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FILICINEAS DA ILHA DA TRINDADE
(Filices novae brasílianae V.)
Por
A. C. BRADE

tCom 6 estampas)

CYATHEACEAE
1. Cyathea trindadensis Brade n . sp. (Estampa 1. — Est. 2,
fig. 1. — Est. 4, figs. 1 a 3. — Est. 6, figs. 1-3).
Eucyathea. S t i p i b u s
; L a m i n i s subtripinnato-pinnatifidis, coriaceis; p i n n i s primariis brevissime petiolatis, suberectis, alternis,
medialibus circiter 40 cm. longis, 15-18 cm. latis, e basi subaequali, linearilanceolatis, acuminatis, pinnatis; p i n n i s secundariis pinnarum media lium brevissime petiolatis, 25-28 utrique, maximis ad 9 cm. longis, 18 mm.
latis, e basi subaequali linearibus, in apicem brevem, pinnatisectum acuminatis, profunde pinnatifidis, inferioribus 1-3 pinnatis; s e g m e n t i s subrecte patentibus, subfalcatiü, linearibus, ápice obtusiusculo, 8-9 mm. longis
3-4 mm. latis, circiter 18 utrinque, sinibus acutis interstinctis, serrato-crenatis, obtusiusculis; r h a c h i b u s sparse muricatis, supra sulcatis, subglaberrimis; c o s t i s c o s t u l i s q u e praesertim supra pilis ferrugineis,
articulatis dense obtectis, costis subtus paleis lanceolatis, rufo-brunneis,
7-10 mm. longis, 1,2-1,5 mm. latis, plus minusve dense obsitis, costulis
paleis rufo-brunneis, ovalis caudato-acuminatis, irregulariter dentatis vel
laciniatis, 1,5-3 mm. longis, 1 mm. latis, dense obtectis; n e r v i s utrinque
pilis articulatis subsparse obsitis; n e r v u l i s 8-10 utrinque, furcatis, superioribus paucis simplicibus; soris alaribus, costulae magis quam margini
approximatis, 6-7 utrinque; i n d u s i o globuloso membranaceo, irregulariter dehiscente.

Habitat: Brasil, Ilha da Trindade, leg. P . Campos Porto N. 579.
14-1-1917. Typus Herbário Jardim Botânico Rio de Janeiro n. 13.634.
Arch. Inst. Biol. Veget.
Rio de Janeiro
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Distingue-se de Cyathea vestita pela lamina glabra e escamas
bem differentes. O tronco attinge, segundo informações do Dr.
Campos Porto, 2 metros de altura. A espécie acha-se em formações especiaes nos valles dos riachos, onde é o vegetal dominante.
Von Cyathea vestita Mart. verschieden durch die beiderseits
kahle Blattfláche und anders gestaltete Schuppen. Der Stamm
soll, nach Angabe von Dr. Campos Porto, 2 m hoch werden. Die Art
bildet in einigen Bachtãlern der Insel geschlossene Bestánde.
POLYPODIACEAE
2. Dryopteris Novaeana Brade n. s. (Estampa 2, fig. 2. —
Est. 4, figs. 4, 5 e 6. — Est. 6 (figs. 4 e 5).
Lastraea. R h i z o m a t e
; s t i p i t i b u s 8-9 cm. longis, pilis
paleisque anguste lanceolatis, glabris, brunneis, 7-10 mm. longis, 1-2 mm.
latis, margine integris, dense vestitis; l a m i n i s e basi acuminati ovatooblongis acuminatis, firme herbaceis vel sub-coriaceis, 28-40 cm. longis,
8-14 cm. latis, obscure viridibus, utrinque glandulis subimmersis obsitis, ceterum, nervis exceptis, subglaberrimis; p i n n i s 30-36 utrinque, oppositis
vel superioribus alternis, sessilibus, recte vel subrecte patentibus, medialibus maximis, 5-8 cm. longis, 10-15 mm. latis, e basi lineari-lanceolatis
acuminatis, profunde pinnatifidis, infimis 4-8 jugis cito decrescentibus, inferioribus 8-12 mm. longis, circiter 2 cm. inter se distantibus, proximis
accrescentibus, medialibus 8-11 mm. inter se distantibus, superioribus gradatim diminutis; s e g m e n t i s recte patentibus, sinibus acutis interstinctis, infimis paulo longioribus, medialibus 4-6 mm. longis, 1,5-2 mm. latis,
linearibus obtusiusculis, margine integris vel leviter crenatis; r h a c h i b u s
brunneis, rigidis quadrangularibus, supra sulcatis, utrinque dense pilosis
paleisque tenuis, castaneis crispulis, caducis, sparse adspersis; c o s t i s
subtus prominulis, supra sulcatis utrinque pilosis; v e n i s pinnatis, venulis
6-8 utrinque simplicibus; s o r i s medialibus vel margini approximatis, indusio reniforme, glauduloso, persistente.

Habitat: Brasil, Ilha da Trindade leg. P. Campos Porto,
n. 575. 14-1-1917. Typus Herbário Jardim Botânico Rio de Janeiro, N. 16.128.
Differe de Dryopteris opposita pelo menor numero de pinnas reduzidas auriculiformes, segmentos estreito-lineares, geralmente com mais de 6 soros em cada lado. De Dryopt. oligocarpa
pela forma da lamina e peciolo denso vestido de escamas glabras.
Dedicamos esta espécie ao descobridor da Ilha da Trindade,
João de Nova. (Seg. B. Lobo, Archivos do Museu Nacional, vol.
XXII, 1919, p. 108).
Von Dryopteris opposita durch die weniger zahlreichen unteren Fiedern und die schmal-linealen Segmente mit meist mehr
ais 6 Sori jederseits, gut unterschieden. Von Dryopt. oligocarpa
durch andere Form der Spreite, den an der Basis dicht mit kahlen
Schuppen bekleideten Blattstiel u. a. m.
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Wir benennen die Art nach João de Nova, welcher am 5. Márz
1501, auf dem Wege nach "Indien" das Felseneiland entdeckte
und "Concepção" benannte. (Nach B. Lobo. Archivos do Museu
Nacional Rio de Janeiro, vol. XXII, 1919: 108).
3. Asplenium praemorsum Sw. var. trindadense Brade n. var.
(Estampas 3 fig. 1. — 5 fig. 1).
Varietas laminis lineari-lanceolatis, bipinnato-tripinnatifidis, pinnis
ovato-oblongis circiter 15 utrinque, pinnulis subpetiolatis, segmentis oblongo-cuneatis, truncatis obtuso-dentatis vel praemorsis a typo diversa.

Habitat: Brasil Ilha da Trindade leg. P. Campos Porto
N. 584. 14-1-1917. Typus Herbário Jardim Botânico Rio de Janeiro
N. 8.181. Idem leg. B. Lobo. Herbário Museu Nacional Rio de
Janeiro N. 4.885.
4. Pityrogramma tartarea (Cav.) Max.
Ilha da Trindade leg. P. Campos Porto N. 578. Herbário Jardim Botânico Rio de Janeiro N. 8.179.
5. Doryopteris Campos-Portoi Brade n. sp. (Estampa 5 fig.
2-5. Est. 6, fig. 6).
Euãoryopteris. R h i z o m a t e breviter obliquum adscendente, paleis
lanceolatis, brunneis, atro-costatis, 5 mm. longis, 1 mm. latis, ápice dense
vestito; s t i p i t i b u s castaneis, 15-30 cm. longis 1,5-2 mm. crassis, semiteretibus supra sulcatis, unifasciculatis, tenuiter verruculosis, praecipue ad
basin paleis iis rhizomatis similibus, sparse obsitis, denique nudis; l a m i n i s
coriaceis, glaberrimis, cordato-rotundatis, pedato 2-3 pinnatifidis, 8-10 cm.
longis, 10-15 cm. latis, segmentis primariis 4-5 jugis, basalibus utrinque
segmentis 4-5 instructis, segmentis infimis latere posteriore pinnatifidis;
segmentis medialibus pinnatifidis, ceteris simplicibus, ala utrinque aequaliter 2-3 mm. lata; s e g m e n t i s lineariis acuminatis obtusiusculis,
2-3 mm. latis, margine integerrimis; r h a c h i b u s c o s t i s q u e supra
immersis, subtus partim prominentibus, castaneis nitidis; v e n i s reticulatis, inconspicuis; s o r i s totum marginem linea continua cingentibus; l a m i n i s s t e r i l i b u s trilobatis, lobis paucilobulacis, ápice rotundatoobtuso, laminis transitoribus, fertilia similibus, segmentis lobisque latioribus, rotundato-obtusis.

Habitat: Brasil, Ilha da Trindade leg. P. Campos Porto N. 574.
13-1-1917. Typus Herbário Jardim Botânico Rio de Janeiro N. 8.180.
— Idem leg. B. Lobo. Herbário Museu Nacional Rio de Janeiro
N. 4.886.
Pelos peciolos castanhos, supra-sulcados approxima-se á Doryopteris collina, da qual distingue-se pela lamina grosso-coriacea de forma differente. Dor. collina tem folhas menos partidas
com segmentos lanceolados, a ala da costa é mais larga e alargada
para baixo e as nervuras são bem visiveis. Distingue-se de Dor.
pedata a nossa espécie pelo peciolo glabro e supra sulcado, como
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também pelos segmentos estreitos lineares e folhas estéreis de outra forma com margem integra.
Die vorliegende Art steht durch den braunen, oberseits gefurchten Stiel der Doryopteris collina nahe unterscheidet sich aber
durch die dickledrige, anders geformte Lamina erheblich von
dieser Art. Doryopteris collina besitzt eine weniger geteilte Spreite
mit lanzettlichen Abschnitten, der Flügel der Costa ist breiter und
nach unten zu verbreitert, die Nervchen letzter Ordnung sind
deutlich sichtbar. — Von Doryopteris pedata unterscheidet sich
die neue Art durch den kahlen, oberseits deutlich gefurchten Stiel
und die schmal linealen Segmente letzter Ordnung, sowie durch
anders geformtes, ganzrandiges steriles Blatt.
6. Polypodium cinerascens Lindm.
Brasil. Ilha da Trindade leg. P . Campos Porto N. 583.
14-1-1917. Herbário Jardim Botânico N. 8.182. Idem leg. B.
Lobo. Herbário Museu Nacional N. 4.888.
Não podemos affirmar com toda a certeza, que a presente planta pertence ao typo de Polyp. cinerascens, porque não vimos o typo
desta espécie. Exemplares dos Estados do Rio e São Paulo, que
collocamos nesta, mostram certas differenças, insignificantes porem.
Bei dem Formenreichtum dieser Gruppe, konnten wir nicht
mit Sicherheit feststellen, ob die vorliegende Pflanze zu der typischen Form gehõrt, da uns das Original der Art nicht vorliegt.
Exemplare aus den Staaten Rio und S. Paulo, die wir bisher zu
dieser Art gestellt haben, weisen gewisse kleine Unterschiede auf.
7. Polypodium trindadense Brade n . sp. (Estampa 3, fig. 2
Estampa 4, fig. 7 e Estampa 6, figs. 7-9).
Marginaria. R h i z o m a t e repente, paleis rufidulis, lanceolatis, longe
acuminatis, margine breviter ciliatis vel subintegris, 5-7 mm. longis, circiter 1 mm. latis, dense vestito; s t i p i t i b u s rigidis erectis 10-18 cm.
longis, 2,5-4 mm. crassis, supra sulcatis, castaneis, paleis ferrugineis, membranaceis lanceolato-subulatis, basi peltatis, margine ciliatis, dense appresse obtectis, basi satis incrassatis articulatis, paleis iis rhizomate similibus
obsitis; l a m i n i s e basi truncata lineari-oblongis, pinnatis, apicem versus
profundissime pinnatifidis, in apicem abrupte caudatum desinentibus,
crasso-coriaceis, griseo-viridibus, ubique paleis ferrugineis e basi peltata et
ciliata longe aristatis, dense vestitis, 20-40 cm. longis, 5-7,5 cm. latis; segm e n t i s alternis vei suboppositis, subhorizontaliter patentibus e basi late
adnata, auriculata, lineari-lanceolatis, obtusis, circiter 30 jugis, medialitms 3,5 cm. longis, 6 mm. latis, inferioribus (1-3 jugis) vix vel paulo diminutis, raro infimis remotiores, auriculiformes, integris vel infimis latere
posteriore lobis basalibus auriculiformibus instructis; r h a c h i b u s crassis,
paleis iis laminis similibus, dense vestitis; c o s t i s supra immersis subtus
prominulis; v e n u l i s immersis non aspectabilis, areolas bi-vel triseriaías utrique efformantibus; s o r i s uniseriatis ad 20 utrinque, inframedialibus, rotundatis profunde immersis.
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Habitat: Brasil. Ilha da Trindade, leg. P. Campos Porto
N. 585. 14-1-1917. Typus Herbário Jardim Botânico Rio de Janeiro N. 8.183. — Idem leg. B. Lobo. Herbário Museu Nacional
Rio de Janeiro N. 4.887.
Uma espécie próxima de Polyp. lepiãopteris, da qual differe
pelo feitio mais rigido e textura mais grossa, outra forma da lamina, que possue só poucas pinnas abreviadas na parte basal e
soros fundo-mergulhados. Também o revestimento é differente e
as nervuras formam uma rede de malhas mais densa.
Eine, dem Polyp. lepidopteris verwandte Art, durch den starren
aufrechten Wuchs, dicke ledrige Textur und andere Form der Lamina, die nach der Basis zu nur wenige Paare verkürzter Fiedern
aufweist, und durch die tief eingesenkten Sori gut unterschieden.
Auch die Bekleidung der Blattstiele ist anders ais bei Polyp. lepidopteris und die Nervchen bilden ein dichteres Maschennetz.
Entre as 7 espécies de Pteriãophyta desta ilha penhascosa, que
temos sob nossas vistas, pudemos contar uma espécie de Cyathea,
uma Dryopteris, uma Asplenium, uma Pityrogramma, uma Doryopteris e 2 espécies de Polypodium. Considerando-se a situação
isolada da ilha, não é admirável que 4 destas, mais de metade,
das espécies nella existentes, sejam novas. Só Asplenium praemorsum, que é ali representada por uma variedade, tem uma distribuição maior, emquanto as outras são idênticas ou neo-endemes
com relação á espécies do continente Sul-americano. Nada se pode
comparar com o endemismo original que mostra a ilha Sta. Helena
da mesma região, mas muito mais próxima do continente Africano. Em commum com esta ilha só achamos Asplenium praemorsum.
Die unwirtliche Felseninsel Trindade, auf etwa 20° 30, südl.
Breite und 29° 20' westlich von Greenwich im Atlantik gelegen,
beherbergt nur eine recht arme Flora. Immerhin konnte Dr. P.
Campos Porto bei seinem Aufenthalt im Januar 1917, die oben aufgeführten 7 Arten Farne sammeln. Bei der isolierten Lage der
Insel überrascht der grosse Prozentsatz endemischer Arten nicht.
Jedoch handelt es sich offensichtlich durchweg um Neoendemismus, alie Arten lehnen sich an solche des neotropischen Festlandes
an, dem Altendemismus von Sta. Helena hat die Ilha da Trindade
wohl nichts an die Seite zu stellen. Mit Ausnalnne von Asplenium
praemorsum, welches auch auf Sta. Helena und den Kanaren
vorkommt, gehõren alie Arten dem rein neotropischem Element an.
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EMENDA DE "FILICES NOVAE BRASILIANAE IV" (Vo. 2 N. 1 DOS "ARCH.
INST. BIOL. VEGET.)

Elaphoglossum iguapense Brade nov. nom. syn. Elaphoglossum acutifolium Brade & Rosenstock.
Arch. Inst. Biolog. Veget. Rio de Janeiro. Vol. 2, N. 1: 4. —
non Elaph. acutifolium Rosenst. Fedde Rep. 25,60. 1928.
O nome Elaph. acutifolium foi proposto já no anno de 1926
pelo nosso coUaborador Prof. Rosenstock; infelizmente escapou-nos
que o mesmo coUaborador publicou depois (1928) uma espécie sob
esse nome, da Bolivia, differente da nossa.
Der Name E. acutifolium war von Prof. Rosenstock bereits
im Jahre 1926 vorgeschlagen worden, es ist uns dann leider entgangen, dass dieser Name von unserem Mitarbeiter selbst, für
eine Art aus Bolivien verwendet worden ist (1928), die aber mit
unserer Art nicht identisch ist.
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Fig. 1. Asplenium
praemorsum
Sw. v a r . trindadense
B r a d e . — Fig. 2.
Polypodium trindadense
B r a d e . (S. Lahera p h o t o ) .
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Figs. 1-3 Cyathea trinãadensis Brade (1 escama da costa, 2-3 escamas das
costulis) . — Figs 4-5 Dryopteris Novaeana Brade (4 escama do peciolo,
5 escama da costa) . — Fig. 6 Doryopteris
Campos-Portoi
Brade (escama do rhizoma) . — Fig. 7-9 Polypodium trindadense Brade (7 escama
do rhizoma, 8 escama da costa, 9 escama da lamina) . ( S . Lahera photo)

NOTAS BIOLÓGICAS SOBRE BRUCHIDEOS
NO BRASIL

OBSERVADOS

Por
GKEGORIO BONDAR
(Chefe da Secção Technico Agrícola do Instituto de Cacau da Bahia)

(com 61 figuras)
PREFACIO

As contribuições scientificas de GREGORIO BONDAR, relativas aos
insectos damninhos aos vegetaes, iniciaram-se em 1909, em São
Paulo, com um artigo no Boletim de Agricultura, daquelle Estado.
Elevam-se a mais de uma centena os trabalhos publicados pelo
operoso e competente scientista sobre os insectos nocivos ás nossas
plantas, não havendo entre as cultivadas, quasi nenhuma que não
lhe despertasse a attençao, e não desse origem a um subsidio sobre
o assumpto.
Creio que ninguém, entre nós, o excedeu nas observações do
cyclo evolutivo dos insectos que atacam nossas plantas e nas pesquizas directas das pragas que as attingem.
A presente contribuição bem o demonstra. Aproveitando o escasso tempo que lhe sobra do cargo que com tanta competência
occupa no Instituto de Cacau da Bahia, contribue agora com valioso trabalho relativo aos bruchideos, rico de informações biológicas. E' incontestavelmente a melhor contribuição brasileira sobre a matéria, fructo de vários annos de pesquizas colligidas num
trabalho de conjuncto, onde são estudados 4 gêneros e 53 espécies
de bruchideos observados no Brasil, uma das quaes descripta pelo
autor.
Arch. I n s t . Biol. Veget.
Rio de Janeiro
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Entre outras cousas, BONDAR salienta a importância dos estragos occasionados pelos bruchideos, mostrando o que occorre com
o feijão exportado pela Bahia para a Allemanha, onde ao cabo de
dois mezes o producto está praticamente inutilizado pelo caruncho, em contraste com o material exportado por S. Paulo que é
antecipadamente expurgado.
O A. procura no importante trabalho, estudar o ovo dos bruchideos como elemento de diagnose de gêneros e espécies. De uma
das mais conhecidas, a Pachymerus nucleorum, F., o A. faz um
estudo biológico completo.
Do Zabrotes subfasciatus (Boh., 1833), que considera a espécie mais nociva aos depósitos de grãos de leguminosas na Bahia e
no Brasil, calcula que, em 75 % das vezes, os estragos são por ella
occasionados.
BONDAR lembra que, apesar dos avultadissimos estragos produzidos por esta espécie e da sua generalização, não se encontra no
"Catalogo systematico dos insectos que vivem nas plantas do Brasil", de COSTA LIMA. A ultima edição de tão importante catalogo,
recentemente publicada, já corrige tal lacuna.
As "Notas biológicas sobre Bruchideos observados no Brasil"
constituem, sem duvida, excellente e nova contribuição do A. para
a entomologia agricola brasileira, além de ficar como valioso trabalho de indispensável consulta para os que tenham de estudar tãoimportante grupo de insectos.
ARTHUR NEIVA.

OS BRUCHIDEOS
A familia dos Bruchideos é muito homogtiiea quanto ao regimen alimentício. Todos os seus representantes são carunchos das
sementes de plantas de varias famílias botânicas. Muitas espécies
de Bruchideos são peculiares ás sementes das leguminosas e mais
de nove décimos de prejuizos acarretados por estes insectos á economia humana, são causados aos feijões e em geral ás sementes
de leguminosas forrageiras. O resto dos prejuizos comprehende os
damnos causados ás sementes oleaginosas das palmeiras e ás de
varias outras espécies botânicas úteis ao homem.
No Brasil praticamente todo o mundo conhece a praga dos
carunchos tanto das palmeiras "o bicho do coco", como e principalmente dos feijões. Os prejuizos causados são enormes, incalculáveis, perdendo-se annualmente nas cidades e nos sertões grandes quantidades de feijão bichado pelos Bruchideos. Devido a esta
praga a nossa producção de feijões é reduzida, limitando-se a aquillo
que logo possa ser consumido, pois nas condições naturaes não se
pôde guardar este gênero alimenticio, de um anno para outro.
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Para conservar o feijão livre dos Bruchideos é necessário recorrer
ao expurgo, pratica ainda desconhecida nos sertões bahianos e
mesmo pouco usada na capital da Bahia. O meio rudimentar a que
o sertanejo recorre para conservar a semente de uma estação para
outra é guarda-lo em garrafas communs ou em garrafões.
Nestas condições o ácido carbônico que se desprende do feijão
pela respiração das sementes, impede o desenvolvimento dos Bruchideos. Porém uma conservação muito prolongada em ambiente
fechado, onde não penetra oxygenio necessário á respiração das
sementes, naturalmente prejudica-lhes o poder germinativo.
Para a cultura dos feijões no interior bahiano, como também
nos outros Estados, é necessário fazer uma propaganda a respeito
da conservação de gêneros alimenticios pelo expurgo racional. Sem
estas medidas, os Estados como o da Bahia, com um vasto território, do qual annualmente emigra mais de uma dezena de milhares de homens validos, serão condemnados ainda por muito
tempo a importar de outros Estados e do estrangeiro o feijão, a
base da alimentação da população rural, feijão cuja cultura é muito adequada ao nosso solo e clima, porém, que encontra, entre nós,
sérios inimigos — os Bruchideos.
Como testemunho da importância destes insectos na economia
bahiana cito o caso do preço do feijão bahiano que no commercio
do Estado paga-se de 7 a 10$000 mais barato por sacco, do que o
feijão paulista e riograndense. Os commerciantes allegam que o
feijão bahiano pode-se guardar 30 dias e ao máximo dois mezes
e no fim deste tempo elle está inutilizado pelos carunchos. Entretanto o feijão paulista e riograndense, que é devidamente expurgado, tem duração, pode-se dizer, indefinida, desde que seja devidamente ensaccado, não deixando penetrar os insectos.
O estudo systematico dos insectos desta familia é de grande
interesse pois entre nós pouco se conhece ainda a respeito deste
grupo e sob o lado pratico é interessante de conhecer-se quaes são
as espécies de Bruchideos que atacam os feijões no campo, quaes
as que o atacam nos depósitos e quaes as que têm o regimen mixto
— atacando o feijão no campo e continuando a multiplicação e os
estragos nos depósitos; quaes são as plantas parasitadas por cada
espécie de Bruchideos para saber quaes plantas espontâneas ou
selvagens abrigam tal ou qual espécie de caruncho, que depois
passa ao feijão plantado na vizinhança.
,
Somente pelo perfeito conhecimento da biologia do insecto podem-se tomar medidas tendentes ao combate efficaz dos carunchos. E' claro que eliminando da flora espontânea, plantas que
abrigam e nutrem os carunchos, e fazendo o expurgo simultâneo
de todos os feijões em depósitos numa dada cidade, fácil será a eliminação da praga, pois que fora dos feijões ella não pode existir.
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Theoricamente a questão não seria difficil. Praticamente, todo
o commercio lucraria com a adopção dessa medida que alem disso
asseguraria ao Estado, ao Paiz uma fonte de renda, actualmente
pouco vultosa.
Para salientar quão pouco nós conhecemos sobre os carunchos
dos feijões basta dizer que a sciencia agricola brasileira que em
muitos ramos acompanha o progresso da sciencia universal, e na
parte referente á entomologia agricola muitos benefícios tem produzido, ainda não citou na sua litteratura as nossas espécies de
Bruchideos que causam os maiores estragos aos feijões e que são:
Spermophagus subfasciatus Boh. nos depósitos, Bruchus armitagei
Pie e Bruchus phaseoli que atacam os feijões no campo.
A posição dos Bruchideos na escala entomologica foi durante
muito tempo discutida. Uns approximaram-nos aos Rhynchophoros outros aos Anthribideos etc..
Os estudos mais apurados, porém, dão a esta familia o logar na
ordem de Phytophaga, vizinho a familia dos Chrysomelideos de
um lado e dos Cerambycideos de outro.
Sendo esta escala assim representada:
Sub-Ordem: Phytophaga.
Familia: Chrysomelidae.
Familia: Bruchidae.
Familia: Cerambycidae.
Sub-Ordem: Rhynchophora e t c .
Morphologicamente a familia dos Bruchideos é muito uniforme e se caracteriza pela cabeça um tanto alongada e chata, estreitada para traz, e inclinada para baixo; o lábio superior saliente
e arredondado; olhos grandes, antennas compridas, não genuflexas, filiformes, ás vezes serrilhadas ou pectiformes, de 11 segmentos. Coxas largas, chatas, tibias terminadas em gancho. O abdômen termina com grande pygidium, não encoberto pelos elytros;
visto de baixo é composto de cinco anéis. O corpo é curto.
As larvas são carnudas, apodas, cegas, recurvadas; as recémnascidas possuem trez pares de patas, que depois de penetrar na
semente se atrophiam (com certas excepções) de modo que os
Bruchideos soffrem uma hypermetamorphose, notada por vários
scientistas, e que verificamos na Bahia no bicho do coco.
A literatura entomologica aponta como brasileiras uma centena de espécies de Bruchideos. No "Coleopterorum Catalogus" de
W. JUNK, na parte 55, Bruchidae, por M. Pie, 1913, são mencionadas 87 espécies encontradas no Brasil e na America do Sul. Nestes últimos vinte annos foram descobertas cerca de duas dezenas
de espécies novas.
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Julgamos, porém, que a lista dos Bruchideos brasileiros ainda
è muito incompleta.
Considerando a grande riqueza das nossas florestas, principalmente em espécies pertencentes á família das leguminosas e, sabendo pela pratica, que muitas plantas, têm seus próprios aproveitadores de sementes, podemos facilmente admittir para o Brasil pelo menos duas centenas de espécies de Bruchideos. Si até
agora ellas não são conhecidas é devido talvez á particularidade
de suas larvas desenvolverem-se encerradas nas sementes, e serem
os adultos geralmente lucifugos, de vida relativamente curta.
Basta porém, prestar alguma attenção ao grupo, e criar as larvas
oriundas das sementes de plantas selvagens para ter-se a prova de
que ha grande numero de espécies ainda não estudadas.
Por esse processo o autor destas linhas num prazo relativamente curto, e com esforço relativamente pequeno, pôde descobrir
mais de uma dúzia de espécies novas.
Das espécies conhecidas entre nós em geral pouco se conhece
sobre seu desenvolvimento biológico o que também acontece em
relação ás plantas hospedeiras de cada espécie. No "Catalogo systematico dos insectos que vivem nas plantas do Brasil e ensaio de
bibliographia entomologica Brasileira" pelo Dr. A. DA COSTA LIMA,
são mencionadas apenas 20 espécies, cujas plantas hospedeiras
são conhecidas.
Colleccionando este interessante grupo, tivemos a opportunidade de observar varias dezenas de espécies, cada uma em sua
planta. De varias, conseguimos observar os ovos, cuja fôrma em
muitos casos é curiosa e característica. O aspecto do ovo poderá
servir como valioso auxilio para reconhecer alguns gêneros e mesmo espécies de Bruchideos. Na esperança de que tal processo venha permittir o estabelecimento de regras para a classificação pela
forma dos ovos, passaremos a anotar, succintamente, as observações por nós colhidas, adoptando a seguinte ordem dos gêneros:
Pachymerus (THUN.)
Pseudopachymerus (Pie)
Spermophagus (SCHõNH.) e
Bruchus ( L . ) .
Gênero Pachymerus Thunb.
Neste gênero entram 11 espécies brasileiras e sul-americanas,.
que são: P. abruptestriatus Gyll., P. bactris L., P. cardo Fahr., P.
curvipes Latr., P. donkieri Pie, P. giganteus Chevr., P. lacerdae
Chev., P. nucleorum F., P. rubrofemoratus Pie, P. sparsepunetatus
Pie.
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Dessas espécies apenas uma encontrei na Bahia, da qual estudei detalhadamente a biologia.
Pachymerus nucleorum F. 1792, (Figs. 1-4).
No Estado da Bahia, como em todo o Norte do Brasil, o "bicho
•do coco" é um dos insectos mais populares.
O caboclo do sertão, quebrando o coco babassú, de piassava ou
•de licuri, para extrahir a preciosa amêndoa oleaginosa, encontra,
num terço de casos, esse bichinho em vez de amêndoa, perdendo
assim boa parte do seu trabalho. Da freqüência do bicho resultou
naturalmente a idéa de aproveita-lo na alimentação. O bicho do
coco, quando bem fritadinho, constitue um prato apetecido pelo
sertanejo e muita gente do povo aprecia-o mesmo crú. Ha mesmo
entre bahianos pessoas de nivel social elevado que viajando pelo
sertão, experimentam o bom paladar do bicho do coco, não sendo
pois de estranhar, que aquelles que se occupam da extracção das
amêndoas do licuri ou do babassú, encontrando, em vez do cotyledone, um bicho leitoso, todo gordinho, limpinho, apetitoso botam-n'o na bocca saboreando-o como a qualquer outra iguaria.
O bicho do coco é conhecidissimo no norte do paiz, e entrou
mesmo na linguagem popular do brasileiro: — um homem finório,
homem sabido, na expressão figurada do bahiano, é "um bicho de
coco".
A curiosidade humana foi despertada pelo facto de se achar
dentro de uma semente de licuri, de piassava, de babassú, de dendê,
especialmente no coco da Bahia, que se apresentam como verdadeiras fortalezas, sem nenhuma porta de penetração, um bicho
molle, todo arredondado e bem nutrido, incapaz de movimentos,
e, ainda mais, incapaz de perfurar o tegumento corneo dos cocos.
As sementes de palmeiras, difficilmente cedem ao martelo
(como as da piassava ou as do babassú e do coco da Bahia), e entretanto este bicho, desprovido de movimentos, nellas se introduz.
Por que via? De que modo? O sertanejo, e mesmo muita gente culta
da capital affirma que o bicho é natural do coco, nasce da amêndoa; é uma espécie de amêndoa animada. Esta explicação justifica
o aproveitamento do bicho na alimentação, porém, evidentemente,
não satisfaz a curiosidade scientifica.
Economicamente o bicho do coco torna-se interessante, quando
se considera a importância da exploração das reservas naturaes
das sementes oleaginosas das palmeiras no Norte brasileiro, principalmente as do licuri e do babassú. Essas sementes, de alto valor
commercial e industrial, constituindo um poderoso recurso da economia brasileira, estão sujeitas á deterioração pelo bicho do coco.
Este insecto anniquila mais de dois terços da producção bahiana
do licuri e difficulta, consideravelmente, a exploração das palmei-
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ras nativas; e quando o "coquilho" já está ensaccado, continua
ainda a depreciar a mercadoria.
Segundo informações dos industriaes paulistas o coquilho da
Bahia, apresenta-se carunchado em 1/3 de sua quantidade, o que
influe sobre o preço da mercadoria, na occasião das compras.
O Estado da Bahia, principalmente, com suas reservas inexgottaveis de licuriseiros, têm vastas possibilidades para sua exploração. Em 1927, no Estado da Bahia, extrahiram-se mais de 3 mil
toneladas de coquilho de licuri, com o valor total de mais de
1.800:000$000.. Essa importância poderá ser decuplicada, centuplicada mesmo, no futuro. Necessário, porém, é conhecer a verdadeira natureza e os hábitos do bicho do coco, o maior entrave
na exploração do coquilho de licuri, para poder racionalmente tomar medidas contra este caruncho.

Fig. 1. Pachymerus nucleorum F . , larva e adulto. — Fig. 2. Ovo, visto ao microscópio. — Fig. 3 . Larva primaria, augmentada. — Fig. 4. Coco de dendê; a, corte longitudinal (epc. casca do fructo, epicarpo; msc, polpa, mesocarpo; ene, caroço ou
endocarpo, com canaes de seiva; a, amêndoa com ramificações dos canaes de seiva;
ch, chalaza do fructo; h, hilo ou orifício de germinação; esg, estigma; pi, cicatrlz
placentaria; fo, fendas na pelle); b, coco despolpado (o, orificio de sahida do adulto
(G. Bondar dei.)

Eis a descripção da espécie: O bicho do coco é um coleoptero,
pertencente á familia dos Bruchideos. E' um gigante entre os carunchos, que são geralmente pequenos bezourinhos.
A espécie Pachymerus (Bruchus) nucleorum Fab. é assim caracterizada pelo seu autor: "cinzento, elytros estriados, coxas posteriores ovoidaes e denteadas". Accrescento que mede 12 até
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15 mm. de comprimento, sobre 5-7 de largura, possue um cheiro
pronunciado, sui-generis, que, parece, é oriundo da saliva. Esse
cheiro é principalmente activo á noite, e ao aproximar-se do dendezeiro ou licuriseiro sente-se logo o odor dessa essência particular, ás vezes a vários metros de distancia.
O adulto tem hábitos nocturnos, escondendo-se durante o dia
nas axillas das folhas da planta hospedeira, e em baixo das arvores
vizinhas. E' á noite que elle se alimenta e trata da multiplicação
da espécie.
Examinando o insecto na collecção, póde-se perguntar que uso
faz elle de suas patas posteriores, tão originaes são ellas. No captiveiro o insecto revela o segredo dessa originalidade. A coxa posterior larga e denteada tem uma funcção de pente e vassoura; é um
instrumento de limpeza, de hygiene. A coxa pôde girar no seu eixo
quasi 360°, limpando assim o mesosterno e o abdômen. A parte
superior do corpo fica fora do alcance delia, mas esta se limpa com
a tibia, cuja curvatura é justamente appropriada para se applicar
á superficie do elytro. Para este mister o insecto vira a coxa em
meio circulo, e segurando-se com as 4 patas dianteiras, com as posteriores viradas para cima, escova o thorax e os elytros. A cabeça
elle a limpa com as patas dianteiras. Para limpar as antennas e as
patas anteriores existe, entre a coxa e a tibia, applicadas uma a outra, um orificio bem ajustado, onde o insecto passa esses órgãos
dianteiros.
Esta medida sanitária deve ser de grande importância para
o insecto, visto a obstinação e freqüência com a qual elle recorre
a esse expediente. Como a polpa decomposta dos licuris e dendês,
sempre adhere á superficie do corpo do insecto é preciso retira-la.
Principalmente é preciso desconfiar da polpa gordurosa do dendê,
pois o óleo passando sobre o corpo e tapando os orificios de respiração — estigmas, pôde causar grandes males ao individuo descuidado, causando-lhe a asphixia.
Suspeitamos ainda, embora sem o poder provar, que a substancia volátil que dá o cheiro peculiar ao insecto, elaborada na saliva
ou na parte anterior do corpo, é transmittida por meio das patas
dianteiras ás posteriores, e estas a distribuem por todo o corpo na
occasião da "toillete".
COMO A LARVA PENETRA NO COCO

Tomando-se em consideração a dureza do endocarpo do coco
do babassú, do licuri, da piassava, do dendê, e do coco da Bahia, e
o facto de ter o coco do dendê uma polpa de 4 mm. de espessura,
com substancia oleaginosa até 70 %, e o coco da Bahia um grosso
pericarpo de palha fibrosa, podem-se formular três hypotheses sobre o modo de penetração do bicho.

Dez. 1936

Bondar: Bruchideos obs. no Brasil

15

Na primeira supposição admitte-se que a fêmea deposita os
ovos nos cocos ainda novos, com endocarpo mole e a polpa ainda
não formada. A larva então se desenvolve, com o crescimento do
coco. Em favor desta hypothese fala o habito de diversos Bruchideos depositarem ovos em fructos verdes, como na ervilha. Contra
essa hypothese, porém, se insurge o facto de nunca se encontrarem nem ovos nem larvas do bicho em cocos verdes.
Na segunda hypothese, podia-se suppor que a fêmea introduzisse os ovos no hilo do coco, a porta natural, por onde se faz a
germinação.
Contra esta supposição se insurge o facto de se acharem freqüentemente as larvas em cocos do dendê, que tem a polpa e o epiderme ainda intactas em todo o fructo, como também o facto, que
a casca encobre o hilo sem nenhuma solução de continuidade, que
seria inevitável no caso. Além disto a fêmea não possue ovopositor
apropriado para semelhante desova.
Resta-nos a terceira hypothese; — o adulto, incapaz de introduzir os ovos dentro do coco, deposita-os superficialmente no fructo; é á larva que cabe a tarefa árdua de penetrar no coco. Mas
uma larva do Bruchideo, um sacco de substancia gordurosa, seria
capaz de conquistar uma fortaleza como é o coco do dendê ou o
coco da Bahia? E' necessário que o insecto possua uma larva provida de outras capacidades, que a larva definitiva, pouco movei,
não tem.
Foi com estas duvidas e raciocínios que principiamos as observações in vitro, sobre o bicho do coco, criando alguns adultos de
nymphas que extrahimos dos caroços e apanhando uma dezena
delles em liberdade. Em captiveiro, o insecto procura esconder-se
da luz do dia e se mostra activo á noite, quando se alimenta, e o
bello sexo, cortejado pelo sexo forte, faz a desova.
Na conquista das fêmeas, e, provavelmente, por outras razões,
de injurias pessoaes entre os invididuos agrupados, levantam-se
freqüentemente luctas encarniçadas, onde os mais fracos succumbem, ficando logo desmantelados pelos adversários, em verdadeiras
scenas de canabalismo.
ONDE SÃO POSTOS OS OVOS?

