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Os machos de abelhas Euglossina diferenciam-se pela coleta de essências aromáticas, 
especialmente nas flores de orquídeas. Em contrapartida, o auge da biologia da polinização 
das orquídeas envolve essas abelhas: uma única polínea presa ao corpo assegura altos níveis 
de polinização cruzada. Orchidaceae, a maior família de angiospermas, tem a Mata Atlântica 
como um dos principais centros de diversidade. Assim, com medidas da freqüência e 
variedade de políneas presas às Euglossina pode-se inferir os modos como essas relações 
acontecem e seu grau de interdependência nesse bioma. Os machos de Euglossina foram 
amostrados com iscas odoríferas em remanescentes de Mata Atlântica no sul da Bahia 
(Reserva Florestal da Michelin) em mosaico com silvicultura de seringueira (Hevea 
brasiliensis). Num período de 18 meses (entre 2006 e 2007), foram amostrados cerca de 6000 
espécimes, dos quais 118 apresentaram polinários de orquídeas. Destes, 62 tinham material 
íntegro para identificação. Os polinários de Catasetum foram mais freqüentes (45), seguidos 
de Coryanthes (9), Gongora (6) e Orchidaceae (2). Constatou-se uma relação positiva entre o 
tamanho dos espécimes de Euglossina e seus respectivos polinários: os tamanhos médios (em 
milímetro) das abelhas foram 10,62±0,54; 11,97±1,68; 13,88±1,30; 27,82±1,12 e essas 
portavam, respectivamente, polinários de Gongora (3,24±0,37), Coryanthes (2,50±0,11), 
Catasetum (6,89±0,49) e Orchidaceae (13,48±0,16). Constatou-se proporções similares de 
machos com políneas nos vários elementos da paisagem: remanescentes florestados 
(>1000ha); fragmentos florestados (<10ha) e matriz de seringueira. Abelhas com polinários 
de Catasetum foram mais freqüentes, em especial, na matriz de seringueira. Machos com 
polinários de Gongora e Coryanthes foram ligeiramente mais numerosos nos fragmentos e 
remanescentes. Ou seja, a partir das florestas a interação torna-se menos diversificada em 
direção a matriz de seringueira. A polinização de Catasetum estaria favorecida na borda dos 
fragmentos e na seringueira graças aos estoques de Euglossina das florestas próximas. Na 
escala atual de fragmentação, em que a maioria dos fragmentos está isolada por menos de 
2km de matriz de seringueira, é provável que a polinização cruzada à longa distância de várias 
orquídeas continue ativa com a alta mobilidade dos Euglossina. Com expansão da silvicultura, 
espera-se que Gongora e Coryanthes sejam mais rapidamente atingidas pela perda de 
conectividade do que Catasetum. (FAPESB) 
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