies em floração, assim, possivelmente, nesse período, essas 

aves buscaram forragear em áreas mais florestadas (Machado 2009), com maior oferta de 

recursos. 

Maior riqueza de espécies floridas no período seco foi reportada em áreas na Caatinga 

(Leal et al. 2006; Moura 2012) e no Cerrado (Machado, 2009; Araújo et al. 2013; Maruyama 

et al. 2013; Machado e Oliveira 2015), parecendo ser um padrão recorrente nesses biomas 

brasileiros com acentuada sazonalidade climática. No presente estudo, isso ocorreu nesse 

período pela floração das espécies arbóreas (Fig 3) que, no Cerrado, são menos impactadas 

pela sazonalidade quando comparadas às ervas e arbustos (Oliveira 2008; Pilon et al 2015) 

devido à capacidade de acessarem água nas regiões mais profundas do solo através do seu 

sistema radicular (Rawitscher 1948).  

Em relação à composição da comunidade de beija-flores, as duas subfamílias de 

Trochilidae são frequentemente reportadas em diversos ecossistemas brasileiros, em áreas 

de Cerrado (Machado 2014), Caatinga, (Machado 2009), campo rupestre (Machado et al 

2007) e Mata Atlântica (Coelho 2013).  

 Assim como descrito aqui, a presença exclusiva de troquilíneos foi reportada também 

em áreas do Cerrado de Minas Gerais e Goiás (Machado e Oliveira 2015). Em áreas da 

Caatinga, essa subfamília foi responsável pela organização da comunidade de beija-flores 

(Leal et al. 2006; Las-Casas et al. 2012; Moura 2012), papel comumente atribuído à 

subfamília Phaethornithinae (Feisinger & Cowell 1978).  

A ausência dos fetornitíneos na área de estudo pode ser atribuída à baixa diversidade 

de espécies ornitófilas, o tipo de formação vegetacional, já que são espécies mais comuns em 

ambientes florestais (Maruyama et al. 2014), além do grau de antropização da área, pois há 

a tendência de Phaetornithinae ocorrer em áreas com menor influência antrópica (Matias et 

al. 2016).  
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Em fragmentos florestais no Cerrado, uma espécie de troquilíneo, Thalurania furcata, 

foi reportada como a principal polinizadora das espécies ornitófilas (Matias et al. 2016), 

porém, de um modo geral, é atribuído aos fetornitíneos o papel de principais polinizadores 

no Cerrado, pois realizam visitas às flores mais especializadas e permitem maior fluxo de 

pólen devido à sua estratégia de forragemaento (Maruyama et al. 2013, 2014; Araújo et al. 

2018). 

 Em uma floresta tropical seca no Guatemala, espécies dos gêneros Amazilia e 

Chlorostilbon foram residentes e responsáveis pela maioria das interações com a comunidade 

de plantas estudadas em áreas com diferentes graus de perturbações (Bustamante-Castillo et 

al. 2018). Do mesmo modo, congêneres na área de cerrado amostrada no presente estudo, C. 

luciudus e A. fimbriata, também foram categorizadas como espécies residentes (Tabela 1) e  

que mais realizaram visitas às plantas, compartilhando grande parte dos recursos florais (Fig. 

5); estas  são importantes polinizadoras em diversos ecossistemas brasileiros (Santana e 

Machado 2010; Las-Casas et al. 2012; Melazzo e Oliveira 2012; Ferreira et al. 2016; 

Magalhães et al. 2018), apresentam hábito generalista em relação às flores que forrageiam 

(Machado 2009; Las-Casas et al. 2012; Maruyama et al. 2014) e são pouco sensíveis a 

perturbações ambientais (Stotz 1996).  

No presente estudo, as espécies não residentes, E. macroura e C. mosquitus, foram 

registradas em quatro e dois meses, respectivamente. Chrysolampis mosquitus foi 

classificada ainda como ocasional, registrada em janeiro, em uma mancha com grande 

concentração de C. dysantha em uma área próxima ao local de estudo, onde foi o beija-flor 

que mais realizou visitas a essa planta (Tabela 4, Fig. 5), e no mês de transição do período 

seco para o chuvoso, com maior riqueza e densidade de espécies floridas (Tabela 5). 

