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PERGUNTA

A cor da flor influencia a frequência de visitas das abelhas 
Euglossini? 



HIPÓTESE

As abelhas Euglossini respondem diferentemente, quanto ao g p , q
número de visitas, quando duas flores de cores diferentes são 
oferecidas como fonte de perfume 



MÉTODOS

ALGODÃO COM 
ESSÊNCIA

Restinga, praia do Guarauzinho-
Nú l  A dNúcleo Apordar

(EEJI- 47º00’O-24º30’S)

Flor modeloFlor modelo



MÉTODOS

1 par por essência, total 7 pares



MÉTODOS

Quantificação do número de visitas (Observação direta)  Quantificação do número de visitas (Observação direta), 
coleta eventual

ANÁLISE DOS DADOS
Qui-quadrado=(o-e)²/e



PREVISÃO

Os machos de Euglossini serão mais atraídos para as floresOs machos de Euglossini serão mais atraídos para as flores 
de cor azul.



RESULTADOS
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RESULTADOS

(χ² =13,325, g.l.=1; p < 0,001) 



DISCUSSÃO

•Hipótese corroborada. A cor da flor influencia o número de 
visitas das abelhas Euglossini

•Resultado semelhante ao encontrado para outras abelhas p
da mesma Família (Apis mellifera e Bombus atratus)
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DISCUSSÃO

Contraste influencia a preferência

Fundo branco Fundo verdeFundo azul claro

azul
amarelo

N frequência



DISCUSSÃO

•Padrão similar ao encontrado em outros estudos

•Estudos da visão colorida das abelhas em regiões 
temperadas (Paleártica)

•Região Neotropical menos raios UV no interior 
das florestas

Pigmentos 

relacionados
óf ía visão colorida

das abelhas

Cromóforo Proteína



DISCUSSÃO

• Flor monocromática confere preferência na frequência de visita, 
quando há um foto-receptor específico

• A competição por polinizadores é grande plantas investem em• A competição por polinizadores é grande, plantas investem em 
várias cores, para ampliar a atratividade e ampliar seu sucesso 
reprodutivo
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