Nos fructos do dendê os ovos são postos quasi exclusivamente
na base, na cicatriz onde se operou a ruptura com a placenta. Lembramos que o fructo do dendê apresenta uma baga de 40 a 45 mm.
de comprimento, e é constituído por uma pelle lisa externa — exocarpo, uma camada de polpa fibrosa de 2 a 5 mm. de espessura,
que contém até 70 % de óleo fluido; é o mesocarpo; dentro se acha
o endocarpo do coco, envoltório duro, ósseo, de 3 a 4 mm. de espessura, cede difficilmente ao martelo.
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Na parte de cima, o coco possue três depressões, semelhando
orificios que estão vedados; sendo dois inteiramente e o terceiro,
o hilo, apenas obliterado por fibras esponjosas e uma membrana
interna resistente, á qual adhere a chalaza da amêndoa.
O objecto da cobiça do insecto, a amêndoa, ou endospermo,
mede 7 até 15 mm. de diâmetro, é de fôrma espherica irregular e
occupa a parte central do fructo; é uma substancia cartilaginosa
que contém 50 % de óleo.
Ha certa percentagem de cocos com duas e raramente com
três amêndoas.
A amêndoa é alimentada pelos canaes fibrosos, que partindo
em maço da placenta, irradiam na polpa e penetram successivamente no endocarpo. Os canaes centraes, os mais largos, até um
terço de millimetro de diâmetro, logo da placenta entram no endocarpo, irradiam nelle, penetram dentro da cavidade, forram a face
interna da cavidade alimentando a amêndoa, desemboccando ora
na base, ora do lado de cima do cotyledone.
E' justamente na entrada destes conductos, invisiveis quasi, a
olho nú, que o insecto introduz os seus ovos, um em cada vaso,
agglomerando um em cima de outro, quando faltar o logar,
(in vitro).
Nos fructos com a pelle desaggregada ou rompida, o insecto.
aproveita para desova estes pontos e introduz os ovos também nos
esconderijos que se formam na casca.
Observamos freqüentemente os ovos nas fendas, nos tecidos
seccos do umbigo do fructo.
O ovo mede um pouco menos de 1 mm. de comprimento sobre
1/4 de mm. de largura. E' branco, externamente granulado de
protuberancias mais ou menos ponteagudas.
Sendo os ovos depositados, como vimos, superficialmente no
fructo, evidentemente é a larva que faz o caminho para a amêndoa.
Qual é então esta larva?
Com a temperatura, em junho e julho, o ovo leva 15 a 18 diaspara eclosão, dando origem á larva, que esperávamos com impaciência para resolver a duvida.
As larvas que nasceram não pareciam em nada com as larvas
melolontoidaes do caruncho, mas sim, com as larvas eruciformes,
ágeis, bem armadas para a lucta pela existência.
LARVA PRIMARIA

ou

PENETRANTE DO

Pachymerus nucleorum

Esta larva é microscópica, medindo pouco mais de meio a 3/4
de millimetro de comprimento, sobre 1/10 de mm. de largura; é
branca, cabeça bem desenvolvida, quasi trapeziforme, com um par
de olhos simples e escuros.
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A larvinha já é activa e esperta ao nascer, corre com facilidade e logo trata de abrir o caminho em direcção á amêndoa. Para
as que nascem na desemboceadura dos canaes de seiva o problema
é fácil — só basta seguir os canaes já feitos, as vezes alargando-os
um pouco e em dois a três dias a amêndoa é attingida sem accidente. Este, parece, é o modo mais freqüente de penetração da
larva.
E' outro o caso, quando o ovo é depositado na polpa ou em
qualquer outro lugar do frueto. E' preciso procurar o hilo, o orificio de germinação, que offerece menor resistência. Essas pesquisas levam certo tempo, ás vezes alguns dias e muitas larvas
suecumbem.
Mas, emfim, as mais felizes acham a porta desejada no umbigo
secco da polpa e logo começam a trabalhar para abrir a passagem
no endocarpo.
E' fácil, porém, um engano: em vez do hilo verdadeiro podem
cahir no hilo falso, só esboçado; então a questão se complica. O
bichinho é capaz de furar 2/3 mm. de substancia óssea do coco,
(observamos estes casos) mas isto leva alguns dias e muitas larvas
suecumbem nesse trabalho penoso.
Assim perecem muitas larvinhas; e de 5 a 10 ovos que a fêmea,
previdente, deposita num coco, só uma ou duas larvas têm a felicidade de achar o caminho para a amêndoa, onde têm assegurada
uma boa morada e farta alimentação; o bicho logo começa a devorar o cotyledone appetitoso, desenvolve-se e pouco a pouco adquire o aspecto da larva definitiva, incapaz de qualquer movimento .
Nos cocos de licuri a penetração se faz mais freqüentemente
pelo hilo, pois a polpa facilmente se desaggrega, deixando á larva
uma passagem livre e fácil.
A larva logo ao nascer mede um millimetro ou menos de comprimento, é cylindrica com a cabeça chitinosa escura, mais estreita
do que o corpo; dois olhos escuros, antennas curtas de dois artículos, mandibulas grossas e largas, palpos maxillares invisiveis superficialmente, apenas perceptíveis do lado inferior.
Os onze anéis do corpo são sub-iguaes. Na parte trazeira indistinetamente se desenham os anéis 12 e 13. No primeiro anel na
face dianteira dorsal percebem-se duas placas, separadas no meio,
em forma de pente de 7 dentes em cada metade. Os três pares de
patas são pouco desenvolvidos; cada pata termina em duas unhas.
Lateralmente os anéis são providos de pellos. Da extremidade do
corpo sáe um feixe de pellos compridos, recurvados. A larva approxima-se do typo de larva eruciforme, ágil no andar, imitando as
lagartas de geometridas. Attingindo a amêndoa e alimentandose, a larva augmenta de tamanho e no fim de cinco dias mede mais
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do dobro do comprimento inicial. Na primeira muda a larva perde
suas placas pectiformes, sendo estas substituídas por duas placas
amarelladas simples. Em 20 dias attinge 1/4 do tamanho definitivo, tendo o aspecto de uma bola de 7mm. de diâmetro. Pelas
observações, em Laboratório, a larva, alimentando-se em total
durante um prazo de dois mezes e meio, torna-se então uma bola
de 15 mm. de diâmetro, tendo o comprimento do corpo uns 20 a
22 mm. sobre 7 a 10 mm. de largura.
Ella approxima-se então das larvas apodas de curculionideos,
porém, guarda 3 pares de patas microscópicas, rudimentares e
atrophiadas, que lhe não podem servir para nada, fazendo assim
excepção dos outros gêneros de Bruchideos, cujas larvas são apodas.
A cabeça é muito pequena em relação ao corpo; possue um
par de olhos (?), antennas curtas de 2 artículos. Palpos visíveis
ao microscópio. O corpo grosso, leitoso, de 12 anéis, o ultimo desenvolvido. Cada anel possue dos lados um par de tuberculos.
Os estigmas, nove pares, situados nos 2, 4, 6, 7, 9 e 11 anéis.
Quando crescida, a larva faz um casulo, ligando com a saliva
partículas farinhosas que ella forma no coco. Se se quebra o casulo a larva cuida de repara-lo porque elle tem por fim impedir a
evaporação e sem ella a nympha dessecca e morre. No casulo e larva
passa, em repouso, um pouco mais de um mez e transforma-se em
nympha.
A nympha não apresenta nada de particular, sendo muito semelhante ao adulto. No estado de nympha o insecto passa três
semanas e se transforma em adulto, que leva duas semanas para
endurecer os tegumentos e depois procura sahir, fazendo no coco
um orifício circular de 5 mm. de diâmetro, trabalho em que leva
alguns dias. O adulto apparece em liberdade completando o cyclo
evolutivo em seis mezes aproximadamente. No verão o desenvolvimento deve ser mais rápido.
AS PALMEIRAS HABITADAS PELO BICHO DO COCO

Na Bahia o bicho do coco é vulgar em cocos de dendê (Elaeis
guineensis), piassava (Attalea funifera), licuri (Cocos coronata),
coco caboclo (Licurioba capanemae), em naia, indaia, etc. Para o
norte do Brasil elle é commum no coco babassú (Orbignia martiana). No Estado de S. Paulo observamos o insecto em gerivá
(Cocos romanzofiana). Em geral, todas as sementes oleaginosas
das palmeiras são sujeitas ao Pachymerus nucleorum. Mesmo o
coco da Bahia (Cocos nucifera), ás vezes encerra bicho de coco,
como tivemos occasião de verificar.
Palmeira de grande futuro na Bahia, o licuriseiro (Cocos coronata), é muitíssimo perseguida nas suas sementes, por este caruncho. O licuriseiro entre nós tem vários nomes vulgares. VON
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consagrou o nome — "aricuri" ao Cocos coronata e o nome
de "ariri" ao Cocos schisophylla. (Através da Bahia, traducçao de
PIRAJá DA SILVA. Bahia. 1915). Visto, porém, que o nome de aricuri,
ou ricuri é geralmente applicado á palmeira amazônica Attalea
excelsa, adoptamos para Cocos coronata da Bahia o nome vulgarmente usado pelos indígenas de licuri.
MARTIUS

A COLHEITA DO LICURI E O BICHO DO COCO

As três mil toneladas de coquilho de licuri, annualmente extraidas das caatingas bahianas, são resultado de um enorme esforço sertanejo, resultado de muita boa vontade. As difficuldades
da colheita do licuri são as seguintes:
1.° — O cacho do licuri amadurece de um dia para outro, e as
bagas quasi no mesmo dia cahem ao chão. Não ha um estado intermediário, visivel, de maturação, quando dizem que o fructo está
"inchado" ou está "de vez", esse estado é de pouca duração; o sertanejo desconhece a importância do facto, para colher o cacho em
tempo.
2.°' — A baga cahida ao chão logo é aproveitada pelo bicho do
coco para desova. Os cocos colhidos no chão para se extrahir a
amêndoa, na maior parte, em vez da amêndoa contêm o bicho.
Os que visivelmente estão bons, ás vezes também estão contaminados, contendo o bicho ainda invisível, que, com o tempo, se desenvolve e estraga o coquilho nos saccos. Sabedor disto o sertanejo
evita colher os cocos do chão.
Os animaes domésticos, principalmente os bovinos, e as cabras
apreciam a polpa dos cocos do licuri, e comem as bagas, quando
"de vez" ou inchadas, ainda em cacho ou recém colhidas, livre do
bicho. Os animaes trazem para casa a colheita de cocos apanhados durante o dia, e de noite nas horas de ruminação regorgitam
os cocos já livres da polpa e deixam-nos na vizinhança das habitações. Estes cocos, colhidos do cacho, são livres dos bichos.
Praticamente são aproveitados pelo sertanejo somente os cocos
trazidos pelos animaes, principalmente as cabras.
O resto da immensa producção dos sertões bahianos se perde,
devido aos Bruchideos.
COMO SE DEVEM COLHER OS COCOS DO LICURI, PARA EVITAR O BICHO

Conhecendo a biologia do bicho do coco devemos salientar: O
bicho de coco deposita os ovos somente nas bagas cahidas, ou nos
cocos no chão.
As bagas ainda em cacho, sejam inchadas, de vez, ou maduras, ainda não desprendidas do pedunculo, não contêm ovos do
bicho.
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Para colher racionalmente o licuri, aproveitando cem por
cento da producção, basta colher os cachos quando inchados ou
"de vez", sem esperar o amadurecimento completo, pois neste ultimo estado as bagas cahem facilmente.
Carregados os cachos para os abrigos, deixam-se amadurecer
em grandes caixões, ou em covas, na terra. As bagas maduras desprendem-se. Tiram-se então os pedunculos floraes. A polpa das
bagas agglomeradas logo fermenta e se desaggrega, deixando o
coquilho limpo. Tiram-se então os cocos e lavam-se em água, para
tornar a operação da quebra mais fácil. A polpa poderá ser aproveitada na alimentação de porcos, de cabras ou de outros animaes.
Os caixões ou as covas na terra, onde se guardam os cachos,
devem estar sempre cobertos com saccos ou taboas, para evitar a
penetração dos adultos do bicho do coco que, attrahidos pelo
cheiro, logo virão de longe para depositar os ovos.
Nos depósitos o coquilho deve ser protegido contra o Pachymerus, que procura pôr os ovos mesmo em amêndoas já extrahidas.
O coquilho collocado em bons saccos não será sujeito ao bicho.
Seguindo rigorosamente esta pratica, póde-se augmentar consideravelmente a quantidade do precioso coquilho; reduzir o preço
do custo ao productor, e melhorar o preço da mercadoria, porque
o coquilho não será depreciado pelo industrial ao qual somente interessa a amêndoa perfeita.
O Gênero Pseudopachymerus
Os representantes deste gênero são bastante numerosos. No
"Coleopterorum Catalogus", de W. JUNK, na parte referente a
Bruchideos (por M. Pie, 1913), são enumeradas 47 espécies, sendo
4 dellas africanas e as restantes originárias das Américas Central
e do Sul. Do Brasil foram catalogadas apenas 14 espécies. Nos
últimos annos o numero de representantes desse gênero cresceu,
e varias espécies novas foram descobertas.
Nestas notas citaremos apenas as espécies cuja biologia tivemos opportunidade de estudar, pelo menos superficialmente, ou
cujas plantas hospedeiras são conhecidas na literatura brasileira.
Uma particularidade do gênero Pseudopachymerus é que todos os seus representantes, por nós conhecidos, desenvolvem-se em
sementes de leguminosas, depositando os ovos no campo, superficialmente nas vagens, não se reproduzindo nas sementes armazenadas, não podendo, portanto, tornar-se pragas dos feijões armazenados. Ha uma espécie, porém, P . crotonae FAHR., que, segundo SCHOENHERR, desenvolve-se nas sementes de Croton e de leguminosas. Esta espécie não foi constatada na Bahia.
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Pseudopachymerus brasiliensis Thunb., 1816.
Esta espécie é o genotypo. Originaria, segundo o "Coleopterorum Catalogus", das Américas Central e do Sul. Vários indivíduos entretanto, já foram apanhados na França e Rússia, em sementes importadas. E' a maior espécie do gênero, attingindo 8 mm.
de comprimento, por 5 mm. de largura. E' de côr ruiva, pintada
no dorso com manchas symetricas castanhas e brancas, com a disposição destas caracteristica para a espécie.
Desenvolve-se nas leguminosas trepadeiras do gênero Dioclea,
como Dioclea marginata Benth., Dioclea sp.
A fêmea deposita os ovos nas vagens já formadas e maduras,
prestes a seccar, superficialmente, nas paredes, e geralmente sobre
o caroço. Os ovos são postos em grupos de 10 mais ou menos, formando a ootheca, uma bola protegida externamente por uma substancia cerosa, resistente á chuva. Desta bola partem lateralmente
umas cinco ou mais apophyses que a prendem á vagem e dão ao
conjuncto um aspecto de aranha de cerca de 5 mm. de diâmetro,
bem alta, e que se destaca no fundo verde ou preto da vagem, quando esta está madura, pela coloração pardo-esbranquiçada. Na parte inferior da ootheca, encostado á vagem, ha um tubo: por elle
as larvas, nascidas no envoltório, descem para a vagem, atravessando a parede do carpello e do corpo, e ahi se alojam, cerca de
uma dezena em cada semente, que é volumosa e offerece alimento
sufficiente ao desenvolvimento de todas. Cada larva tem seu compartimento isolado, e, antes de se transformar em nympha, tece
um casulo agglutinado com saliva, que impede o desseccamento
da nympha durante a estação secca, de alta insolação quando o
insecto desenvolve-se em grande numero. O cyclo evolutivo é pelo
menos de 6 mezes (attingindo até 1 a n n o ) . Os adultos são capazes
de permanecer durante muito tempo dentro dos caroços, á espera
da estação apropriada á sua sahida, que é quando a vagem, bem
secca pelo sol, estala e enrola os carpellos, de modo que o insecto,
para sahir, apenas tem que abrir a casca da semente.
E' muito commum no interior da Bahia, nas numerosas Diocleas do sertão.
COSTA LIMA cita essa espécie como hospede das sementes de
Mucuna urens no Rio de Janeiro. Creio porém tratar-se de engano
de observação.
Pseudopachymerus grammicus Gyll., 1833. (Figs. 5, 7a).
Esta espécie tem por pátria o Brasil. E' menor que a precedente, porém muito semelhante na fôrma e no colorido geral, differindo apenas pela ausência de faixas interruptas brancas nos
elytros pela differente distribuição das faixas escuras. O comprimento, contando a cabeça, é de cerca de 5 mm., e a maior largura
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de 3,5 mm. O colorido geral é arruivado, com manchas castanhas
nos elytros. O corpo é bastante pubescente, principalmente nos
elytros.
Desenvolve-se nas vagens da leguminosa Canavalia obtusifolia D C , Canavalia parviflora Benth., e em outras Canavalias espontâneas.
Os ovos são postos externamente, agglomerados numa ootheca,.
formando uma bola gibbosa, protegida externamente por uma
cornea. A bola é presa ás vagens por uma dúzia de tentáculos,,
tendo o conjuncto um aspecto de aranha, ou de estrella, com uns
5 mm. de diâmetro, com os tentáculos. As larvas descem da ootheca
para a vagem por um tubo encostado a esta, geralmente por cima
do caroço. Em cada semente desenvolvem-se vários individuos.
O adulto, para sahir, espera que a vagem estale, por effeito da
secca, e que os carpellos se enrolem.
E' commum nos arredores da Capital, como também no interior do Estado da Bahia.
Pseudopachymerus cavillator Fahr., 1839.
E' espécie brasileira, desenvolvendo-se nas vagens de uma leguminosa trepadeira não identificada. Os ovos são postos externamente nas vagens, e são muito parecidos com os da espécie precedente. O adulto mede 4 mm. de comprimento e 2,5 mm. de largura. E' de côr arruivada escura, com faixa castanha nos elytros,
terminadas dos dois lados com côr branca.
As três espécies precedentes são muito parecidas entre si pela.
conformação dos adultos e principalmente pela forma das oothecas. Em todas as três os ovos são agrupados e as larvas de uma
ootheca se alojam num unico caroço. Este facto poderá se dar sem
prejudicar os insectos, visto que os caroços infestados são sempre
volumosos.
As espécies que se seguem, desenvolvendo-se nas leguminosas
de caroços pequenos, põem ovos isoladamente, pois em cada caroço
pode desenvolver-se um unico individuo. Quando os ovos são
agrupados como em P. multimaculatus Pie, as larvas têm a capacidade de locomover-se dentro da vagem, em procura de caroço desoecupado.
Pseudopachymerus jaspideus Er., 1847. (Fig. 7 b).
E' conhecido do Equador, Peru, e da Bolivia. Na Bahia obtivemo-lo das vagens da leguminosa Calopogonium velutinum Benth.
A fêmea deposita os ovos externamente, um a um, e muito
raramente dois juntos,, encostados um ao outro. O ovo é bastante
volumoso, attingindo 0,56 mm. de comprimento, por 0,32 mm. de
largura; é ovoidal, prolongado na ponta fina por um pedunculo;
a casca se prende á vagem por uma pellicula finíssima e brilhan-
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te; tem côr branca, pardacenta, brilhante, com a superficie lisa.
Os ovos são postos nas vagens ainda verdes, porém, desenvolvidas,
como também nas seccas. Em captiveiro e nos depósitos não se
procria.
O adulto é menor que o P. grammicus, medindo 3,5 mm. de
comprimento, por 3 mm. de largura. E' de côr geral arruivada,
clara, com o dorso do prothorax escuro, e com manchas allongadas escuras e brancas nos elytros.
Pseudopachymerus multimaculatus Pie, 1930. (Fig. 6).
Esta espécie mede 2,5 mm. de comprimento e 2 mm. de largura.
E' de côr esbranquiçada, com os hombros dos elytros e ângulos
externos posteriores pretos. Antennas e os dois pares de patas anteriores, amarellos.
Desenvolve-se em vagens das leguminosas Centrosema virginianum Benth. e Centrosema pubescens Benth.
A fêmea deposita os ovos externamente, nas vagens maduras,
verdes ou seccas, encostados uns nos outros. As larvas, penetrando
na vagem, têm uma certa liberdade de locomoção, escolhendo cada
uma um caroço, pois esse é pequeno para poder alimentar varias
larvas. Não se desenvolve em captiveiro. E' muito commum nos
arredores da Bahia.
A espécie descoberta na Bahia foi recentemente descripta; porém, como nos escreveu o seu autor M. Pie, essa espécie pôde ser
uma variedade de Bruchus ruficornis Chevr. oü B. maculatopygus.
Pseudopachymerus atromaculatus Pie, 1931. (Fig. 7 c).
Espécie nova descoberta na Bahia pelo autor. Desenvolve-se
nas vagens da leguminosa Bauhinia integerrima Mart. Os ovos
são postos externamente na vagem, um por um. São allongados,
ovoidaes, com cerca de 1/2 mm. de comprimento, e com a largura
duas vezes menor; são de côr esbranquiçada.
Os adultos são de côr arruivada, com as manchinhas brancas
esboçadas nos elytros. O caracter mais distinetivo da espécie é a
grande mancha polygonal brilhante escura, em todo o pygidio,
formando um espelho. O adulto tem 4 mm. de comprimento e
2,5 mm. de largura.
f ... "

Pseudopachymerus nigronotatus Pie, 1931.
E' uma espécie descoberta pelo autor no município de Itabuna, Estado da Bahia. Desenvolve-se nas vagens da leguminosa
Bauhinia integerrima Mart. Não conheço os ovos.
Differe da precedente por ser mais escura e gibbosa no prothorax e nos elytros. Atrás do escudo ha uma mancha grande escura; além desta ha outras menores em todo o corpo.
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Pseudopachymerus minor Pie, 1931.
Nova, descoberta pelo autor no municipio de Mucuri, Estado
da Bahia, onde vive nas vagens de uma leguminosa Phaseolinea
não identificada (Centrosema sp.?) E' de côr preta, com manchinhas cinzentas e amarelladas no pronoto e nos elytros. No escudo
e na parte adjacente ao prothorax ha uma mancha branca. Pygidio esbranquiçado, tendo manchas brancas. Mede 2,7 mm. de comprimento por 2 mm. de largura. Não conheço os ovos.
Pseudopachymerus bondari Pie, 1931. (Fig. 8) .
Esta espécie desenvolve-se nas vagens da mesma Phaseolinea
atraz mencionada (Centrosema sp.?), ás vezes junto ao bruchideo
precedente. E' maior do que a precedente e menos preta. A côr
geral é pardo escura, com manchas acinzentadas nos elytros. O
pygidio é amarello. Prothorax gibboso. Deposita os ovos externamente na vagem, um a u m . Os ovos são bem característicos e volumosos, medindo um pouco menos de 1 mm. de comprimento por
um terço de mm. de largura. São brancos, vistos a olho nú. A
fôrma é caracteristica; sobre o ovo, longitudinalmente, ha dois cordões parallelos, formando duas cristas; nas extremidades os cordões são ramificados em numerosos braços, ou palpos, que se fixam pelas extremidades á casca da vagem. Semelhantes braços,
porém em numero menor, partem lateralmente do ovo. O comprimento total do ovo com os cordões é de pouco mais de 2 mm.
Pseudopachymerus cristatus Fahr.
Segundo SCHOENHERR desenvolve-se nas sementes de Bauhinia
«p. Não conhecemos esta espécie na Bahia.
Pseudopachymerus multinotatus Pie, 1931.
Descoberta pelo autor desenvolvendo-se nas vagens de Calopogonium velutinum Benth, na capital da Bahia. Ovos postos internamente nas vagens. Para introduzir os ovos dentro da vagem as
fêmeas possuem um ovipositor. A espécie caracteriza-se pela grande mancha preta no dorso do pronoto, tendo o corpo acinzentado,
com muitas máculas escuras.
Pseudopachymerus Lallemanti Mars. 1876.
Deposita os ovos externamente nas vagens de Acácia farnesiana
Willd. Esta espécie é registrada do velho continente, sendo esta a
primeira constatação que delia se faz na America do Sul. Apanhamos o insecto no Horto Florestal no Rio de Janeiro. Na Bahia não
a encontramos na mesma Acácia.
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Fig. 5. Vagem de Canavalia obtusifolia, com ovos de Pseudopachymerus
grammicus
Gyll. — Flg. 6. Pseudopachymerus
multimaculatus
Pie; a, oothecas sobre vagem de
Centrosema pubescens; b, oothecas augmentadas; c, ovos juxtapostos, depois de tirado
o envolucro. — Fig. 7 a Pseudopachymerus
grammicus Gyll., ootheca; b, Pseudopachymerus juspideus Er., ovo; c. Ps. atromaculatus
Pie, ovo. — Fig. 8. Pseudopachymerus bondari Pie; a, vagem de leguminosa atacada (o ovo; /, furo de sahida do
a d u l t o ) ; b, ovo augmentado. (G. Bondar dei.)
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Pseudopachymerus lineola Chevr.
Mede 5 mm. de comprimento, por 3,3 de largura. A côr é castanho-escura com linha preta interrompida em cada elytro. Antennas em forma de clava. Pygidio brilhante.
Pseudopachymerus pickeli Pie, 1927.
Um pouco menor do que o precedente, de côr amarellado cinzenta. Colligido em Pernambuco.
Pseudopachymerus sp.
Mede 4,5 mm. de comprimento, por 3 mm. de largura. De côr
pardo amarellada. Antennas lamelladas. Nos elytros h a um desenho característico: um triângulo preto, em cada, seguido por uma
mancha branca comprida. Desenvolve-se nas vagens da Bauhinia
integerrima, na Bahia; possuímos também exemplares provenientes
do Districto Federal. Accidentalmente encontra-se também em vagens da Canavalia parviflora Benth.
O Gênero Spermophagus
Este gênero de caruncho das sementes contava 19 espécies
brasileiras, segundo o "Coleopterorum Catalogus", referente aos
Bruchideos, por M. P i a , 1913. Nestes últimos 18 annos, porém, foram descobertas varias novas espécies. Ha neste gênero representantes bastante volumosos, e outros pequenos; ha exploradores das
sementes de leguminosas e ha os que vivem em sementes de outras famílias botânicas, de modo que é um gênero polyphago, e com
costumes variáveis. Umas espécies depositam ovos nas vagens ou
nos fruetos das plantas do campo e outras criam-se exclusivamente
nas sementes livres, desprovidas de carpelos, principalmente em
depósitos.
O antigo gênero Spermophagus, formado por SCHOENHERK, foi
depois sub-dividido em três sub-generos differentes, que se reconhecem pela seguinte chave:
1) Espécies em fôrma de vaso, com estreitamento entre a cabeça e o
thorax: Spermophagus Schoenh. A' esta subdivisão pertence a maioria dos
Spermophagus brasileiros.
2) Espécies que têm a fôrma de Bruchus, sem estreitamento evidente
entre a cabeça e o thorax: Zabrotes subfasciatus Boh. e Z. pectoralis Sharp.
3) Espécies europeas-asiaticas, com a cabeça encolhida no thorax até
olhos: Euspermophagus Zacher. Espécies deste grupo não se encontram no
Brasil.
Spermophagus (Zabrotes) subfasciatus Boh. 1833. (Figs. 9-12).

Esta espécie é a mais nociva aos depósitos de grãos de leguminosas na Bahia, e, provavelmente, em todo o Brasil. Os graves estragos e deteriorações dos feijões no commercio, como nos depo-

a

Flg. 9. Estragos causados por Spermophagus subfasciatus
tinho; b, em feijão ds corda; c, em feijão soja.

Boh.; o, em feijão mula(G. Bondar dei.)

Fig. 46. Bruchus

cearanus

Pie. — Fig. 47. Bruchus
(G. Bondar dei.)

carneo fasciatus

Pie.
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Flg. 10. Spermophagus subfasciatus Boh., mancha esbranquiçada no thorax e elytro
do adulto. — Flg 12. Idem, grão de feijão atacado; a, ovos postos exteriormente; b,
orifício de sabida do adulto. — Fig. 12. Idem, ovo visto ao microscópio. — Flg. 13.
Spermophagus nigromarginatus Mots.; a, ovos postos externamente sobre vagem de
Ca3sia splendida; b, orifício de sahlda do adulto. — Flg. 14. Idem, uma ferida na
vagem, com três ovos. — Fig. 15. Idem, um ovo coberto de túnica de malhas hexagonaes. — Fig. 16. Idem, uma malha da túnica. — Fig. 17. Spermophagus longissimus Plc; o ovos grudados superficialmente sobre caroço de Joa; b, orifício de sahlda
do adulto. — Flg. 18. Idem, ovo visto ao microscópio. — Fig. 19. Idem, uma malha
da túnica do ovo. — Flg. 20. Idem, pontilhação do pronoto. — Flg. 21. Idem, elytro.
— Flg. 22. Idem, extremidade da tibia posterior. — Fig. 23. Spermophagus luteonotatus Plc; o, ovo posto externamente sobre samara de Malplghiacea; », orifício de
sahlda do adulto. (G. Bondar dei.)
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sitos, em três quartos de casos são devidos a esta espécie. O insecto é polyphago, isto é, cria-se em sementes de diversas leguminosas. Eis a lista das sementes em que o insecto se desenvolve,
desde o ovo até o estado adulto, levantada depois de muitas experiências pelo prof. F . ZACHER, Berlim-Dahlem.
Vicia faba, Pisum sativum, P. arvense-punctatum,
P. arvense
vernale, Glycine soja, Phaseolus vulgaris, Ph. multiflorus,
Ph.
mungo, Ph. lunatus, Vigna sinensis, Voandzeia subterrânea, Dolichos sesquipedalis, D. lignosus, D. láblab, Cajanus indicus, Cicer
arietinum.
Além destas espécies botânicas, em que o insecto completa o
cyclo evolutivo, ha outras em que elle desova, e as larvas se formam, porém não se transformam em adultos. São estas as plantas
verificadas pelas experiências de ZACHER:
Bauhinia acuminata, Cesalpinia tinctoria, Cássia grandiflora,
Tamarindus indica, Sophora japonica, Lupinus luteus,
Wistaria
sinensis, Abrus praecatorius, Vicia biennis e varias outras Vicias,
Ervum abessinica, Orobus coccineus, Lens esculenta,
Erythrina
indica, Physostigma venenosum, Dolichos catjang, D. giganteus.
Em outras famílias botânicas o insecto desova nas sementes
de Zea mays, Hordeum sativum, Pirus malus, porém, nestas as larvas não se desenvolvem. Ha, entretanto, outras como Ricinus zanzibariensis, R. sanguineus e Sapindus sp. em que o bicho desova,
e as larvas se desenvolvem, porém, os adultos não se formam.
Sendo uma espécie sul-americana, este Bruchideo é actualmente conhecido também na America Central, África, Europa e
Ásia. Entretanto, como exige temperatura bastante elevada para
a sua prosperidade, o insecto é especialmente nocivo nos climas
tropicaes.
Não obstante a sua generalização e os avultadissimos estragos
causados, este insecto ainda não entrou na literatura agrícola brasileira, e o "Catalogo Systematico dos insectos que vivem nas plantas do Brasil" de COSTA LIMA não o cita.
BOHEMANN deu a esta espécie a seguinte diagnose:
"Curto — ovoidal, preto, pubescente, antennas longas serrilhadas, os
dois articulos basaes ferrugineos, no thorax ha uma grande macula ante
scutelar; o scutello e uma faixa transversal nos elytros densamente branco
pubescentes, joelhos e pés anteriores rufotestaceos. Habitat Brasil".
Esta descripção é baseada na fêmea. O macho era considerado como uma espécie distincta, S. musculus BOHEMANN, que recebeu a seguinte diagnose: "Ovoidal, preto, denso umbrino pubescente, antennas longas, serrilhadas, os dois articulos basaes rufo

Dez. 1936

Bondar: Bruchideos obs. no Brasil

29

testaceos, joelho e pés anteriores ferrugineos". Este Bruchideo é
pequeno, oscillando seu tamanho: para o macho de 1,6 a 2,6 mm.,
em comprimento e para a fêmea de 1,75 a 3 mm.. Foi verificado
que as dimensões dependem da temperatura em que se desenvolve
o insecto. Assim na temperatura de 31° C. o tamanho do macho
varia de 1,6 a 1,7 mm. e o da fêmea de 1,9 a 2,25 mm. e na temperatura de 18° o macho tem de 1,8 a 2,6 mm. e a fêmea de 2,6 a 3 mm.

Fig. 24. Bruchus obsoletus Say, larva e adulto. — Fig. 25. Bruchus phaseoli Gyll.,
elytro. — Fig. 26. Idem, pata posterior. — Fig. 27. Idem, ovos postos na semente
de Dolichos, e orifício de sahida do adulto. — Fig. 28. Idem, ovo augmentado. —
Fig. 29. Idem, grupos de ovos (a)em vagem de Dolichos; b, orifício de sahida do
adulto. —• Fig. 30. Idem, grupo de ovos, com augmento maior. (G. Bondar dei.)

Facilmente se distingue esta espécie das dos outros Bruchideos de nossos celeiros já pela sua configuração, já pelo desenho
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das azas nas fêmeas. O macho tem coloração mais uniforme e cinzenta, antennas longas, e sempre menores do que a fêmea.
A espécie poderia ser confundida apenas com Spermophagus
(Zabrotes) peçtoralis Sharp, de origem mexicana, até agora não
observada no Brasil, e da qual se distingue pelo desenho das azas
na fêmea.
Spermophagus subfasciatus (como também S. peçtoralis) são
especializados em atacar os feijões em depósitos, onde podem produzir varias gerações, até inutilizar os grãos por completo. No
campo não se encontra, ou só mui raramente.
Na Bahia a espécie é especialmente nociva aos feijões no commercio e nos depósitos, atacando todas as espécies e variedades do
feijão dos gêneros Phaseolus e Vigna.
Os ovos são postos superficialmente nas sementes, geralmente
um a um, e presos á casca por meio de uma substancia agglutinante. São esbranquiçados, curtos, ovoides, quasi arredondados,
com o comprimento que varia de 0,46 a 0,60 mm. e a largura de
0,44 a 0,50 mm. Com a temperatura de 28° C. a eclosão da larva se
faz de 3 a 11 dias depois da postura e com a temperatura de 19° C.
leva 48 dias. A minúscula larvazinha atravessa o tegumento e
aloja-se na sementes.
A temperatura optima para o desenvolvimento deste Bruchideo é de perto de 28° C, grau em que uma fêmea, durante a sua
vida, pode depositar algumas dezenas de ovos. Nas experiências
de ZACHER, O máximo obtido era 54, 53, 52 e dahi para menos.
Com a temperatura mais baixa, de 18 a 20° C, o numero de
ovos postos é de uma a duas dúzias por fêmea, sendo o minimum
de 15° C. o limite em que a desova não se faz.
Numerosas experiências de ZACHER permittiram chegar á seguinte conclusão a respeito da influencia da temperatura sobre a
desova: a temperatura minima é de 15 a 17° C, e a máxima é de
38 a 41° C; aproximando-se a estes limites a desova diminue muito. A temperatura optima fica entre 24 e 33° C .
A vida da fêmea adulta é bastante curta e dura de doze a
quarenta e poucos dias. O período da pré-oviposição é de 1 a 2 dias,
o da oviposição cerca de 7 dias, e o periodo de post-oviposição de
0 a 2 dias.
Acontece que as fêmeas não fecundadas depositam também
ovos, porém, estes não evoluem, ou as larvas não vingam; a vida

Dez. 1936

Bondar: Bruchideos obs. no Brasil

31

da fêmea não fecundada é muito mais prolongada. O periodo evolutivo da larva nas condições de temperatura optima é de 20 a 25
dias, sendo 3 a 8 dias para a eclosão e 17 dias para o crescimento
da larva; com a temperatura baixa do inverno o estádio larval pôde
durar até 5 mezes, como acontece na Europa, durante o inverno
quando os ovos postos no verão, dão o adulto na primavera seguinte. No clima da Bahia póde-se contar que o insecto tem por anno
de 6 a 8 gerações; portanto um casal, no fim do anno é capaz de
gerar um numero avultadissimo de individuos, (mais de oito bilhões na sexta geração).
No grão do feijão a larva come tanto os cotyledones, como os
germens, de modo que as sementes contaminadas pelo Bruchideo
na maioria não nascem, ou quando nascem, não têm o desenvolvimento normal devido ao estrago dos cotyledones.
Nos depósitos o insecto pôde realizar varias gerações até consumir todo o conteúdo dos grãos, deixando o feijão completamente
inutilizado, causando estragos totaes. O insecto é muito ágil e
bom voador, porém, não procura abandonar os lotes atacados, escondendo-se os adultos no meio dos grãos até que estes estejam
completamente comidos. Uma semente de feijão pôde criar, conforme seu tamanho, cinco e mais individuos, porém, num grão encontram-se freqüentemente mais de uma dezena de larvas, e varias dezenas de ovos.
Este Bruchideo é o maior obstáculo para a cultura dos feijões
na Bahia, pois destróe as safras nos depósitos, inutilizando o esforço do lavrador, e deixa este freqüentemente sem as sementes
necessárias para nova plantação. Ao commercio dos feijões o insecto causa prejuizos avultadissimos não permittindo guardar o
producto mesmo por prazo de poucos mezes.
Os methodos de expurgo na Bahia são pouco usados na capital
e póde-se dizer são desconhecidos no interior; nestas condições este
insecto constitue um gravíssimo entrave ao progresso da cultura
do feijão, e o Estado annualmente importa de outras regiões productoras quantidades consideráveis deste gênero alimentício, que
entretanto facilmente poderia ser produzido nos campos da Bahia,
não somente para seu consumo mas também para exportação.
Spermophagus nigromarginatus Motsch. 1873. (Figs. 13-16).
Nos catálogos entomologicos é Surinam a pátria indicada para
esta espécie; para nós, entretanto, não ha nenhuma duvida que
este insecto tem uma grande distribuição no continente sul-americano, pelo menos no território bahiano é uma espécie das mais
communs, criando-se no campo em vagens das leguminosas Cesalpineas, e nunca nos feijões em depósitos. O insecto é principalmente commum em vagens de Cássias: Fedegoso, em Cássia splen-
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dida, Cássia occidentalis, mata-pasto (Cássia sericea), Canjoão
(S. João), Cássia bicapsularis, Cássia sp. etc, sendo raras as dessas
espécies de plantas que não tenham nas vagens o S. nigromarginatus.
Os adultos vivem nas flores das leguminosas Cesalpineas, onde
se apanham com muita freqüência.
Os ovos são postos superficialmente na casca das vagens ainda verdes, porém, desenvolvidas. Quando a desova se faz nas vagens em crescimento, estas ficam deformadas, estreitadas nas partes correspondentes aos pontos da desova, o que acontece especialmente nas grandes vagens carnosas do "São João".
Os ovos são grudados um a um, ou em grupos de dois a três,,
em pequenas feridas abertas pelo adulto na superfície da casca,
quando nas vagens verdes; e superficialmente na casa, quando em
vagens maduras. São ovoides, de 1 mm. de comprimento sobre
0,6 mm. de maior largura, de côr amarellado-clara e são presos á
vagem por uma túnica finissima que os encobre e ainda faz lateralmente uma larga margem, dando aspecto de um ovo grande e chato, tendo a túnica cerca de 1,8 mm. de comprimento e 1,5 mm. de
largura. A túnica é subdividida em polygonos hexagonaes, com
a reticulação inteira, o que facilmente distingue estes ovos dos de
S. longissimus, cuja túnica tem as reticulações alveoladas.
A larva é grande, e para o seu desenvolvimento não pôde se
contentar apenas com uma semente de Cássia, principalmente
de fedegoso ou mata-pasto; portanto ella vive fora da semente e
tem movimentos livres na vagem, passando de um caroço a outro.
Quando crescida faz um casulo encostado á parede da vagem, formado de uma substancia fibrosa, agglutinada com a saliva, que
torna as paredes impermeáveis á humanidade e ao desseccamento.
Para sahir o adulto perfura a vagem, fazendo um orifício de 3 mm.
de diâmetro.
O adulto é um Bruchideo volumoso, attingindo 6 mm. de comprimento, sobre 3,5 mm. de largura; é de côr grisea, com o dorso
testaceo, e as margens do dorso tanto no thorax como nos elytros
ennegrecidos. O dorso é coberto com pellos amarellos, distribuídos
em manchas irregulares.
Spermophagus longissimus Pie, 1902. (Figs. 17-22).
Obtivemos esta espécie das sementes de joazeiro, Zizyphus
joazeiro, família das Rhamnaceas, no Estado da Bahia. O insecto
deposita ovos nas sementes de joá, quando estas se acham no chão,
desprovidas de polpa. Os ovos são grudados externamente; são de
côr amarello clara, ovoides, com 0,8 mm. de comprimento, encobertos por uma túnica de malhas hexagonaes, com as reticulações
alveoladas como mostra a figura, distinguindo-se por este caracter
dos da espécie precedente.
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Pig. 3 1 . Bruchus quadrimaculatus
P . — Fig. 32. Bruchus semiflabellatus
Pie, fêmea
e antenna do macho. — Fig. 33. Bruchus chinensis L. — Flg. 34. Bruchus
armitagei Pie. — Flg. 35. Idem, ovos presos nos pêlos da vagem de andú, e orifício de
sahida do adulto. — Flg. 36. Idem, ovo visto ao microscópio. — Fig. 37. Vagem
de uma Cajaninea selvagem. — Fig. 38. Bruchus lateapicalis Pie, ovo. — Fig. 39.
Idem, elytro do adulto. — Fig. 40. Bruchus subdiversicolor Pie, elytro. — Pig. 4 1 .
Idem, ovo. — Fig. 42. Idem, ovos postos externamente na vagem de Cássia s p . —
Pig. 43. Bruchus cearanus Pie; o, ovos postos externamente na casca da vagem; / ,
furo de sahida do adulto. — Fig. 44. Idem, ovo, na semente. — Flg. 45. Idem, ovo
augmentado. (G. Bondar dei.)
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O adulto é um tanto parecido com a espécie precedente, porém é mais esguio e uniformemente colorido em côr grisalha, os
elytros arruivados, pellos distribuidos uniformemente, de côr grisalho-fulva. Comprimento 6 mm., largura 2,5 mm.
O adulto pode procriar-se em depósitos. No laboratório conseguimos obter varias gerações, sempre nas sementes de joazeiro.
Spermophagus luteonotatus Pie, 1902. (Fig. 23) .
Desenvolve-se nas samaras de uma Malpighiacea, trepadora
lenhosa. Os ovos são grudados externamente á fructa e presos por
uma túnica reticulada de malhas hexagonaes, parecidas com as
de S. nigromarginatus.
São de côr amarellada, chatos, ovoides,
attingindo 0,8 a 1 mm. de comprimento e com a túnica cerca de
1,5 mm.. A larva desenvolve-se e o adulto sáe do frueto quando
ainda na planta. No laboratório, conseguimos criar a segunda geração nas sementes, o que mostra que o insecto pôde procriar-se
também, em depósitos.
O adulto é um Bruchideo grande, de tamanho e de conformação das duas espécies precedentes, attingindo 6 mm. de comprimento, sobre 3,5 mm. de largura. E' de côr grisalho-amarellada, com
três riscos longitudinaes ruivos-vivos em cada elytro, interruptos
pelos pontos pretos, que se acham espalhados em toda a superfície dos elytros, bem assim no prothorax, que possue também manchas irregulares ruivas.
Spermophagus centralis Sharp, 1885.
O "Catalogo de Insectos que vivem nas plantas do Brasil", por
cita esta espécie, como hospede das sementes de páo
jangada em Pernambuco. Não tivemos oceasião de conhecer este
insecto.
,
Spermophagus Hoffmannseggi Gyll., 1833.
Esta espécie, segundo o mesmo catalogo de COSTA LIMA criase em capulhos do algodoeiro no Ceará. Não tivemos opportunidade de observa-la.
COSTA LIMA,

