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O Projeto Aves: Mata Atlân•ca, patrocinado pela Petrobras, por meio

Beija-ﬂores do Brasil e do mundo

do Programa Petrobras Socioambiental, realiza diversas a•vidades volta-

Riqueza, Distribuição e Status de Conservação.

das ao estudo e conservação desses animais. Pesquisas cien•ﬁcas como
levantamentos quan•ta•vos e qualita•vos, pesquisas sobre frugivoria e

A Agência Ambiental Pick-

dispersão de sementes, polinização de ﬂores, são publicadas na Darwin

upau, através do Projeto Darwin,

Society Magazine; produção e plan•o de espécies vegetais, além de a•vi-

lança a trigésima terceira edição

dades socioambientais com crianças, jovens e adultos, sobre a importância

da publicação cien•ﬁca, Darwin

da conservação das comunidades de avifauna.

Society Magazine. A revista traz
neste exemplar um panorama
sobre uma das famílias de aves
mais populares do planeta, ainda que essas espécies sejam encontradas apenas no con•nente
americano, os beija-ﬂores.
A revista faz uma compilação de dados de todas as
espécies e subespécies descritas no planeta, sua abrangência, seu estado de conservação
entre outras informações. Sobre
as espécies existentes no Brasil,
a publicação traz informações
morfológicas, ocorrência e listagem de subespécies.

Os beija-ﬂores ocorrem somente no con•nente americano e sua
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evolução ocorreu a par•r dos Andes, especiﬁcamente no Equador. São
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bastante agressivos, devido à disputa pelos recursos alimentares, principal-
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mente o néctar, carboidrato que fornece a energia necessária para as intensas

A Agência Ambiental Pick-upau é uma organi-

a•vidades de voo. Ao contrário das abelhas que preferem ﬂores com con-

zação brasileira não governamental sem ﬁns lucra•vos

centrações de até 70% e 80%, os beija-ﬂores tem preferência por ﬂores com

de caráter socioambiental, fundada em 1999. Por tra-

néctar diluído, pouco acima de 20%.

tar-se de uma organização sobre Meio Ambiente, sem

Este estudo teve como obje•vo veriﬁcar a riqueza de espécies de beijaﬂores no mundo e no Brasil e levantar informações sobre seus habitats, status

uma bandeira única, a Pick-upau possui e desenvolve
projetos em diversas áreas ambientais.

de conservação e caracterís•cas das espécies brasileiras.
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