Chrysolampis mosquitus apresentou o mesmo padrão não residente na Caatinga (Las-Casas 

2012; Moura 2012) e ocasional em área de cerrado (Machado 2014); e, ao que parece, é mais 

frequente em ambientes abertos durante o período chuvoso (Moura, 2012; Machado 2014).  

Eupetomena macroura foi registrada em meses chuvosos. Essa espécie foi reportada 

como não residente, tanto em áreas na Mata Atlântica (Coelho 2013) como de cerrado 

(Machado 2014); no entanto, é espécie residente em algumas áreas de Caatinga (Las-Casas 

et al. 2012; Moura 2012). Deste modo, a ocorrência desta espécie não parece ser afetada 

diretamente pela sazonalidade climática dos ambientes, mas pela oferta de recursos.  

No Cerrado, as diferentes fitofisionominas podem originar mosaicos vegetacionais 

que apresentam variações na oferta de recursos para os beija-flores, podendo ocorrer o 

trânsito dessas aves entre entre essas áreas em busca da disponibilidade do recuso alimentar; 
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as fitofisionomias podem ser, portanto, complementares entre si na oferta de néctar, o que 

garante a permanência dos beija-flores em determinadas áreas mesmo quando é baixa a oferta 

de recursos em uma determinada fitofisionomia (Araújo et al. 2013; Machado 2014; 

Machado e Oliveira 2015; Araújo et al. 2018). Nesse sentido, o deslocamento ou 

permanência dos beija-flores ao longo do ano e a catergorização como residente ou não, 

podem ser regulados pela oferta de recursos em seu habitat, mas também ser reflexo do 

tamanho da área analisada, ou a quantidade de tipos fitofisionômicos considerados (Araújo 

et al. 2018). 

Em relação às estratégias de forrageamento, E. macroura, C. mosquitus (macho), A. 

fimbriata e C. lucidus (macho) apresentaram comportamento territorialista ao defender áreas 

de concentração do recurso floral a partir de interações agonísticas inter e intraespecíficas 

(Tabela 2). Esse tipo de comportamento nas aves nectarívoras é regulado a partir da 

concentração de recursos disponíveis e pode resultar em interações agonísticas. A vantagem 

desse comportamento é determinada com o balanço entre o gasto energético da defesa do 

território e o benefício da energia proveniente da alimentação (Cotton 1998; Justino et al. 

2012).  

Nesse sentido, as estratégias de forrageamento estão relacionadas com as interações 

agonísticas (Tabela 2). A maioria dos agonísmos aconteceu em janeiro, em uma porção da 

área onde vários indivíduos da espécie ornitófila C. dysantha estavam floridos próximos 

entre si. Nesse período, C. mosquitus e C. lucidus foram os beija-flores que mais estiveram 

envolvidos em interações agonísticas, e a grande parte delas foi intraespecífica, ocorrendo 

também a competição entre essas espécies no estabelecimento do território e forrageamento 

dos recursos florais. Agonísmo intraespecífico em C. lucidus foi registrado em outras áreas 

de cerrado (Machado et al. 2007; Justino et al. 2012), e interespecífico, com a subordinação 

à espécie C. mosquitus, foi também reportado em campo rupestre (Machado et al. 2007). O 

maior tamanho corpóreo de C. mosquitus parece ser determinante para que esse seja a espécie 

dominante, uma vez que o tamanho do bico é menor do que o de C. lucidus (Grantsau 1988).  