Spermophagus sp.
Mede 6 mm. de comprimento sobre 3,5 mm. de largura; preto,
pronoto, e elytros na parte anterior ruivos. No pygidio ha uma
grande mancha elliptica preta carregada aveludada. Desenvolve-se
em sementes de uma arvore conhecida com o nome de "baba de
boi".
Gênero Bruchus
Neste gênero, conforme o "Coleopterorum Catalogus, Bruchidae" por Pie, publicado em 1913, entraram 42 espécies sul-americanas e cosmopolitas que se encontram no Brasil. Desde a data
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dessa publicação foram descriptas cerca de duas dezenas de espécies novas, muitas dellas colligidas pelo autor deste trabalho, não
ha duvida que investigando systematicamente as nossas leguminosas e sementes de outras plantas, será fácil encontrar mais algumas dezenas de espécies, que poderão ter interesse especulativo
para a sciencia pura,, para o conhecimento da nossa fauna, ou
interesse econômico, como pragas das sementes.
Nas espécies de grande importância econômica, como pragas
dos celleiros, não creio que haja muita coisa para descobrir. Investigando por varias vezes os feijões alimenticios no Estado da Bahia sempre constatamos que o caruncho mais nocivo aos depósitos
e commercio de feijões, ao qual cabem três quartas partes dos estragos é Spermophagus subfasciatus. Vem depois Bruchus obsoletus no feijão commum, Bruchus quadrimaculatus no feijão fradinho, Bruchus armitagei no andú, Bruchus phaseoli em Dolichos.
Descobrimos apenas uma espécie nova nociva ao feijão fradinho ou cow-pea nos depósitos, em associarão com o Bruchus quadrimaculatus:
o Bruchus semiflabellatus
Pie, cuja descripção
adiante reproduziremos.
As espécies como Bruchus pisorum, Bruchus rufimanus, Bruchus chinensis, foram interceptadas no Brasil por varias vezes, nos
feijões importados do estrangeiro, não se achando ainda propagadas no Brasil, pelo menos nunca observamo-las na Bahia e é
mister tomar todas as medidas para impedir o seu ingresso nos
nossos campos. Esperamos que as medidas que o Governo tomou
com ampliação dos Serviços da Vigilância Sanitária Vegetal darão
seu resultado neste particular.
BRUCHUS E M LEGUMINOSAS ALIMENTÍCIAS

Bruchus obsoletus (obtectus) Say, 1831. (Fig. 24).
A espécie é americana, mas actualmente acha-se propagada
em todas as partes do mundo. No Brasil é uma espécie das mais
communs e nocivas aos feijões no campo e principalmente nos
depósitos.
O insecto mede de 2,5 a 3,5 mm. de comprimento. E' de côr
pardo acinzentada, os elytros ligeiramente pintados com estrias
longitudinaes interruptas, cinzentas e escuras. Coxas posteriores,
abdômen e pigidio freqüentemente um tanto avermelhados.
O insecto ataca feijões no campo. A fêmea introduz os ovos
dentro da vagem, deixando-os soltos em grupos.de uma a varias
dezenas, de modo que numa vagem podem-se encontrar varias dezenas de larvas. A fêmea deposita cerca de 60 ovos por dia, sendo
a postura total de mais de 200 ovos durante a vida do insecto.
O ovo requer 5 dias para a eclosão no tempo de calor, e até
20 dias no tempo de frio. A larva completa o seu desenvolvimento
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de 11 a 42 dias, conforme o tempo; o estado nymphal exige de 5 a
18 dias, de modo que o cyclo evolutivo do insecto se completa de 21
a 80 dias, conforme a temperatura. O adulto vive cerca de dois
mezes.
O feijão do campo vem aos depósitos geralmente infeccionado
por este Bruchideo, sem ter externamente signal algum, pois as
larvas se introduzem dentro dos grãos por furinhos pouco perceptíveis. Nos depósitos o insecto se multiplica com muita facilidade.
As fêmeas deixam os ovos soltos entre os grãos do feijão e as larvazinhas, ao nascer penetram nos caroços.
Este Bruchideo, é um inimigo dos feijões nos depósitos e no
commercio, causando grandes prejuizos, principalmente no Norte
do Brasil, onde o expurgo dos cereaes é uma pratica pouco usada.
Além do feijão commum, cria-se em grande quantidade em
feijão de corda (Vigna catjang) e outros feijões.
Bruchus phaseoli Gyll. 1833. (Figs. 25-30).
A pátria provavelmente é o Brasil, porém já foi observado na
Europa.
Ovo, de 0,6 mm. de comprimento; branco opaco, encoberto por
uma túnica transparente, granulada. A configuração é ovoide, saliente . Os ovos são collocados um por um na superfície das sementes, ou em grupos, externamente, nas vagens.
Adulto, 4 mm. de comprimento; de côr geral acinzentada;
olhos pretos, antennas amarellas, com 3 e 4 segmentos do meio
mais escuros. O pronoto com duas linhas longitudinaes perto da
linha mediana mais escura, e dois pontos brancos atrás dellas, no
bordo exterior. O escudo branco. Os elytros com 9 estrias, formando 9 faixas largas, bem nítidas; dellas a 2, 4, 6 e 8 no ápice;
a quarta tem o terço mediano escuro; a sexta e a oitava escuras
nos três quartos anteriores, com uma pequena interrupção branca. As tíbias posteriores carenadas, terminando cada carena em
uma forte espinha na extremidade.
Cria-se em sementes de mangalô Dolichos lab-lab, e outros do
mesmo gênero. Não se cria no gênero Phaseolus. Quando ataca
as vagens inteiras, os ovos são postos superficialmente em grupos
de uma dezena e mais. Os adultos, sahindo furam a casca da semente e a parede da vagem. Nas sementes os ovos são postos geralmente isolados. E' uma seria praga dos "mangalôs", principalmente no campo,
Bruchus quadrimaculatus Fabr. 1792. (Fig. 31).
Originaria da America tropical. E' a maior praga dos feijões
do gênero Vigna, do feijão fradinho, cowpea, feijão de corda. Os
outros feijões e ervilhas as vezes também são atacados.
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Ataca o feijão fradinho no campo, depositando os ovos por
cima das vagens. Os estragos, porém são maiores nos depósitos, em
"feijão fradinho" secco. Os ovos são grudados e a presença de
pontinhos brancos nas sementes indica que a partida se acha infeccionada. Os adultos vivem cerca de 15 dias. Durante esse periodo a fêmea deposita cerca de 80 ovos; entretanto observam-se
casos em que a postura pode attingir 196 ovos por uma fêmea. E
nos primeiros dias que se faz a maior postura, diminuindo gradativamente até 12 dias, sobrevindo a morte do adulto depois da desova. A eclosão dos ovos se faz após 4 a 6 dias, no tempo quente
e no tempo mais frio requer até mais de um mez. A larva completa o desenvolvimento em tempo quente em 9-10 dias, e no inverno pôde levar até vários mezes. No verão em media são necessários de 17 a 22 dias, e o desenvolvimento completo no tempo de
calor exige de 30 a 48 dias.
O adulto mede de 2,5 a 3 mm. de comprimento, é escuro, antennas filiformes; antennas e patas ruivas. No prothorax ha uma
mancha branca, composta de duas manchinhas na frente do escudo. Nos elytros ha um desenho característico ruivo em forma
de X. As vezes o desenho interrompe-se no meio e forma 4 máculas
ruivas deseguaes.
Na Bahia é a maior praga do "feijão fradinho", nos depósitos.
Bruchus semiflabellatus Pie, 1931. (Fig. 32).
Descoberto pelo. autor, criado em sementes de "feijão fradinho", "Vigna sinensis". Relativamente raro. Pelo aspecto se aproxima a Bruchus chinensis, faltam-lhe porém duas máculas brancas no pronoto. Os machos possuem antennas flabelladas, e as fêmeas antennas filiformes. Antennas escuras, com dois segmentos
basaes ruivos.
Bruchus chinensis L., 1758. (Fig. 33).
Originário da China e da índia. Actualmente distribuído em
todas as regiões tropicaes. Ataca os feijões do gênero Vigna, feijão "fradinho", "cowpea" etc, bem como as lentilhas, tremoços,
andú (Cajanus indicus) etc.. O insecto completa o desenvolvimento em 21 dias (ovo 4 dias, larva 13 dias, pupa 4 dias). A fêmea
prende seus ovos na superfície das sementes das leguminosas. Num
mesmo lote de feijão secco pode procriar-se indefinidamente, até
transforma-lo em pó. Os adultos vivem, no nosso clima, 4 — 6 dias
em tempo quente, e mais de um mez em tempo frio. Medem 2,5 mm.
de comprimento, distinguindo facilmente de outras espécies pelos
dois tuberculos brancos, parallelos, no bordo posterior do pronoto.
Os machos tem as antennas flabelladas e as das fêmeas são filiformes. Na Bahia criamos o insecto em "feijão fradinho" e em
lentilhas.
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Bruchus pisorum L., 1758.
Espécie cosmopolita já disseminada por toda a America. Nos
Estados do Norte do Brasil o insecto não se encontra, pois não ha
cultura de ervilha (Pisum sativum), nas vagens da qual o insecto
se desenvolve, continuando depois a procriar-se nos depósitos.
O adulto mede 5 mm. de comprimento. De côr escura, patas
dianteiras e a base das antennas — ruivas. Existe uma mancha
branca na base do pronoto e duas obliquas nos elytros. No pygidio ha uma mancha branca em forma de cruz.
Bruchus rufimanus Boh., 1833.
Espécie cosmopolita. Desenvolve-se nas vagens de favas Vicia
faba, como também em ervilhas Pisum sativum.
O adulto é parecido com B. pisorum, quasi do mesmo tamanho; a base das antennas e as patas dianteiras são ruivas. Não
possue mancha branca no pygidio e tem o thorax mais estreito.
Na Bahia não observamos esta espécie.
Bruchus armitagei Pie. (Figs. 34-37).
Espécie brasileira. Desenvolve-se em leguminosas do gênero
Cajanus. Freqüente em Cajanus indicus (andú ou guandu) e em
Cajanineas espontâneas. O adulto deposita os ovos externamente
nas vagens um por um ou em grupos. Os ovos são presos aos pellos
da vagem por meio de ganchos especiaes. Observado ao microscópio o ovo mostra a membrana reticulada em polygonos.
O adulto mede de 2,5 mm. de comprimento; é de côr amarellada-cinzenta, o desenho dos elytros é um tanto parecido com B.
obsoletus, do qual differe pelo tamanho as vezes menor; é de côr
amarellada; patas e abdômen não avermelhados.
BRUCHUS E M LEGUMINOSAS NÃO ALIMENTÍCIAS

Bruchus lateapicalis Pie, 1927. (Figs. 38-39).
Espécie brasileira, descoberta pelo autor. Desenvolve-se nas
vagens de Cássia splendida, C. bicapsularis e talvez em outras
Cássias.
A fêmea deposita os ovos, um por um, externamente na vagem,
grudando-os por meio de apophyses, duas compridas ramificadas
em cada extremidade, e cerca de uma dúzia menores de cada lado.
Os ovos e as apophyses são brancos, brilhantes, cobertos de alveolos arredondados, como mostra a figura.
A espécie foi descripta no "Melanges exotiques entomologiques", 50° fasciculo, por M. Pie. E' oblonga, ruiva, em parte amarellada, parte posterior dos elytros preta, no meio uma macula transversal escura, glabra. Comprimento de 3,5 a 4 mm.
Provavelmente vizinha a B. fuscosparsus Mots.
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Bruchus subdiversicolor Pie. (Figs. 40-42).
Espécie próxima a B. lateapicalis. Desenvolve-se em Cesalpineas arbustivas do gênero Cássia. Deposita os ovos externamente
na vagem verde. Os ovos são parecidos com os da espécie precedente. O adulto differe do precedente pelo desenho nos elytros: estes são uniformemente ruivos ou escuros na metade posterior, atravessados no meio por uma faixa transversal fusca, uma outra menos pronunciada perto do ápice, que geralmente se subdivide em
3 pontas brancas.
Bruchus alticola Sharp, 1885.
Conhecido de Guatemala. Escuro, com hombros vermelhos.
Ângulos posteriores do pronoto e uma faixa sutural nos elytros esbranquiçados. Comprimento 3,5 mm. Na Bahia desenvolve-se em
vagens de Cesalpinaceas do gênero Cássia (fedegoso e outras).
Bruchus vittatithorax Pie, 1930.
Descoberto pelo autor. Cria-se em vagens de "calumbi" ou
"unha de gato", Acácia sp. nas caatingas da Bahia, depositando
os ovos nas vagens, no campo. E' preto, com quatro máculas nos.
elytros, bordos do prothorax e coxas posteriores vermelhos.
Bruchus cearanus Pie, 1930. (Figs. 43-46).
Cria-se em "calumbi" ou "unha de gato", Acácia sp. em
S. Ignez, caatinga da Bahia. Deposita os ovos externamente n a
vagem, ou superficialmente nos caroços quando a vagem se acha
aberta. O ovo é aredondado-ovoidal, branco.
O adulto oblongo, sub-ovoidal, preto, griseo pubescente, membros, abdômen e pygidio avermelhados, elytros amarellados, mancha dos lados e a sutura pretos. Mede 2,5 mm. de comprimento.
Primeiramente foi descoberto no Ceará, de onde foi tirado o nome
da espécie.
Bruchus carneofasciatus Pie, 1927. (Figs. 47-49).
Apanhado numa Mimosacea em S. Ignez, zona de caatinga
da Bahia. Deposita os ovos externamente na vagem, geralmente
em duas linhas acompanhando o bordo da vagem. O ovo é branco
amarellado, comprido, um pouco mais de meio millimetro de comprimento, e a largura três vezes menor.
O adulto é preto, antennas e quatro patas dianteiras testaceas,
posteriores mais arruivadas. No pronoto no bordo posterior e na
metade dianteira dos elytros duas faixas transversaes griseo-esbranquiçadas.
Bruchus gregorioi Pie, 1931.
Cria-se nas vagens de barbatimão Stryphnodendron
mão, leguminosa recebida do Dr. F . ROCHA do Ceará.

barbati-
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O adulto mede 4 mm. de comprimento. E' de côr ruiva, notando-se no pronoto manchas mais claras. Elytros estriados com
manchas amarellas, ruivas e esbranquiçadas.
Bruchus friburgoensis Pie. (Figs. 50-51) .
Cria-se numa Cesalpinacea, conhecida na caatinga da Bahia
como flor de S. João, Cássia sp., depositando ovos superficialmente
em vagens verdes. Os ovos são caracteristicos; medem 1,7 mm. de
comprimento, brancos, reluzentes, compridos, com duas cristas
longitudinaes elevadas no dorso. As apophyses nas extremidades
e lateralmente, prendem os ovos á vagem.
O adulto é no lado dorsal preto, uniforme, e no lado ventral
cinzento esbranquiçado, antennas e patas ruivas. E' grande, tendo 5 mm. de comprimento.
Bruchus bisbimaculatus Pie, 1930, var immaculatus.
Cria-se em "unha de gato" ou "calumbi", Acácia sp. Os ovos
são postos no campo, em vagens verdes.
O adulto é preto uniforme, base das antennas e patas anteriores ruivas. Comprimento 3 a 3,2 mm.
Bruchus semiconjuetus Pie. (Figs. 52-54).
Esta espécie é considerada pelo seu autor como variedade de
Bruchus armitagei. Notamos, porém, uma grande differença entre
as duas espécies, tanto no colorido do adulto como no modo da
desova e aspecto dos ovos. O adulto possue um ovipositor, e introduz os ovos dentro das vagens de Calopogonium velutinum. Os ovos
são postos em grupos por cima dos caroços; têm forma rhomboidal,
providos de um filamento. O adulto é de côr aruivado-cinzenta,
com manchas escuras nos elytros que o destinguem do B. armitagei.
Bruchus bondari Pie, 1929.
Desenvolve-se nas vagens de Cesalpineas, conhecida como
"fedegoso", e em Cássia splendida, Bahia.
O adulto mede 2,6 mm. de comprimento. Preto uniforme; antennas e patas ruivas. Na sutura dos elytros e no pygidio ha uma
mancha allongada clara, formada por pellos esbranquiçados.
Bruchus bicoloripes Pie, 1929.
Desenvolve-se em vagens de Cássia stenocarpa, Bahia.
O adulto parecido com o precedente, preto uniforme, falta-lhe
mancha grisea no dorso. As quatro patas dianteiras avermelhadas, o ultimo par preto com tibias amarelladas. Os ovos postos externamente; são allongados presos á vagem por meio de apophyses.
Bruchus bahianus Pie, 1929.
Cria-se nas vagens de Mimosea, S. Luiz, Bahia, junto com B.
carneofasciatus.
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Flg. 48. Bruchus cearanus Pie, ovos postos externamente na vagem. — Fig. 49.
Idem, ovo augmentado. — Fig. 50. Bruchus friburgoensis Pie, ovo augmentado. —
Fig. 61. Idem, ovos postos na vagem de Cássia sp. — Fig. 52. Bruchus
semiconjunetus Pie, elytro. — Fig. 53. Idem, grupos de ovos nas sementes da vagem aberta
de Calopogonium. — Fig. 54. Idem, ovo augmentado. — Flg. 55. Bruchus
clitellarius F., ovos incrustados n a vagem de Pithecolobium s p . — Fig. 56. Idem, dois ovos
vistos ao microscópio, incrustados na vagem. — Fig. 57. Bruchus
subimmaculatus
Pie, ovo augmentado. — Fig. 58. Idem, ovos postos externamente na vagem. — Fig. 59.
Bruchus crucifer n . s p . , ovos (o) postos externamente na vagem de Cássia s p . ; /,
íuros de sahida do adulto. — Fig. 60. Idem, ovo augmentado. — Fig. 6 1 . Idem,
adulto. (G. Bondar dei.)
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O adulto mede 2 mm. de comprimento de côr amarella uniforme .
Bruchus lojaensis Pie, 1929.
Cria-se na mesma Mimosea.
Preto, antennas e as 4 patas dianteiras ruivas, as posteriores
mais escuras. Ângulos posteriores do pronoto esbranquiçados; nos
elytros ha uma faixa sutural e outra transversal no meio dos elytros brancos, formando uma cruz. Mede 2 mm. de comprimento.
Bruchus subroseus Mots., 1874.
Numa leguminosa Cajaninea não identificada, em Miguel
Calmon.
Cria-se nas vagens, no campo.
O adulto é amarello claro, uniforme, com umas pontinhas
mais escuras nos elytros.
Bruchus subimmaculatus Pie. (Figs. 57-58).
Cria-se no Ceará, em Mimosa espécie, um espinheiro branco,
recebido do Dr. F . DIAS DA ROCHA.
Ovos postos isolados externamente na vagem, allongados,
lisos.
O adulto mede 3 mm. de comprimento, de côr uniformemente
fusca, elytros com leves estrias coloridas.
Bruchus clitellarius Fabr., 1839. (Figs. 55-56).
Ceará; recebido do Dr. DIAS DA ROCHA. Cria-se em sementes de
Pithecolobium sp. Ovos postos em grupos, incrustados dentro do
tecido da vagem.
Bruchus dominicanus Jekel, 1855.
Cria-se, conforme o Dr. DIAS DA ROCHA, no Ceará em Mimosa
farnesiana.
Bruchus crucifer n. sp. (Figs. 59-61).
Comprimento 3,5 mm. largura 2 mm.; a côr geral griseo araarellada; antennas e patas ruivas. Pronoto e elytros cobertos de
pellos amarello grisalhos. Nos elytros destinguem-se 4 manchas
pretas pequenas: uma em cada hombro e uma lateralmente no
meio do elytro; na sutura dos elytros ha uma mancha preta maior
em forma de cruz, que caracterisa a espécie. Na parte mediana
dos elytros, mais perto da sutura, ha duas listas brancas prolongadas .
Cria-se em vagem de Cássia sp., espécie arbórea, municipio de
Bomfim, Bahia, depositando ovos externamente.
Ovo allongado cylindrico, coberto de malhas arredondadas,
preso á vagem com 4 apophyses irregulares que sahem das extremidades dos ovos.
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Descripto sobre dois exemplares.
Typo na collecção do autor, cotypo na collecção de Pie, com
numero do autor 1.350.
BRUCHIDEOS E M SEMENTES DE OUTRAS FAMÍLIAS BOTÂNICAS

Bruchus coryphae Oliv., 1795.
Cria-se em sementes de convolvulaceas, do gênero Ipomaea.
Commum na Bahia.
Bruchus atronotatus Pie.
Cria-se em sementes de aroeira. Rio.
Bruchus subannulatus Pie.
Cria-se em sementes de Tiliaceas Triumpheta bogotensis, conhecida na Bahia como carrapicho.
A LUCTA CONTRA OS CARUNCHOS DOS FEIJÕES

Da lista dos Bruchideos brasileiros acima enumerados, aliás
mui incompleta, póde-se reparar que a maioria delles têm suas
plantas predilectas, das quaes não sahem, limitando-se cada espécie a explorar uma espécie ou, ao máximo, um gênero botânico.
As espécies que vivem em plantas espontâneas, geralmente não
se procriam nos depósitos.
Da longa lista de nossos Bruchideos destacamos poucas espécies nocivas aos feijões nos depósitos, com preferencia a esta ou
aquella espécie de feijão. O mais freqüente e nocivo é o Spermophagus subfasciatus que ataca praticamente todos os feijões. Vem
depois Bruchus absoletus que se cria em vários feijões. Bruchus
phaseoli que se cria somente em "mangalôs", do gênero Dolichos,
Bruchus quadrimaculatus e B. samiflabellatus em gênero Vigna.
Bruchus chinensis, B. pisorum ainda não se acham generalizados.
Bruchus armitagei até agora observamos somente em Cajanus,
"andú".
Praticamente, nos depósitos de feijões a lueta deve visar duas
espécies — Spermophagus subfasciatus e Bruchus obsoletus; aliás
para outras espécies os meios de defeza são os mesmos.
Por emquanto, no campo, é difficil ou impossivel preservar os
feijões contra a infecção pelos Bruchideos. Deve-se suppor, sempre, que o feijão do campo entra em depósitos já com germens de
carunchos. Para os não deixar desenvolver e, multiplicando-se
inutilizar toda a partida de feijão é necessário o expurgo, por meios
que não affectem as propriedades alimenticias e o poder germinativo, quando o feijão se destina para sementes.
Das medidas preventivas preciso notar, que a vizinhança de
feijão infectado pelos carunchos poderá ser desastrosa para novas
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partidas, em depósitos, pois o caruncho passa da partida estragada
para a nova. Portanto, antes de depositar feijão novo, é preciso
limpar todos os restos de feijão de partidas anteriores.
O feijão suspeito de carunchos ou atacado, deve ser expurgado.
O meio mais fácil é o bisulphureto de carbono, que se usa num
ambiente fechado na dose de 150 a 300 grammas para um metro
cúbico de volume a expurgar.
Colloca-se o liquido na parte superior do feijão, num recipiente
largo. Os vapores pesados do bisulphureto penetram os saccos ou
feijão a granel e matam os carunchos, sendo sufficiente, deixar-se
a câmara fechada 24 a 48 horas.
O bisulphureto de carbono é altamente inflammavel, portanto
o operador não deve fumar ou usar fogo no local do expurgo.
Existem outros processos de expurgo, pelo ar quente, pelo gaz
cyanhydrico, pelo tetrachlorureto de carbono etc.. Não entraremos
em detalhes que fogem á natureza deste trabalho, podendo os interessados pedir instrucções aos departamentos agricolas competentes.
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NOVAS ESPÉCIES DO RIO DOCE
por
J . G . KUHLMANN

ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia hypoglauca Kuhlmann, n . sp. (Tab. I ) .
Planta volubilis; rami glabri, sulcati, stipula 3,5 4 cm. longa et 2 cm.
lata, membranacea, pruinosa, glabra, reniformis, amplexicaulis; folia longiuscule, 3 — 8 cm. Ig. petiolata, lamina late ovata vel ovato-triangularis ad apicem acutiuscula ad basin late truncata et breviter in petiolum
attenuata, quinquenervia, supra in sicco, olivacea, subtus glauco-pruinosa
et prominente laxo-reticulata 7 — 15 cm. longa et 7,5 — 15 cm. lata; pedunculos solitarius, axilaris, longissimus, 16 — 17 cm. longus, glaberrimus,.
dependens; ovarium longiusculum 5,5 cm. longum, recurvatum, longitudinaliter sulcatum, pruinosum; perianthium bruneo-lacteo-maculatum,
magnum, tubo basi inflato supra médio refracto et infudibuliforme dilatato, ad basin juxta ovarium abrupte truncato et ibi pelucido-membranaceo, totum 17 cm. longo, ad basin 3,5 cm. lato ad collum 2 cm. lato
ad oram 3,5 cm. lato et ibim marginibus ciliato, columna genitalia 2,5 cm.
alta, glabra; labium rotundatum faucem aequante apicem in caudam longissimo-filamentosam transiens, filamento spiraliter convoluto. Fructus
non vide.
Legit J. G. Kuhlmann, 238, in sylvis humidis ad marginibus Rio Doce,
ad locum Três Ilhas, Civ. Espirito Santo. (Herb. Jard. Bot. Rio, 28.904)
Culta.

Esta nova espécie se approxima da
Hoehne, mas delia differe pelo tamanho,
culo, do ovario e especialmente pela forma
além da forma typica da folha. E' planta

Aristolochia
paulistana
muito maior, do pedune tamanho do periantho,.
de effeito decorativo.

BURSERACEAE
Trattinichia ferruginea K u h l m . n. sp. (Tab I I ) .
Arbor magna, ramis crassiusculis rigidis, novellis dense ferrugineopilosis; folia, incluso petiolo, 13-30 cm. longa; petiolo commune basi
5 - 6 mm. crasso, supra applanato et anguste marginato, subtus teres, novellis densi rufo-ferrugineo-vilosis, 13,35 cm longa; rachis petioluli et dorso'
foliolorum dense ferrugineo-pilosis, foliolis supra glabris, asperrimis subsesis 6-8 jugis 4,5-13 cm. longis et 2,5-4,5 cm. latis, basi obtusissimis paulo
inaequalibus, ad apicem sensin in apiculam attenuatis. Inflorescentia paniArch. I n s t . Biol. Veget.
Rio de Janeiro
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culata (jam fructificata) densa, ramis, pedunculis et pedicellis, glabriusculis; epidermis ferruginea, in lâminas transversalibus solubilis; fios pedicellatis, pedicello 4 - 5 mm. longo, cálice brevissime denticulato-crenato,
corolla subampulacea, extus sericea 5 - 6 mm. longa et 2,5 - 3 mm. lata,
ovarium glabrum, disco glabro. Fructus pedicellatus, conicus, utrinque, ad
apicem magis evidenter attenuatus 1,5 cm. latus et 10 - 12 mm. longus biloculatus. Endocarpium osseum, extus rugoso-costatum.
Habitat in silvis primariis ad locum Repreza, proximum ad urbem Viçosa
civ. Minas Geraes. Legit. J. G. Kuhlmann (n.° 2.283 E. S. A. V.)
16-XI-1935 (Herb. Jard. Bot. Rio, n.° 28.905) "Almacega" nominata.

Esta nova espécie representa uma das grandes arvores ainda
restantes em pequenas reservas de matta protectora.
A nova espécie, como está patente, pertence ao gênero Trattinichia que é encontrado pela primeira vez na zona sul do Paiz, no
emtanto na região amazônica brasileira elle é representado por
duas espécies, das quaes differe, a nossa, pelo revestimento typico
que a caracteriza.
EUPHORBIACEAE
Glycydendron espiritosantense Kuhmann n. sp. (Tab. III).
Arbor dioica, mediana vel submagna, 10- 15 mt. alt.; rami glabri grisei,
3,5 - 6 cm. crassi cicatricibus folium delapsi notate, longitudinaliter stirati,
leticellosi, novellis pilosis, stipulis, minimus valde caducis. Folia alterna,
petiolo 3 - 6 cm. longo, supra sulcato, ápice tumido et fere semper, transverse
rimoso, novellis ad basin brevissime sericeis; lamina oblongo-lanceolata
7-15 cm. longa et 4 - 5 cm. lata, base eglandulosa trinervia, glaberrima,
basi et ad apicem attenuata, apiclum obtusiusculum, utrinque olivacea et
laxe reticulata, papyracea, integerrima. Inflorescentia feminea axilaris probaliter racemosa (flores non vide). Drupa glabra oblongo-elliptica, utrinque
breviter attenuata 3 - 4 cm. longa et 2,5-3 cm. lata; endocarpio 1-seminato, ósseo, extus rugoso-reticulato, depresso, utrinque breviter attenuato,
3 - 3,5 cm. longo et 1,5 -1,6 cm. lato; semina compressiuscula, oblonga 3 cm.
longa e 12 mm. lata et 5 mm. crassa; raphe linearis.
Differt ab Glyc. amazonicum Ducke, lamina foliorum ovato-lanceolata
magis laxo-reticulata et glandulis basilaribus nullis; fructus minus longius
stipitatus majoribus et magis depressus, etc.
Habitat in sylvis primariis, circa Goytacazes, marginibus Rio Doce, civ.
Espirito Santo, leg. J. G. Kuhlmann, n.° 125 (Herb. Jard. Bot. Rio,
n.° 28.900) .

Esta nova espécie fica perto do G. amazonicum mas differe
pelos caracteres já apontados.
Com a nova descoberta fica o gênero Glycydendron elevado a
duas espécies.

SAPOTACEAE
Lucuma butyrocarpa Kuhlmann n. sp. (Tab. IV).
Arbor magna; cortex rubecens, in vivo ad oleum amigdalarum amarum
redolens; ramis cinerascentibus, 5 - 7 mm. diametri, novellis brevissimi et
dense ferrugineis, appresso-pilosis, longitudinaliter sulcato-rugosis; petiolo
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2,5-3,5 cm. longo et 1,5-2 mm. lato, supra aplanato vel angustissime sulcato, novellis brevissime adpresso-pilosis, vel glabrescentibus; lamina
oblongo-elliptica, 12-28 cm. longa et 3-10 cm. lata, basi leniter angustorotundata et abrupte in petiolum contracta, ad apicem rotundato-acutiuscula, evoluta utrinque glaberrima, subcoriacea, supra nitida et minutissime
prominulo-reticulata, subtus lúcida et tenuissime venulosa, nervis utrinque
8 - 11, subtus prominentes; nervo mediano supra immerso subtus prominens.
Pios fasciculatis, pentameris, sessilibus, sepalis inaequalibus valde imbricatis, late ellipticis extus dense sericeis 5 - 6 mm. longis; corolla fere cylindrica 6 - 7 mm. longa, extus glabra 2 - 3 mm. lata; segmentis oval-oblongis
obtusissimis; stamina in médio tubu insertis, antheris extrorsis ovalibus
ad basin cordatis, staminodia staminae aequalia; ovario dense sericeo,
5-loculare; stilo calicem longe exerto, glabro; stigmata truncatum. Fructus
4 - 5 cm. longus et 3,5-4 cm. latus, 1-3 seminatus, extus verruculosus,
nitidulos, ellipticus vel ovalibus, semina 33 mm. longa et 20 mm. lata, basi
breviter contracte, testa praenitens, embryone 2,5 cm. long. et 65 cm.
crasso.
Crescit in sylvis primariis regionifcus Rio Doce ad locis Colônia et Goytacazes Civ. Espirito Santo, Legit. J. G. Kuhlmann, n.° 341, 155 et 42
(Herb. Jard. Bot. n.° 28.0$3) Fructus "fruta de manteiga" nominatus
dunde nomen.

E' fora de duvida, uma das arvores mais interessantes da
região, não só devido a sua belleza, tamanho, cheiro caracteristico
de amêndoas amargas na casca, seu optimo lenho, mas principalmente devido aos seus saborosos fructos, cuja polpa de consistência
pastosa e que após fermentação natural, constitue um fino manjar,
lembrando até o delicioso sabor da tamara secca. E' colhido pelos
regionaes que o conhecem, como um dos melhores fructos expontâneos .

APOCYNACEAE
Zschokkea pauciflora Kuhlmann n. sp. (Tab. V).
Arbor parva vel submediana, trunco inerimibus ramulis tenuibus nigro
cinerascentibus glabris; petiolus 0,5 - 1 cm. longus, rigidus, lamina coriacea vel subcoriacea fragilis, oblonga, basi sub-cuneato-angustata, apicem angustata, 6-10 cm. longa et 1,5-3 cm. lata; nervo mediano crassiusculo, subtus prominulo laterabilus patentibus, justa marginem arcuatis, subtus insigniter reticulata, supra avenia. Inflorescencia axiliaris; cymula 2-3 flora
brevi, 5-6 mm. lg., penduculata, bracteata; pedicellis tenuibus bibracteolatis 4-5 mm. longis; calix campanulatus glaber 4-5 mm. longus et 4 mm.
diametralis; corolla, complete evoluta ignota, ante anthesin 1 cm. longa,
tubo 3 mm. diâmetro, segmentis tubum aequantibus e oblongis, obtusis;
antherae oblongae, 4 mm. longae utrinque attenuatae; ovarium conicum,
stilo filiforme, 3 mm. longo; cruria stigmatibus 2 mm. longa. Fructus sub.globosus, utrinque attenuatus, 2,5 cm. longus et 1,5 — 2 cm. latus, seminibus ova tis 1,5 cm. longis et 1 cm. latis.
Crescit in silvis non longe ad opidum Collatina, civ. Espirito Santo.
Legit. J. G. KUHLMANN, n.° 60 (26-111-1934). Jard. Bot. Rio, n.° 28.902.

A nova espécie é bastante parecida com a Zschokkea utile, no
emtanto differe pela forma da folha, tamanho e numero das fio-
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res. E' arvore de pequeno porte, mas fortemente lactifera, si golpeada na casca. O seu aspecto é elegante e decorativo. Os fructos
maduros são amarellos.
VERBENACEAE
Cytarexylum obtusifolium Kuhlmann n. sp. (Tab. VI).
Arbor 10 — 15 metralis, rami cinerascentibus, nodosis; folia alterna,
longe-petiolata, petiolo 2 — 4 cm. longo; lamina glaberrima oblongo-elliptica 10 — 15 cm. longa integerrima, basi in petiolum longiusculum attenuata et ibi utrinque glandulosa, laxe reticulata, ad apicem obtusiuscula;
nervis utrinque 5 — 6 distantes, arcuato-ascendentibus, infimis ad marginem longe percursis. Inflorescentia terminalis racemosa, pedunculata
15 cm. longa glabra (flores non vide) pedicello fructifero brevissimo, cálice
fructifero aucto patente crenato-dentato 1,5 cm. diâmetro. Fructus drupaceus globosus 2 cm. latus et longus, glaberrimus; pyrenes 2-loculatis intus
concavus et in concavitatem longitudinaliter 2-carinatis.
LEGIT J. G. KUHLMANN, proximum ad locum Goytacazes, in silvis primariis; 31-111-1934, n.° 123 (Jard. Bot. Rio, n.° 28.901) .

