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ABSTRACT. Notes on a male sleeping aggregation behavior of Oxaea austera 
Gerstaecker (Hymenoptera, Apoidea, Oxaeinae) in the caatinga of Bahia State, 
Brazil. This note reports for the frrst time a "male sleeping aggregation" of the solitary 
bee Oxaea aus/era Gerstaecker, 1867 (Hymenoptera, Apoidea, Oxaeinae) found near 
the town of la<;:u, Bahia, in Northeastern Brazil. This is also the first record of a species 
of Oxaea for the caatinga ecosystem. 
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Em uma das expedi<;6es para estudo das abelhas da caatinga, realizada na 
Fazenda Nova America, Municfpio de Ia<;u (12°46' S e 40°13 'W), Bahia, em janeiro 
de 2000, teve-se a oportunidade de observar pela primeira vez uma agrega<;ao de 
machos de Oxaea austera Gerstaecker, 1867 (Hymenoptera, Apoidea, Oxaeinae), 
para "passarem a noite" . 

Este tipo de comportamento, denominado "male sleeping aggregation", foi 
descrito por EVANS & LINSLEY (1960), LINSLEY & MICHENER (1962), CAZIER & 
LINSLEY (1963), LINSLEY & CAZIER (1972) e HURD & LINSLEY (1976), para outros 
Oxaeinae do genero Protoxaea (Protoxaea gloriosa (Fox 1893), especie da Ame
rica do Norte). LINSLEY (1962) fornece dados sobre "sleeping aggregations" (in
cluindo "male sleeping aggregation") para outros Hymenoptera (Aculeata) da 
America do Norte, a exemplo de abelhas dos generos Caupolicana Spinola, 1851 
(Colletidae), Anthidiellum Cockerell, 1904, Coelioxys Latreille, 1809 (Megachili
dae), Anthophora Latreille, 1803, Melissodes Latreille, 1829, Triepeolus Robertson , 
1901, Xeromelecta Linsley, 1939 (Anthophoridae), Agapostemon Guerin-Menevi
lie, 1844 e Lasioglossum Curtis, 1833 (Halictidae), este ultimo genero estudado 
tambem por MIY ANAGA & MAETA (1998). Outros insetos, a exemplo das borboletas 
do genero Heliconius Kluk, 1802 apresentam comportamento semelhante, descrito 
por diversos autores incluindo MALLET (1986). Os criterios iniciais para escolha 
dos sftios de agrega<;ao ainda sao desconhecidos. EVANS & LINSLEY (1960) sugerem 
que este tipo de comportamento pode ter uma fun<;ao de prote<;ao, mas que a 
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concentra~ao antecipada, no momenta em que eles come~am a se agregar, nao os 
protege de todos os predadores, visto que estes podem tirar vantagem da agrega~ao 
para se alimentarem. 

ZANELLA (2000) relata a nao ocorrencia do genero Oxaea Klug, 1807 na 
caatinga. A presente comunica~ao cientffica tern como objetivo principal , notificar 
o fenomeno de "agregarao noturna dos machos" de Oxaea austera, bern como a 
ocorrencia desta especie na caatinga baiana, fornecendo informa~6es complemen
tares para 0 conhecimento da bionomia e distribui~ao geognifica dos Oxaeinae. 

A agrega~ao de machos de O. austera encontrava-se na extremidade de 
urn dos galhos da especie arb6rea Cammiphora leptophloeos (Mart.) Gillet 
(Burseraceae), muito comum na regiao e conhecida popularmente como "umbu
rana de cambao". A referida arvore encontrava-se na borda de urn "Iajedo" , e 0 

galho onde se encontravam as abel has estava tam bern dirigido para este mesmo 
lajedo. A congrega~ao localizava-se a uma distancia aproximada de dois metros 
em rela~ao ao solo (lajedo). 0 fenomeno foi observado na esta~ao chuvosa, 
quando a vegeta~ao encontra-se bastante verde. Embora com abundante folha
gem, a arvore nao estava florida . 

o aglomerado formava uma estrutura esferica com diametro de aproxima
damente 15 cm, incIuindo 0 diametro do galho (5 cm). A forma~ao nao era fixa: 
alguns machos safam da mesma, voando ao redor da arvore, e seus lugares eram 
imediatamente ocupados por outros machos; posteriormente os que se dispersavam 
retornavam para a forma~ao. As abelhas ficavam meio superpostas (de maneira 
desorganizada), por entre as poucas folhas da extremidade do galho, e pr6ximas ao 
ramo principal, com as pernas estendidas e apoiadas nas folhas (em bora em 
movimento dentro da agrega~ao). Em algumas especies dos generos estudados, 
pelos autores anteriormente citados, as abel has se fixavam aos galhos das arvores 
utilizando as mandfbulas, porem no caso de O. austera este comportamento nao foi 
evidenciado, talvez devido ao fato de que a aglomera~ao foi observada no infcio de 
sua forma~ao, 0 que explica a dispersao de alguns machos e 0 seu posterior retorno 
a forma~ao, bern como a aparente desorganiza~ao da agrega~ao. Nao se evidenciou 
substancia alguma sobre 0 galho, nem cheiro algum que justificasse a aglomera~ao 
dessas abel has. HURD & LINSLEY (1976) afirmam que depois que os machos de 
Protoxaea gloriosa selecionam 0 local de congrega~ao, este e marcado com 
excremento amarelo de odor notavelmente perceptfve!. 

o fenomeno de agrega~ao de O. austera foi observado em torno das 17 horas, 
e os machos chegavam aos poucos a forma~ao . Segundo trabalhos que relatam este 
tipo de comportamento (e.g. HURD & LINSLEY 1976), provavelmente os machos 
aglomeravam-se para dormir, visto que se aproximava 0 por do so!. De acordo com 
estes autores, os machos sao fortemente anti-sociais durante 0 perfodo do dia em 
que estao tentando estabelecer ou ocupando territ6rios e se torn am altamente 
sociaveis quando congregados para passarem a noite. 

As abelhas presentes na agrega~ao foram coletadas (25 machos). Dentre 
estas, duas foram doadas a Colec;:ao de Entomologia 1.S. Moure, Departamento de 
Zoologia, Universidade Federal do Parana (DZUP), Curitiba, Parana; duas ao Dr. 
1.S . Moure e quatro ao Dr. Vinalto Graf (ambos pesquisadores do Departamento de 
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Zoologia da Universidade Federal do Parana); as demais (n = 17), permaneceram 
na Cole~iio Regional Moure & Costa, Laborat6rio de Abelhas, Empresa Baiana de 
Desenvolvimento AgrIcola (LABE - EBDA), Salvador, Bahia. 
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