Ainda em janeiro, A. fimbriata realizou poucas visitas à C. dysantha (98) quando 

comparado às outras espécies (C. lucidus, 360 e C. mosquitus, 570), indicando que, 

provavelmente, a defesa do território não era vantajosa e A. fimbriata evitou forragear na 

mancha de C. dysantha enquanto as outras espécies estavam presentes e, dessa forma, não 

foi registrada interação agonística entre essa espécie e C. mosquitus (que forrageou 

principalmente em C. dysantha); estratégia similar para evitar a competição foi observada 

em C. lucidus em campo rupestre (Machado et al. 2007). Amazilia fimbriata e C. lucidus 
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(fêmea) também apresentaram agonismo intraespecífico quando forrageavam em indivíduos 

floridos de L. auriculata; em V. gardneri, A. fimbriata foi dominante em relação a C. lucidus 

e também a indivíduos da própria espécie. A dominância de A. fimbriata pode ocorrer devido 

ao maior tamanho corpóreo e maior comprimento de bico em relação à C. lucidus (Grantsau 

1988).  

Ocorreram também interações agonísticas entre os beija-flores na competição pelo 

uso de flores de J. ulei (obs. pess.) e B. virgilioides, com a participação de E. macroura, 

espécie reconhecidamente territoriaista (Sick 1997; Justino et al. 2012), que se comportou 

como espécie dominante. 

É importante salientar que, embora para os beija-flores a estratégia territorialista seja 

vantajosa em algumas situações, para a espécie de planta, a consequência desse 

comportamento é a ocorrência de menor fluxo de pólen com possíveis efeitos na reprodução 

(Machado e Rocca 2010; Justino et al. 2012, Betts et al. 2015, Ferreira et al. 2016). 

Amazilia fimbriata e C. lucidus apresentaram também o comportamento traplining ao 

forragear os mesmos indivíduos de plantas em intervalos regulares. Apesar de ser o tipo de 

estratégia geralmente atribuída aos fetornitíneos (Feisinger e Colwell 1978), o 

comportamente trapliner é também verificado nas espécies da subfamília Trochilinae a 

depender da oferta de recursos (Feisinger e Colwell 1978; Machado 2014). A alternância das 

estratégias de forrageamento ocorre quando o custo energético da defesa do território passa 

a ser desvantajosa para a espécie territorialista devido à competição (Cotton 1998), o que 

explica a variação de estratégia de A. fimbriata e C. lucidus entre o comportamento 

territorialista e trapliner. Dessa forma, durante os meses com menor densidade de recurso na 

área (Tabela 5), à excessão de um agonismo intraespecífico de A. fimbriata em área com 

concentração de C. brasiliense, foi verificada a estratégia traplinig e ausência de agonismo 

entre os beija-flores da área.  

Fêmeas de C. mosquitus foram avistadas poucas vezes; geralmente, permaneciam 

empoleiradas próximo a uma área com grande concentração de recursos e forrageavam 

quando os beija-flores territorialistas (A. fimbriata e machos de C. lucidus) se afastavam, 

provavelmente evitando o embate com essas espécies, o que resultou em poucas 

subordinações (Tabela 2). Esse padrão comportamental também foi verificado na Caatinga 

(Raw 1996) e as caracteriza como parasitas de território. 

Dos dez recursos florais que foram utilizados por mais de uma espécie de beija-flor, 

seis não estiveram relacionados às interações agonísticas. As diferenças nas estratégias de 

forrageamento entre os beija-flores neste estudo possibilitam a melhor exploração e a partilha 
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de recursos, permitindo a coexistência de espécies com estratégias distintas ou que as 

flexibilizam, de acordo com a situação, numa mesma área (Feisinger e Colwell 1978).  

Em relação à comunidade de plantas utilizada pelos beija-flores, a riqueza de espécies 

foi similar à encontrada no Pantanal (Bogiani 2012; Barbosa-Filho e Araújo 2013), em área 

de cerrado da Chapada Diamantina (Machado 2014) e de Minas Gerais (Maruyama et al. 

2014), mas inferior a estudos no Cerrado que englobaram mais fitofisionomias (Araújo et al. 