Considerando que varias espécies do gênero Cytarexylum dão
optimas madeiras, julgo que a nova espécie, quando o seu lenho fôr
conhecido, venha a ser incluida entre taes productoras de madeira.
0 único exemplar visto por mim naquella interessante região, fala
de sua raridade, motivo por demais forte para que não fosse abatida para a colheita de amostras de madeiras. Pelo seu fructo perfeitamente espherico, os seus carpellos 2-carenados longitudinalmente, na face ventral, forma das folhas, etc, afasta-se das espécies citadas na Flora Brasiliensis.
EXPLICAÇÃO DAS ESTAMPAS

1 — Aristolochia hypoglauca, KUHLMANN n. s.
Fig. 1, ramo com uma flor; 2, um fragmento da base do periantho mostrando os estames e pistilo.
Todas as figuras em m. n. N. LEAL dei.
II — Trattinichia ferruginea, KUHLMANN, n . sp.
Fig. 1, ramo com folha; 2, foliolo de uma folha maior; 3, flor; 4, panicula fructifera; 5, fructo seccionado transversalmente.
Figuras 1 e 2, 4 e 5 em m. n. fig. 3, augmentada 4 vezes. N. LEAL dei.
III — Glycydendron espiritosantense, KUHLMANN, n. s.
Fig. 1, ramo com folhas e fructo; 2 endocarpio visto de cima, inteiro, e
visto de perfil e aberto; 3, semente visto pelo dorso; 4, semente em
corte transversal.
Todas as figuras em m. n. N. LEAL dei.
IV — Lucuma butyrocarpa KUHLMANN, n. sp.
Fig. 1, folha; 2, corolla na preanthese; 3, corolla logo depois da anthese; 4, cálice mostrando o pistillo; 5, ovario seccionado transversal-
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mente; 6, fructo; 7, o mesmo seccionado em sentido transversal; 8, semente; 9, embryão.
As figuras 2 — 4 augmentadas 6 vezes, a fig 5, augmentada 8 vezes
e as outras em m. n . N. LEAL dei.

V — Zschokkea pauciflora KUHLMANN, n . sp.
Fig. l, ramo com folhas e botões; 2, botão; 3 segmento do mesmo; 4, cálice seccionado longitudinalmente; 5, fructo; 6, semente.
A figura 2 augmentada 2 vezes; as figs. 3 — 4 augmentadas 4 vezes,
as outras em m. n . N. LEAL dei.

VI — Cytharexylum oMusifolium KUHLMANN, n. sp.
Fig. 1, ramo com folhas e fructos; 2, fructo em corte longitudinal e
transversal.
Todas as figuras em m. n . N. LEAL dei.
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SOBRE A L G U M A S FORMIGAS D O S GÊNEROS ECITON E
CHELIOMYRMEX ( H y m . F o r m i c i d a e )

por
T . BORGMEIER
(COM 2 FIGURAS NO TEXTO)

Ultimamente, tive occasião de estudar uma pequena mas interessante collecção de Dorylineos neotropicaes do Museu Zoológico
de Berlim, na maior parte não determinados, e de que dou a relação
no presente artigo. Aproveito a opportunidade para discutir algumas questões de synonymia e estabelecer um novo subgenero (Nomamyrmex).
Deixo aqui assignalados os meus agradecimentos ao Prof. H.
BISCHOFF e Dr. H. STITZ pela gentileza com que me cederam o
referido material para estudo.
Gênero Eciton Latreille, 1802
Eciton (s. str.) hamatum Fabr. 1781.
Material examinado do Museu de Berlim: 2 soldados e 3 operários maiores, Paramaribo, Bellow leg. 30-1-1920; 1 soldado e 2
operários maiores, Paramaribo, C. Heller S. V.; 1 soldado, México,
Stobbe, 1906.
Nos exemplares colleccionados por BELLOW a metade posterior
do gaster é ligeiramente escurecida, pardacenta; nos demais exemplares o gaster é inteiramente vermelho-amarella. Essa differença
de coloração porém é tão pequena, que me parece não ter valor
taxonomico. A validade das variedades funestum Sants. 1921 (Costa Rica) e quitense Forel (1921, Peru) precisava ser novamente estudada. Segundo SANTSCHI (1921, Buli, Soe. Vaud. Sei. Nat., 54,
p . 89) também drepanophorum Smith seria uma variedade de
hamatum. No emtanto, trata-se de uma espécie differente.
Die Frage der Varietàten von hamatum ist noch keineswegs genügend
geklárt. Vor aliem ist nicht klar, was man unter der typischen hamatum zu
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verstehen h a t . Die Fàrbung des Kopfes etc. variiert oft bei Individuen
derselben Kolonie, ist also von untergeordneter Bedeutung bei der Unterscheidung von Varietàten. EMERY (1896, Buli. Soe. Ent. Ital., vol. 28,
p. 39) beschrieb ein Mannchen von Costa Rica, das er mit Vorbehalt zu
hamatum stellte. Der sichere Beweis, dass es sich um hamatum handelt,
ist bis heute nicht erbracht, denn es ist bis jetzt noch nie gelungen, ein
Mannchen in einer Kolonie zu finden. Das Weibchen wurde 1925 von
WHEELER beschrieben (aus Panamá) Das, was in der Literatur ais hamatum angeführt wird, ist sicher nicht immer diese Art; es gibt sehr nahestehende Formen, die leicht mit hamatum verwechselt werden kõnnen. Ich
selbst besitze einen von EMERY ais hamatum determinierten Arbeiter, der
zu drepanophorum Smith gehõrt.
Eciton (s. str.) drepanophorum Smith, 1858.
Esta espécie deve ser restabelecida. Em agosto de 1932 por
oceasião da minha visita a Londres, pude examinar o typo (soldado)
no Museu Britannico. As antennas são consideravelmente mais grossas que em hamatum. Não tive á mão na oceasião material de bellicosum Sants. 1921, mas penso não errar se considero bellicosum
Sants. como synonymo de drepanophorum Smith. De bellicosum
figuram muitos exemplares na minha collecção; pude também examinar dois exemplares typos da collecção de SANTSCHI. O typo de
drepanophorum Smith é de Ega (Amazonas); bellicosum foi descripto sobre exemplares da Guyana Franceza.
Bei meinem Besuch im Britischen Museum (August 1932) konnte ich
die Type (Soldat) von drepanophorum Smith untersuchen. E. bellicosum
Sants. war mir damals schon bekannt, so dass sich unter meinen damals
gemachten Aufzeichnungen der Satz findet: "Vielleicht gleich bellicosum
Sants." Vergleichsmaterial hatte ich leider nicht zur Hand. Trotzdem
glaube ich nicht zu irren, wenn ich bellicosum ais ein Synonym von drepanophorum ansehe. Die Angaben SANTSCHI'S basieren auf der Beschreibung von SMITH und den von SANTSHI irrtümlich bestimmten Exemplaren
von Colunmbien.
Eciton (s. str.) lucanoides Emery, 1894.
Material examinado do Museu de Berlim: 1 soldado e 1 operário maior, Nicarágua, VTI-1912, Schramm S. G.
O typo desta espécie interessante é do Peru. MANN (1916)
menciona a espécie de Matto Grosso. Na minha collecção se acham
muitos exemplares de Costa Rica. REICHENSPERGER (1934, Zool.
Anz. 106, p. 240) descreveu a fêmea (Costa Rica) e salientou as
differenças entre os operários de lucanoides e hamatum.
Einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis dieser interessanten Art, die an
dem langen Mittelzahn der hakenartigen Mandibeln der Soldaten leicht zu
erkennen ist, verdanken wir REICHENSPERGER (1934), der erstm|alig das
Weibchen beschrieb und auch genau die Merkmale angab, welche die
Arbeiter dieser Art von hamatum trennen. Ich habe seine Angaben an
Hand des Materials meiner Sammlung nachgeprüft und kann sie in allen
Einzelheiten bestàtigen.
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Eciton (s. str.) burchelli Westw. 1842.
Material examinado do Museu de Barlim: 1 macho, Lino, Panamá, 800 m. Coll. Fassl; 1 macho, México, Tabasco, W. Gugelmann V.; 3 machos, Nicarágua, Schramm S. G.; 5 machos, Brasilien, Germ. S.; 1 operário maior, burchelli parvispina For., Paratypus, Guatemala, Stoll.
Num dos exemplares machos de Nicarágua e no exemplar do
México o abdômen é pardo-ennegrecido, não ferruginoso, como
geralmente.
A variabilidade dos soldados e operários de burchelli desde
muito chamou a attenção dos myrmecologos. Em 1894, EMERY
(Buli. Soe. Ent. Ital. 26, p . 177) escreveu o seguinte:
"L'£. Foreli varia molto riguardo alia colorazione (come già rilevò il
Mayr) e alia lunghezza delia spina che trovasi sotto il I o segmento dei peduncolo; questa è meno sviluppata in molti esemplari deirAmerica centrale
e delia Colômbia, ma non in tutti delia medesima provenienza. Anche
Tarmatura dei metanoto varia moltissimo: in alcuni esemplari di Bolivia,
i due denti applattiti e ottusi sono riuniti fra loro da una cresta tnasversa
che separa Ia faccia basale delia faccia declive. Su tali differenze, non ho
creduto conveniente fondare nuove denominazioni".

Não obstante; SANTSCHI (1925, Ann. Buli. Soe. Ent. Belg. vol. 65,
p. 222) publicou uma chave dos soldados e operários, em que distingue 6 formas differentes: 1) burchelli s.str., 2) var. foreli Mayr,
3) var. infumatum Wheel. (SANTSCHI escreve infuscatum), 4) var.
parvispina For., 5) var. urichi For., 6) var. viator Sants. SANTSCHI
considera como burchelli s.str. uma forma cujos operários menores
têm o gaster amarello-ocraceo (roussâtre ou ocré). Esta interpretação é errônea. O typo de burchelli Westw. (macho) é de Santos,
Estado de S. Paulo; possuo material de muitas colônias desta zona
(Alto da Serra, S. Paulo); os operários menores têm o gaster pardo-ennegrecido, côr de chocolate, ou inteiramente preto, mas nunca amarello-ocraceo. Portanto, como forma typica de burchelli
deve ser considerada aquella cujos operários menores têm o gaster
escuro. Esta forma typica oceorre desde Sta. Catharina até o México. Possuo também a fêmea (de San José, Costa Rica, Schmidt
leg.) que devo á gentileza do Prof. REIçHENSPERGER, e que é indescripta. A fêmea descripta por WHEELER da Guayana Ingleza (1921,
Proc. Am. Ac. Arts Sei. 56, p. 304, figs. 2, 4) tem os cornos epinotaes e os cornos do peciolo mais curtos e pertence a uma subespecie ou raça bem distineta, cujos operários menores têm o gaster
amarello-ocraceo; os soldados differem de burchelli s.str. pelas antennas ligeiramente mais curtas: o primeiro articulo flagellar não
ultrapassa o bordo lateral do escapo; este ultimo caracter é muito
constante em soldados de diversas proveniencias. Esta subespeci.e
considero como foreli Mayr de que examinei ura operário maior
typo do Museu de Vienna e que designo como lectotypo. A var.
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parvispina For. e infumatum Wheel. considero como synonymos de
burchelli s.str.; e var. urichi For. e viator Sants. como synonymos
da subsp. foreli Mayr.
Der Schlüssel, den SANTSCHI (1925) von den Arbeitern und Soldaten
gab, ist irreführend. Die meisten der von SANTSCHI verwandten Merkmale variieren bei Individuen derselben Kolonie (Occipitalrand, e t c ) ,
sind also für taxonomische Zwecke nicht immer brauchbar. SANTSCHI
folgt WHEELER (1921) indem er ais typische burchelli eine Form ansieht,
deren kleine Arbeiter ockergelben Hinterleib haben. Diese Ansieht kann
nicht aufrecht erhalten werden. Die Type burchelli Westw. (Mànnchen)
stammt von Santos, Staat S. Paulo, Brasilien; die kleinen Arbeiter dieser
Gegend, die mir in vielen Serien vorliegen, haben dunkelbraunen bis ganz
schwarzen Hinterleib (varüert bei Exemplaren derselben Kolonie); nie aber
ist der Hinterleib ockergelb. Daraus folgt, dass man ais typische burchelli
nur die Form ansehen kann, deren kleine Arbeiter dunklen Hinterleib
haben. Das Weibchen von burchelli s. str. erhielt ich von Prof. REICHENSPERGER; es stammt aus San José, Costa Rica, und ist unbeschrieben; es unterscheidet sich von dem von WHEELER (1921) beschriebenen Weibchen
unter anderni durch làngere Epinotal - und Stielchenhõrner. Bei den
soldaten von burchelli s. str. ragt das erste Geisselglied bei sankrechter
Stellung zum Schaft deutlich über den Seitenrand desselben hinaus; dieses Merkmal ist absolut konstant, wie ich an vielen Exemplaren von Costa
Rica, Espirito Santo, Minas Geraes, Rio de Janeiro, S. Paulo und S. Catharina feststellen konnte.
Was die Form angeht, deren kleine Arbeiter rostfarbenen oder ockergelben Gaster haben und die ich ais foreli Mayr bezeichne, so konnte ich
auch das Weibchen studieren, das ich Herrn F. NEVERMANN verdanke, der
es am 13.XI.34 in Hamburgfarm, Costa Rica fing. Ein Vergleich dieses
Weibchens mit dem von burchelli s. str. (aus San José) zeigte, dass sich
beide in einer ganzen Anzahl plastischer Merkmale unterscheiden, so dass
man gezwungen ist, die erste Form ais Rasse oder Unterart der zweiten
aufzufassen. Das Weibchen von Hamburg stimmt genau mit der Beschreibung und Abbildung überein, die WHEELER 1921 von einem Weibchen aus
Britisch Guiana gab. Der in die Augen fallende Unterschied zwischen beiden
Weibchenformen veranlasste mich, auch die zugehõrigen Soldaten genau
zu vergleichen. Es gelang mir dabei, festzustellen, dass die Geissel der Soldaten von foreli relativ etwas gedrungener ist: das 1. Geisselglied überragt in senkrechter Lage zum Schaft nie dessen Seitenrand. Wir haben
also so die Mõglichkeit, Soldaten zu bestimmen, selbst wenn kleinere Arbeiter fehlen. Ob sich die zugehõrigen Mànnchen ebenfalls leicht unterscheiden lassen, müssen spátere Untersuchungen lehren. Von subsp. foreli liegen mir Exemplare vor aus Costa Rica, Columbien, Amazonas, Pará,
Pernambuco und Bahia. Im Süden Brasiliens scheint diese Unterart nicht
vorzukommen.
Von der var. parvispina For. konnte ich die oben erwáhnte Paratype
von Guatemala untersuchen. FOREL schreibt darüber nur einen Satz: "Variété peu caractérisée dont les épines du métanotum sont réduits à deux
petites lamelles peu developpées". Ich betrachte diese Varietát für unhaltbar und für identisch mit der typischen burchelli. Die Epinotalzàhne der
Paratype (grõsserer Arbeiter von 9 mm) sind gerade so gut entwickelt wie
bei Exemplaren von S. Paulo, und variieren überdies bei Individuen derselben Kolonie. Der Kopf der Paratype ist rostgelb, Gaster schwarz, Mesonotum und 1. Stielchenglied rostgelb, Pronotum und Vorderrand des
Mesonotums schwarzbraun. Dies ist genau dieselbe Form, die WHEELER
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spáter (1908, Boll. Lab. Zool. Portici, p. 231) aus Britisch Honduras ais var.
infumatum beschrieb, da er irrtümlich ais typische burchelli jene Form
ansah, die ich heute ais foreli Mayr bezeichne.
Von foreli gibt MAYR (1886, Wien. Ent. Zeitg. p . 116) folgende Fundorte an: México, Panamá, Neugranada, Cayenne, Brasilien, Uruguay. Vom
kleineren Arbeiter sagt er: "Braun oder schwarzbraun, oft mit gelbrotem
oder rotbraunem Hinterleibe". MAYR hatte also beide Rassen vor sich. Ich
konnte eine Tpe aus dem Museum Wien untersuchen; es handelt sich um
einen grõsseren Arbeiter mit rostrotem Hinterleib. Dies Exemplar bezeichne ich ais Lectotype. Es tràgt drei Etiketten; auf der oberen ist ein Wort
durchgeschnitten und unleserlich, dann folgt "Colum 1873"; mittlere Etikette "Eciton foreli det. Mayr"; untere Etikette (mit roter Tinte) "Eciton
foreli m. Type".
Von urichi For., 1899 ais Rasse beschrieben (von Trinidad), besitze ich
3 Cotypen (mittlere Arbeiter), die ich Prof. WHEELER verdanke. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass dies eine Fárbungsvarietàt von subsp. foreli ist: der
Gaster und die Tibien sind hellgelb. Doch habe ich den Eindruck, ais
seien es unausgefárbte Exemplare. Darin werde ich bestàrkt durch die
Bemerkung von WHEELER (1916, Buli. Mus. Comp. Zool. 60, p . 324): "I
doubt whether this variety will prove to be valid. Among a large number
of specimens from the same colony received from URICH, there are numerous transitions in color to the typical form". Was WHEELER unter "typical
form" versteht, ist oben bereits klargelegt. Ich halte deshalb urichi vor
láufig für ein Synonym von foreli Mayr.
Ebenfalls halte ich var. viator Sants. 1925, die in Columbien und im
Norden Brasiliens vorkommen soll, für ein Synonym von subsp. foreli
Mayr. Der Occipitalrand variiert bei Soldaten derselben Kolonie, je nachdem der Kopf grõsser oder kleiner ist.
Eciton (s.str.) dubitatum Emery, 1896.
Material examinado do Museu de Berlim: 1 macho de Paraguay, Bertoni; 2 machos de Matto Grosso, Brésil.
Comparei o material com o typo da collecção de EMERY, temporariamente em meu poder; o typo é do Paraguay. Na minha collecção possuo exemplares do Itatiaya (ZIKáN leg.), Campinas,
Goyaz (BORGMEIER leg.) e de Matto Grosso, Fazenda Murtinho
(SPITZ leg.).
Desta espécie só se conhece o macho.
Nomamyrmex, nov. subg.
Typo do subgenero: Eciton crassicorne Smith, 1855. — Differe
de Eciton s.str. pela formação do epinoto (sem espinhos distinctos) e pela ausência dos ganchos compridos nos soldados. Os machos têm o abdômen longamente piloso. A este subgenero pertencem: schlechtendali Mayr, esenbecki Westw. e hartigi Westw.
O subgenero Holopone Santschi (1924, Ann. Soe. Ent. Beng.
vol. 64, p. 11) deve ser considerado como synonymo de Eciton s.str.
O typo de Holopone é rapax Smith, uma espécie de que pão se conhecem soldados com mandibulas em forma de ganchos, mas cujos
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operários maiores em todo o aspecto se parecem tanto com os respectivos operários de Eciton s.str. (por ex. dulcius For.), que não
podem ser separados subgenericamente. E. rapax é uma espécie
relativamente rara e não acho impossivel que mais tarde venham
a ser descobertos verdadeiros soldados. De dulcius, uma espécie
muito commum em Goyaz, durante longos annos se procuraram em
vão os soldados, mas ultimamente o rev. P . SCHWARZMAIER OS encontrou em diversas occasioes; têm as mandibulas em forma de
ganchos muito compridos. E. dulcius é uma espécie próxima de
quadriglume Hal.
Die Untergattung Holopone Santschi (1924) muss ais Synonym von
Eciton s. str. gelten. Der Typus ist rapax Smith, eine relativ seltene Art,
von der man bisher keine Soldaten mit hakenartigen Mandibeln gefunden
hat. Doch ist das kein sicherer Beweis, dass sie nicht existieren. Von dulcius For., die in Goyaz sehr hàufig ist, hat man sie auch jahrelang vergebens gesucht; letzthin wurden sie von P. SCHWARZMAIER bei verschiedenen
Gelegenheiten gefunden. Die grõsseren Soldaten sind im allgemeinen Bau
denen anderer Arten von Eciton str. so áhnlich, dass sie von ihnen nicht
subgenerisch getrennt werden kõnnen. Dagegen weichen crassicorne Smith
und schlechtendali Mayr im ganzen Bau so sehr ab, dass für sie die Aufstellung einer eigenen Untergattung gerechtfertigt ist, die ich Nomamyrmex nenne.

Eciton (Nomamyrmex) esenbecki Westw, 1842.
Material examinado do Museu de Berlim: 3 machos "México,
Rascón, zw. San Luis u. Tampico, 8-1911, Purpus S.V."; 1 macho,
México, Tabasco, 11-1914, W Gugelmann V.
O typo é proveniente do rio Tocantins (entre Goyaz e Porto
Real, perto de Porto Nacional).
As subespecies ou raças descriptas por SANTSCHI (1920, Ann.
Soe. Ent. Fr., vol. 83, 1919, p . 364): hirsutipodex e wilsoni, ambas
do México, deviam ser novamente examinadas, visto que a disposição dos tufos de pêlos no abdômen varia em exemplares da mesma
proveniencia. Por esta razão também estou convencido que fimbriatum Sants. 1920 (com as variedades interruptum Sants. 1923 e
terrificum Sants. 1930) e apicifer Sants. não são espécies próprias, mas no máximo variedades ou subespecies de esenbecki.
Pude examinar o typo de apicifer e cotypos de fimbriatum v. terrificum .
E. esenbecki Westw. gilt ais das wahrscheinliche Mànnchen von crassicorne Smith, doch ist ein sicherer Beweis bis heute nicht gehefert. Die
Unterarten hirsutipodex Sants. und wilsoni Sants. scheinen mir zweifelhaft, weil die Disposition der abdominalen Haare bei Individuen derselben Lokalitât variiert. Aus diesem Grunde bin ich auch überzeugt, dass
fimbriatum Sants. (mit den Varietàten interruptum Sants. und terrificum Sants.) und apicifer Sants. nicht ais eigene Arten, sondern hõchstens
ais Varietàten oder Unterarten von esenbecki gelten kõnen. Die Type von
apicifer liegt mir vor, ebenfalls besitze ich typisches Material von fimbriatum var. terrificum (vom Itatiaya, Zikán leg. 23.IX.29) . Von crassicorne
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Smith hat SANTSCHI ebenlalls eine ganze Reihe Unterarten und Varietàten beschrieben. Gesetzt nun den Fali, crassicorne sei nichts anders ais
ein Synonym von esenbecki, so hátte ein spáterer Monograph die verschiedenen Unterarten und Varietáten von esenbecki und crassicorne in Bezug
auf ihre Zugehõrigkeit zu prüfen, sicherlich keine leichte Aufgabe, wenn
man bedenkt, dass Mànnchen nur sehr selten im Nest zusammen mit Arbeitern gefangen werden. Das alies erinnert mich an einen Artikel, den
EMERY vor vielen Jahren in den "Entomologischen Mitteilungen" (vol. 1,
1912, pp. 161-163) verõffentlichte unter dem Titel "Ist es für die Wissenschaft wirklich von Interesse, dass alie Formen der Insekten beschrieben
und lateinisch benannt werden?", und aus dem ich folgende Sátze zitiere:
"Die beschreibende Zoologie und namentlich die Entomologie befindet
sich auf einem Wege, der durch die riesige Háufung der Erfahrungen immer bedenklicher wird. . . . Die Beschreiberei von Subspezies, Varietáten
und Aberrationen, besonders die lateinische Tauferei wird jetzt, wenigstens
nach meiner Ansicht, viel zu weit getrieben. Man ist gewohnlich nicht
imstande, eine Abánderung, welche in einem Stück vorhanden ist, auf ihre
Pignitát zu schátzen und zu bestimmen, ob sie einer Benennung wert ist
oder nicht. Manche Entomologen ziehen es vor, wenn sie ein Insekt nicht
zweifellos bestimmen kõnnen, es wieder zu taufen oder auf dasselbe eine
neue Varietãt zu gründen; sie sagen: besser einen neuen Namen zu geben
ais eine Konfusion zu stiften. Darin haben sie recht; aber viel besser ware
es, das Tier in der Priva t- oder Musemssammlung mit mit einem Fragezeichen zu bezetteln und nichts darüber zu verõffentlichen. Ich mochte
daher raten, mit dem Taufen von Tierformen so spàrlich wie mõglich
vorzugehen. Mõchten doch die Entomologen bedenken, dass ein lateinischer Name, der einmal einem Tier unvorsichtig gegeben und verõffentlicht wird, nie wieder aufgehoben werden kann, wie ein unablõslicher
Klecks im Register der zoologischen Nomenklatur erscheint und wie ein
lâstiger Ballast auf die Wissenschaft drückt .. Beschreiben darf man alies,
bis ins Minutiõseste: ein Individuum ist ja von jedem anderen verschieden;
es bedarf aber keineswegs eines lateinischen Namens, abgesehen davon,
wenn es Repràsentant einer gesetzmássigen Abánderung der Art ist. Man
bedenke, welche schwere Last die fraglichen und ràtselhaften Spezies,
Subspezies und andere Tierformen für die Systematik sind; diese Last
nicht zu steigern, betrachte ich ais unbedingte Pflicht des beschreibenden
Zoologen".
Eciton (Labidus) coecum Latr. 1802.
Material examinado do Museu de Berlim: 1 macho, Surinam,
Bezirk Paramaribo, C. Heller; 1 macho, Iníernillo, Costa Rica; 4
machos, Nord-Brasilien, Pará Soure Marajó, O. Bertram.
Desta espécie existem numerosas variedades e 2 subespecies
na literatura, as quaes precisavam ser revistas. Uma descripção
detalhada da forma typica se procura em vão. A espécie foi baseada sobre operários da collecção OLIVTER provavelmente provenientes da America do Sul, segundo diz LATREILLE (1802). O primeiro macho (de Cayenne) foi descripto por JURINE sob o nome
de latreillei. Para collocar a questão das variedades sobre uma base
segura, seria aconselhável considerar Cayenne como localidade do
typo, caso não seja possivel examinar o typo de LATEEILLE (OS hymenopteros da collecção LATREILLE passaram sobre DEJEAN e S P I -
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ao Museu de Torino). As variedades e subespecies até hoje
descriptas são as seguintes:

NOLA

var. biloba Emery, 1901 (Ecuador), macho,
var. elsbethae Forel, 1922 (Colômbia), macho,
var. grassator Forel, 1911 (S. Paulo), operário,
var. jurinei Shuckard, 1840 (Demerara), macho,
var. opacifrons Wheeler, 1921 (Pará), soldado,
var. sayi Haldeman, 1852 (Texas), macho,
var. selysi Forel, 1901 (Ecuador), operário,
subsp. nero Santschi, 1930 (Itatiaya, Brasil), macho,
subsp. servülei Westwood, 1842 (Pará), macho.
subsp. servülei Westw. var. hostilis Santschi,, 1920 (Guyana Franceza), macho.

De nero Sants. possuo u m cotypo do Itatiaya (Zikán leg.
15-X-1928); esta forma tem o ápice das mandibulas truncado.
Estudos posteriores devem mostrar si é possivel distinguir entre os operários diversas variedades. WHEELER diz (1921): "Ali the
the soldiers and workers in my collection, representing numerous
localities from Texas to Paraguay, show very little variation, with
the exception of a single soldier taken by MANN at Pará". Esta variedade WHEELER descreveu como var. opacifrons.
Die Frage der Varietáten und Unterarten von coecum, eine Art von der
wir alie Kasten kennen, ist sehr kompliziert. Eine genaue Beschreibung
dessen, was man ais typische coecum anzusehen hat, sucht man in der Literatur vergebens. Die von LATREILLE beschriebenen Arbeiter stammten
wahrscheinlich aus Südamerika. Das erste Mánnchen, von JURINE ais latreillei beschrieben, stammte aus Cayenne. Vielleicht würde es sich
empfehlen, Cayenne ais Typenlokalitát anzusehen, um so die Frage der
Varietáten auf eine sichere Basis zu stellen; falls es nicht mõglich ist, die
Typen von LATREILLE zu untersuchen (im Museum von Turin?).

Eciton (Labidus) nigritum Emery, 1901.
Material examinado do Museu de Berlim: 2 machos, México,
Soconusco, 14-VII, 22-VII, Purpus S. V.
Segundo EMERY (Gen. Insect.), E. coecum subsp. kulowi Forel (1901) é um synonymo desta espécie. O typo de kulowi do Museu de Hamburgo se acha temporariamente em meu poder. Concorda em todos os detalhes com os exemplares do Museu de Berlim. A margem anterior do clypeo é distinctamente bisinuosa. Os
ângulos posteriores do peciolo são mais protrahidos do que em
coecum (comparei-os com exemplares de coecum do México). A
fronte é inteiramente preta; as mandibulas, o escapo e o corpo são
castanho-ennegrecidos. O insecto se parece extraordinariamente
em todo o aspecto com os machos de Cheliomyrmex morosus Smith.
Das Material des Berliner Museums konnte ich mit der Type von kulowi For. aus dem Hamburger Museum vergleichen. Nach EMERY ist kulowi
ein Synonym von nigritum. Die Type von kulowi stammt aus Guatemala;
nigritum wurde von México beschrieben. Der Vorderrand des Clypeus ist
deutlich zweimal ausgebuchtet. Die Stirn ist ganz schwarz; die Mandibeln,
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der Schaft und der Kõrper sind schwarz-kastanienbraun. Das Insekt
gleicht im Aussehen ausserordentlich den Mannchen von Cheliomyrmex
morosus Smith. Die Art steht coecum Latr, sehr nahe; vielleicht ist es nur
eine Unterart von coecum.

Eciton (Acamatus) schmitti Emery, 1894.
Material examinado do Museu de Berlim: 1 macho, 1 operário,
rotulado "Texas (Austin) Karawaiew T. E. schmitti Em.".
Na minha collecção se acham exemplares (machos, operários)
determinados por WHEELER, da mesma localidade (recebidos de
WHEELER, WASMANN e KARAWAIEW) . A fêmea desta espécie foi
descripta por WHEELER em 1900 (Am. Nat. 34, p. 464) sob o nome
de sumichrasti. O macho foi descripto em 1901 por WHEELER &
LONG (Am. Nat. 35, p. 161). Os operários podem ser facilmente
confundidos com os de sumichrasti Norton, dos quaes possuo exemplares provenientes de Cuernavaca, México; WHEELER recentemente (1934, Buli. Mus. Comp. Zool. 77, p . 159) indicou as differenças especificas que separam as duas espécies.
Von dieser Art kennen wir seit langem alie Kasten. Die Arbeiter kõnnen
leicht mit denen von sumichrasti Nort. verwechselt werden. Die genauen
ünterschiede hat WHEELER (loc. cit. 1934) angegeben.

Eciton (Acamatus) pilosum Sm. var. mexicanum Smith, 1859.
Material examinado do Museu de Berlim: 1 macho (mal conservado), México, Orizaba (localidade do typo!); 3 machos, México, Rascón zw. San Luis Potosi u. Tampico 8-1911, Purpus S.V.;
1 macho, México, 7-IV-1915, L. Hotzen S.; 3 machos, Boll. Texas.
Pela descoberta dos operários e machos (no mesmo ninho) de
E. pilosum var. beebei WHEELER (1921, Guyana Ingleza) ficou demonstrado que os machos de mexicanum Smith pertencem aos
operários de pilosum Smith sensu lato; mas a meu vêr não foi provado que pertencem a pilosum s.str. WHEELER (1921, Buli. Mus.
Comp. Zool. 56, p. 313) considera mexicanum como o macho de pilosum s.str. "That the typical mexicanum is the male of the typical
pilosum (worker) is evident from the fact that both of these forms,
and only these occur in Texas." Da mesma opinião é M. R. SMITH
(1931, Jour. N. Y. Ent. Soe. 39, p . 296). O typo de mexicanum
Smith é de Orizaba, México. Os typos de pilosum Smith são de
Villa Nova, Brasil; provavelmente se trata de Villa Nova no Estado
do Pará, no rio Amazonas, mencionada por SMITH no Cat. Hym.
Brit. Mus. VI, 1858, p. 43 e onde colleccionou BATES. O que WHEELER
entende por "typical pilosum",
provavelmente é a variedade
que oceorre no Texas e que se parece na coloração com var. beebei
Wheel. O macho typico de mexicanum nunca foi encontrado no
Brasil, pelo que acho que não pôde ser o macho de pilosum s.str.,
mas apenas o macho daquella variedade que oceorre no México.
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Durch die Entdeckung der Mànnchen und Arbeiter (im selben Nest)
von pilosum var. beebei Wheel. kann ais sicher bewiesen gelten, dass die
Mànnchen von mexicanum Smith zu pilosum Smith sensu lato gehõren;
Aber es ist nach meiner Meinung nicht bewiesen, dass sie zu pilosum s.
stricto gehõren, wie WHEELER und M. R. SMITH annehmen. Der Typus von
mexicanum ist von Orizaba, México. Die Typen von pilosum stammen aus
Villa Nova, Brasilien; dies ist sehr wahrscheinlich der in Pará am Amazonas gelegene Ort, den SMITH in seinem Katalog auf S. 43 erwàhnt. Typische Mànnchen von mexicanum sind in Brasilien nie gefunden worden.
Was WHEELER unter typischen Arbeitern von pilosum versteht, ist wahrscheinlich die in Texas vorkommende Varietàt, die in der Fàrbung der var.
beebei Wheel. gleicht. Leider besitze ich in meiner Sammlung kein Arbeitermaterial von pilosum vom Amazonas; doch besitze ich Arbeiter aus Texas, Costa Rica, Pernambuco, Minas Geraes, Espirito Santo, Goyaz, Rio de
Janeiro und S. Paulo. Von var. beebei Wheel. liegen mir Cotypen vor, die
ich Prof. WHEELER verdanke. Die Berechtigung der var. angustius Forel
(Paraguay) muss noch genuer untersucht werden.
Von Orizaba, der Typenlokalitàt von mexicanum, liegen mir auch
Mànnchen aus dem Wiener Museum vor. Die oben erwàhnten Exemplare
aus Texas des Berliner Museums sind etwas verschieden von den mexikanischen Stücken, insofern die Ocellen unter sich etwas weiter entfernt sind;
ihr Abstand ist etwa gleich dem Durchmesser des vorderen Ocellus; auch
steht der seitliche Ocellus etwas weiter vom Augenrand entfernt ais bei
den Exemplaren von Orizaba; doch scheint dieser Abstand bei Exemplaren derselben Lokalitàt etwas zu variieren. Die Mandibeln sind bei allen
Exemplaren (Texas und México) vor der Mitte deutlicher verbreitert ais
WHEELER (1921) darstellt; auch ist der Scapus apikal nicht so stark verbreitert wie Fig. 7 a bei WHEELER zeigt. Die Stirnleisten konvergieren bei mexicanum leicht nach hinten.
Dank der Freundlichkeit von Dr. TITSCHACK (Zoologisches Museum,
Hamburg) konnte ich die Type von Eciton (Acamatus) aztecum For. untersuchen. Ich finde keinerlei Unterschied von den aus Mexiko stammenden Mànnchen von mexicanum Smith, sodass aztecum ais Synonym
betrachtet werden muss, also auch nicht ais Varietàt von mexicanum
angesehen werden kann.
Eciton (Acamatus) lemoulti Santschi, 1912.
Material examinado do Museu de Berlim: 2 machos, rotulados
"Surinam"; 1 macho, Surinam, Paramaribo, C. Heller; 1 macho,
Cayenne.
O typo é proveniente da Guyana Franceza (SANTSCHI, 1912,
Rev. Suisse Zool. 20, p . 524). Na minha collecção se acha 1 macho
recebido sob este nome do Prof. WHEELER, proveniente de Moengo,
Boven, Cottica R., Surinam, May 14, 1927, Cornell Univ. A espécie
é próxima de graveni.^rsti, mas differe pelo peciolo menos comprido e mais largo. Os ocei..?s lateraes quasi tocam a margem ocular;
no exemplar de Cayenne elles distam por 1/3 da sua largura da
margem ocular, pelo que duvido um pouco se se t r a t a realmente
de lemoulti.
Ich verglich die oben erwàhnten Exemplare des Berliner Museums mit
einem von Prof. WHEELER unter diesem Namen erhaltenen Mànnchen aus
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Surinam, Cottica R., May 14, 1927. Wie schon SANTSCHI hervorhebt, steht
die Art gravenhorsti Westw. sehr nahe; aber bei gravenhorsti ist das Stielchen relativ schmaler und lànger, bei lemoulti kürzer und so breit wie der
Hinterleib. Die seitlichen Ocellen beruhren fast den Augenrand; bei dem
Exemplar von Cayenne sind sie ca. 1/3 ihrer Breite vom Augenrand entfernt, weshalb ich die Zugehõrigkeit für etwas zweifelhaft halte (vielleicht
eine Varietát).

Eciton (Acamatus) swainsoni Shuckard, 1840.
Material examinado do Museu de Berlim: 1 macho do México, Soconusco, 9-VIII, Purpus S.V.
Segundo EMERY a espécie occorre desde o México até o Paraguay. Na minha collecção se encontra 1 macho da Bahia, MENOZZI
det., e 1 macho determinado por mim de Goyaz, Campinas.
Em 1932, pude examinar no Museu Britannico o exemplar
typo, rotulado "Type Brasilia Capta D. Swainson". Os ocellos são
grandes, sua distancia mutua e da margem ocular é pequena. As
mandibulas são ligeiramente e uniformemente curvadas. Pareceme que EMERY (1900, Mem. Ac. Sc. Bologna, fig. 22) exaggerou
um pouco a curvação da parte apical das mandibulas. — No Museu Britannico vi ainda 2 machos de Trinidad, May 1923, H. A.
Bailou collector, determinados por DONISTHORPE como swainsoni;
mas trata-se de uma forma distincta, porque os ocellos lateraes tocam a margem ocular.
Von swainsoni konnte ich 1932 im Londoner Museum die Type untersuchen; sie war bezettelt: "Type Brasilia Capta D. Swainson". Die Ocellen
sind gross; ihr gegenseitiger Abstand und der Abstand vom Augenrand
klein. Von den Mandibeln machte ich mir folgende Notiz: Mandibeln
gleichmássig etwas gebogen. Es scheint mir, dass EMERY in der 1900
publizierten Figur des Kopfes (Fig. 22) die apikale Krümmung der
Mandibeln etwas übertrieben hat. — Im Londonder Museum fand ich noch
2 von DONISTHORPE determinierte Exemplare von Trinidad, May 1923, H. A.
Bailou collector; sie unterscheiden sich von der Type dadurch, dass die
seitlichen Ocellen den Augenrand direkt beruhren.

Eciton (Acamatus) hopei Shuckard, 1840.
Material examinado do Museu de Berlim: 2 machos, rotulados:
Ost-Bolivien, 750 m. I-III-1907, Steinbach S.V.
O typo é proveniente do Brasil (SWAINSON leg.). Na minha collecção se acham exemplares de Pernambuco (Tapera, PICKEL),
Goyaz (Campinas, SCHWARZMAIER) e da Argentina (Santiago de
Estero, WAGNER) . O escutello apresenta um distincto sulco longitudinal . O peciolo, visto de perfil, apresenta na face ventral uma saliência angulosa.
Wie schon SHUCKARD hervorhob, besitzt das Schildchen dieser Art eine
deutliche Làngsfurche. Die Ventralseite des Stielchens ist im Profil
winklig.
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Eciton (Acamatus) punctaticeps Emery, 1894.
Material examinado do Museu de Berlim: 1 macho rotulado:
Brasilien Germ. S. 7697.
Refiro este macho a punctaticeps, porque concorda com 4 machos da minha collecção que foram encontrados no ninho com os
operários em Gaspar perto de Blumenau, S. Catharina, FONTES
leg. 1928 (Nr 4.435 da minha collecção). Os operários foram comparados com 2 exemplares typos da collecção de EMERY. Os machos
concordam com 1 macho proveniente de Petropolis, Est. Rio e determinado por WHEELER como spinolae Westw. Se esta classificação está certa, punctaticeps cáe na synonyma de spinolae. Mas tenho a seguinte duvida: a coloração dos meus exemplares machos é
mais ou menos como em hetschkoi Mayr; no emtanto, EMERY na
sua chave (1900) separa hetschkoi de spinolae justamente pela coloração. WESTWOOD infelizmente nada diz sobre a coloração do
thorax. Os typos de punctaticeps Em. são do Rio de Janeiro; o
typo de spinolae Westw. é de Meia Ponte, Brasil (provavelmente no
Est. Goyaz).
Das Mánnchen des Berliner Museums stimmt mit 4 Mánnchen von
punctaticeps Em. überein, die zusammen mit den Arbeitern im Nest erbeutet wurden (Gaspar bei Blumenau, FONTES leg.). Die Arbeiter wurden mit
2 Typen aus der Sammlung EMERY verglichen. Die Mánnchen stimmen
ferner mit einem Mánnchen aus Petropolis, das Prof. WHEELER ais spinolae Westw. bestimmte. Falls diese Bestimmung richtig ist, so muss punctaticeps Em. ais Synonym von spinolae Westw. gelten. Doch ist die Fàrbung
der Mánnchen ungefáhr so wie bei hetschkoi Mayr, und EMERY trennt die
Mánnchen von spinolae und hetschkoi in seinem Schlüssel (1900) gerade
durch die Fárbung. WESTWOOD sagt leider nichts über die Fárbung des Thorax. Es kann sein, dass EMERY eine irrige Auffassung von spinolae Westw.
hatte. Sollte die Bestimmung von WHEELER richtig sein, so kann ich schon
jetzt sagen, dass spinolae Westw. mit d'orbignyi Shuck. (syn. spegazzinii
Em.) nichts zu tun hat, wie ja auch ein Vergleich der Arbeiter mit denen
von punctaticeps lehrt. Eine genaue Beschreibung des Mannchens gebe
ich spáter, wenn die Frage betreffs spinolae Westw. besser geklàrt ist.

Eciton (Acamatus) walkeri Westw. 1842.
Material examinado do Museu de Berlim: 2 machos, rotulados
"Ost-Bolivien, 750 m, I-III-1907, Steinbach S.V."; 1 macho Bolivia,
Garlepp S.V.
Esses machos concordam com 1 exemplar determinado por
EMERY, na collecção de WASMANN e proveniente do Pará; somente
os lados do thorax são mais escuros. Os ocellos lateraes tocam a
margem ocular. O metatarso II é quasi 2/3 da respectiva tibia.
Mandibulas uniformemente curvadas, menos compridas que o bordo anterior do clypeo, no 1." quarto do bordo interno com denticulo
•obtuso.
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Ich verglich das Material des Berliner Museums mit 1 Mãnnchen aus
der Sammlung WASMANN, das von Pará stammt und von EMERY determiniert wurde; bei letzterem sind die Seiten des Thorax etwas heller
braun ais bei den Ex. aus Bolivien. Die Seitenocellen beruhren bei dieser
Art den Augenrand. Der mittlere Metatarsus ist fast gleich 2/3 der
mittleren Tibie. Die Mandibeln sind kürzer ais der Vorderrand des Clypeus,
gleichmàssig etwas gekrümmt und weisen am 1. Viertel des Innenrandes
ein kleines stumpfes Záhnchen auf.

Eciton (Acamatus) hetschkoi Mayr var. ogloblini Sants. 1934.
Material examinado do Museu de Berlim: 1 macho, "Argentinien, E.A. Bõttcher, Berlin".
O typo do macho de hetschkoi Mayr foi recentemente examinado por SANTSCHI (1934, Rev. Soe. Ent. Arg., vol. 6, p. 24, pi. 3,
fig. 5 ) . Na forma typica os ocellos lateraes distam 2 1/2 vezes o seu
diâmetro da margem ocular. O macho da var. ogloblini Sants. ainda não foi descripto. Desta variedade possuo 3 machos provenientes de Alta Gracia, Argentina, BRUCH leg.; um desses exemplares
foi criado da pupa e encontrado com operários. Os typos dos operários da var. ogloblini Sants. são provenientes de Loreto, Misiones.
No macho da var. ogloblini os ocellos lateraes são mais aproximados
da margem ocular, distando mais ou menos 1 1/2 vezes o seu
diâmetro.
Bei dem typischen Mánnchen von hetschkoi Mayr, welches neuerdings
von SANTSCHI untersucht wurde, ist der Abstand der Seitenocellen vom
Augenrand ungefàhr 2 1/2 mal so gross wie ihr Durchmesser. Das Mánnchen der var. oglobini ist unbeschrieben; ich besitze 3 Mánnchen aus Alta
Gracia, Argentinien, BRUCH leg.; eins derselben wurde aus der Puppe gezftchtet und im Nest gefunden. Die Seitenocellen der var. ogloblini stehen
nur 1.5 mal so weit wie ihr Durchmesser vom Augenrand entfernt. Das
Mãnnchen des Berliner Museums stimmt mit meinem Material genau
überein.

Eciton (Acamatus) minus Cresson, 1872.
Material do Museu de Berlim: 1 macho (sem abdômen), rotulado: "Dallas, Texas, Boll, Eciton minus Cresson".
Nesta espécie o metatarso posterior é menos comprido que
1/2 da tibia posterior, segundo já salientou EMEKY (1900). Este caracter não foi tomado em consideração por FOREL, quando descreveu a var. fumatum For. (Soconusco, México), cujo exemplar typo
do Museu de Hamburgo se acha temporariamente em meu poder;
fumatum differe especificamente de minus Cr. As asas de minus
Cr. são inteiramente hyalinas, as nervuras amarello-claras. Os ocellos lateraes distam mais ou menos 1/2 do seu diâmetro da margem ocular. Em 2 machos do Museu de Vienna, também provenientes de Dallas, Texas, e determinados por MAYR, elles são um
pouco mais aproximados.
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Eciton (Acamatus) pseudops Forel, 1909.
Material examinado do Museu de Berlim: 1 operário, rotulado:
"La Plata, Bruch, Eciton Acamatus pseudops grandipseudops For.
Paratypus".
O typo de pseudops s.str. é do Paraguay. Pude examinar 3 cotypos do Museu de Genebra, com os quaes comparei minuciosamente o exemplar para typo de grandipseudops For. (1915) do Museu
de Berlim. Os exemplares de pseudops são um pouco mais claros
(cabeça e thorax de coloração vermelho-parda; em grandipseudops
mais côr de chocolate); esta differença não tem importância, porque geralmente exemplares jovens são mais claros. Abstrahindo
da coloração, não encontro a menor differença, de maneira que
grandipseudops, descripta como subespecie e ultimamente considerada como variedade, tem que cahir na synonymia de pseudops
s.str..
A descripção original de grandipseudops contém muitos erros.
Segundo FOREL, as antennas seriam mais alongadas do que em
subsp. garbei For., o que absolutamente não corresponde á verdade;
as antennas são iguaes ás de pseudops s.str., e mais grossas do que
garoei For., de que possuo cotypos do Museu de Genebra e do Museu Paulista. Diz FOREL que em grandipseudops o primeiro articulo
flagellar é muito mais curto, quasi a metade, que o segundo; no
paratypo do Museu de Berlim elles medem 15 : 19. Nos typos de
pseudops s.str. medi 19 : 23 (no exemplar maior), 14 : 16 (no
exemplar menor). Em garoei, que constitúe uma boa subespecie,
o flagello é mais delgado; esta differença é bastante accentuada
quando se comparam exemplares menores com os respectivos operários de pseudops s.str.; nesses últimos as antennas são distinctamente mais engrossadas na parte distai.
Von pseudops For. liegen mir 3 Cotypen aus dem Genfer Museum vor,
die ich mit dem Paratypus von grandipseudops verglichen habe. Die Fàrbung ist bei ersteren etwas heller rotbraun an Kopf und Thorax, bei letzterem mehr schokoladenbraun; doch findet man das bei Exemplaren derselben Kolonie. Sonst finde ich durchaus keinen Unterschied, sodass grandipseudops (ais Rasse beschrieben) ais Synonym vom pseudops gelten
muss. Die Originalbeschreibung von grandipseudops enthált viele irrige
Angaben. Die Pseudoaugen sind keineswegs grõsser und mehr konvex ais
bei garbei. Auch sind die Fühler nicht lánglicher, sondem ganz wie bei
pseudops s. str., d. h. gedrungener. Das 1. Geisselglied soll fast 1/2 mal
kürzer sein ais das zweite; bei der Paratype mass ich mit Okularmikrometer 15 : 19. Von pseudops besitze ich viel Material aus Goyaz, samt
Weibchen; letztere sind genau gleich den Weibchen, die BRUCH (1928) unter
dem Namen var. grandipseudops beschrieb. Auch von garbei liegt mir das
unbeschriebene Weibchen vor (Campinas, Goyaz); garbei ha ais gute
Unterart zu gelten; interessant ist, dass sie in Goyaz an derselben
Lokalitàt mit pseudops s. str. vorkommt; doch ist letztere viel hâufiger.
Der Unterschied zwischen pseudops s. str. und subsp. garbei tritt besonders
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klar hervor, wenn man kleine Arbeiter vergleicht: die Fühler von pseudops
s. str. sind distai viel deutlicher verdickt ais bei garbei.

Eciton (Acamatus) goeldii Forel, 1901.
Material do Museu de Berlim: 1 operário menor, rotulado:
Bahia, Gõldi. Eciton Acamatus goeldii For. Paratypus.
Esta espécie foi mencionada por mim (1933, p. 162) de Goyaz
(Corumbahyba). Pude também examinar cotypos do Museu de
Genebra. Parece que se trata de uma espécie rara, muito bem caracterisada pela cabeça alongada. A forma do peciolo varia bastante conforme o tamanho dos exemplares.
Diese Art scheint selten zu sein. Sie wurde von mir (1933) aus Goyaz
erwàhnt (Corumbahyba, SCHWARZMAIER leg.) . Sie ist gut charakterisiert
durch den lànglichen Kopf; das grõsste Exemplar meiner Sammlung hat
eine Gesamtlánge von 6 mm. Die Form des ersten Stielchengliedes variiert
je nach Grõsse der Exemplare.

Gênero Cheliomyrmex Mayr, 1870
Cheliomyrmex morosus Smith, 1859.
Material examinado do Museu de Berlim: 2 machos, México,
27-VII, Soconusco, Purpus S.V.
Esses dois exemplares correspondem mais ou menos á var.
payarum For., cujo typo é de Honduras. O typo de morosus s.str.
é do México. Como os exemplares do Museu de Berlim são do México, duvido que a variedade payarum seja valida. Segundo WHEELER
(1921), nortoni Mayr (descripto sobre operários) é synonymo
de morosus Smith. Possuo 1 operário de nortoni (Vera Cruz, México), recebido de WASMANN. O tegumento é brilhante, como, em
megalonyx Wheel., de que possuo cotypos (Guyana Ingleza).
Die Varietat payarum For. (von Honduras beschrieben) halte ich
für zweifelhaft; die Exemplare des Berliner Museums entsprechen der
Beschreibung von FOREL (1899) und der Figur von EMERY (1900), stammen

aber aus México, woher auch die Type von morosum stammt.

Cheliomyrmex andicola Emery, 1894. (Figs. 1-2).
Material do Museu de Berlim: 1 soldado, Columbia, Fuhrmann, Forel ded. 1922.
O typo é de Panamarca, Peru. EMERY descreveu andicola
como subespecie de nortoni, mas trata-se sem duvida de uma boa
espécie, distincta tanto de morosus como de megalonyx. No exemplar de Colômbia, os dentes apicaes das mandibulas são mais compridos do que representa a fig. publicada por EMERY (1894, fig. 11).
A descripção original é muito resumida; dou alguns caracteres do
exemplar de Colômbia:
Soldado. — Comprimento total 6 mm. Côr de chocolate, cabeça
ligeiramente mais escura: patas e antennas amarello-ferruginosas.
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Fig. 1. Chellomyrmex andicola Em., soldado, cabeça, vista dorsal. — Fig. 2.
Idem, thorax e peciolo, vistos de perfil. (Borgmeier dei.)

O tegumento é finamente chagrinado-reticulado, mate; o gaster
é mais finamente reticulado, ligeiramente brilhante. Em toda a
parte com puncturas esparsas piligeras. Cabeça muito convexa na
face dorsal, mais larga que comprida no meio (sem as mandibulas), porporção 64 : 55; posteriormente mais estreita que anteriormente, ângulos posteriores arredondados; bordo posterior recto.
Olhos rudimentares, situados um pouco em baixo do meio dos lados
da cabeça. Escapo ultrapassando um pouco o nivel dos olhos; primeiro articulo do flagello mais comprido que o segundo (15 : 12);
todos os articulos antennaes mais compridos que largos; articulo
apical tão comprido como os dois precedentes addicionados. Ao lado
das foveas antennaes ha uma curta carena longitudinal. Sutura
mesoepinotal representada por um largo sulco transversal. Mandibulas e perfil do thorax como na figura. Peciolo transversal, em
cima convexo. Primeiro segmento do gaster separado do segmento
seguinte por um sulco distincto, mais largo atraz do que comprido
no meio (22 : 18).
Von dieser Art konnte ich leider keine Typen untersuchen; die Typen
stammen aus Peru, Panamarca. Das Ex. des Berliner Museums (aus Columbien) wurde von FOREL determiniert. Der Apikalzahn der Mandibeln ist
bei diesem Exemplar betráchtlich lánger ais er in Fig. 11 von EMERY (1849)
dargestellt wurde. Da die Origalbeschreibung sehr kurz gehalten Ist,
gebe ich einige Merkmale des Exemplares von Columbien: Lànge 6 mm.
Fárbung schokoladenbraun, Kopf etwas dunkler, Beine und Fühler rostgelb. Fein dicht genetzt-chagriniert, matt; Gaster feiner genetzt, deshalb
schwach glànzend; überall mit deutlichen zerstreuten haartragenden
Punkten, Kopf dorsal stark konvex, breiter ais in der Mitte (ohne Mandibeln) lang (64 : 55), hinten schmaler ais vorn, Hinterecken abgerundet.
Augen rudimentar, etwas unter der Mitte der Kopfseiten gelegen. Schaft
etwas über das Niveau der Augen hinaufragend; das erste Geisselglied verhált sich zum zweiten wie 15 : 12; alie Geisselglieder lánger ais breit;
Endglied so lang wie die beiden vorhergehenden zusammen. Seitlich von
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den kleinen Fühlergruben befindet sich ein kurzer Lángskiel. Das Mesonot u m ist vom Epinotum durch eine breite Querrinne g e t r e n n t . Mandibeln
u n d Profil des Thorax wie in der Abbildung. Stielchen quer, oben konvex.
Das erste Gastersegment ist vom zweiten durch eine tiefe F u r c h e g e t r e n n t ;
die Lànge des 1. Segments (Postpetiolus) verhált sich zur Breite h i n t e n
wie 18 : 22.
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MEGASPOROGENESIS IN COFFEA ARÁBICA L.
by
E. A. GRANER
Da Kscola Agrícola Luiz Queiroz, Piracicaba

(With 2 plates)
The literature on coffee cytology was recently reviewed by
(2). Megasporogenesis in Coffea arábica was described in
detail by von FABER (1), who reported that the functional megaspore is micropylar. Recent investigations on material collected at
the Agricultural College in Piracicaba however disagree with von
FABER'S statement. The megaspore mother cell attains its maximum development when the microsporocytes are in synizesis. Both
reduction and homotypic divisions are normal, giving rise to four
megaspores, with normal cellmembranes, the chalazal one becoming the functional embryo-sac cell; the other three megaspores
soon degenerate. A typical embryo-sac is formed.
KRUG
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Megaspore mother cell. — Fig 1 — Sinizesis (X 850). Fig. 2 — Reduction
division (X 850) . F i g . 3 — Later a n a p h a s e (X 850) . (Photos E. A. G r a n e r )
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Figs. 1 a n d 2 — Linear row of megaspores. Two are degenerating in fig. 1,
a n d tree in fig. 2 (X 850). Fig. 3 — Illustration of fig. 2 (X 1030).
(Phot. a n d des. E . A. Graner)

SARCOPHAGIDEOS NEOTROPICOS NOVOS OU POUCO
CONHECIDOS (DIPT.)
por
H.

DE SOUZA L O P E S

(Com 28 figuras)

O presente trabalho se baseia em material do Brasil havendo
referencia a duas espécies do Chile (Alaccoprosopa apicalis Townsend e Sarcophaga varia Walker).
A 2.a parte (1935) do Manual of Myiology do Dr. C. H. TowSEND permittiu a indentificação de algumas espécies deste autor
que procuro caracterizar.
Xenoppia erythropyga, n. sp. (Figs. 1-2).
Differe de X. hypopygialis Townsend pelo 2.° segmento genital
vermelho.
— Comprimento total: 5,5 a 7 mm.
Cabeça prateada. Fronte com cerca de 0.35 da largura da cabeça.
Vitta frontal tão larga quanto os 0.6 da largura da fronte ao nivel da
cerda frontal superior. Cerdas ocellares divergentes e menores que qualquer das cerdas frontaes. Cerda vertical externa pequena, um pouco mais
robusta que as cerdas da margem posterior do olho. Frontalia pretos um
pouco esbranquiçados nas proximidades do triângulo ocellar, superiormente alargados tornando os parafrontalia muito estreitados nesta região.
Ha cerca de 6 cerdas frontaes, a inferior attinge a metade do 2 o segmento
antennal e apenas 1 ou 2 passam ao nivel da base das antennas. Antennas
escuras, o 2 o articulo mede cerca de 0.42 do comprimento do 3 o . Arista
engrossada na base e pubescente nos 0.3 basaes. Parafacialia, com uma só
cerda forte próxima do olho, medindo cerca de 0.27 da distancia entre as
grandes vibrissas que se acham na margem oral. Palpos e tromba pretos.
Thorax cinzento com as faixas longitudinaes dorsaes pouco nitidas.
Ha 3 cerdas dorso centraes postsuturaes e 3 presuturaes. As acrostichaes
faltam inteiramente e as prescutellares não se differenciam das microchaetas. Ha 2 cerdas intralares, 3 supralares postsuturaes e 1 presutural;
1 posthumeral; 4 notopleuraes sendo 2 muito reduzidas, 3 sternopleuraes;
propleura núa; pteropleura com poucas cerdas. E escutello tem somente
2 longos pares de cerdas lateraes.
MACHO:
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Abdômen com 1 par de cerdas medianas marginaes no 4 o tergito; 5 o
com uma serie de cerca de 16 cerdas. Esternitos 1 — 4 com pequenos pêlos
em toda a extensão; 5 o profundamente fendido e com as margens da fenda
parallelas.
Primeiro segmento genital preto com cerca de 6 cerdas na margem
posterior, 2 o segmento vermelho, com algumas cerdas fortes e irregularmente dispostas, dorsalmente. Forceps vermelhos, não divergentes. Penis
muito longo, fortemente chitinizados com prolongamentos apicaes e
medianos.
Patas pretas; femur médio com 3 a 4 cerdas longas e espaçadas na face
ventral, sem ctenideo. Tibia media com 2 cerdas medianas na face anterior sendo uma dellas extraordinariamente desenvolvida; 2 cerdas medianas pequenas na face posterior. Tibia posterior com 4 cerdas desiguaes
na face anterior e 2 na face posterior.
Azas hyalinas, espinho costal muito longo, r 4 + 5 com cerdas até a
veia transversa. 3 o segmento costal cerca de metade do 5 o .
FêMEA: — Comprimento íotal: 7 mm.
Semelhante ao macho; fronte tão larga quanto os 0.4 da largura da
cabeça. Cerda vertical externa pequena (menor que a metade da cerda
vertical interna) . 2 cerdas proclinadas na fronte. Segmentos genitaes
reduzidos e vermelhos.
Holotypo macho, Rio de Janeiro, 24-V-1936; allotypo fêmea,
Jardim Botânico, Rio de Janeiro, VIII-1934; 2 paratypos, machos,
Rio de Janeiro (Jacarépaguá) VIII-1932 e IX-1934.
Um dos paratypos tem o 4.° tergito atrophiado do lado esquerdo, ficando visiveis deste lado somente 3 tergitos; o esternito correspondente é normal.
Xanthobrachycoma Townsend
Townsend, 1927, Rev. Mus. Paulista, vol. 15, p. 232; 1935, Manual of
Myiology, vol.. 2, p. 179.
Este interessante gênero creado por TOWNSEND e baseado n u m a
fêmea que este autor capturou em S. Paulo, em flores de Mikania,
tem o 6.° tergito muito desenvolvido e tão longo quanto os segmentos anteriores do abdômen, a artista é curtamente plumosa na base
e os olhos tem coloração verde intensa. Os machos tem o ssegmentos genitaes extraordinariamente desenvolvidos e fortemente convexos. Em ambos os sexos h a fortes cerdas fascio-orbitaes e as cerdas frontaes são divergentes abaixo da base das antennas.
Xanthobrachycoma analis Townsend (Figs. 3-8).
Townsend, 1927, Rev Mus. Paulista, vol. 15, p. 365.
Mesothyrsia bicoloricauda Enderlein, 1928, Konovia, vol. 7, p . 151. —
Townsend, 1931, Revista de Entomologia, vol. 1, p. 73.
TOWNSEND examinou os typos da espécie de ENDERLEIN (3 machos do Museu de Berlim) e verificou tratar-se de X. analis Townsend.
MACHO: — Comprimento total: — 11 a 14 m m . .
Fronte amarello-clara com sombreado escuro, mede 0.18 da largura da
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cabeça. A vitta frontal é preta, opaca, estriada na metade anterior; o
triângulo ocellar é mais claro e tem reflexos prateados, a parafrontalia
é muito estreita posteriormente. A vitta frontal mede 0.66 da largura da
fronte ao nivel da cerda frontal superior. As cerdas ocellares são finas,
longas e parallelamente dispostas. A cerda vertical externa mede cerca
da metade da vertical interna, no emtanto é pouco mais longa que as
cerdas da fileira postocular que também são longas. Ha 14 ou 15 cerdas
frontaes sendo que as 4 inferiores estão situadas abaixo da base das
antennas e neste ponto a fileira frontal diverge. Ha pequenos pêlos irregulares na parafrontalia. As antennas são escuras, o 2 o articulo mede
cerca de 0.62 do comprimento do 3 o . A arista é curtamente plumosa nos
0.38 basaes e mede quasi 3 vezes o comprimento do 3 o articulo antennal.
Ha 3 a 4 cerdas fortes orbitarias na face acompanhadas de pêlos menores.
A facialia mede 0.4 da distancia entre as grandes vibrissas. Occiput e
genas pretos com reflexos prateados. Palpos pretos.

Pig. 1. Xenoppia erythropyga, n. sp., genitalia domacho, vista lateral. —
Fig. 2. Idem, vista dorsal. — Fig. 3. Xanthobrachicoma analis Townsend,
5 o esternito abdominal do macho. — Fig. 4. Idem, segmentos genitaes do
macho, vista lateral. — Fig. 5. Idem genitalia da fêmea, vista dorsal.
— Fig. 6. Idem, cabeça do macho.
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Thorax preto com manchas prateadas, as 3 listas longitudinaes do
mesoscutum são muito largas e a mediana attinge o escutello. Ha 3 cerdas
dorsocentraes postsuturaes sendo a ultima mais robusta que as 2 primeiras; 3 presuturaes dorsocentraes; acrostichaes anteriores mal differenciadas das microchaetas, prescutellar presente; 2 intralares distanciadas
uma da outra e subiguaes; 3 supralares postsuturaes e 1 presutural; humeraes 3; posthumeral 1; 4 notopleuraes; 3 sternopleuraes; 2 lateraes escutellares, 1 par preapical e um apical pequeno e cruzado. Propleura núa,
proesternum com pequenos pêlos claros.
Abdômen preto com manchas prateadas nas margens anteriores dos
tergitos. Tergitos 2 — 4 somente com cerdas lateraes; o 5 o tergito tem
cerdas em toda margem, mas ha 3 ou 4 cerdas mais longas lateralmente
e um par mediano, erecto differenciando-se das demais que são mais finas
e repousam sobre o I o segmento genital. O 2 o esternito tem pêlos muito
longos e finos que o cobrem inteiramente; no 3 o estes pêlos se dispõe
somente nos lados, permanecendo o terço mediano somente com pêlos
curtos; o 4 o esternito é coberto de pêlos curtos tendo alguns mais longos
somente na margem lateral; o 5 o esternito é inteiramente dividido, as
margens lateraes são divergentes, ha um lobo interno inteiramente coberto
de espinhos curtos em cada lado do esternito e as suas margens posteriores, que são alongadas, têm 1 ou 2 cerdas muito longas.
O I o segmento genital é muito desenvolvido (mais longo que o 5 o tergito) preto brilhante, coberto de pequenos pêlos em toda a extensão e tem
cerca de 10 cerdas na margem posterior, quasi tão longas quanto as da
borda do ultimo tergito abdominal. O 2 o segmento é também muito
grande, amarello-vivo, muito brilhante e tem pêlos esparsos lateralmente.
Forceps pretos curvos, com os 2 terços basaes cobertos por pêlos muito
longos. Pinça interna posterior preta, larga, pontuda e com uma pequena
cerda próxima do ápice; pinça interna anterior preta, extraordinariamente
alargada, concava pelo lado externo tendo dorsalmente muitos pêlos claros.
Penis arredondado e liso dorsalmente e no ápice com a face posterior
cheia de prolongamentos afinados.
Femur anterior com uma fileira dorsal de cerdas e outra ventral;
femur médio com 3 ou 4 cerdas fortes medianas na face anterior; face
posterior com 2 fortes cerdas apicaes; face ventral com 2 series de cerdas
e pêlos longos e dirigidos para traz na metade basal; o femur posterior
tem 1 serie de cerdas muito fortes na face dorsal; 1 outra serie igualmente
desenvolvida na face anterior junto a borda superior; a face ventral tem
cerdas fortes e villosidade muito longa. A tibia anterior tem 2 cerdas subbasaes na face anterior e uma mediana na face posterior; a tibia média
tem 2 cerdas medianas na face anterior, 3 na face posterior e 1 na metade
apical da face ventral; a tibia posterior tem 2 cerdas na face anterior,
2 na posterior, uma na face ventral e possue longa villosidade.
Azas hyalinas, o terceiro segmento costal é do mesmo comprimento
do 5 o , r 2 — 3 tem cerdas até quasi o meio do comprimento até a nervura
transversa. Calypteros brancos, o inferior tem uma mancha escura muito
nitida no centro e as margens lateraes externas têm pêlos longos e escuros.
FêMEA: — Comprimento total: 10-11 mm.
Semelhante ao macho, a fronte mede 0.26 da largura da cabeça; a vitta
frontal mede 0.63 da largura da fronte ao nivel da cerda frontal superior.
Cerda vertical externa quasi do mesmo comprimento da interna.
Quarto tergito abdominal com 1 par de cerdas medianas que são menores que as lateraes mas que se differenciam facilmente das demais
cerdas da margem. Esternitos abdomaes 2 e 3 com poucos pêlos curtos e
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Pig. 7. Xanthobrachicoma analis Townsend, penis e pinças internas, vista
dorsal. — Fig. 8. Idem, genitalia do macho, vista lateral. — Fig. 9.
Alaccoprosopa apicalis Townsend, forceps, vista dorsal. — Fig. 10. Idem,
cabeça da fêmea.
Fig. 11. Idem, genitalia do macho, vista lateral. —
Fig 12. Idem, genitalia da fêmea, vista dorsal.
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1 par de cerdas, uma de cada lado, junto á margem posterior. Primeiro
tergito genital muito grande, amarello, liso e brilhante, com pêlos pequenos
somente nas margens lateraes
Patas como nos machos, faltam as cerdas da face anterior do femur
posterior e villosidade dos femures.
Redescripto de 6 machos e 3 fêmeas capturados pelo Snr. FREDERICO LANE em Campo do Jordão, 16-XII-1935; 6-1-1935 e 16-1-1935
em flores de Gravata ou Caraguatá do campo, Eryngium sp. (Umbellifera); 2 machos da Serra do Caparão — Espirito Santo, 22-111915, na collecção do Dr. ADOLPHO LUTZ, Instituto Oswaldo Cruz.
Alaccoprosopa Townsend
Townsend, 1934, Revista de Entomologia, vol. 4, p . 202; 1935, Manual of
Myiology, vol. 2, p. 180.
Um gênero próximo de Xanthobrachycoma
Townsend. A arista é pubescente e fortemente engrossada na base. Ha fortes cerdas facio-orbitaes. O 1.° tergito genital da fêmea é muito desenvolvido. Não ha cerdas em n .
Alaccoprosopa apicalis Townsend. (Figs. 9-12).
Townsend, 1934, Revista de Entomologia, vol. 4, p . 202.
MACHO (indescripto): — Comprimento total: 13 mm.
Cabeça cinzento prateada com reflexos escuros. Fronte cerca de 0.2
da largura da cabeça. Vitta frontal tão larga quanto os 0.66 da largura
da fronte. Cerdas ocellares grandes, divergentes. Cerda vertical externa
do mesmo comprimento que as cerdas da margem posterior do olho. Fronte
preta, finamente estriada em toda a extensão. As cerdas frontaes (cerca
de 12) attingem o nivel da metade apical do 2 o articulo antennal e somente 2 passam abaixo da base das antennas. Parafrontalia com numerosos pêlos pequenos e irregulares. O 2 o articulo antennal mede cerca
de 0.4 do comprimento do 3 o . Parafacialia tão largos quanto 0.3 da distancia entre as grandes vibrissas que se encontram immediatamente acima
da margem oral. Ha algumas fortes cerdas facio-orbitaes dispostas irregularmente, sem formar uma só fileira.
Thorax cinzento com 5 faixas longitudinaes dorsaes, a mediana é a
mais larga e nitida, com uma mancha amarellada logo atráz do humero
e outra no centro da mesopleura Ha 3 cerdas dorsocentraes postsuturaes
de igual tamanho e geralmente distanciadas, e, 3 presuturaes; 3 humeraes;
2 posthumeraes; 2 intralares; 3 postsuturaes supralares e 1 presutural; 4
notopleuraes bem distinctas e 3 sternopleuraes.
Abdômen cinzento com pollinosidade prateada, no centro ha uma linha
longitudinal preta muito nitida: Lateralmente os tergitos 3 a 5 têm uma
mancha amarellada, nitida que estabelece forte contraste com a coloração
do resto do abdômen. Nos tergitos 2 a 4 ha somente cerdas lateraes; o
5 o tergito tem uma série de cerdas na margem. Esternitos abdominaes
muito largos com pêlos pequenos no centro e mais longos nas margens
lateraes e posteriores. Quinto esternito inteiramente fendido, com um lobo
basal interno coberto de pêlos claros e com um polongamento apical arredondado.
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Primeiro segmento genital preto brilhante com pêlos esparsos e uma
mancha prateada no dorso, 2 o segmento vermelho com alguns pêlos na
margem basal e lateralmente. Forceps amarellos, pêlulos com o apice escurecido. Penca accessoria muito reduzida amarella, pinça posterior interna muito curva com uma cerda na metade basal. O resto da genitalia
foi quebrado no único exemplar macho que tenho na collecção.
Patas pretas, o femur posterior tem uma série de cerdas dorsaes, uma
série na face anterior junto do dorso; e a face ventral tem cerdas e pêlos
longos. A tibia anterior tem 2 cerdas na metade basal da face anterior
e 1 na metade apical da face posterior; tibia média com 2 fortes cerdas
medianas na face anterior, 3 na face posterior sendo que as 2 mais próximas do apice estão no mesmo plano, e uma cerda preapical na face
ventral. A tibia posterior tem 2 cerdas na face anterior e 2 na face posterior além de uma outra na metade apical da face ventral e de pêlos
um pouco mais longos que o diâmetro da tibia.
Azas hàalinas, r 4 — 5 com cerdas até a metade do comprimento da
base á nervura transversa, 3 o segmento costal um pouco mais longo que
o 5 o ; 6 o cerca de Vi do comprimento do 3 o .
FêMEA: — Comprimento total: 10 mm.
Semelhante ao macho: fronte cerca de 0.34 da largura da cabeça.
Arista engrossada e pubescente em cerca de 0.38 do seu comprimento; não
ha vestigio do par de cerdas apicaes do escutello que é muito reduzido
no macho.
O tergito genital é vermelho muito desenvolvido e tem cerdas em toda
a margem. O femur posterior não tem cerdas na face anterior. A tibia
Posterior não tem pêlos longos.
Um macho e uma fêmea de Las Mercedes — Chile 11-1932,
Prof. F . Ruiz leg.
O exemplar typo é proveniente de Concepcion — Chile. E'
uma fêmea de 7 mm.
Deixo assignalados os meus agredecimentos ao Prof. F . Ruiz
pelos valiosos Sarcophagideos chilenos que teve a bondade de me
enviar.
Sarcophagula Wulp
1887, Tidschr. voor Entom. vol. 30, p . 173. — BRAUER ET BERGENSTAMM, 1891, Zweif. Kais. Mus. Wien. pt. 5, p . 110 (414); 1893, pt. 6,
p. 76 (164). — TWONSEND, 1892, Ann. N. Y. Acad. Sei. vol. 7, p . 30.
— WULP, 1896, Biol. Centr. Amer. Dipt. 2, p . 289. — COQUILLET, 1910,
Proc. U. S. Nat. Mus. vol. 37, p . 602. — ALDRICH, 1916, Sarcophaga
and allies, p . 39. — TOWNSEND, 1927, Rev. Mus. Paulista, vol. 15, p. 220.
— ENDRERLEIN, 1928, Arch. Klass. phyl. Entom., vol. 1, p . 31. —
ALDRICH, 1930, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 78, art. 12, p . 11. —
HALL, 1933, Buli. Amer. Mus , vol. 61, p. 262. — CURRAN, 1934, Buli.
Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 66, p . 178. — TOWNSEND, 1935, Manual of
Myiology, vol. 2, p . 178.
W U L P (1887) descreveu este gênero no qual incluiu varias espécies de FABFJCIUS, THOMSON e de WIEDEMANN, caracterizando
principalmente pelas nervuras da aza da qual dá u m a figura. A
nervura transversa posterior (m-m) é recta e se encontra mais próxima de r-m que em Sarcophaga. As nervuras r 2 - 3 e r 4 " 5 correm
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parallelas e não são sinuosas. Ha um forte espinho costal. As cerdas dorso centraes são bem desenvolvidas, os segmentos genitaes
pequenos e as manchas do thorax e do abdômen pouco acentuadas.
Isto se conclue da descripção de WULP, não se referindo este autor
ás cerdas fronto-orbitaes reclinadas em ambos os sexos o que
actualalmente constitue um caracter de grande importância.
W U L P poderia ter incluido neste gênero espécies sem o ultimo caracter citado.
Enumera as seguintes espécies: Sarcophaga occidua Fabr.,
•S. canescens Thom., S. brevispina Thom., S. genalis Thom., Spallicrus Thom., S. despecta Thom. (descriptas em Eug. Resa),
S. callida Wied., S. surinamensis Wied., S. terminalis Wied., S.
amata Wied., S. sugens Wied., S. obsoleta Wied. e S. parvula Wied.
todas sul americanas, com excepção de S. pallicrus Thom. proveniente da Austrália.
BRAUER et BERGENSTAMM (1891) enumeram as mesmas espécies que Wulp.
TOWNSEND (1892) no seu "Catalogue of the described South
American Species of Calyptrate Muscidae" enumera as espécies referidas por Wulp dando a bibliographia completa.
W U L P (1896) acrescenta aos caracteres por elle enumerados
no primeiro trabalho a presença de cerdas fronto-orbitaes nos machos e descreve 3 espécies novas: S. imbecilla Wulp, S. canuta e S.
tenuis Wulp, todas provenientes do México. Como caracter das duas
ultimas espécies assignala Wulp a apparente ausência de cerdas
em r 4_5 .
COQUILLET (1910) designou o typo do gênero Musca occidua
Fabr. a primeira das espécies referidas na descripção original.
ADRICH (1916) considera as 3 espécies descriptas por Wulp em
1896 como synonymas de S. occidua Fabr., collocando também nest a espécie Sarcophiloides puela Williston, 1896.
ALDRECH (1930) examinou os typos de FABRICIUS, THOMSON e
WIEDEMANN e disse a proposito de Sarcophaga calida Wied.: "Not
seen. Van der Wulp, in establishing the genus Sarcophagula, said
that the following Sarcophagas of Wiedmann apparently belong in
it: calida, surinamensis, terminalis, amata, sugens, obsoleta, and
parvula. BRAUER and BERGENSTAMM referred ali these species to
Sarcophagula without question in their Zweiflügler des Kaiserlichen Museums zu Wien (pt. 5, 1891, p. 414). As I have never made
out more than the one species occidua Fabricius as belonging to the
genus, the species listed are quite likely ali synonyms; this is true
of parvula and sugens, the only ones I have seen."
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No material que tenho do Brasil encotnrei varias espécies deste
gênero e por isso não posso concordar com a opinião de ALDRICH.
Além disso W U L P e BRAUER et BERGENSTAMM incluiram em Sarcophagula espécies de gêneros diversos e portanto as espécies de
WIEDMANN devem ser mantidas. Naturalmente constituíram espécies irreconheciveis até que se examinem os typos. Entre as espécies que tenho na collecção algumas dellas têm 1 par de cerdas
medianas no 3.° segmento abdominal. TOWNSEND em 1927 (Rev.
Mus. Paulista, vol. 15, p . 220) creou o gênero Pseudosarcophagula
(typo P. brasiliensis Townsend, 1927) que separa na chave de 1935
(Man. Myiol. vol. 2, p . 178) de Sarcophagula Wulp por ter cerdas
medianas marginaes erectas no 3.° segmento abdominal. Em 1931
(Rev. Ent. vol. 1, p . 78) este autor colloca Desvoidiella aurata
Enderlein 1928 como synonyma de P. brasiliensis Townsend 1927,
tendo examinado o typo.
E' provável que o gênero de TOWNSEND seja synonymo de Sarcophagula e mais uma espécie deve ser incluida neste gênero: S.
brasiliensis (Townsend).
Sarcophagula occidua Fabricius.
Musca occidua Fabricius, 1794, Entom. Syst., vol. 4, p. 315; 1805, Syst.
Autl., p . 288.
Sarcophaga occidua Wiedemann 1830, Anss. Zweifl. Insect., vol. 2, p . 368.
Sarcophagula occidua Wulp, 1887, Tidschr. voor Ent., vol. 30, p . 174. —
Brauer et Bergenstamm, 1891, Zweifl. Kais. Mus. Wien., pt. 5, p. 110
(414). _ Aldrich, 1916, Sarcoph. and allies, p . 40, fig. 9, 1930, Proc.
U. S. Nat. Mus. vol. 78, art. 12, p . 2. — Hall, 1933, Buli. Amer. Mus.
Nat. Hist., vol. 66, p . 262.
Sarcophaga sugens Wiedemann, 1830, Auss. Zweifl. Insect., vol. 2, p. 367,
n. 28. — Aldrich, 1930, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 78, art. 12, p . 12.
Sarcophaga parvula Wiedemann, 1830, Auss. Zweifl. Ins., vol. 2, p . 368,
n. 30. — Aldrich, 1930, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 78, art. 12, p . 12.
Sarcophaga parva — Walker 1852, Dipt. Saund. p . 321. — Aldrich, 1930,
Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 78, art. 12.
Sarcophaga âespecta Thomson, 1869, Eugen Eesa, p . 540. — Aldrich, 1930,
Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 78, art. 12, p . 29.
ALDRICH examinou os typos destas espécies e considera-se synonymas. Em 1916 publicou um desenho da genitalia de S. occidua
pelo qual pode ser reconhecida a espécie..
Os exemplares typos de occidua Fabr. não foram redescriptos,
ALDRICH examinou 2 fêmeas de Copenhagen que aparentemente
não eram typos mas que concordam com a descripção de FABRICIUS.
ENGEL em 1931 (Konowia vol. 10, p . 140, fig. 5) publica u m
desenho de genitalia que não concorda com o desenho de ALDRICH;
é evidente que se trata de outra espécie; obteve material da Argentina e da Bolívia.
Distribuição geographica: — "America meridionalis insulis"
(FABRICIUS) "Westindien" (WIEDEMANN, occidua); Cuba, Florida,
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Porto Rico, Panamá, Jamaica (ALDRICH 1916); Brasilien
MANN, sugens e parvula) Pará, Brasil, (WALKER) ; Panamá
SON) .
ESPéCIES ACTUALMENTE

(WíIED(THOM-

IRRECONHECíVEIS

Sarcophagula obsoleta Wiedemann.
WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. Ins., vol. 2, p. 367; G. Tos, 1894, Ditt. d&l
Messico, pt. 3, p . 68; ALDRICH.