2013; Machado e Oliveira 2015). Uma maior diversidade de plantas utilizadas por beija-

flores ocorreu também em áreas mais florestadas, como na Mata Atlântica (Coelho 2013) e 

em floresta tropical seca alterada no Guatemala (Bustamante-Castilllo et al. 2018). Assim, a 

composição, estrutura florística das áreas e a sazonalidade influenciam na riqueza das plantas 

utilizadas pelos beija-flores nos diferentes estudos (Moura 2012).  

Algumas famílias botânicas que são reconhecidamente importantes como fontes de 

recursos para os beija-flores, como Bromeliaceae, Rubiaceae e Gesneriaceae (Rodríguez-

Flores et al. 2019) não foram representadas na área amostrada. Em outros ambientes, 

sobretudo Mata Atlântica, a bromelifora é reportada, em muitas áreas, como recurso mais 

importante para os beija-flores praticamente durante todo o ano (Machado e Semir 2006; 

Fonseca et al. 2015).  

Como verificado na área aqui estudada, no Cerrado, a troquilofauna é generalista em 

relação ao uso dos recursos florais (Araújo et al. 2013, Maruyama et al. 2013, Machado 

2014), explorando majoritariamente espécies não ornitófilas, que é o recurso com maior 

disponibilidade na maior parte do ano (Machado 2014; Maruyama et al. 2013). Dessa forma, 

estudos que investiguem a importância dos beija-flores na reprodução das plantas não 

ornitófilas são recomendados devido à reconhecida importância dessas aves como 

polinizadoras em diversos ecossistemas (Machado e Semir, 2006; Nolasco et al. 2013, 

Missagia e Alves 2015, Serrano-Serrano et al. 2017).    

Em relação ao hábito das plantas forrageadas pelos beija-flores, a maioria apresentou 

porte arbóreo e arbustivo que são os estratos que caracterizam o cerrado stricto sensu, tipo 

fitofisionômico cujo estudo aqui foi desenvolvido, e que predominam nesse tipo vegetacional 

(Ribeiro e Walter 2008). 

Dentre as espécies com maiores frequências de visitas pelos beija-flores, destacaram-

se V. gardneri, L. auriculata, C. dysantha, e J. ulei. Dessas, apenas C. dysantha é ornitófila, 

sendo que as demais, entomófilas, são importantes na dieta dessas aves, assim como espécies 

congêneres destas plantas, reportadas na literatura sendo utilizadas por beija-flores 

(Maruyama et al. 2013; Cardoso et al. 2014; Machado e Oliveira 2015). 
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Entre as espécies ornitófilas, C. dysantha foi registrada em floração em todos os 

meses do estudo, apresentou os maiores valores de densidade e foi visitada por três das quatro 

espécies de beija-flores registradas, constituindo uma importante fonte de recurso para os 

troquilídeos (Tabela 5). Espécies pertencentes ao mesmo gênero também foram reportadas 

como recursos florais para os beija-flores em áreas de campo rupestre (Machado et al. 2007) 

e cerrado ralo (Machado 2014) na Chapada Diamantina.   

  Zeyheria montana, espécie ornitófila utilizada por beija-flores também em outras 

áreas do Cerrado (Araújo et al. 2013; Machado 2014; Machado e Oliveira 2015), foi visitada 

apenas por A. fimbriata na área aqui estudada, e apresentou uma baixa frequência de visitas, 

provavelmente em decorrência da sua baixa densidade de indivíduos floridos (Tabela 5).  

As outras espécies ornitófilas reportadas nesse estudo também são consideradas como 

importantes fontes de recursos para os beija-flores em outras áreas, como Bionia coriacea 

(Machado et al 2007; Machado 2014; Ferreira et al. 2016).  Helicteres brevispira foi 

reportada como recurso para a troquilofauna no Cerrado de Minas Gerais (Araújo et al. 2013) 

e em área perturbada de mata de galeria em São Paulo (Franceschinelli 2005); as côngeneres 

H. velutina e H. eichleri apresentam a mesma importância em área de caatinga (Machado 

2009).  