Uma pequena fêmea que pode ser Sarcophagula;
de "Westindien".

proveniente

Sarcophagula puella Williston.
Sarcophiloiães puella WILLISTON 1896, Trans. Ent. Soe. London, p. 361,
pi. 12, fig. 120 bis; ALDRICH, 1916, Sarcophaga and allies, p . 40.

(1916) considera esta espécie como synonyma de S.
oceidua Fabr. Pela descripção e pela figura (cabeça do macho) de
WILLISTON se pode concluir que de facto é uma Sarcophagula, mas
a identidade especifica das espécies só poderá ser fimada pelo exame da genitalia do typo de WILLISTON.
ALDRICH

Sarcophagula imbecilla Wulp.
WULP, 1896, Biol. Centr. Amer. Dipt. 2, p . 289. — ALDRICH, 1916, Sarco-

phaga and allies, p . 40.
ALDRICH (1916) considera esta espécie como S. oceidua Fabricius apenas pela descripção de W U L P . Na chave do trabalho original esta espécie é separada das duas outras descriptas em seguida
por apresentar cerdas na 3. a veia longitudinal. Naturalmente as
3 espécies têm esse mesmo caracter que não foi visto pelo autor em
canuta e tenuis. Aliás WULP diz a propósito de canuta: "third vein
apparently without bristles". O que separa esta espécie das demais,
pela descripção de WULP é a ausência de 1 par de cerdas marginaes
no 3.° segmento abdominal.

Sarcophagula canuta Wulp.
WULP, 1896, Biol. Centr. Amer. Dipt., vol. 2, p. 289, pi. 7, fig. 12 e 12 a.
— ALDRICH, 1916, Sarcophaga and allies, p. 40.

Segundo a descripção de WULP e a figura (abdômen de perfil,
n. 12 a) se conclue que esta espécie tem um forte par de macrochaetas marginaes medianas no 3.° segmento abdominal (Pseudosarcophagula Townsend?).
Sarcophagula tenuis Wulp.
WULP, 1896, Biol. Centr. Amer. Dipt. 2, p. 290. — ALDRICH, 1916, Sarco-

phaga and allies, p. 40.
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WULP caracteriza esta espécie pelas cerdas marginaes do 3.°
segmento abdominal como S. canuta, differindo desta espécie pela
côr da vitta frontal que é vermelha em tenuis e preta em canuta.

Sarcophagula peruana Townsend.
TOWNSEND, 1911, A n n . E n t . Soe. Amer., vol. 4, p . 139 (nomen n u d u m ) ;
1912, P r o c . U . | S. N a t . Mus., vol. 43, p . 358.
TOWNSEND

descreve esta espécie do Peru, somente de fêmeas.

ESPÉCIES INDEVIDAMENTE INCLUÍDAS NO GÊNERO SARCOPHAGULA WULP.

Sarcophaga calida Wiedemann.
1830, Auss. Zweift. Ins., vol. 2, p. 366, n. 24; ALDRICH, 1930,
Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 78, art. 12, p. 12.
Pela descripção de WIEDEMANN se pode concluir que esta espécie pertence ao gênero Nephochaetopleryx Townsend a que neste
mesmo trabalho me refiro.
Tem a cabeça dourada, genitalia preta e azas manchadas
(Flügel bràunlich zumal am Ende des Rippenfeldes), comprimento
2 1/3 linhas. Uma fêmea do Brasil.
WIEDEMANN,

Sarcophaga surinamensis Wiedemann.
WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. I n s . vol. 2, p . 366, n.° 25; — ALDRICH, 1930,
P r o c . U. S. N a t . Mus. vol. 78, a r t . 12, p . 12.
WIEDEMANN compara, quando descreve com S. calida e portanto deve ter a cabeça amarellada não sendo S. occidua por esta
razão. A genitalia é vermelha. Não deve pertencer ao gênero Sarcophagula. Um macho e 1 fêmea de Surinam.

Sarcophaga terminalis Wiedemann.
WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. I n s . , vol. 2, p . 366. — ALDRICH, 1930,
P r o c . U. S. N a t . Mus., vol. 78, a r t . 12, p . 12.

Uma espécie com os segmentos genitaes amarello avermelhados com uma faixa escura. 2 1/3 linhas do Brasil.
Provavelmente esta espécie não é uma Sarcophagula e a descripção que WIEDEMANN dá para os segmentos da genitalia é exactamente o que se observa com a espécie descripta por ENGEL em
1931 (Konowia 10 p. 147, fig. 15) como Sarcophaga varia Walker.
ALDRICH quando examinou o typo da espécie de WALKER (1930,
Proc. U. S. Nat. Mus. 78, art. 12, p . 14) publicou um desenho da
genitalia. Exemplares que possuo do Chile (Prof. F . Ruiz leg.) e
de Argentina concordam exactamente com o desenho de ALDRICH:
ha uma extraordinária assymetria nas peças da genitalia. Os exemplares communs no litoral brasileiro pertencem a espécie figurada
dos ENGEL.

Do Brasil não conheço outra espécie com este caracter senão
a espécie que ENGEL descreveu como S. varia Walk. A vitta frontal
é avermelhada.
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Sarcophaga amata Wiedemann.
1830, Auss. Zweifl. Ins., vol. 2, p . 367. — ALDRICH, 1930,
Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 78, art. 12, p . 12. — TOWNSEND, 1931,
Rev. Ent., vol. 1, p . 75.

WIEDEMANN,

Pela descripção de WIEDMANN verifica-se que não é uma Sarcophagula, tem a genitalia avermelhada. Comprimento 2 1/3 linhas da America do Sul. TOWNSEND considera esta espécie como
Acridiophaga larribens WIEDMANN.
Sarcophaga canescens Thomson.
1869, Eugen. Resa p. 539. — WULP, 1887, Tijdschr. v. Entom.,
vol. 30, p. 174. — TOWNSEND, 1892, Ann. N. Y. Acad. Sei., vol. 7,
p . 30. — ALDRICH, 1930, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 78, art. 12, p. 28.

THOMSON,

ALDRICH examinou o typo, 1 fêmea do Rio de Janeiro verificando tratar-se de Tricharaea scatophagina Thomson.

Sarcophaga brevispina Thomson.
1869, Eugen. Resa, p . 539. — ALDRICH, 1930, Proc. U S. Nat.
Mus., vol. 78, art. 12, p . 29.

THOMSON,

ALDRICH examinou o typo: 1 fêmea do Rio de Janeiro. E' Sarothromyia femoralis SCHINER.

Sarcophaga genalis Thomson.
1869, Eugenies Resa, p . 539. — ALDRICH, 1930, Proc. U. S. Nat.
Mus., vol. 78, art. 12, p . 29.

THOMSON,

Synonymo de Sarcophaga rapax WALKER de accordo com
que examinou o typo: 1 fêmea do Brasil.

AL-

DRICH

Sarcophaga pallicrus Thomson.
1869, Eugen. Resa, p . 539. — WULP, 1887, Tidschr. voor Entom.,
vol. 30, p. 174. — TOWNSEND, 1892, Ann. N. Y. Acad. Science, vol. 7,
p. 30. — JOHNSTON ET HARDY, 1923, Proc. Linn. Soe. New South Wales,
vol. 48, p . 128.

THOMSON,

cita esta espécie no catalogo como sul-amemricana.
quando a inclue no gênero Sarcophagula diz ser da Austrália. JOHNSTON et HARDY consideram como espécie irreconhecível e
dizem: "This species has been placed provisionally by Van der Wulp
under Sarcophagula. Its small size suggeste Helicobia australis, but
the original description seems to indicate that it is not a Sarcophagid fly".
TOWNSEND

WULP

GÊNERO Nephochaetopteryx Townsend
1934, Revista de Entomologia, vol. 4, fase. 2, p . 203; 1935,
Manual of Myiology, vol. 2, p. 178.

TOWNSEND,

(1934) descreve este gênero collocando-o próximo
de Micronotochaeta.
Em 1935 considera este gênero na tribu
Agriini e Micronotochaeta em
Stephanostomatini.
TOWNSEND
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E' um gênero muito característico pela presença de cerdas em
todo o comprimento de rx. Os puparios têm a abertura estigmatica
posterior situada numa espaçosa cavidade fracamente concava e
cercada de papilas muito salientes. Os machos apresentam 2 pares
de cerdas proclinadas na fronte. A cerda vertical externa mede
cerca de metade da vertical interna. Pequenas espécies com a cabeça e o thorax intensamente amarellos e azas por vezes fortemente infuscadas.
Sarcophaga cedida WIEDMANN 1830 (Auss. Zweifl. Ins. vol. 2,
p . 366) foi considerada por ALDEICH, 1930 (Proc. U . S . Nat. Mus.,
vol. 78, art. 12, p . 11) como Sarcophagula oceidua FABRICIUS. Pela
descripção original se conclue que tem a cabeça e o thorax dourados e as azas manchadas, sendo muito provável que se trate de
uma espécie do presente gênero. Foi descripta de uma fêmea do
Brasil.
Espécie typo: N. pallidiventris
'

TOWNSEND

1934 — Rio Tapajoz.

CHAVE DAS ESPéCIES

1. Abdômen sem pollinosidade amarella
2
— Abdômen com pollinosidade amarella
3
2. Forceps rectos na base com a extremidade dobrada para frente
N. affinis, n. sp.
— Forceps com lobo basal muito desenvolvido tendo a parte apical
concava na face posterior
N. cyaneiventris, n. sp.
3. Palpos amarello-claros
N. flavipalpis, n . sp.
— Palpos escurecidos
4
4. Pacialia medianamente esbranquiçados
N. orbitalis Curran
— Facialia inteiramente da mesma côr que o restante da cabeça
N. pallidiventris Townsend.
Nephochaetopteryx pallidiventris Towsend. (Figs. 13-14).
TOWNSEND, 1934, Revista de Entomologia, vol. 4, fase. 2, p. 203.

Pela diagnose de TOWNSEND verifica-se que esta espécie, da
qual só descreveu a fêmea, tem a fronte com 0.3 da largura da
cabeça, abdômen com pollinosidade amarellada e palpo amarello
escuro.
Tenho cinco espécies deste gênero, 3 dellas apresentam o abdômen com a coloração descripta por TOWNSEND: uma N. orbitalis
Curran tem a fronte mais larga na fêmea (0.34 da largura da cabeça); outra N. flavipalpis n . sp. têm os palpos amarellos e muito
claros e a fronte mais larga. Considero a terceira destas espécies
como sendo N. pallidiventris TOWNSEND que tem o conjunto de caracteres assignalados na diagnose original, apesar de uma pequena
differença nas faixas escuras da margem posterior dos tergitos abdominaes 3 a 5. Diz TOWNSEND que estas faixas vão augmentando
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de largura gradativamente de base para o ápice do abdômen. Nos
meus exemplares não se nota grande differença na largura destas
faixas.
MACHO (indescripto). — Fronte de 0.32 a 0.36 da largura da cabeça, de
cor intensamente amarella.
Cerdas ocellares bem desenvolvidas. Vertical externa cerca de 0.5 da
vertical interna. Vitta frontal 0.4 da largura da fronte ao nivel da cerda
frontal superior. Cerdas frontaes em numero de 6 ou 7, attingindo o nivel
do terço superior do 2 o articulo antennal. Ha uma cerda reclinada fronto
orbital e 2 cerdas proclinadas sendo a superior muito pequena. Antennas
pardo escurecidas, o 2 o articulo mede cerca de 0.33 do comprimento do 3 o .
Arista longamente plumosa em cerca de 0.7 de sua extensão. Parafacialia
tão largos quanto 0.2 da distancia entre as grandes vibrissas que se acham
logo acima da margem oral. Facialia com cerdas no terço inferior. Genas
com cerca de 0.11 da máxima comprimento do olho.
Thorax intensamente amarello com excepção da parte inferior das
pleuras que é cinzenta. Ha 4 cerdas dorsocentraes sendo as 2 anteriores
pequenas; 2 ou 3 pequenas dorsocentraes presuturaes; acrostichaes mal
differenciadas, 1 par prescutellar; 3 humeraes, 2 posthumeraes; 3 intralares sendo as 2 anteriores pequenas; 3 supralares postsuturaes e 2 presuturaes; 2 notopleuraes fortes acompanhadas de outras duas intercaladas
e muito reduzidas; 2 lateral-scutellares e 1 par preapical. Trez esternopleuraes sendo a mediana menor do que as outras.
Abdômen cinzento com pollinosidade amarella na margem anterior
dos tergitos, sendo que lateralmente ha uma região maior, desta cor, do
que no dorso. O resto dos tergitos é preto brilhante. O 2 o tergito abdominal tem cerdas lateraes, o 3 o e o 4 o têm cerdas marginaes em toda a
extensão, e o 5 o apresenta também uma série de cerdas em toda margem,
de maior desenvolvimento do que as cerdas dos segmentos anteriores. Esternitos 1 a 3 com pequenos pêlos em toda a superficie, 4 o com 2 tufos
de cerdas fortes na metade posterior; o 5 o esternito é fendido mas as margens desta fenda não são divergentes.
Femur médio com 2 cerdas medianas na face anterior; 2 preapicaes
na face posterior; ha 2 séries de cerdas na face ventral sendo que a série
mais próxima da face posterior tem uma cerda na metade basal que é
extraordinariamente alongada e apicalmente termina formando um ctenidium. A tibia anterior tem uma cerda mediana na face anterior e outra
na face posterior. A tibia média tem 2 cerdas medianas e uma sub-basal
na face posterior; a face anterior não apresenta nenhuma cerda.
Azas com uma forte mancha enegrecida na metade apical de R 1 e
que se continua abaixo de r 2 + 3 e com as nervuras apicaes transversas
também enegrecidas.
FêMEA: — Semelhante ao macho.
Fronte medindo de 0.30 a 0.31 da largura da cabeça. Nos meus exemplares a fronte da fêmea é menos larga que a do macho. Esternitos abdominaes com pellos finos tendo cerdas mais fortes na margem posterior.

Nove machos e 3 fêmeas do Rio de Janeiro, Jardim Botânico
26-7-1935 provenientes de uma única fêmea.
A cultura desta espécie foi feita em Agar + soro normal de
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cavallo tendo obtido larvas a 9-7-1935 que chrysalidaram em
16-7-1935 e deram os primeiros adultos a 26-7-1935.
Os puparios são muito semelhantes aos da espécie seguinte.
O typo é proveniente do Rio Tapajoz.
Nephochaetopteryx orbitalis Curran. (Figs. 15-18).
Sarcophagula orbitalis CURRAN, 1934, Buli. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 64,
p . 478, fig. 35.
CURRAN descreveu esta espécie de Kartabo, Guayana Ingleza,
de um macho. Collocou-a em Sarcophagula WULP. com alguma du-

vida achando que talvez constituisse um gênero a parte. Obtive
2 culturas desta interessante espécie e não tive duvida em identificar os meus exemplares á espécie de CURRAN dada a forma muito
caracteristica do forceps.
Acrescento á descripção de CURRAN alguns caracteres do macho e descrevo a fêmea.
Macho: — Fronte e face amarello dourada sendo a parafacialia muito
mais clara no centro, o que distingue esta espécie de N. palliãiventdia
Townsend.
Fronte com 0.27 a 0.33 da largura da cabeça (medida de 6 exemplares).
Abdômen cono na espécie typo. Esternito 4 sem tufos de cerdas pretas
havendo somente cerdas mais fortes na margem posterior.
Patas como em N. pallidiventris Townsend, sendo que o femur médio
não tem uma cerda tão extraordinariamente desenvolvida.
Fêmea: — Fronte com 0.35 a 0.35 da largura da cabeça, sendo portanto
de fronte mais larga do que o macho o que não acontece com N. pallidiventris Townsend.

As differenças que encontrei entre as fêmeas de N. pallidiventris e N. orbitalis, além da maior largura da fonte são: a coloração dos facialia que é inteiramente amarella na primeira espécie e
esbranquiçados em N. orbitalis; a vitta frontal é anteriormente
avermelhada em N. orbitalis e inteiramente castanha em N. pallidiventris .
Seis machos e 5 fêmeas do Rio de Janeiro (Jardim Botânico)
19-8-1935; cultivados de uma única fêmea; 8 machos e 7 fêmeas
do Rio de Janeiro (Jardim Botânico 17 a 21-6-1933 oriundos de
uma só fêmea; 1 macho da mesma localidade 5-1934.
A primeira destas culturas, foi feita em gelose + soro normal
de cavallo, com larva a 26-6-1935 que crysalidaram a 5-7-1935 e
deram adultos a 19-8-1935. Conservei vivos os adultos durante 15
dias sem que nunca tivesse observado copula. A mancha enegrecida da aza é menos intensa que em N. pallidiventris porque exemplares morto 15 dias depois da saida do pupario tinham esta mancha muito pouco nitida.
Nephochaetapteryx flavipalpis, n. sp. (Figs. 19-21).
Differe de N. pallidiventris pelos palpos amarellos-claros e pela
conformação da genitalia do macho.
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— Comprimento total, 6 mm.
Fronte com 0.26 da largura da cabeça. Vitta frontal com 0.44 da largura da fronte ao nivel da cerda frontal superior. Antennas castanhoclaras, o 2 o articulo mede cerca de 0.41 do comprimento do 3 o . Arista
plumosa cerca de 0.53 do seu comprimento. Parafacialia tão largos quanto
os 0.2 da distancia entre as grandes vibrissas. Genas cerca de 0.13 do comprimento máximo do olho.
No exemplar typo ha somente 2 cerdas notopleuraes.
Abdômen com pollinosidade amarella muito acentuada na margem a n terior dos tergitos e nos segmentos genitaes. Esternitos abdominaes coberto de pêlos claros em toda a extensão; ha pêlos pretos mais fortes e
mais longos na margem posterior do 3 o e 4 o . O 5 o esternito tem pêlos muito
curtos e esparsamente distribuídos; a fenda que habitualmente existe nas
espécies do gênero é muito pouco acentuada, havendo no emtanto uma
linha nitida até o meio deste esclerito.
Segmentos genitaes muito mais desenvolvidos que em N. palliãiventris.
A margem posterior do I o segmento tem uma série de cerdas. O 2 o segmento tem pêlos curtos e 1 par de cerdas sub-basal.
Forceps castanhos, separados, pouco convergentes no ápice; pinças
internas pretas; penis muito chitinizado de ápice globuloso.
Azas com a mancha apical sendo todo o ápice escurecido. Patas pretas
com polinosidade clara.
Os demais caracteres são os mesmos referidos para N. palliáiventris
MACHO:

TOWNSEND .
FêMEA:

— Comprimento total, 6 mm.
Semelhante ao macho. Fronte com 0.3 da largura da cabeça. As patas
das fêmeas são de cor castanha e é com alguma duvida que as colloco
nesta espécie. No emtanto, como só tenho uma espécie com palpos amarellos considero pertencentes a N. flavipalpis.
Holotypo: macho do Rio de Janeiro (Jardim Botânico) 7-1935;
allotypo fêmea da mesma localidade, 20-10-1933; paratypos 3 fêmeas de São Paulo — Lussanvira Prof. S. PESSOA. Dois paratypos
estão depositados na Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo.
Nephochaetopteryx cyaneiventris, n. sp. (Figs. 22-23).
Differe de N. palliáiventris TOWNSEND pela pollinosidade prateada do abdômen, pela falta de manchas escurecidas nas azas e
pela genitalia do macho.
MACHO: — Comprimento total, 5 a 5,5 mm. Fronte com 0.30 da largura da cabeça. Vitta frontal com 0.5 da largura da fronte. Antennas
castanho-escuras, o 2 o articulo mede 0.35 do comprimento do 3 o . Palpos
escuros. Parafacialia tão largos quanto 0.3 da distancia entre as grandes
vibrissas.
Thorax intensamente amarello com excepção da sternopleura e da
hypopleura.
Abdômen com pollinosidade prateada na parte anterior dos tergitos,
interrompida na linha mediana dorsal e occupando maior área nas faces
lateraes destes escleritos, não ha nenhum tom amarellado como nas espécies precedentes. Ha séries de cerdas pouco desenvolvidos em toda a
margem dos tergitos sendo que no 5 o estas cerdas são mais notáveis. Es-
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Fig. 13. Nephochaetopteryx pallidiventris Townsend, forceps, vista dorsal.
— Fig. 14. Idem, genitalia do macho, vista lateral. — Fig. 15. N. oroitalis Curran, pupario, abertura estigmatica posterior. — Fig. 16. Idem,
vista lateral. — Fig. 17. Idem, genitalia do macho, vista lateral. — Fig. 18.
Idem, Forceps, vista dorsal — Fig. 19. N. flavipalpis, n. sp., forceps,'
vista dorsal. — Fig. 20. Idem, segmentos genitaes, vista lateral. — Fig. 21.
Idem, genitalia do macho, vista lateral.
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ternitos com pêlos longos e abundantes, mais fortes nas margens posteriores, 5 o esternito fortemente fendido com pêlos curtos e abundantes
sendo as margens da fenda parallelas. Primeiro segmento genital com
uma série de 6 cerdas; 2 o com cerdas fortes e esparsamente distribuídas,
globuloso, com pollinosidade clara lateralmente e com a região mediana
muito brilhante.
Forceps fortes com um lobo basal muito desenvolvido e coberto de
pêlos; parte apical fortemente concava, quasi sem pêlos, brilhante e com
espinhos no ápice. Peça accessoria amarellada longa, com alguns pêlos.
Pinça posterior castanha com uma longa cerda mediana, pinça anterior
larga terminando em ponta curva. Penis globuloso fortemente chitinizado
com um lobo anterior recurvado para baixo.
Azas quasi hyalina, fracamente infuscados na extremidade apical de
r 2 + 3 e nas nervuras transversaes. Cerdas nas nervuras como na espécie typo.

Holotypo macho do Alto da Serra (São Paulo); paratypos machos do alto da Serra (São Paulo); 3 machos de Birigui, e 1 da
Cantareira (São Paulo). 3 paratypos foram devolvidos ao Prof.
S. PESSOA (Faculdade de Medicina de São Paulo) que me forneceu
o material para estudo.
Nephochaetopteryx affinis, n. sp. (Figs. 24-25).
Differe de N. cyaneiventris pelos caracteres do apparelho genital do macho.
MACHO: — Comprimento total, 6.5 mm. Fronte com 0.31 da largura
da cabeça. Vitta frontal com 0.48 da largura da fronte. Antennas castanho-escuras, o 2 o articulo mede 0.4 do comprimento do 3 o . Palpos escuros.
Parafacialia tão largos quanto 0.32 da distancia entre as 2 grandes vibrissas. Thorax intensamente amarello como na espécie precedente.
Abdômen, patas e azas como em N. cyaneiventris.
Forceps muito alongados quasi rectos em cerca de 3/4 de sua estensão;
quarto apical é dobrado para frente e o ápice é largo e chato. Vistos pelo
dorso são muito separados apezar de se conservarem parallelos. Pinça
interna posterior larga na base com uma longa cerda, fortemente curva,
terminando em ponta. Pinça anterior curva, pontuda e com um lobo basal
também terminando em ponta. Penis muito chitinizado, globuloso.

Holotypo macho de Birigi, São Paulo; Prof. S. PESSOA leg.
Cataphyto Townsend
Townsend, 1935, Revista de Entomologia vol. 5, p . 72; 1935, Manual of
Myology, vol. 2, p. 178.

Um gênero próximo de Sarcophagula WULP. e Nephochaetopheryx TOWNSEND, differindo do primeiro pela presença de cerdas
em r + 3 e por ter a fronte 2 cerdas fronto-orbitaes reclinadas no
macho, differe de Nephocaetopteryx porque as cerdas r 2 + 3 vão
apenas até meio comprimento desta nervura. E' provável que se
chegue a concluir a identidade deste gênero com o ultimo referido,
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porém como não tenho os typos de C. cuneata TOWNSKND e apenas
exemplares que identifico a esta espécie limito-me a assignalar as
relações que entre elles verifiquei.

Fig. 22. Nephochaetopteryx cyaneiventris, n. sp., genitalia do macho, vista
dorsal. — Fig. 23. Idem, vista lateral. — Fig. 24. N. affinis, n. sp.,
genitalia do macho, vista lateral. — Fig. 25. Idem, forceps, vista dorsal.
— Fig. 26. Cataphyto cuneata Townsend, genitalia do macho, vista lateral.
— Fig. 27. Idem, vista dorsal. — Fig. 28. Idem, pinças internas, vista
dorsal. (H. S. Lopes, dei.)

Cataphyto cuneata Townsend. (Figs. 26-28).
1935, Revista de Entomologia, vol. 5, pag. 72.
Possue vários exemplares do Rio de Janeiro que concordam
em todos os caracteres com a diagnose original. O typo é proveniente de Tapera, Pernambuco.
TOWNSEND,

90.
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— Comprimento total: 4 a 5 mm.
Cabeça amarella. Fronte cerca de 0.28 a 0.30 da largura da cabeça.
Cerdas ocellares bem desenvolvidas, divergentes. Com 4 pares de cerdas
frontaes, a inferior está implantada ao nivel do meio do 2 o articulo antennal. Ha 2 cerdas fronto-orbitaes proclinadas sendo que a superior mede
cerca de 0.5 da inferior; ha uma fronto-orbital reclinada. Vertical externa
cerca de 0.5 da cerda vertical interna. A vitta frontal mede cerca de 0.35
do comprimento do 3 o . Arista plumosa na metade basal. Parafacialia tão
largos quanto 0.15 da distancia entre as grandes vibrissas que se acham
na margem oral. As genas medem 0.14 do comprimento máximo do olho.
Ha uma série ininterrupta de pequenos pêlos que occupam toda a margem
orbital da fronte e da face.
Thorax cinzento amarellado, com 3 cerdas dorsocentraes postsuturaes
e 2 presuturaes; acrostichaes representadas apenas por um pequeno par
prescutellar; 2 humeraes e 1 posthumeral; 2 intralares; 3 supralares postsuturaes (somente a mediana é bem desenvolvida) e 1 presutural. Somente 2 notopleuraes, faltando as pequenas cerdas que habitualmente
estão intercaladas. Ha 3 ou 4 cerdas mesopleuraes. Ha 2 lateraes escutei lares e um pequeno par preapical.
Abdômen cinzento amarellado com as margens posteriores dos tergitos
inteiramente pretos sendo que medianamente estas manchas alcançam a
base do esclerito. Tergitos 2 e 3 com cerdas marginaes apenas, havendo
entretanto no 3 o tergito cerdas um pouco mais desenvolvidas que as microchaetaes na parte dorsal; 4 o tergito com uma série de cerca de 8 cerdas;
5 tergito com 12 cerdas na margem posterior. Esternitos abdominaes com
pêlos longos em toda a superficie, 5 o esternito com pêlos mais curtos e
mais cerradamente dispostos.
Segmentos genitaes cobertos de pollinosidade fracamente amarellada,
o I o é muito reduzido e tem alguns pêlos na margem posterior; o 2 o tem
pêlos e cerdas dispostos irregularmente. Forceps castanhos, cobertos de
pêlos que são mais longos na base, não divergem para o ápice. Peça
accessoria de base larga estreitando na metade apical, ápice arredondado
e com espinhos curtos.
Pinça interna posterior preta simples pouco recurvada no ápice e com
uma cerda forte no meio. Pinça anterior muito forte e larga com o ápice
fortemente chitinizado dobrado para dentro e com 3 fortes espinhos. Penis
de base cylindrica longa e muito fina o ápice globuloso e com um prolongamento chato na face ventral que se alonga terminando em 2 pontas.
Femur posterior com uma série de cerdas na face dorsal e com 2 séries
na face ventral sendo a cerda apical extraordinariamente desenvolvida.
Tibia anterior com uma cerda na metade apical da face posterior. Tibia
média com 1 cerda na face anterior e 3 na face posterior. Tibia posterior
com 2 cerdas em cada uma das faces anterior e posterior e 1 na metade
apical da face ventral.
Azas hyalinas, r 1 com cerdas até a metade; r 4 — 5 com cerdas até
quasi a veia transversa.
MACHO:

Cinco machos do Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Julho de
1935; 1 macho da mesma localidade Maio de 1935.

UMA SEGUNDA CONTRIBUIÇÃO A'S CERCOSPORAE DE
MINAS GERAES
Por A. S. MULLER e C.

CHUPP.

Tendo sido accrescentadas ao herbário da Escola Superior de
Agricultura e Veterinária do Estado de Minas Geraes nos últimos
dois annos, mais 52 espécies do gênero Cercospora, collecionadas
pelo primeiro dos autores, estes apresentam no presente trabalho
uma segunda lista de Cercosporae de Minas Geraes. Nesta lista estão incluidas 12 espécies novas, cujas descripções são dadas. Na
l. a lista publicada, foram incluidas 71 espécies, das quaes 10
novas.
As condições climatericas do Estado de Minas Geraes são as
mais variadas, devido sua vasta extensão territorial, de quasi
600.000 kilometros quadrados, com montanhas, planaltos, bacias
de rios, de modo a prosperar um numero elevado de culturas, sem
falar em sua flora riquissima. E' de se esperar que, favorecida pelo
clima sub-tropical, a flora de fungos parasitas em plantas, seja
muito grande. Portanto, é nossa opinião que o grande numero de
Cercosporae já encontrado, constitue ainda, apenas uma pequena
percentagem do total que deve existir nestas regiões.
Cercospora aeschynemones sp. n .
Hab. Aeschinomene falcata Viçosa, Escola (N.° 893) 20/4/935.
Ausência de manchas bem definidas, pelo menos no principio; fructificação na face inferior da folha, em áreas minutas, obscuras, olivaceas,
de 0,5 a 1,5 mm. de diâmetro; estroma ausente, ou quando presente, até
30 [jt em diâmetro, apenas; conidiophoros usualmente em fasciculos densos;
conodiophoros fuligenos, escuros ou pardos-olivaceos ondulados, claramente
pluriseptados, não geniculados, raramente ramificados; cicatrizes de esporos
ausentes ou quando presentes, muito pequenas, na ponta dos conidiophoros; 4-6 x 60-180 [j,; conidios clavados com base estreita, arredondada,
rhombica, usualmente uniseptados, sub-hyalinos a olivaceos pálidos,
5-8 X 15-35 jj..
Esta espécie tem conidiophoros semelhantes aos conidiophoros de
C. stevensii, mas os conidios são inteiramente distinctos. Também, os fasArch. I n s t . Blol. Veget.
Rio de Janeiro
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ciculos de conidiophoros desta espécie crescem muito juntos uns aos outros,
dando aspecto de uma camada difusa.

Cercospora aleuritides Miy. Bot. Mag. (Tokyo) 26:51.1912.
Hab. Aleurites fordii — Viçosa, Escola (n. 898) 20/4/1935.
Cercospora althaeina Sacc. Mich. 1:269:18-79.
Hab. Althaea rosea — Viçosa, Escola (n. 757) 12/3/1934.
Cercospora anonae Muller. Arq. Inst. Biol. Veg. Rio. 1:3:214:
1934.
Hab. Rollinia sylvestre — Viçosa, Escola (n. 779) 29-41934.
Cercospora Aquilegiae Keil. & Sw. Jour. Mycol. 5:74.1889.
Hab. Aquilegia — Viçosa, Escola (n. 755) 12/3/1934.
Cercospora bloxami B. & Br. Ann. Mag. Nat. Hist. 5:9:183:1882.
Hab. Brassica pekinense — Viçosa, Escola (n. 975) 14-81935.
Cercospora brachyclada Syd. Ann. Mycol. 23:422.1925.
Hab. Solanum — Viçosa (n. 981) 15/9/1935.
Cercospora Byrsonimatis Maub. Bul. Soe. Mycol. de France
36:40:41:1920.
Hab. Byrsonima — Sete Lagoas (n. 967) 16/7/1935.
Cercospora carotae (Pass.) Solh. 111. Biol. Monogr. 12:1:43:
1929.
Hab. Daucus carota — Viçosa, Escola (n. 994) 1/11/1935.
Cercospora cassiae P. Henn. de 1'Herb. Boiss. 1:121:1893.
Hab. Cássia leptocarpa Benth. Viçosa (n. 767) 4/4/1934.
Cercospora Castaneae sp. n .
Hab. Castanea sativa M. — Viçosa, Escola (n. 769) 5/4/1934.
Manchas grandes, pardas, com margem irregular; estroma grande,
compacto acompanhado por perithecios; conidiophoros pardos pálidos ou
olivaceos fuligenos, pluriseptados, não geniculados, não ramificados, ondulados, 3 a 5 [A em diâmetro, alguns 4-6 x 250 p,; conidios obclavulados,
estreitos, curvados, com base obtusa, com ponta rhomba, septas não muito
distinetas, olivaceos esverdeados, 2-3 x 30-50 y..
Consideramos este fungo muito próximo áquella espécie de Cercospora,
encontrada em Cupania.

Cercospora Cheiranthi Sacc. Nuovo Giorn. Bot. Ital. 8:187.1876.
Hab. Cheiranthes cheiri — Viçosa, Escola (n. 801) 26-51934.
Cercospora citrullina Cke. Grevillea 9:99:1881.
Hab. Cucurbita máxima — Viçosa, Escola (n. 934) 15-41935.
Hab. Cucumis melo — Viçosa, Escola (n. 702) 12/2/1934.
Hab. Momordica charantia — Viçosa, Escola (n. 762)
21/3/1934.
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Cercospora demetrionana Wint. Hedw. 23:170:1884.
Hab. Crotalaria juncea— Viçosa, Escola (n. 690) 3/2/1934.
Cercospora Dianthiae sp. n .
Hab. Dianthus
Viçosa, Escola (n. 658) 20/12/1933.
Ausência de manchas definidas; frutificação sobre manchinhas difusas, pretas, nas partes mortas de hastes, folhas e estructuras florais;
estroma ausente ou quando presente não denso (3 a 10, raramente 20);
conidiophoros pardos olivaceos, escuros, pluriseptados, raramente geniculados, não ramificados, com ponta truncada com cicatriz do esporo bem
distincta, com vacuolos bastante proeminentes, 4-6 x 75-250 ^; conidios
obclavulados, estreitos, curvados até ondulados, septos não muito distinctos, com base truncada, atenuados desde a base, dando aspecto de
chicote, com ponta aguda, hyalinos, 2-4,5 x 75-300 ^.

Cescospora Crythrinae-tomentosae
Hansf.
Hab. Erythrina reticulata — Lagoa Grande (n. 836)
26/8/1934.
Cercospora Eucalypti Cke. & Mass. Grevillea 18:7:8:1889.
Hab. Eucalyptus globulus — Herval (n. 778) 29/4/1934.
Cercospora fusco-virens Sacc. Mich. 2:149:1882.
Hab. Passiflora speciosa — Viçosa, Escola (n. 711) 10-21934.
Cercospora fusimaculans Atk. Jour. Elisha Mitchell Scien.
Soe. 8:1892.
Hab. Ichnanthes — Viçosa, Escola (n. 894) 20/4/1935.
Hab. Panicum — Viçosa, Escola (n. 786) 20/5/1934.
Hab. Panicum maximum — Viçosa, Escola (n. 651) 1212-1933.
Cercospora gossypina Cooke Grevillea 12:31:1883.
Hab. Gossypium — Viçosa, Escola (n. 777) 4/5/1934.
Cercospora grisea C. & E. Grevillea 5:49:1876.
Hab. Polygala paniculata — Viçosa, Escola (n. 864) 31-1934.
Cercospora Hyptidis Speg. Boi. d. 1. Acad. Nac. de Cien. de Cordoba 11:1889.
Hab. Hyptis — Viçosa, Escola (n. 865) 3/1/1935.
Cercospora jasminicola sp. n .
Hab. Jasminum granãiflora L. Ana Florencia (n. 764) 28/3/1934.
Manchas pardas, grandes, 4-8 mms., com margem um pouco mais
escura do que o centro; fruetificação amphygena; estroma pequeno, pardo;
conidiophoros olivaceos amarellos, não septados, não geniculados, não ramificados, 3-4,5 X 5-25 [x, conidios rectos ou curvados, com base obtusa,
com ponta mais ou menos aguda, olivaceos esverdeados, 2-3,5 X 25-100 y..
Este fungo foi collecionado por A. Puttemans em Piracicaba, S. Paulo,
em 17 de Abril de 1911. No especimen delle, os esporos são mais fortemente coloridos do que em material collecionado mais recentemente. O
mesmo fungo foi collecionado por A. S. Costa, também sobre jasmim,
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em Campinas, E. S. Paulo (n. 693 do Herbário do Instituto Agronômico
de São Paulo). Neste material encontram-se estromas pardo-palidos, e
esta coloração se extende nas bases dos conidiophoros, que as vezes se
unem em fasciculos, e que chegam a 40 p, em comprimento. Os conidios
são pouco coloridos, subhyalinos a olivaceos, 2-4 x 20-65 y,.
Cercospora Krugiana s p . n .
Hab. Boehmeria nivea Viçosa, Escola (n. 837) 27/8/1934.
Manchas irregulares, anguladas, pardo escuras, na face superior das
folhas, 0,5 cm. em diâmetro. Os pellos brancos da face inferior da folha,
situados na mancha, tornam-se escuros, dando a área uma coloração purpura pálida; frutificação difusa; ausência de estroma definido; fasciculos
geralmente não densos; conidiophoros pardos, não escuros, mais pálidos na
ponta do que na base, claramente septados, não geniculados, não ramificados, cicatriz do esporo proeminente na ponta, ponta semi-truncada,
4,5-6 x 30-110 [í; conidios obclavulados, usualmente um pouco curvados,
septos não evidentes, com base truncada, com ponta quasi aguda, hyalinos, 2,5-4 X 40-110 (x.
Este fungo differe de C. Boehmeriae em vista de faltarem estroma e
fasciculos densos de conidiophoros. A coloração dos conidiophoros é mais
escura. Differe ainda por ter conidios hyalinos, com base truncada e
ponta mais aguda. C. Boehmeriae tem estromas pardos, conidiophoros
quasi hyalinos, e conidios com coloração pálida, com base obtusa, e ponta
não aguda. Muitos dos conidios são quasi cylindricos, muito differentes
em forma desta espécie nova. O mesmo fungo foi collecionado por H. P.
Krug e A. S. Costa em Campinas, E. S. Paulo, em 21 de Maio de 1935
(n. 427 do Herbário do Instituto Agronômico de São Paulo).
Cercospora leguminosae Chupp a n d L i n d e r .
Hab. Crotalaria stipularis. Viçosa, Escola (n. 892) 20/4/1935.
Ausência de manchas bem definidas, pelo menos no principio, a região da face superior, correspondente á parte affectada, tornando-se parda
depois; frutificação difusa em camadas densas, olivaceas escuras, quasi
pretas na face inferior; estroma ausente; sem fasciculos definidos; conidiophoros olivaceos pardos, procumbentes ou erectos, septados, ás vezes
constrictos na região dos septos, claramente ramificados, tortos mas não
geniculados, 4-6,5 y. de largura e comprimento indefinido; conidios cylindricos, curvos ou não, 1 a 4 septados, septas evidentes, ás vezes constrictos
na região dos septos, com base conica ou quasi aguda, com ponta arredondada, olivaceos, pardo-palidos, 4,5-7,5 x 15-50 y,.
Os conidiophoros deste interessante fungo nem sempre são uniformes
em diâmetro, e podem ser tortos e angulados em diversas maneiras, embora não geniculados, ás vezes são ramificados perto da ponta. Alguns
conidios são perfeitamente rectos e outros extremamente curvos, formando
um circulo quasi completo, emquanto que a maioria dos conidios tem
gráo variável de curvatura, entre estes dois extremos.