Helicteres brevispira apresenta uma arquitetura peculiar: androginóforo longo com 

comprimento de 7 a 7,5 cm, que faz com que o pólen seja depositado na cauda ou no 

abdômen, a depender do tamanho do beija-flor (Franceschinelli 2005); morfologia 

semelhante é verificada na espécie da mesma família, Pavonia lutzelburgii, reportada como 

recurso para os beija-flores em campo rupestre (Machado et al. 2007). Na maioria das plantas 

polinizadas por beija-flores, a deposição de pólen ocorre em regiões como cabeça e bico; em 

H. brevispira, cuja deposição ocorre em outras regiões como a cauda, que pode ser 

considerada menos eficiente para o transporte do grão de pólen, a eficiência pode ser 

compensada pela grande quantidade de flores e pólen que são produzidos (Franceschinelli 

2005). Chlorostilbon lucidus já foi observado contatando a cauda às estruturas reprodutivas 

dessa planta e Amazilia lactea, espécie de tamanho similar a A. fimbriata, contatando o 

abdômen e os pés (Franceschinelli 2005). Em algumas situações, a depender de como o beija-

flor coleta o néctar, não há contato entre a ave e as estruturas reprodutivas dessa planta 

(Franceschinelli 2005; Machado e Rocca 2010), mas no presente estudo, A. fimbriata e C. 

lucidus contataram as estruturas reprodutivas de H. brevispira em todas as visitas e não foram 

registradas visitas ilegítimas às suas flores. 
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Parkia platycephala, B. acuruana e C. brasiliense foram visitadas por beija-flores no 

final da tarde ou nas primeiras horas da manhã, uma vez que são quiropterófilas e têm antese 

noturna. A primeira, P. platycephala, não foi visitada legitimamente por beija-flores. 

Caryocar brasiliense tem como principais polinizadores os morcegos (Gribel e Hay 1993); 

a polinização por morcegos em espécies quiropterófilas de Bauhinia é bem reportada 

(Heithaus et al. 1974; Sazima e Sazima 1977; Fischer 1992), assim como visitas por beija-

flores em períodos de início e final de antese, próximo ao crepúsculo e após a aurora 

(Machado 2014), consituindo uma importante fonte de recursos aos beija-flores (Maruyama 

et al. 2013). Deste modo, considera-se que estudos sobre a biologia reprodutiva de B. 

acuruana sejam desenvolvidos para se determinar se beija-flores podem ser efetivos como 

seus polinizadores.   

Além de P. platycephala, cuja morfologia floral não permite a visitação legítima de 

beija-flores, visitas ilegítimas por estas aves foram observadas algumas vezes em P. 

eucalyptifolius, quando E. macroura (observação não sistemática) e A. fimbriata pilharam 

seu néctar a partir de orifícios presentes na base das corolas (Fig. 2 l2). Estes orifícios, 

comumente feitos por abelhas do gênero Trigona (Young 1983; Gélvez-Zúñiga et al. 2017), 

possibilitaram que outras visitas ilegítimas fossem realizadas pelos beija-flores, pilhadores 

secundários.  

O gênero Psittacanthus, geralmente associado à síndrome ornitófila, foi observado 

no Pantanal sendo polinizado por abelhas e morcegos (Fadini et al. 2018). Psittacanthus 

eucalyptifolius é classificada como melitófita por apresenta odor, flores curvadas e levemente 

zigomórficas. Nessa espécie foi reportada a polinização por abelhas (Fadini et al. 2018), mas 

no presente estudo foi visitada apenas por beija-flores. Dessa forma, para um mais completo 

entendimento sobre a ecologia da polinização desse gênero e especificamente da espécie, são 

necessárias maiores investigações acerca do sistema de polinização de P. eucalyptifolius a 

fim de descobrir seus polinizadores efetivos e a dinâmica da pilhagem de néctar e suas 

consequências nessa espécie.  

Dentre as demais espécies entomófilas, J. ulei, foi visitada exclusivamente por A. 

fimbriata, e já foi reportada sendo pilhada por beija-flores em outra área (Ribeiro 2003).  

Eriotheca aff gracilipes e L.auriculata foram forrageadas exclusivamente por C. lucidus. O 

nível de especialização observado sugere que essas espécies, apesar de não serem pré-

adaptadas à polinização por beija-flores, possam ser polinizadas por estas aves. Neste 

sentido, também se recomenda que estudos mais detalhados da biologia reprodutiva devam 
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ser conduzidos buscando esclarecer qual tipo de interação ocorre entre esta espécie de planta 

e C. lucidus.  

No presente estudo, C. rufescens e B. virgilioides apresentaram grande importância 

para a comunidade de beija-flores, sendo, a segunda, visitada por três das quatro espécies de 

beija-flores encontradas na área.   A polinização por beija-flores no gênero Cordia é 

conhecida, apesar de ser realizada principalmente por insetos (Opler et al. 1975). Outras 

espécies são bastante utilizadas pelos beija-flores no Cerrado, embora sejam polinizadas 

principalmente por abelhas, como B. virgilioides (Rojas e Ribon 1997; Silva et al. 2011) e V. 

macrocarpa (Costa et al. 2014).  

Neste estudo, não foi significativa a correlação ente o bico dos troquilídeos e o 

comprimento do tubo das flores tubulosas, como reportada em estudos conduzidos em outras 

áreas de biomas brasileiros (Machado et al. 2007; Machado et al. 2009), não havendo 

diferença no acesso do néctar nas flores tubulosas pelos beija-flores.  Em comunidades em 

que há maior riqueza de beija-flores, espécies com bico maior acessam tanto corolas mais 

profundas como rasas (Machado e Semir 2005; Machado et al. 2007; Machado 2009; 2014). 

No presente estudo, as quatro espécies de beija-flores não diferem significativamente quanto 

ao comprimento de seus bicos e, tampouco, há ocorrência de espécies de plantas ornitófilas 

de corola longa que não foi visitada por nenhuma das espéces de beija-flores reportada (obs. 

pess.). 

 Em relação à fenologia de floração, estimou-se que a comunidade estudada possua 

um padrão sequencial e contínuo, onde a maioria das espécies apresentam floração com 

duração de um a cinco meses (Newstrom et al. 1994). O mesmo padrão foi encontrado em 

outras áreas do Cerrado (Araújo et al. 2013; Machado e Oliveira 2015). A floração sequencial 

e contínua garante recursos ao longo do ano para as espécies de beija-flores residentes, uma 

vez que há disponibilidade de flores ao longo de todo o ano, e as espécies vão se sucedendo 

em suas florações continuamente, sem interrupções, que poderiam causar falta de recursos 

aos beija-flores (Fig. 3). Do ponto de vista das plantas, a organização sequencial e contínua 

da floração garante que os primeiros indivíduos de cada espécie que floresçam tenham seus 

polinizadores disponíveis na área, potencializando a polinização de todas as suas flores 

(Machado et al. 2007). 

Em relação às interações mutualísticas entre essas duas comunidades, beija-flores e 

plantas utilizadas, a rede de interações da área aqui estudada apresentou riqueza similar à 

encontrada em uma área do Pantanal do Mato Grosso do Sul (Bogiani 2012), porém com sua 

concectância com menor valor. Considerando que, de um modo geral, a concectância de uma 
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rede planta-polinizador é inversamente proporcional à riqueza de espécies (Jordano 1987; 

Lara-Rodriguez et al. 2012), onde redes com riquezas menores tendem a ter maior número 

de relações entre as espécies que a compõe, na comunidade da área aqui estudada, a 

conectância relativamente baixa (44,6%), considerando uma rede pequena, é explicada pelas 

poucas interações realizadas pelas espécies não residentes que, juntas, forrageram em apenas 

três espécies de plantas. Se forem consideradas apenas as interações existentes entre as 

espécies residentes, a conectância passa a apresentar um valor de 89,2%.  