Cercospora lilicis (Desm.) Sacc. Ann. Sc. Nat. Ser. 3.11:364.
1849.
Hab. Syrmga — Viçosa, Escola (n. 704) 12/2/1934.
Cercospora mali E. & E. Jour. Myc. 4:113-118:1888.
Hab. Pyrus domestica — Ana Florencia (n. 922) 19/5/1935.
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Ceroospora melochiae P. Henn. Hedwigia 43:395.1904.
Hab. Waltheria — Viçosa, Escola (n. 725) 17/2/1934.
Cercospora micranthae sp. n.
Hab. Sida micrantha Cataguases (n. 881) 25/1/1935.
Ausência de mancha definida, pelo menos no principio, fructificação
geralmente epiphylla, em camadas diffusas, pequenas, pardo-olivaceas; a
região da face inferior correspondente á parte affectada torna-se acinzentada, ás vezes com uma manchinha olivacea parda no centro; estroma
ausente; sem fasciculos ou com fasciculos quasi formando coremios;
conidiophoros geralmente originando-se individualmente de fios procumbentes, olivaceos muito pálidos, multiseptados, não geniculados, não ramificados, cicatriz do esporo ausente, com ponta arredondada, 3-4,5 x
50-125 ^.; conidios mais obclavulados que cylindricos, geralmente pouco
atenuados, com base conica, aguda, erectos ou pouco curvados, olivaceos
pardos, 4-5,5 x 60-120 y..
Entre as espécies de Cercospora encontradas nos vários hospedeiros
da ordem Malvales, esta se aproxima mais á C. cudranae, mas a ultima
tem conidios com base truncada ou quasi truncada e não conidios com
base conica aguda. C. sidaecola e C. densissima (synonimo) teem conidios
curtos, obclavulados, hyalinos, com base truncada, e conidiophoros coloridos, escuros. C. sidae é muito semelhante a C. sidaecola, e pode ser
o mesmo, emquanto C. hyalospora differe de ambas, em vista dos conidios
compridos, hyalinos com base truncada, e conidiophoros pouco coloridos.

Cercospora moricola Cke. Grevillea 12:30.1883.
Hab. Morus alba — Viçosa, Escola (n. 897) 20/4/1935.
Cercospora Nasturtii Pass. Hedwigia 16:124.1877.
Hab. Nasturtium — Bello Horizonte (n. 952) 15/7/1935.
Cercospora pachyderma Syd. Ann. Mycol. 12:203.1914.
Hab. Dioscorea alata — Juiz de Fora (n. 807) 12/5/1934.
Cercospora papaveri sp. n.
Hab. Papaver
Viçosa, Escola (n. 655) 14/12/1933.
Manchas circulares e irregulares em forma, de 3 a 8 mms. em diâmetro, pardo escuras a quasi pretas, ás vezes com centro acinzentado e
com uma linea escura formando a margem, mas, mais freqüentemente de
uma cor uniforme; frutificação amphygena; estroma ausente; fasciculos
não densos (2 a 5); conidiophoros pardos, pálidos, septados, geniculados,
não ramificados, com ponta quasi hyalina, 3-4 x 75-225 |x; conidios obclavulados; com vários grus de curva tura, com base truncada, septos não
muito evidentes, hyalinos, 2-4 x 50-200 fj..
Cercospora Passiflorae sp n .
Hab. Passiflora
Viçosa, Escola (n. 668) 23/12/1933.
Manchas irregulares, anguladas, pardas, de 2 a 4 mms. de diâmetro;
frutificação amphygena; estroma pequeno, pardo escuro, até 40 y, em diâmetro; fasciculos densos; conidiophoros olivaceos pálidos, pouco septados,
não geniculados, ramificados, rectos ou quasi rectos, 3-4 x 10-50 y.; conidios mais cylindricos que obclavulados, alguns um pouco atenuados,
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rectos, com base distinctamente obtusa, com ponta aguda pela súbita atenuação, septos 1 a 5 não muito evidentes, olivaceos pálidos, 2,5-4 x 40-60 y..
Cercospora Petuniae s p . n .
Hab. Petunia
Viçosa, Escola (n. 659) 20/12/1933.
Manchas circulares ou quasi circulares, acinzentadas com margem
estreita, pardo-escura, ás vezes elevada; frutificação amphygena; estroma
ausente ou quando presente, composto de poucas cellulas pardas apenas;
fasciculos não densos, geralmente 1 a 5; conidiophoros olivaceos pálidos,
amarellados, septados, geralmente rectos, não geniculados ou raramente
geniculados, não ramificados, com ponta arredondada ou pouco aguda,
4-5 x 60-300 (A; conidios obclavulados, rectos ou pouco curvados, septas
evidentes pouco distantes uns dos outros, com base truncada, com ponta
rhomba, hyalinos, 3-4,5 x 50-130 y..
Os esporos deste fungo são bastante semelhantes aos esporos de C.
canescens, que tem sido erroneamente assignalada n'este hospedeiro.

Cercospora Physalidis Eli. Amer. Nat. 16:810:1882.
Hab. Physalis — Viçosa, Escola (n. 713)-10/2/1934.
Cercospora Psidii Rangel Boi. Agr. São Paulo 16:324:1915.
Hab. Couratari estrellense — Viçosa, Escola (n. 761) 213-1934.
Cercospora Richardsoniae P. Henn. Hedwigia 41:117:1902.
Hab. Richardsonia brasiliense — Viçosa, Escola (n. 933)
8/6/1935.
Cercospora rigospora Atk. Jour. Elish. Sei. Soe. 8:65:1891.
Hab. Solanum verbascifolium — Viçosa (n. 721) 15/2/1934.
Cercospora salicina E. & E. Jour. Mycol. 3:19.1887.
Hab. Salix — Juiz de Fora (n. 793) 12/5/1934.
Cercospora Scrophulariae Moez, Arb. Ungar. Biol. Forsch. Inst.
3:115.1930. (Magyar Biol. Kut. Inst. Munk. Budapest).
Hab. Scrophularia — Viçosa, Escola (n. 663) 20/12/1933.
Cercospora sesami Zimm. Ber.u.Land.u.Forstw. in Deut. Ostafrika 2(1)12.1904.
Hab. Sesamum indicum — Sete Lagoas (n. 951) 12/7/1935.
Cercospora sorghi E. & E. Jour. Myc. 3:15:1887.
Hab. Zea mays — Herval (n. 781) 29/4/1934.
Cercospora Stevensü Young Mycologia 8:45.1916.
Hab. Glycine max — Viçosa, Escola (n. 895) 20/4/1935.
Cercospora stomatica Eli. & D. Proc. Acad. Nat. Sciences, Phila.
47:438.1895.
Hab. Solidago — Viçosa, Escola (n. 773) 15/4/1935.
Cercospora Triumfettae Syd, Ann. Mycol. 28:218:1930.
Hab. Triumfetta semitriloba — Viçosa, Escola (n. 763)
21/3/1934.
Cercospora Tropaeoli Atk. Jour. Elisha Mitchell Scienc. Soe.
8:1892.
Hab. Tropaeolum — Viçosa, Escola (n. 863) 3/12/1934.
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Cercospora Venezuelae Chupp Monographs. Univ. Porto Rico
Series B 2:254.1934.
Hab. Solanum argenteum - - Viçosa, Escola (n. 714) 102-1934.
Cercospora victorialis Thum. Hedwigia 21:172.1882.
Hab. Allium satívum — Viçosa, Escola (n. 982) 5/10/1935.
Cescospora Wisteriae sp. n .
Hab. Wisteria
Viçosa, Escola (n. 756) 12/3/1934.
Manchas subcirculares a anguladas, de 1 a 5 mms. em diâmetro; as
manchas mais novas amarelladas, pálidas, tornando-se depois escuras no
centro com margem amarellada, e finalmente, com centro branco e
margem alaranjada ou pardo-escuro; frutificação amphygena, não profusa, geralmente nas manchas com centro branco; estroma ausente ou
quando presente, de poucas cellulas pardas; fasciculos geralmente não
densos; conidiophoros olivaceos pardos, pálidos, não septados, com excepção dos mais compridos, não geniculados, não ramificados, cicatriz do
esporo ausente, um pouco atenuados, 2,5-4 x 5-45 ^; conidios obclavulados estreitos, rectos ou pouco ourvados, com base truncada, com ponta
aguda, hyalinos ou sub-hyalinos, 1,5-3 x 20-75 [j..
Cercospora Wulffiae s p . n .
Hab. Wulffia stenoglossa (C. DC. — Viçosa, Escola (n. 774) 15/4/1934.
Manchas circulares ou subcirculares, acinzentadas, com margem
pardo-amarellada, de 0,5 a 2 mms. em diâmetro; frutificação geralmente
na face superior da folha; estroma pequeno escuro; fasciculos densos;
conidiophoros pardos a olivaceos pardos, septados, não geniculados, não
ramificados, cicatriz do esporo ausente, freqüentemente um pouco atenuados perto á ponta, 2,5-4 x 15-40 [j.; conidios mais obclavulados que
cylindricos, rectos ou pouco curvados, septas não evidentes, com base
obtusa, com ponta rhomba, sub-hyalinos a olivaceos amarellados, muito
pálidos, 2-3 x 35-80 y..
Cercospora zeae-mayãis Tehon & D. Mycologia 17:240-248.1925.
Hab. Zea mays — Viçosa, Escola (n. 1000) 1/11/1935.
SUMMARY
A second list of CERCOSPORAE is presented, supplementing
the original list, which contained 71 species of Cercospora collected in Minas Geraes. During the last two years 52 species more
have been found in Minas Geraes, of which 12 are new species,
and these are listed and described in this article.
Even tho a relatively large number of espécies has been found
in the State already, this number represents probably a small percentage of the total. The authors hold this opinion in view of the
very large área, nearly 600,000 square kilometers, comprised of
high and low plains, river basins and mountaineous regions, and in
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view of a sub-tropical climate, which favor a rich flora and an unlimited number of crops.
C. jasminicola sp. n . , found on jasmine, is a fungus which
has been known since 1911 when it was first found by Dr. A.
Puttemans, and is common in various Brasilian states. No description of it has ever been published. C. Krugiana sp. n . on
Boehmeria nivea, a fiber plant, was found in São Paulo by A. KRUG
shortly after having been collected in Minas Geraes, and is named
after him C. leguminosae CHUPP AND LINDER, was found originally
on another host, but is herein described as on Crotalaria stipularia.

S C O L Y T I D ^ U N D PLATYPODIDAE
( C o l e o p t . ) — NEUE
ZENTRAL- U N D SUEDAMERIKANISCHE ARTEN

( 3 6 . Beitrag.)
VON
KAEL E.

SCHEDL

P l a t y p u s abdominalis n . s p .
Mãnnchen. — Rotbraun, 6.3 mm lang, 3.3 mal so lang ais breit.
Die Form des Absturzes dieser Art ist bei amerikanischen Arten noch nlcht
beobachtet worden, wohl aber ist dieselbe in der indomalayischen Fauna
hàufig. Vorderhand stelle ich die Art in die Platypi truncati.
Stirn flach und breit eingedrückt, bis auf den Epistomalrand, welcher
fein eingestochen punktiert und glãnzend ist, mattglanzend und sehr
dicht und fein runzelig gerauht, gegen den Scheitel sind einzelne grõssere,
flache Punkte sichtbar, der letztere von der Stirn durch einen stumpfen
gerundeten Winkel getrennt. Fühlerschaft lãnger ais breit.
Halsschild glánzend, quadratisch, Schenkelgruben seicht, Mittelfurche
lang und schmal, Oberfláche áusserst fein und dicht punktiert.
Flügelãecken deutlich breiter und 2.4 mal so lang ais das Halsschild,
am breitesten kurz vor dem Absturz, Seiten gerade, im letzten Viertel einwárts gebogen, an der Naht mit grossen stumpfwinkeligen dreieckigen
Auschnitt, der Absturz, welcher im letzten Viertel beginnt ist schief, flach
und kaum gewõlbt abgeschràgt; Scheibe mit flachen Riefen, in welchen je
eine einfache ziemlich feine Punktreihe liegt, die alternierenden Zwischenràume deutlich flach gewõlbt, glãnzend und ohne namhafte Punktierung,
die Basis des dritten mit einzelmen queren Hõckerchen, die geraden Zwischenráume flacher und mit runzeligen dicht gestellten Punkten bedeckt,
gegen den Absturz werden dieselben noch dichter gestellt und die ganzen
Zwischenráume mattglanzend, der vierte und der sechste ausserdem mit
einer Reihe von feinen Kõrnchen auf der ganzen Lânge, ebenso der neunte
Zwischenraum nur mit dem Unterschied, dass die Kõrnchen grõsser sind
und von oben gesehen sàgezahnartig vorstehen, der achte Zwischenraum
àhnlich wie der siebente aber nahe dem Absturz ebenfalls mit Kõrnchen,
welche sich zum Seitenrand hin fortsetzen; kurz vor dem Absturz werden
die ungeraden Zwischenráume enger und stàrker gewõlbt, der erste greift
auf die obere Hálfte des Absturzes über, trágt mehrere Kõrnchen und
verliert sich dann allmãhlich, die anderen verflachen an einen stumpfwinkeligen Wulst, welcher vom dritten Zwischenraum zum Seitenrand hin
velàuft, Absturzflàche matt, fein punktuliert, mit einen flachen Eindruck
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jederseits nahe dem gezãhnten Seitenrand, Ausschnitt von den gut ausgeprágten Seitenecken bis zur Verlángerung des dritten Zwischenraumes mit
mehreren spitzen Záhnchen, von da zur Naht glattrandig.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Brasilien, Plaumann Coll.
Platypus subaequalispinosus n. sp.
Mannchen. — Schwarzbraun, 9.4 mm lang, nahezu dreimal so lang ais
breit. Eine Art, welche durch die nahezu gleichmássige Ausbildung der
Zwischenráume am oberen Rand des Absturzes gut erkennbar ist. Die allgemeine Absturzbewehrung verweist dieselbe in die Platypi plicati.
Stirn flach eingedrückt, flach, grob etwas runzelig aber nicht sonderlich dicht punktiert, in der Mitte des Epistomalrandes mit einer rõtlichen
Haarbürste.
Halsschüã nahezu mattglánzend, quadratisch, Schenkelgruben von
oben kaum sichtbar, Mittelfurche fein und lang, die ganze Oberflãche mit
sehr feinen und dicht gestellten Punkten bedeckt.
Flügeldecken etwas breiter (33:31) und 1.8 mal so lang as das Halssehild, Seiten gerade, im letzten Viertel eingezogen und mit der der Gruppe
eigentümlichen Endfalte; Scheibe in feinen Reihen punktiert, die Punkte
sehr klein und meist ineinanderlaufend, alie Reihen sehr eng vertieft,
Zwischenráume auusserordentlich breit, sehr flach gewõlbt, die Basis des
dritten wohl verbreitert aber ohne Auszeichnung, diejenige des vierten
und fünften mit einzelnen feinen Kõrnchen, am Absturzrand endigen alie
Zwischenráume, welche kurz vorher enger und kielartig geworden sind in
kleine überstehende Záhnchen, die ungeraden Zwischenráume immer etwas lãnger und etwas stàrker entwickelt ais die geraden, Absturzflõche
matt, flach gewõlbt, mit Anzeichen der Punktreihen, ansonsten unregelmássig fein punktiert und mit einzelnen langen rõtlichen Haaren, die Endfalte breit, flach, die Seitenecken derselben ausgeprágt, die áusseren
etwas kürzer, zur Naht stark eingebuchtet, Nahtwinkel etwas vorgezogen,
letztes Sternit mit zwei gut entwickelten Endhõckern.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Bolivien.
Platypus otiosus n. sp.
• Weibchen. — Rotbraun, 6.4 mm lang, 3.6 mal so lang ais breit. Diese
gut gekennzeichnete Art weiss ich vorderhand mit keinem bekannten
Mannchen zu vergesellschaften. Wiahrscheinlich gehõrt dieselbe in die
Platypi filiformes.
Stirn in der unteren Hálfte stark glánzend, grob und quergerunzelt,
oben matt, áusserst dicht und flach punktuliert und spárlich abstehend
behaart. Fühlerschaft deutlich lànger ais breit.
Halsschüã mattglánzend, quadratisch, Schenkelgruben kurz aber ziemlich scharf geschnitten, Mittelfurche schwach ausgeprágt, am vorderen
Ende deutlich hinter der Mitte des Halsschildes, mit jederseits einer grossen
lang-ovalen Pore, die beiden nur durch die feine kielartige Mittellinie getrennt, auf der minutiõsen Netzung ziemlich dicht und fein punktiert, am
Vorderrand und nahe der Basis die Punkte etwas grõber, jederseits der
Poren mit einer kleinen Pláche, welche lange gelbe abstehende Haare trãgt.
Flügeldecken wenig breiter und 2.3 mal so lang ais das Halsschild,
Seiten parallel, hinten kurz abgewõlbt und der Hinterrand stumpf gerun-

Dez. 1936

Scheãl: Scolytidae und Platipoditae

101

det; Scheibe gestreift punktiert, die Punkte klein, deutlich, aber etwas
unregelmãssig bezüglich der Anordnung, Zwischenrãume mattglánzend,
fein genetzt, flach gewolbt und mit vereinzelten Punktchen, an der Basis
der dritte fein gekõrnt, der vierte mit einer kurzen Reihe etwas grõberer
Kõrnchen, Absturz oben flach gewolbt, die Zwischenrãume sich verflachend
und gerauht, mit langen gelben Haaren besetzt, Apex mit dreieckigen steil
gestellten flachen Eindruck, welcher fein gekõrnt ist.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: México.
Platypus trispinosus Chap. fem. nov.
Weibchen. — Rotbraun, 5.1 mm lang, 3.5 mal so lang ais breit. Durch
ein vollstãndig übereinstimmendes Párchen bin ich nun in der Lage das
bisher unbekannte Weibchen zu beschreiben.
Stirn eben, sehr dicht runzelig punktiert, vorne die Punkte deutlicher
die Zwischenrãume mehr glànzend, oben die Punkte flacher und die Zwischenrãume mehr matt erscheinend.
Halsschüd deutlich lãnger ais breit (15:13), minutiõs genetzt und daher
mattglãnzend, Schenkelgruben sehr deutlich ausgepràgt, vor denselben die
Seiten parallel, die Hinterecken derselben weit vorstehend, Mittelfurche
lang, am vorderen Ende derselben mit jederseits einer ziemlich starken
Pore, die Entfernung der beiden grõsser ais der Durchmesser einer derselben, Oberflãche sehr fein und sehr dicht punktiert, die Punkte in der Nãhe
der Basis etwas stárker.
Flügedecken etwas breiter und 2.0 mal so lang ais das Halsschüd, am
breitesten in der Mitte, die Seiten bis zur Mitte gerade, dann schwach eingezogen, der Hinterrand vollkommen quer, im letzten Viertel ganz schwach
abgewõlbt, der Apex senkrecht; Scheibe in sehr regelmãssigen Reihen fein
punktiert, die Zwischenrãume ganz flach gewolbt, minutiõs genetzt daher
mattglãnzend, mit einzelnen kaum erkennbaren Punktchen besetzt, Basis
des dritten sehr stark verbreitert und mit quer gestellten Runzeln, obere
flach gewõlbte Absturzflãche in den Zwischenrãumen gerauht gekõrnt,
senkrechte dreiecke Apikalflãche etwas stãrker gekõrnt, ganzer Absturz
mit rõtlichen abstehenden Haaren besetzt.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Brasilien, Nova-Teutonia, Dez. 1934, F. Plaumann
Coll.
> Platypus costaricensis n. sp.
Mànnchen. — Licht rotbraun, Absturz dunkler, 4.4 mm lang, 3.6 mal
so lang ais breit. Dieses wegen seiner Absturzbildung recht interessante
Tier gehõrt in die Platypi trispinati und ist wahrschenlich mit P. trispinosus Chap. am nãchsten verwandt.
Stirn eben, glãnzend, auf der ganzen Flãche gleichmãssig flach punktuliert.
Halsschüd etwas lãnger ais breit (13:12), glãnzend, Schenkelgruben
tief, nach vorne verlaufend, Seiten in der vorderen Hãlfte parallel, Hinterecken stark hervortretend, Mittelfurche lang und fein, jederseits des
Vorderendes mit einer Pore, Zwischenraum zwischen den beiden kaum vom
Durchmesser einer Pore, Oberflãche mit feinen Punkten besetzt, welche
erst lãngs des Hinterrandes grõber werden.
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Flügeldecken so breit und 2.1 mal so lang ais das Halschild, von der
allgemeinen Form wie in P. rugulosus und Verwandten aber die Absturzfláche sehr lang, ungewõhnlich breit, flach eingedrückt, an der Naht ziemlich breit ausgeschnitten und mit kurzen Seitenfortsãtzen; Scheibe in
Reihen punktiert, die Punkte deutlich, lànglich und manchmal zusammenfliessend, insbesondere in der ersten Reihe, welche auch deutlicher vertieft
ist, gegen den Absturz werden der erste und dritte Zwischenraum kielartig
erhoht, tragen einzelne feine Kornchen und brechen dann plõtzlich ab, die
übrigen Zwischenràume nur schwach gewõlbt und gerauht-punktiert, Absturzflàche matt, fein punktuliert, Seitenrand des Eindruckes in der Verlãngerung des dritten Zwischenraumes, Seitenfortsatz mit den áusseren
und unteren Zâhnchen durch eine senkrechte Kante verbunden, das Innere
stumpf, gleichlang aber deutlich getrennt.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Costa-Ricá.
Platypus minusculus n. sp.
Mãnnchen. — Licht gelbbraun, 2.8 mm lang, 3.6 mal so lang ais breit
Die kleinste mir bekannte Art unter den Platypi trispinati. In der Absturzbewehrung àhnelt sie bis zu einem gewissen Grade den Platypus hlntzi
Schauf aus Afrika.
Stlrn flach, glánzend, fein dicht und flach punktuliert.
Halsschild kaum lànger ais breit, Schenkelgruben tief, nach vorne verlaufend gerundet, Hinterecken stark hervortretend, Mittelfurche, schwach
entwickelt, mit je einen grõsseren Punkt seitlich des Vorderrandes, der
Abstand der beiden so gross wie der dreifache Durchmesser eines derselben, Oberfláche mássig fein punktiert, gedrángter auf der Scheibe vor der
Mitte, die Punkte lángs der Basis und des Vorderrandes grõber.
Flügeldecken kaum breiter und 2.1 mal so lang ais das Halsschild,
Seiten bis über die Mitte parallel, dann eingezogen, mit kurzen breiten
Fortsàtzen, an der Naht nur ganz eng dreieckig ausgeschnitten; Scheibe in
Reihen ãusserst fein punktiert, die erste Reihe stàrker und deutlich vertieft,
Zwischenràume glatt, glánzend mit vereinzelten Punkten, am Absturz nur
der erste in ein deutliches Spitzchen endigend, die anderen schwach kielartig erhoht und sehr fein gekõrnt-punktiert, die Zâhnchen des Fortsatzes
gleichlang und voneinander deutlich getrennt.
Type in meiner S a m m l u n g .
Fundort:
Costa-Rica.
Tesserocerus fronteproductus n . s p .
Mãnnchen. — Rotbraun, 13 mm lang, 4.3 mal so lang ais breit. Durch
die Ausbildung des Kopfes von allen bisher bekannt gewordenen Arten
verschieden.
Kopf vor den Augen stark nach vorne verlángert, vorne senkrecht
abgestutzt, dicht mit rotbraunen Haaren besetzt, oben über den Augen tief
quer eingedrückt, fein punktuliert und unbeharrt, Hnterrand gegen den
Soheitel in einen Halbkreis kantig vorspringend, Fühlerschaft sehr lang,
über die Einlenkungstelle der Geissel hinaus verlángert, an der Innenseite
mit einer dichten Bürste rotgelber langer Haare. Die Augen lang oval,
unten nahezu zusammenstossend. Vorderhüften gross, einander beinahe
berührend.
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Halsschild wesentlich lánger ais breit (42:27), Basis zweibuchtig,
Schenkelgruben von oben nicht sichtbar, Seiten geschweift, Mittelfurche
sehr fein und bis zur Mitte reichend, Oberflãche minutiõs genetzt, glânzend, flach fein punktiert, beiderseits der Mittelfurche sind auf breiter
Plãche die Punkte grõber, dichter gestellt und viel regelmãssiger in Anordnung.
Flügelãecken etwas breiter (31:27) und nahezu zweimal so lang ais
das Halsschild, Seiten parallel, hinten ganz wenig verschmalert, mit je
einen stumpfen und kurzen Seitenfortsatz, der Ausschnitt dazwischen breit
halbkreisfõrmig; Scheibe in vertieften Reihen punktiert, die Punkte rund
und weitlàufig gestelt, Zwischenráume alternierend, die ungeraden gewõlbt,
glânzend, kaum merklich mit einzelnen Punkten besetzt, die geraden eben
und besonders im rückwàrtigen Teile deutlicher punktiert, gegen den Absturz die Zwischenráume 1, 3, 5 und 7 breit kielartig erhõht und in grosse
überstehende Fortsátze endigend, die beiden ersten nahezu gleichlang, die
beiden áusseren deutlich kürzer und niedriger, Absturzfláche glânzend,
schwach gewõlbt, die Zwischenráume ais breite schwach gewõlbte Rillen
fortgesetzt, der neunte am Seitenfortsatz oben mit einen Kõrnchen endigend, vereinzelt punktiert und lang behaart.
Ty-pe in meiner S a m m l u n g .
Fundort:
Brasilien.
Tesserocephalus gen. nov.
Ein Weibchen aus Guyana, welches ich bisher unbestimmt liess kann
in keine der bestehenden Gattungen eingereiht werden. Der Kopf ist lang
kugelfòrmig, áhnlich wie bei Periomatus Strohm., mit langen Lângsrissen,
der Fühlerschaft lang, schwach keulenfõrmig, die Fühlergeissel am Schaftende eingelenkt, die Augen nahezu kreisrund und seitenstândig. Das Halsschild ist lánger ais breic, rechteckig, ohne von oben sichtbare Schenkelgruben, im basalen Teile mit Lângsrissen, Flügeldecken gestreift punktiert,
mit langen seitlichen Fortsâtzen, welche an die Arten aus der Gruppe
Crossotarsi subdepressi und an Platypus forficula Chap. erinnern. Vorderschiene lang, nach vorne kaum verbreitert und mit langen Enddorn. Die
Mundwerkzeuge konnten, weil es sich um ein Einzelstück handelt nicht
untersucht werden.
Tesserocephalus forficula n . s p .
Weibchen. — Rotbraun, Absturz dunkler, 5.3 mm lang, 4.0 mal so
lang ais breit.
Kopf kugelfòrmig, Stirn gewõlbt, mit langen bis an den Scheitel reichenden Lângsrissen, dortselbst mit einzelnen langen abstehenden Haaren.
Halsschild rechteckig, 1.4 mal so lang ais breit, glânzend, minutiõs genetzt mit zerstreuten mittelfeinen Punkten, welche nahe der Basis zu beiden Seiten der Mittelfurche in Lângsstrichel übergehen, die letzteren lang
und fein.
Flügeldecken breiter und 1.7 mal so lang ais das Halsschild, in Reihen
punktiert, die ersten beiden deutlich eingedrückt, gegen die Seiten djeselben immer schwâcher wrdend, Zwischenráume nahe der Naht schwach
gewõlbt und unregelmâssig fein punktiert, gegen die Seiten verflachend,
und mit undeutlicher Punktierung; Absturz schief gewõlbt, die Seitenecken
in lange, nach innen gekrümmte Fortsátze ausgezogen, die Naht winkelig
vorspringend wodurch seitliche Ausschnitte entstehen, welche an Platy-
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pus forficula Chap. erinnern, auf der Absturzwõlbung sind die Zwischenràume 1, 3, 5, und 7 kielartig erhõht und einzeln lang behaart, der erste am
stârksten entwickelt und bis kurz vor die Nahtspitze reichend, die anderen
schwàcher ausgeprágt, viel kürzer ais der erste und plótzlich endigend, der
neunte Zwischenraum etwas erhõht und in den seitlichen Fortsatz übergehend.

Type in meiner Sammlung.
Funãort: Guyana.
Hexacolus blandfordi n. sp.
Schwarzbraun, Beine und Fühler heller, 1.5 mm lang, 2.2 mal so lang
ais breit. In die Verwandtschaft des H. piceus Blandf. gehõrig.
Stirn flach gewolbt, Epistomalrand erhõht, darüber die Stirn eben,
minutiõs punktiert, Mittellinie etwas glãnzender und unpunktiert.
Halsschild breiter ais lang (21:17), Basis gerade, Hinterecken gerundet,
Seiten nach vorne bis über die Mitte gerade und etwas zusammenlaufend,
dann schwach eingeschnürt, Vorderrand breit gerundet; von der Basis bis
zum Apikalrand gleichmâssig gewolbt, glanzend, vorne etwas grõber, hinten
feiner und etwas mehr zerstreut punktiert.
Flügelãecken wenig breiter (23:21) und 2.0 mal so lang ais das Halschild, Schulterecken rechtwinkelig, kaum gerundet, Seiten bis zur Mitte parallel, dann in schõnen Bogen gerundet, der Apex enger gerundet und etwas vorgezogen; zylindrisch, von der Mitte an gleichmâssig abgewõlbt,
Scheibe in Reihen fein punktiert, Zwischenrâume fein genetzt, ebenfalls
einreihig punktiert aber die Punkte etwas feiner und etwas weitlâufiger gestellt; am Absturz die Naht erhaben, die ersten drei Reihen stârker punktiert, die ersten drei Zwischenrâume eben und mit stârkerer Punktierung.
Type in meiner S a m m l u n g .
Funãort:
Costa Rica, H a m b u r g f a r m , Reventazon, Ebene Limem, F . N e v e r m a n n Coll.
Ceratolepsis brasiliensis n . s p .
Weibchen. — Schwarzbraun, Vorderrand des Halsschildes und Flügeldeckenabsturz rõtlich, 2.1 mm lang, nicht ganz zweimal so lang ais breit.
Dem C. errans Blandf. àhnlich aber die Flügeldeckenzwischenrâume breiter und mit quergestellten Runzeln besetzt.
Stirn breit, schwach konkav, mit einer nahezu kreisfõrmigen kurzen
Haarbürste, welche oben lânger und vorne gespalten ist, darüber mattglãnzend, fein und dicht punktuliert.
Halsschild etwas breiter ais lang (36:30), etwas gedrungener ais bei C.
errans Blandf., sehr dicht und etwas lángsrunzelig punktiert, Basis deutlich zweibuchtig.
Flügelãecken wenig breiter (38:36) und 1.3 mal so lang ais das Halsschild, von derselben ovalen Form wie bei C. errans Blandf aber die Zwischenrâume viel breiter, bis üter die Mitte schwach gewolbt und mit quergestellten Runzeln, hinten einreihig fein gekõrnt, der ganzen Lánge nach
mit einer Reihe kürzer gelblicher Bõrstchen besetzt.
Das Mánnchen hat die Stirn flach gewolbt, gleichmâssig dicht gekõrnt
und punktiert und mit einzelnen lichtgelben kurzen Haaren besetzt. Die
Flügeldeckenspitze ist ausserdem deutlich mehr zugespitzt.
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Type in meiner Sammlung und im Naturhistorischen Museum
zu Wien.
Fundort: Rio Grande do Sul. •
Problechilus nova-teutonicus n. sp.
Schwarz, Basis des Halsschildes rotbraum, Absturz blasser, 2.2 mm
lang, 2.0 mal so lang ais breit. Durch das Fehlen langer Zwischenhaare
auf den Flügeldecken und den eingedrückten Nahtzwischenraum besonders
auffallend.
Stirn flach gewõlbt, mattglánzend, vorne dicht und fein punktiert,
oben matt und fein punktuliert.
Halsschild viel breiter ais lang, (35:24), and der Basis am breitesten,
von da nach vorne zuerst schief zusammenlaufend und dann breit gerundet; Summit weit hinter der Mitte, vorne schief abgewõlbt, mattglánzend
und dicht geschuppt gekõrnt, hinten matt, fein rauh punktuliert.
Flügeldecken nur wenig breiter (37:35) und zweimal so lang ais das
Halsschild, Schulterecken breit gerundet, Seiten an der basalen Halfte
parallel, von da nach hinten im gleichmàssigen Bogen gerundet; zylindrisch, von der Mitte an gleichmãssig abgewõlbt; in regelmàssigen Reihen
gestreift punktiert, Punkte klein und dicht gestellt, Streifen mâssig tief
eingedrückt, Zwischenrâume flach gewõlbt, mattglánzend, fein und sehr
dicht punktuliert, der erste Zwischenraum im basalen Viertel deutlich niedergedrückt; am Absturze werden die Reihenpunkte viel stárker und tiefef,
die Zwischenrâume glánzend, stárker gewõlbt, und dicht mit ganz feinen
Hárchen besetzt, die Naht ist etwas erhõht, die Zwischenrâume 2 und 3 ganz
durchlaufend, die übrigen verkürzt.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Brasilien, Nova Teutonia, XII-1934, F. Plaumann
Coll.
Phloeophtorus venezuelensis n. sp.
,
Schwarzbraun, 1.7 mm lang, 2.0 mal so lang ais breit.
Stirn flach gewõlbt, matt, minutiõs gerunzelt.
Halsschild breiter ais lang, (25:13), an der Basis am breitesten, Seiten
in der vorderen Halfte eng gerundet, dann deutlich eingeschnürt, vorne
eng gerundet; Oberfláche gleichmãssig gewõlbt, sehr dicht aber sehr flach
punktiert, Zwischenrâume zwischen den Punkten kaum wahrnehmbar.
Flügeldecken wesentlich breiter (29 : 25) und 3.3 mal so lang ais das
Halsschild, Seiten parallel, hinten breit gerundet; zylindrisch, im apikalen
Drittel stark und steil abgewõlbt; in Reihen grob und gedrángt punktiert,
alie Punktreihen etwas eingedrückt, insbesondere die erste, Zwischenrâume
sehr eng, einreihig fein gekõrnt punktiert, und kurz abstehend behaart;
auf dem Absturze die Zwischenrâume noch enger, der Nahtzwischenraum
erhõht, die Behaarung dichter, die Reihenpunkte kleiner aber dichter gestellt; bei Betrachtung von rückwárts erscheint der Hinterrand etwas vorg.ezogen.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Venezuela.
Cnesinus intermedius n. sp.
Kopf und Halsschild schwarz, Flügeldecken dunkelrotbraun, 1.9 mm
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lang, 2.7 mal so lang ais breit. Dem C. elegans Blandf. nane verwandt
aber kleiner und mit anderer Flügeldeckenskulptur.
Stirn gewolbt, der Epistomalrand etwas aufgebogen, darüber quer emgedrückt, im Quereindruck jederseits über der Einlenkungsstelle der Mandibeln mit einen kleinen Hõcker, oben die Stirn gewolbt und spárlich sehr
fein punktiert. Die Augen so weit ais dieselben sichtbar sind auf der Stirn
sehr stark genáhert.
Halsschild so lang ais breit, Hinterecken rechtwinkelig, am breitesten
vor der Mltte, Seiten gerade und nach vorne etwas auseinanderlaufend,
dann schwach eingeschnürt und vorne sehr breit gerundet; Oberfláche
schwach gewolbt, dicht punktiert, die Punkte an der Basis nahezu kreisrund, auf der Scheibe lángsrissig, aber die Zwischenràume nicht erhõht
und die Punkte nur vereinzelt miteinander verbunden.
Flügeldecken an der Basis breiter (23.5 : 22) und 1.86 mal so lang ais
das Halsschild, Seiten parallel, hinten zuerst breit und dann enger gerundet; zylindrisch, im letzten Drittel schief abgewõlbt und lãngs der Naht
etwas eingedrückt; Scheibe gestreift punktiert, Streifen gleichmãssig eingedrückt, die Punkte einander berührend, die Zwischenràume glãnzend,
unregelmássig einreihig punktiert und etwas runzelig genetzt; am Absturz
die ersten drei Punktreihen viel stárker vertieft, die ersten drei Zwischenràume beinahe kielartig erhaben und runzelig punktiert. Der flache Eindruck am Absturz reicht bis zum dritten Zwischenraum.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Costa-Rica, Turrialba, 800 m, Schild leg., eingesandt
von F. Nevermann.
Cnesinus bicostatus n. sp.
Weibchen. — Schwarz, 2.7 mm lang, 2.2. mal so lang ais breit. In die
Verwandtschaft des C. porcatus Blandf. und C. costulatus Blandf. gehõrend aber grõsser und schlanker.
Stirn flach gewolbt,, mátt, mit einem Quereindruck über dem Epistomalrand .
Halsschild breiter ais lang (35 : 28), Hinterecken rechtwinkelig, Basis
in der Mitte deutlich nach hinten vorgezogen, Seiten sehr gerundet, Vorderrand nahezu quer, Oberfláche flach gewolbt, sehr dicht lángsrissig und
mit glànzenden erhabenen Zwischenráumen. Schildchen gross, matt und
rauh skulptiert.
Flügeldecken seidenglánzend, breiter (40:35) und 2.1 mal so lang ais
das Halsschild, Schulterecken rechtwinkelig, nur ganz wenig abgerundet,
Seiten in den basalen zwei Dritteln parallel, dann verengend, Apex eng
gerundet und etwas vorgezogen, in den basalen zwei Dritteln zylindrisch,
hinten flach gewolbt, vor der Flügeldeckenspitze abgeflacht; gestreift punktiert, die Streifen eng vertieft, die Punkte nicht wahrnehmbar, die
Zwischenràume fein glànzend gekielt, die Rànder der Streifen scharfkielig
ausgepràgt, insbesondere die Aussenrànder wodurch der Eindruck entsteht
ais seien die Zwischenràume doppelt gekielt, die Basis des dritten Zwischenraumes verbreitert und rauh gekõrnt; am Absturz die Kiele der Zwischenràume viel stàrker ausgepràgt, die scharfen Randkiele zurücktretend,
die Streifen viel tiefer, die ersten drei Zwischenràume bis zur Flügeldeckenspitze parallel, der dritte ganz weing nach aussen gebogen, die übrigen
verkürzt.
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Ty-pe in meiner Sammlung.
Fundort: Costa-Rica, Turrialba 800 m,Schild leg, von F. Nevermann eingesendet.
Cnesinus paraguayensis n. sp.
Mãnnchen. — Dunkelbraun, 2.1 mm lang, 2.5 mal so lang ais breit.
Gehõrt ebenfalls in die Verwandtschaft von C. porcatus Blandf. und C.
costulatus Blandf. ist aber wesentlich schlanker und anders skulptiert.
Stirn flach gewõlbt aber etwas tiefer ais die Augen und Wangen gelegen und deshalb von diesen deutlich abgesetzt, im unteren Drittel mit
einer dichten Bürste aufrechtstehender kurzer rõtlicher Haare, darüber
zwischen den Augen mit einen glãnzenden, polierten runden Fleck, umrahmt ist derselbe von einen Kranz lichterer nach oben gerichteter Haare.
Halsschilã etwa so lang ais breit, Basis breit zweibuchtig, Seiten an den
basalen zwei Dritteln parallel, dann schwach eingezogen und vorne breit
gerundet, Oberfláche sehr schwach gewõlbt, die dicht gelagerten Lãngsrunzeln verháltnismãssig eng, die rissigen Punkte oft ineinander fliessend,
die Mittellinie der ganzen Lánge nach ais feiner Kiel erkennbar, nahe des
"Vorderrandes mit gegen die Mittellinie gerichteten feinen anliegenden
gelblichen Hàrchen besetzt. Der Seitenrand ist nicht sonderlich scharf
ausgeprâgt.
Flügeldecken breiter (28 : 24) und 2.0 mal so lang ais das Halsschild,
Seiten bis deutlich hinter die Mitte parallel, dann schief zusammenlaufend, an der Flügeldeckenspitze jede Decke etwas für sich gerundet wodurch von oben gesehen der Eindruck erweckt wird ais seien die Spitzen
quer abgestutzt, Basis erhaben und fein gekõrnt, bis über die Mitte zylindrisch, hinten schief abgewõlbt und von der Naht bis zum dritten Zwischenraum ganz wenig niedergedrückt; Scheibe gestreift punktiert, die Streifen
eng, die Punkte verschwommen, die Aussenkanten der Zwischenràume
kielartig ausgeprâgt, die Zwischenràume breit, einreihig dicht punktiert
und diese Punktstreifen etwas vertieft, an der Basis sind die Punkte im
allgemeinen gróber, am zweiten und dritten Zwischenraum durch Querrunzeln ersetzt, am Absturz sind die Zwischenràume enger, und mit je einer
Reihe von ziemlich grossen Kõrnchen besetzt deren Basis in der Ebene der
Punktstreifen liegt, die ersten drei Zwischenràume durchlaufend, die anderen verkürzt, alie Zwischenraumpunkte und Kõrnchen tragen kurze
unscheinbare gebliche Hàrchen, am Absturze sind dieselben etwas besser
sichtbar.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Paraguay.
Anchonocerus brasiliensis n. sp.
Dunkelbraun, 2.8 mm lang; 2.8 mal so lang ais breit. Durch die Absturzbewehrung leicht erkennbar.
Stirn gewõlbt, grob punktiert. Fühlerkeule kurz eifõrmig, mit zwei
{Juernàhten, Fühlergeissel zweigliederig.
Halsschild 1.1 mais so lang ais breit, Hinterecken kaum gerundet, Seiten bis über die Mitte parallel, dann im schõnen Bogen nach vorne gerundet; Summit vor der Mitte, vordere Hàlfte màssig steil abgewõlbt und
fein geschuppt-gekõrnt, basale Hàlfte mattglànzend, fein aber ziemlich
•dicht punktiert.
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Flügelãecken wenig breiter und 1.5 mal so lang ais das Halsschild, Seiten bis zur Mitte parallel, dann etwas verengt, Apikalrand quer und in der
Mitte mit einen kleinen. dreieckigen Ausschnitt, die sonst zylindrischen
Flügeldecken etwas der Lãnge nach gewõlbt, die Naht von kurz nach der
Basis an schwach eingedrückt, Absturz im apikalen Drittel beginnend,
áhnlich wie bei Pterocyclon laterale schief geschnitten, Seitenrand erhõht,
mit jederseits drei Záhnen, das Suturalzáhnchen klein und unscheinbar,
der zweite Zahn in der Fortsetzung des dritten Zwischenraumes, stumpf
dreieckig und wenig vorspringend, der dritte im unteren Drittel des Absturzes, gross aber stumpf, der Hinterrand von diesem bis zur Nahtspitze
scharf, Eindruck mattglânzend, fein und dicht punktiert, Nahtzwischenraum beiderseits eng gewibt.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Nova Teutonia, S. Catharina Brasilien, XII-1934. F.
Plaumann Col.
Microcorthylus costaricensis n. sp.
Dunkelrotbraun, 1.8 mm lang, 2.2 mal so lang ais breit.
Kopf in das Halsschild eingezogen, das letztere so lang ais breit, Hinterecken rechtwinkelig, Seiten in der basalen Hálfte parallel, dann schief
nach vorne zusammenlaufend, am Apex sehr eng gerundet; die ganze Oberfláche matt, vor der Mitte mit feinen Kõrnchen, in der basalen Hálfte kaum
merklich punktiert.
Flügeldecken so breit und 1.1 mal so lang ais das Halsschild, Seiten
parallel, hinten sehr breit gerundet, zylindrisch, hinten plõtzlich und steil
abgewõlbt, lãngs der Naht eingedrückt, seitlich davon etwa vom zweiten
Zwischenraum an wulstig erhõht und mit zwei Kõrnchen in der oberen
Hãlfte der Wõlbung, Oberflãche matt, fein verworren punktiert und am
Absturz runzelig erscheinend.