No presente estudo foi possível verificar que as espécies de beija-flores mais 

especialistas (que visitararam menos espécies de plantas), E. macroura e C. mosquitus, 

interagiram com duas das três espécies de plantas mais generalistas (que foram visitadas por 

mais espécies de beija-flores): C. dysantha e B. virgilioides.  O padrão assimétrico das redes 

de interações mutualísticas (Lewinsohn et al. 2006) ocorre devido às interações entre as 

espécies generalistas (mais interações) e dessas com as mais especialistas (menos interações), 

ocasionando assimetria pela ausência de interações entre as espécies mais especialistas 

(Lara-Rodríguez et al. 2012; Lewinson et al. 2006). Da mesma forma, espécies de plantas 

mais especialistas (menos visitadas pelos beija-flores) foram forrageadas pelos beija-flores 

mais generalistas (Fig. 5).  

É importante considerar que as interações entre algumas espécies de beija-flores e 

plantas podem estar ameaçadas principalmente em áreas do Cerrado onde vem ocorrendo 

desmatamento, pois as interações entre estas comunidades são negativamente afetadas em 

áreas cultivadas quando comparadas às áreas naturais (Morrison e Mendenhall 2020) e que 

as interações mais especializadas e raras em redes de interações mutualísticas são mais fáceis 

de serem extintas com a degradação de habitat (Aizen et al. 2012).  

Em relação ao índice de importância das espécies que compuseram a rede, Amazilia 

fimbriata e C. lucidus, apresentaram maior importância para a comunidade de plantas da área 

estudada. O fato de serem as espécies residentes está relacionado à associação com maior 

número de plantas que forrageiam; deste modo, as outras espécies, não residentes, 

apresentaram menor importância para a comunidade de plantas, como pôde ser verificado 

em outro estudo desenvolvido em uma área campestre da Chapada Diamantina, que analisou 

esse tipo de rede de interações (Moura 2012). Apesar de compartilharem uma grande 

quantidade de recursos florais (oito), estas duas espécies apresentaram uma quantidade 

relativamente baixa de interações agonísticas (Tabela 2), pois apresentaram diferentes 

estratégias e variação temporal de forrageamento. 
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Dentre a comunidade de plantas, C. dysantha e B. virgilioides apresentaram a maior 

importância para os beija-flores, onde apenas a primeira é ornitófila. Bowdichia virgilioides, 

entomófila, e as demais espécies de plantas que apresentaram maior importância (Fig 6) para 

a comunidade de beija-flores, reforça o papel das plantas não ornitófilas como as principais 

fontes de recurso para os beija flores no Cerrado (Barbosa-Filho e Araújo 2013; Maruyama 

et al. 2013; Machado 2014; Machado e Oliveira 2015).  

De modo geral, no Cerrado, as espécies de beija-flores são generalistas, forrageando 

majoritariamente plantas não ornitófilas e estas, por sua vez, constituem uma importante 

fonte de recurso para estas aves. Ainda assim, C. dysantha, ornitófila, apresentou acentuada 

importância na dinâmica destas aves e contribuiu para a permanência dos beija-flores 

residentes durante o ano ao oferecer recurso continuamente.  

Dentre as quatro espécies de beija-flores registradas, A. fimbriata e C. lucidus foram 

as principais visitantes na área estudada. A primeira se destaca por estar presente em todos 

os meses de estudo e ter visitado todas as espécies ornitófilas registradas, contribuindo para 

a polinização destas que tem os beija-flores com seus principais polinizadores.  
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Aspecto da área de coleta de dados, em vegetação de Cerrado no município de 

Cristópolis, Bahia, Brasil 
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http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 26 June 2007 

Dissertation 

Trent JW (1975) Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California 

 

Always use the standard abbreviation of a journal’s name according to the ISSN List of 

Title Word Abbreviations, see ISSN LTWA 

If you are unsure, please use the full journal title. 

For authors using EndNote, Springer provides an output style that supports the formatting 

of in-text citations and reference list. 

Tables 

• All tables are to be numbered using Arabic numerals. 

• Tables should always be cited in text in consecutive numerical order. 

• For each table, please supply a table caption (title) explaining the components of 

the table. 

• Identify any previously published material by giving the original source in the 

form of a reference at the end of the table caption. 

• Footnotes to tables should be indicated by superscript lower-case letters (or 

asterisks for significance values and other statistical data) and included beneath 

the table body. 

Artwork and Illustrations Guidelines 

Electronic Figure Submission 

• Supply all figures electronically. 

• Indicate what graphics program was used to create the artwork. 

• For vector graphics, the preferred format is EPS; for halftones, please use TIFF 

format. MSOffice files are also acceptable. 

• Vector graphics containing fonts must have the fonts embedded in the files. 

• Name your figure files with "Fig" and the figure number, e.g., Fig1.eps. 

• Definition: Black and white graphic with no shading. 
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• Do not use faint lines and/or lettering and check that all lines and lettering within 

the figures are legible at final size. 

• All lines should be at least 0.1 mm (0.3 pt) wide. 

• Scanned line drawings and line drawings in bitmap format should have a 

minimum resolution of 1200 dpi. 

• Vector graphics containing fonts must have the fonts embedded in the files. 

Halftone Art 

• Definition: a combination of halftone and line art, e.g., halftones containing line 

drawing, extensive lettering, color diagrams, etc. 

• Combination artwork should have a minimum resolution of 600 dpi. 

Color Art 

• Color art is free of charge for online publication. 

• If black and white will be shown in the print version, make sure that the main 

information will still be visible. Many colors are not distinguishable from one 

another when converted to black and white. A simple way to check this is to make 

a xerographic copy to see if the necessary distinctions between the different colors 

are still apparent. 

• If the figures will be printed in black and white, do not refer to color in the 

captions. 

• Color illustrations should be submitted as RGB (8 bits per channel). 

Figure Lettering 

• To add lettering, it is best to use Helvetica or Arial (sans serif fonts). 

• Keep lettering consistently sized throughout your final-sized artwork, usually 

about 2–3 mm (8–12 pt). 

• Variance of type size within an illustration should be minimal, e.g., do not use 8-

pt type on an axis and 20-pt type for the axis label. 

• Avoid effects such as shading, outline letters, etc. 

• Do not include titles or captions within your illustrations. 

Figure Numbering 

• All figures are to be numbered using Arabic numerals. 

• Figures should always be cited in text in consecutive numerical order. 

• Figure parts should be denoted by lowercase letters (a, b, c, etc.). 
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• If an appendix appears in your article and it contains one or more figures, continue 

the consecutive numbering of the main text. Do not number the appendix 

figures,"A1, A2, A3, etc." Figures in online appendices (Electronic 

Supplementary Material) should, however, be numbered separately. 

Figure Captions 

• Each figure should have a concise caption describing accurately what the figure 

depicts. Include the captions in the text file of the manuscript, not in the figure 

file. 

• Figure captions begin with the term Fig. in bold type, followed by the figure 

number, also in bold type. 

• No punctuation is to be included after the number, nor is any punctuation to be 

placed at the end of the caption. 

• Identify all elements found in the figure in the figure caption; and use boxes, 

circles, etc., as coordinate points in graphs. 

• Identify previously published material by giving the original source in the form 

of a reference citation at the end of the figure caption. 

Figure Placement and Size 

• Figures should be submitted separately from the text, if possible. 

• When preparing your figures, size figures to fit in the column width. 

• For large-sized journals the figures should be 84 mm (for double-column text 

areas), or 174 mm (for single-column text areas) wide and not higher than 234 

mm. 

• For small-sized journals, the figures should be 119 mm wide and not higher than 

195 mm. 

• All figures have descriptive captions (blind users could then use a text-to-speech 

software or a text-to-Braille hardware) 

• Patterns are used instead of or in addition to colors for conveying information 

(colorblind users would then be able to distinguish the visual elements) 

• Any figure lettering has a contrast ratio of at least 4.5:1 

 