Am ehesten kann diese Art mit Pterocyclon glabratum Ferr.
verglichen werden. Die neue Art hat aber einen viel enger gerundeten Halsschildvorderrand, ist von geringerer Grõsse und hat die
Kõrnchen am Absturz stárker entwickelt.
Type in meiner Sammlung.
Fundort: Costa-Rica, Turrialba, 800 m,Schild leg., von F. Nevermann eingesendet.
Corthylus robustus Egg. fem. nov.
Weibchen. — Schwarz, 3 mm lang.. 2.1 mal so lang ais breit. Der Vergleich mit der Type des Mànnchens schliesst jeden Zweifel über die Artzugehõrigkeit aus.
Stirn seitlich bis zu den Augen und weit nach oben tief ausgehõhlt, der
Seiten-und obere Rand mit einer dichten Franse rõtlicher, etwas gewellter
Haare umgeben; die Fühlerkeule viel breiter ais lang, áhnlich wie in C.
eichhoffi m., mit drei deutlichen Quernàhten und einem Bündel langer,
einwartsgekrümmter Haare, welche am Aussenrand entspringen und die
Keule um ihre ganze Breite überragen.
Halsschild wenig breiter ais lang (47 : 42), Hinterecken rechtwinkelig,
kaum gerundet, Seiten an der basalen Hálfte genau parallel, von da nach
vorne im breiten Bogen gerundet, Oberflãche nur schwach gewõlbt, Summit undeutlich und in der Mitte gelegen, ganze Fláche mattglânzend, vorne
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mit niederen schwachen Schuppenkornchen, hinten fein punktiert und mit
einzelnen Querschüppchen besetzt.
Die Flügeldecken unterscheiden sich nicht. merklich von jenen des
Mánnchens, lediglich der Oberrand des Absturzes ist etwas besser ausgeprágt und die Absturzkõrnchen sind unwesentlich kleiner.

Type in meiner Sammlung.
Fundort: Brasilien, Nova-Teutonia, XII-1934, F. Plaumann
Coll.
Xyleborus itatiayensis n. sp.
Weibchen. — Schwarzbraun, 4.4 mm lang, 2.7 mal so lang ais breit.
Dem X. adelographus Eichh. nahe verwandt.
Stirn mattglánzend, minutiõs genetzt, flach gewõlbt, grob mássig dicht
punktiert.
Halsschild nahezu quadratisch, die Hinterrecken nur schwach gerundet, die Vorderkante und die Seiten nur ganz schwach ausgebuchtet, Summit in der Mitte, vordere Hálfte ziemlich steil abfallend, dicht schuppenfõrmig gekòrnt, basaler Teil glànzend und fein zerstreut punktiert.
Flügeldecken wenig breiter (17 : 16) und 2.0 mal so lang ais das Halsschild, in der Mitte am breitesten, von da nach hinten im flachen Bogen
verengt und am Apex eng gerundet, zylindrisch, im flachen Bogen von der
Basis bis zur Mitte ansteigend, dann allmáhlich abgewõlbt; Scheibe glànzend, mit feinen sehr flachem Punktreihen, die Reihen nicht eingedrückt,
Zwischenráume eben, ganz fein vereinzelt punktiert; am Absturz die Punktreihen kaum merklich eingedrückt, die Zwischenráume sehr schwach erhõht, die ersten drei mit je einer^Reihe feiner, màssig dicht gestellter Kõrnchen.

Typen im Naturhistorischen Museum zu Wien und in meiner
Sammlung.
Fundort: Serra Itatiaya, Südabhang, Waldregion, 16-26-X1927, Zerny Coll.
Xyleborus pseudotenuis n. sp.
Weibchen. — Rotbraun, 2.2 mm lang, 3.0 mal so lang ais breit. Dem
X. tenuis Egg. von México recht áhnlich aber mit feinerer Skulptur der
Stirn, enger gerundeter Plügeldeckenspitze, und etwas vorgezogenen Vorderrand des Halsschildes.
Stirn flach gewõlbt, fein runzelig punktiert.
Halsschild lánger ais breit (29 : 25), Basis gerade, Seiten an etwas mehr
ais der basalen Hálfte parallel, vorne im breiten Bogen gerundet, in der
Mitte ist der Vorderrand breit und schwach vorgezogen, Summit vor der
Mitte, vor derselben fein geschuppt-gekõrnt, basaler Teil mattglánzend und
nahezu unpunktiert. Schildchen klein, dreieckig.
Flügeldecken so breit und 1.58 mal so lang das Halsschild, Seiten bis
zur Mitte parallel, dann winkelig zusammenlaufend, am Apex jede Flügeldecke für sich ein wenig eng gerundet, bis zur Mitte zylindrisch, dann
gleichmássig flach abgeschrágt gewõlbt, bei X. tenuis laufen die Flügeldecken etwas schlanker zusammen, und der Absturz ist weniger steil;
Scheibe kaum erkennbar in Reihen fein punktiert,'bei X. tenuis sind die
Punktreihen deutlich, auf dem Absturz auf der schwach erhõhten Naht
und am dritten Zwischenraum einige feine Kõrnchen.
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Type in m e i n e r S a m m l u n g .
Fundort:
Brasilien.
Xyleborus conspiciens n . s p .
Weibchen. — Hell rotbraun, 2.1 mm lang, 2.1 mal so lang ais brelt.
Dem X. gilvipes Blandf. nahestehend. Zum Unterschied von jenen ist
aber der Flügeldeckenhinterrand nicht scharfkantlg und die Behaarung
des Flügeldeckenabsturzes ist nicht alternierend.
Stirn gewõlbt, von der Mitte des Epistomalrandes aus strahlenfõrmig
làrigsrissig und mit erhõhtem Mittelkiel.
Halsschild etwas lànger ais breit (28 : 26), Hinterecken schwach gerundet, Seiten bis vor die Mitte breit ausgebuchtet, dann deutlich eingeschnürt, der Vorderrand mãssig eng gerundet; Oberfláche schwach gewõlbt,
der ganzen Lànge nach raspelartig gekõrnt, vorne grõber hinten mehr gerauht punktiert erscheinend. Das Schildchen klein, breiter ais lang und
glatt.
Flügeldecken kaum breiter und 1.5 mal so lang ais das Halsschild,
Seiten parallel, hinten breit und etwas winkelig gerundet, zylindrisch, etwas hinter der Mitte gleichmàssig ziemlich flach abgewõlbt, Scheibe in
Reihen ziemlich stark punktiert, nur die erste Reihe deutlich eingedruckt,
Zwichenràume runzelig genetzt, einreihig punktiert und abstehend einreihig behaart; am Absturz die beiden ersten Punktreihen stark vertieft, der
erste und der dritte etwas erhoht, der zweite deshalb etwas eingedruckt
erscheinend, alie drei einreihig mit Kõrnchen besetzt, Behaarung nahezu
gleichlang, Hinterrand gerundet. Die Vorderschiene mit vier Seitenzahnen
und einem Enddorn.

ANATOMIA DO LENHO DO " P A U M U L A T O "
Por
FERNANDO R .

MILANEZ

(Com 14 estampas)

O estudo anatômico do lenho de Calycophyllum Spruceanum,
Benth. foi effectuado sob dois aspectos differentes, cada um dos
quaes constitue um capitulo do presente trabalho.
No primeiro capitulo o lenho é encarado sob o ponto de vista
habitual: depois de breves informações sobre a arvore, são expostos os caracteres dos elementos, seu numero, sua disposição, distribuição, etc, observados em preparações obtidas pela technica
commum.
As pesquisas, cujo relato completo é feito no segundo capitulo,
nasceram do desejo de applicar ao material lenhoso a technica de
inclusão em parafina, corrente em trabalhos sobre tecidos de natureza não lenhosa. Seus resultados, que confesso terem excedido
à minha expectativa, foram apresentados resumidamente á reunião
de "Anatomistas de madeira", realizada em setembro no I. B. V.:
elles dizem respeito a alguns problemas da formação do lenho (origem da membrana secundaria, alongamento das fibras, degeneração dos elementos vasculares) e de sua biologia (producção de
amylo, tanoides e oxalato de cálcio).
Preferi para a observação dos caracteres anatômicos o material enviado, ha tempos, pelo Director do Museu Goeldi do Pará
(lenho maduro); para inclusão em parafina usei fragmentos de
um exemplar abatido pelo vento, no Jardim Botânico.
CAPITULO I
O "pau mulato" ou "capirona" é uma arvore grande, de 8 a
14 metros de altura e 40-80 cms. de diâmetro, que habita toda a
região amazônica; grandes extensões da mata da várzea são, ás
vezes, por ella inteiramente constituídas ("capironaes").
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A copa, commumente em cone invertido regular, é sustentada
por u m tronco direito, pouco ramificado, liso e brilhante, côr de
bronze: o vegetal apresenta, assim, um aspecto altamente decorativo. Factor decisivo desse aspecto, a casca, fôrma, como pude verificar, somente 2-3 camadas superficiaes de suber que descamam
com regularidade, mantendo lisa a superficie, com excepção apenas dos dias que antecedem a descamaçao; sua côr, a principio
verde, torna-se pardacenta e finalmente avermelhada ao cahir, de
accordo com a espessura e opacidade cada vez maiores do suber.
Fornece, o tronco, madeira branca pardacenta, compacta, de
grã fina e uniforme, usada em marcenaria ("pau marfim" de Belém, segundo LECOINTE) (11) construcção civil, obras externas e
principalmente, como combustivel.
Exportação nula, excepto em 1927, quando attingiu a 453 toneladas .
Densidade approximada: 0,85 (11); rendimento em celullose
para papel: 38,2 % (MIRANDA BASTOS).
Exame macroscópico: Nas secções transversaes distinguem-se,
á vista desarmada, somente os raios, como finas linhas mais claras
que o resto da madeira, e ainda assim com difficuldade; notam-se,
á lupa, poros pequeninos desprovidos de conteúdo; o parenchyma
longitudinal é sempre invisível.
Anatomia microscópica.
1) Vasos numerosos, pequenos ou médios, porosos.
Numero de 27-45 por 1 mm 2 nas 100 contagens effectuadas na
amostra (lenho maduro), sendo que em 70 % dos casos apenas variou entre 32 e 37; numero médio — 34,5. No exemplar do Jardim
Botânico (lenho immaturo) achei sempre um numero superior,
oscilando geralmente entre 45 e 66. (Fig. 1 e 2, Est. 1).
Solitários e múltiplos em quantidades sensivelmente iguaes;
dos últimos havia cerca de 1/8 de triplos e 7/8 de duplo; rarissimos,
quádruplos ( x ) .
A disposição, mais ou menos uniforme, não revela nenhum
arranjo especial.
Secção oval, regular; contorno, ás vezes, levemente anguloso.
Diâmetro máximo, quasi sempre radial, com 33 a 155 micra;
mais commumente (cerca de 75 %) 80-127 micra; diâmetro médio
99 micra. No lenho immaturo é sempre menor que os valores indicados. (Fig. 1, Est. 1).
Espessura da parede muito variável, geralmente 2,5 a 3 micra.
Conteúdo de aspecto vasiculo-granuloso, resistente ao hypo(•) — Em 630 vasos havia exactamente:
4 — quádruplos
36 —i triplos

258 — duplos
332 — simples
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chlorito e coravel como a lenhina; é somente visivel em raros vasos
do cerne.
Pontuações inter-vasculares: pares areolados, alternos, bastante numerosos, freqüentemente sub-agglomerados; pontuações
pequenas (geralmente 5-5,5 micra d/, raramente até 7,5 micra) de
contorno elliptico-circular, ou mais raramente polygonal; fendas
largas, inclusas quasi attingindo o limite da areola, ou mais commumente coalescentes, em grupos de 2-3 pontuações (raro 4).
Pontuações radio-vasculares: pares semi-areolados bastante
numerosos, ás vezes sub-agglomerados; pontuações um pouco maiores que as inter-vasculares, com 4-8 micra de diâmetro máximo,
freqüentemente vertical (cellulas erectas); contorno elliptico levemente alongado ou polygonal; fendas muito amplas, quasi sempre
exclusas, de direcção horizontal ou levemente oblíqua. (Fig. 3,
Est. 2) .
Elementos vasculares providos habitualmente de apêndices, rudimentares ou bem desenvolvidos, e neste caso pontuados, podendo
mesmo attingir a grandes dimensões nos vasos estreitos. Medem,
de comprimento, 250 a 800 micra, e em 85 % dos casos, 350 a 650
micra.
Perfuração simples, parcial, ampla, elliptica e quasi sempre
transversal; fortemente inclinada nos vasos estreitos.
2) — Fibras lenhosas, libriformes, septadas.
Secção polygonal, quasi sempre quadrangular; freqüentemente arredondada. Diâmetro máximo geralmente, 20-28 micra; na
proximidade dos vasos, por adaptação aos mesmos, pode attingir
de 25 a 33 micra.
Cavidade de secção oval, freqüentemente irregular; fistulosidade, em regra, um pouco maior que 1/2.
Disposição em fileiras radiaes regulares; a lamina média apresenta sempre espessamentos asteriformes nos ângulos.
Fôrma regular; comprimento variando de '0,mm55 a l, mm 65;
em 85 % dos casos, apenas de 0,mm75 a l, mm 45; comprimento médio l, m m l.
Septos presentes em todas as fibras, nem sempre igualmente
nítidos no cerne; nos casos mais favoráveis observam-se em geral
8-10 septos por fibra.
Pontuações simples, com a fôrma de fendas lenticulares, de
direcção próxima da vertical, medindo approximadamente 8-11
micra, dispostas em series verticaes simples.
3) Parenchyma: longitudinal muito escasso, reduzido a algumas series acoladas geralmente aos vasos; radial muito abundante.
As Series parenchymatosas são melhor estudadas nos elementos dissociados (Fig. 1, Est. 3); compostas, em geral, de 4-6 cellulas,
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ás vezes 8; medem quasi sempre 260-600 micra. Algumas series reproduzem com grande approximação a fôrma das fibras, embora
sejam geralmente muito mais curtas; outras, muito raras, mostram-se constituidas só parcialmente de elementos parenchymatosos, ao passo que a outra porção apresenta-se pontuada como as
fibras. Esses factos denotam uma intima relação entre as series e
as fibras, aqui septadas e dotadas de capacidades funccionaes semelhantes ás daquellas.
Os Raios são heterogêneos, semelhantes aos do typo II de
Kribs (10); os uni-seriados, todavia, muito raros e bastante baixos,
com 3-5 cellulas rectangulares somente.
Os multi-seriados são na grande maioria (ca. 85 %) 3 seriados na parte media, compostos verticalmente de 12-35 cellulas (250650 micra) em cerca de 90 % dos casos; podem ser também 4 seriados (parcialmente) ou, com menor freqüência, 2 seriados, e contar desde 7 até 40 cellulas de altura (140 a 840 micra).
Em sua composição dominam as cellulas horizontaes, de secção pojygonal, geralmente maiores no centro do raio; seu comprimento radial está comprehendido na maioria das vezes entre 50
a 86 micra.
As cellulas erectas constituem os ápices: contam-se geralmente
2-3 para cada um, a primeira das quaes é larga e pouco mais alta
que as erectas, ao passo que as demais são achatadas lateralmente
e mais ou menos alongadas em direcção vertical, constituindo pequenas "azas"; podem encontrar-se, no emtanto, de 1 a 5 dessas
cellulas em cada ápice.
E' muito freqüente a fusão vertical de 2 raios, possuindo, o
raio resultante, altura muito superior á indicada; a fusão se faz
pelas cellulas erectas de cada um dos ápices em contacto, ficando
as 2 porções multi-seriadas separadas por um numero muito variável dessas cellulas. (Fig. 2 Est. 2).
Observa-se, com maior freqüência nas primeiras camadas, a
occurrencia de cellulas perfuradas entre as erectas (Fig. 3 Est. 2);
estas são capazes, por outro lado, de accumular tanoides e crystaes
pequeninos e numerosos ("areia crystalina") de oxalato de cálcio,
assumptos de que trataremos com detalhes no capitulo II.
CAPITULO II
A technica usada para as preparações cingiu-se ás operações
histologicas clássicas dos methodos mitochondriaes. Fixação, por
24 horas, em liquido de REGAUD; lavagem; permanência, por 10
dias, em bi-chromato de potássio a 3 %; lavagem, deshydratação
progressiva pelo álcool; clarificação no xylol; impregnação pela
parafina, primeiro a frio e em seguida em estufa.
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Os cortes, obtidos com o microtomo Jung-Zeiss, navalha n. 1,
espessos de 10 a 20 micra, eram, a principio, collados nas lâminas
com albumina de MEYER; verifiquei, porem, dentro em pouco, que
a quantidade, geralmente grande, de albumina necessária á collagem dos cortes, relativamente espessos e de certa consistência,
perturbava, pela fixação da hematoxilina, o exame das preparações; por este motivo apenas conservei a pratica da collagem para
os cortes muito delgados tangenciaes, interessando o cambio e as
camadas vizinhas.
Na coloração empreguei o methodo clássico de HEroENHAiN, e
em mais larga escala o de GILBERTO DE FARIA (4) (alumen de ferro
e hemateina, em meio alcoólico) que apresenta sobre o primeiro
a vantagem da rapidez alliada á menor probabilidade de descollamento dos cortes. Duplas colorações foram feitas com safranina
ou com fuchsina básica; os grãos de amylo apparecem bem corados de roseo, no segundo caso.
As photomicrographias foram todas obtidas com Euscopio
BAUSCH LOMB, e na maioria dos casos com objectivo 90 x de correcção ZEISS e ocular Hyperplane BAUSCH LOMB 15 X.
1) O phenomeno mais geral da evolução das cellulas-mães do
lenho e que, por esse potivo, merece ser tratado em primeiro lugar,
é o da formação da parede secundaria que abrange, na realidade,
o apparecimento da substancia da mesma parede, a origem das
suas pontuações e o comportamento dos plasmodesmas. Quanto á
primeira questão, embora tenham sido feitas numerosas pesquizas
sobre o crescimento das membranas, quasi todas se referem a material extranho ao lenho (algas em divisão, órgãos reproductores
dos fungos, grãos de polen, etc.). No emtanto, pela própria estructura da parede, admitte-se universalmente que o espessamento
se processa pela apposição de substancia á face interna da membrana preexistente. A esse respeito têm sido muito discutidas as possíveis etapas chimicas do phenomeno, desprezando-se, porem, o
ponto de vista morphologico (no lenho), justamente aquelle que
adoptei.
A origem das pontuações é attribuida por todos os histologistas ao facto de certas áreas bem limitadas serem poupadas pelo
espessamento, permanecendo constantemente delgadas; ainda aqui
nenhuma attitude morphologica é indicada para esclarecer o facto
inexplicável da excepção que fazem taes pontuações ao crescimento
em espessura.
Sobre plasmodesmas ha um numero infinito de trabalhos, mas
pouquíssimos com relação ao lenho; sei apenas de um, da autoria
de GARDINER e HILL (6) que estudaram os plasmodesmas das cellulas radiaes.
No decorrer das minhas pesquizas preoccupei-me simultaneamente com os 3 problemas, de toda evidencia interdependentes.
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buscando uma interpretação das imagens microscópicas que compreendesse soluções harmônicas para todos três.
Desde as primeiras observações pude verificar que as cellulasmães do lenho mostram um ectoplasma de espessura variável, tanto
mais differenciado quanto mais adeantada a transformação da
cellula, e que contrasta com o cytoplasma restante por uma densidade maior, e principalmente por ser muito coravel pela hematoxylina ferrica. Nas iniciaes não existe tal differenciação porque
todo o protoplasma é denso e coravel; nas cellulas adultas a própria camada ectoplasmica perde a densidade e a chromaticidade
primitivas: assim, pois, a differenciação dos elementos é caracterizada por uma modificação do cytoplasma acarretando a perda
de chromaticidade. O ectoplasma é encontrado em todas as cellulas, inclusive vasculares, cuja membrana esteja em crescimento
esta circumstancia levou-me a presumir a existência de uma relação entre o ectoplasma e a formação da membrana secundaria,
cujo inicio pode ser, aliás, facilmente observado. Nas paredes tangenciaes das cellulas dos raios, por exemplo, vê-se surgir, entre o
protoplasma e a parede primaria, uma substancia refringente, a
principio não coravel pelos reativos da lenhina, nem pelos da cellulose; não têm razão, aqui pelo menos, os que suppõem resultar
a parede lenhosa secundaria da lenhificação de uma membrana
pecto-cellulosica: somente as paredes primarias e a lamina intercellular, primitivamente dessa natureza, são mais tarde lenhificadas, constituindo a lamina media.
Desde o inicio distinguem-se, através da parede em formação,
filamentos intensamente corados pela hematoxylina, ou plasmodesmas, que vão do ectoplasma á parede primaria; suas duas extre^
midades são geralmente dilatadas. (Figs. 1, 3, 4 Est. 4). Nas mesmas cellulas horizontaes do raio, terminado o crescimento das paredes, os plasmodesmas não mais se observam; nas cavidades que
os continham, nitidamente ampliadas e com diâmetro mais uniforme (pontuações) encontra-se, então, cytoplasma banal. (Fig. 2
Est. 4). Forçoso é concluir que as pontuações provêm das cavidades dos plasmodesmas, por uma dissolução localizada da parede
sob a acção dos mesmos (enzymas); por esse processo, duas ou
mais cavidades plasmodesmicas podem confluir, constituindo a cavidade de uma só pontuação.
As transformações descriptas observam-se, em linhas geraes,
não somente nas cellulas horizontaes, mas em todos os elementos
do lenho. Nas cellulas erectas, por exemplo, os plasmodesmas, já
inicialmente mais grossos que os das horizontaes, augmentam de
diâmetro e o regularizam ulteriormente (Fig. 3, 4, Est. 4); occasionalmente, pelo augmento de diâmetro de um vaso, duas dessas
cellulas, incapazes de crescimento radial compensador, afastam-se
uma da outra, ficando apenas ligadas pelos plasmodesmas que se
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alongam, sobrevindo, algumas vezes, sua ruptura (Fig. 1-a Est. 5).
Mais espessos ainda são os plasmodesmas das cellulas vasculares;
num corte parallelo á parede vêm-se varias phases do seu desapparecimento, deixando vasia a cavidade da pontuação (Fig. 1, Est. 6).
A sua não substituição por cytoplasma banal, e mesmo a forma especial da cavidade que deixam (pontuação areolada) podem ser
explicadas pela duração minima da vida do elemento, que não
permitte aos plasmodesmas a uniformização dos diâmetros da cavidade pela acção dissolvente. E' também rápida a evolução dos
plasmodesmas das fibras: sua secção, desde o principio lenticular
de maior diâmetro vertical, alonga-se ainda nesta direcção ou torna-se levemente oblíqua, sendo, em breve, substituído o plasmodesma por cytoplasma banal (Fig. 2, Est. 6).
Pelo exame attento dos cortes foi-me possível descobrir uma
phase anterior á que acaba de ser descripta. Nas paredes tangenciaes das cellulas-mães dos raios a observação é difficil: notam-se,
todavia, no começo da formação da parede secundaria, pequininas
saliências separadas por leves depressões, na superfície do cytoplasma retrahido e separado da membrana; imagens semelhantes parecem ter sido interpretadas por alguns pesquizadores em material
differente, como conseqüentes a rôtura, pela plasmolyse, de plasmodesmas contínuos, cujos segmentos abandonaram a membrana cellular; pareceu-me extranho, no emtanto, que a plasmolyse fosse
sempre limitada á mesma phase inicial da evolução das cellulasmães e produzisse constantemente o mesmo descolamento. Muito
suggestiva, porém, é a observação nas faces horizontaes das cellulas
dos raios, especialmente nas erectas, e dos elementos do parenchyma
longitudinal (divisão transversal da cellula-mãe): a superfície do
ectoplasma mostra, então, depressões que são verdadeiros vacuolos,
cujo conteúdo não está fixado; (Fig. 3, Est. 6) nos elementos vasculares o ectoplasma também apresenta vacuolos pequenos e de
conteúdo tanoide (Fig. 4, Est. 6).
Fui, assim, levado naturalmente a suppôr que as substancias
da parede secundaria são secretadas nos vacuolos superficiaes do
ectoplasma, abertos para a membrana primaria, e que as porções
deste ultimo que permanecem entre os vacuolos em crescimento,
constituem a parte viva da parede, bem representada nos plasmodesmas. (Já NOLL, STRASSBURG (13) (15) e outros haviam emittido
a opinião de que taes filamentos fossem simples prolongamentos
da camada superficial do protoplasma).
A ser legitimo esse ponto de vista, os cortes parallelos ás membranas em formação deveriam mostrar os vacuolos separados por
lâminas de ectoplasma dispostas em reticulo: foi exactamente o
que consegui verificar em cortes tangenciaes muito próximos do
cambio (Est. 7); aliás, muitos aspectos de cortes transversos da
membrana obrigam á mesma conclusão (Fig. 1, Est. 7; Fig. 1-b,
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Est. 5). Pelas figuras 2, 3 e 4 da Est. 7 percebe-se quão differente é o aspecto do reticulo, respectivamente, nas paredes tangenciaes das cellulas dos raios, nas paredes transversaes e radiaes
dos elementos parenchymatosos, e nas paredes tangencias das
fibras; notam-se, porém, em todas as imagens do reticulo,
nodulos que representam as secções dos espessamentos da estructura vacuolar da membrana, produzidos pelo encontro de 3 ou
mais lâminas de ectoplasma: a estes espessamentos, visiveis nos
cortes transversaes da parede, é que correspondem exactamente
os plasmodesmas. Propositadamente não cogitei da discutida continuidade desses filamentos e nem mesmo da sua natureza (sè é
que realmente existem) nas membranas delgadas primarias; apenas pude observa-los e estudar a sua natureza e evolução nas paredes secundarias. A presença, nestas paredes, de lâminas e filamentos de substancia viva é de grande importância, pois ha muito
que vários autores tinham concordado na necessidade da presença
da mesma substancia para explicar o crescimento das membranas
cellulares. Emquanto este se processa, as lâminas são se tornando
cada vez mais delgadas, da parte externa da membrana para a
interna, e em seguida desapparecendo progressivamente, pela fusão dos vacuolos; os próprios plasmodesmas soffrem, na maioria
das cellulas, uma regressão, sendo substituídos por protoplasma
banal, como já ficou assignalado. ,
2) O crescimento "por desuse", ou melhor, a insinuação das
extremidades de elementos que se alongam entre as cellulas dos
estratos contiguos constitue a única explicação para o comprimento, excessivo em relação ao das iniciaes, de vários elementos, especialmente fibras, e por alguns Autores somente neste caracter é
elle admittido.
Em cortes tangenciaes do lenho de "pau mulato", na camada
immediata ao cambio, observei entretanto alguns aspectos que
somente podem ser interpretados como comprobatorios da realidade desse crescimento. As particularidades notadas referem-se á
lamina media e ás extremidades cellulares. Consistem as primeiras num augmento de espessura e de colorabilidade pela hematoxylina. O espessamento é muito apreciável na porção em contacto
com as referidas extremidades, das quaes constitue uma espécie
de capuz (Fig. 1, 2, 3, Est. 8); dahi para diante vae diminuindo a
espessura da lamina media, até tornar-se normal a uma distancia
muito variável. A natureza pectica desses espessamentos e, portanto, sua dependência da lamina media, é confirmada pela nitida
coloração obtida pelo vermelho de rutenio (Fig. 4-a, Est. 8). A fôrma do espessamento e sua localização adiante da extremidade cellular suggerem logo a idéa de alteração da lamina media, cuja
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consistência diminue (transformação em pectina, possivelmente)
pela acção da citada extremidade, capaz, assim, de progredir.
Com referencia ás extremidades cellulares as particularidades
observadas denunciam intensa actividade secretora (Fig. I e Fig.
1, 2, 3 da Est. 8). Ha sempre um núcleo próximo da ponta do elemento: seu contorno não é elliptico regular como habitualmente,
mas variável, apresentando freqüentemente prolongamentos ou
apêndices curtos assim como faces concavas, pelas quaes se põe
em relação intima com vacuolos do cytoplasma. Este ultimo, dotado de chondriocontes, differencia-se na porção apical, tornando-se
denso, finamente granuloso e bastante coravel: freqüentemente

Fig. 1 — Extremidades das fibras que se alongam entre os demais elementos mediante alteração da lamina media.

encerra alguns granulos maiores, fortemente coraveis pela hematoxylina. Tudo leva a crer, portanto, que, por intermédio de enzymas
produzidas provavelmente na porção mais densa do cytoplasma, as
cellulas em crescimento longitudinal modifiquem a lamina media,
dissolvendo-a e diggerindo-a, theoria já acceita, aliás, por alguns
anatomistas (EAMES e MAC DANIELS, por exemplo) (3).
3) Na ontogenese dos elementos vasculares do "pau mulato"
logrei observar factos muitos curiosos cuja extensão a outras espécies será necessário pesquisar.
De inicio apresentam-se taes elementos com a forma alongada
e estreita das iniciaes e com extremidades limitadas por extensas
paredes obliquas radiaes. Seu cytoplasma se accumula progressivamente em uma camada parietal, em cuja superficie se differencia o ectoplasma; nella se alojam numerosíssimos chondriocontes
nodulosos e um volumoso núcleo elliptico muito chromatico.
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Já nas phases iniciaes suprehendem-se os primeiros signaes do
phenomeno marcante da evolução destas cellulas — a degeneração
tanoide — nas gotticulas refringentes, coradas de amarelló pelo
bichromato do fixador, que surgem no protoplasma, ás vezes em
contacto com chondriocontes. As mais nitidas e volumosas achamse no ectoplasma (Fig. 4, Est. 6); este facto tem certa significação, porque prova que ao menos nas celllas vasculares, os tanoides
contribuem de algum modo para a elaboração da parede lenhosa,
opinião defendida, aliás, por diversos Autores para todos os elementos lenhifiçados (MOOKE, entre outros) (12).
A phase seguinte é caracterizada pelo augmento dos diâmetros da cellula cujas paredes se espessam e lenhificam. Os chondriocontes desenvolvem-se bastante, encurvam-se mas não fabricam,
em geral, amylo. As gottas de tanoide, maiores e mais numerosas,
emigram para a peripheria onde se accumulam. Em seguida diminue a turgescencia da cellula, cujo conteúdo (no material fixado)
se desprende da membrana, reunindo-se no centro da cavidade
vascular: essa modificação, certamente a primeira manifestação
de decréscimo da vitalidade, parece sobrevir gradualmente, podendo ser observada numa porção, apenas, da cellula (Fig. 1, Est.
9). A partir dessa phase é fácil reconhecerem-se os vasos, pela
plasmolyse e pelas numerosas gottas de tanoide accumuladas na
superfície do cytoplasma ou no espaço compreendido entre esta
superfície e a membrana (Fig. 2, Est. 9). Já, então, é patente a
profunda degenerescencia do elemento: os chondriocontes se fragmentam e dissolvem no plasma; o núcleo, intensa e uniformemente corado, inicia a sua desintegração. A evolução ulterior é caracterizada pela resolução progressiva de todo o conteúdo cellular,
visivelmente hydropico, em gottas de tanoide (Fig. 3 e 4; Est. 9)
entre as quaes se notam ainda, aqui e ali, vestigios corados pela
hematoxylina, do núcleo e do protoplasma. A cavidade do vaso já
completamente morto, permanece algum tempo cheia de tanoide;
este em breve, emigra, através das pontuações, principalmente
para as cellulas erectas de alguns raios, sendo possivel surprehender
essa migração (Fig. 5, Est. 9).
De todo o processo traçado sobresae, pela importância, o conhecimento da natureza exacta da degeneração, absolutamente
constante na espécie estudada; a este respeito pareceu-me interessantíssimo constatar que na evolução das cellulas radiaes perfuradas, descobertas por CHALK e CHATTAWAY (2), e muito communs
nas primeiras camadas de lenho secundário da espécie em apreço,
o processo degenerativo segue as mesmas linhas geraes, terminando pela transformação em tanoide, cujos vestigios ainda podem
ser observados na Fig. 3, Est. 10.
Não me foi possivel verificar, com segurança, si ha formação
e ulterior dissolução de parede lenhosa secundaria na área de per-
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furacão; certas imagens, como a da Fig. 4-b, Est. 8, parecem indicar uma resposta affirmativa: tão pouco me foi possivel averiguar a intervenção do núcleo no processo. Pude, todavia, observar
que, no "pau mulato", a dissolução da parede se faz geralmente
com maior intensidade junto á futura orla da perfuração (Fig. 1,
Est. 10) o que occasiona a queda da porção alterada da parede
na cavidade vascular onde naturalmente acaba de ser dissolvida.
(Fig. 2, Est. 10).
4) O objectivo principal das pesquisas que deram origem ao
presente trabalho era o estudo do chondrioma no lenho. Percorrendo a extensa lista de trabalhos sobre mitochondrias, entre os
quaes se destacam os de GUILLIERMOND (7), não encontrei nenhuma referencia ao tecido lenhoso, embora o mesmo produza, como
é sabido, grande quantidade de amylo. Para certificar-me de que
seus elementos fabricam granulos dessa substancia do mesmo modo
que as cellulas dos outros tecidos, tratei o material á estudar pelo
methodo de REGAUD, cujo fixador isento de álcool e de ácido não
altera os chondriosomios.
Pude, assim, verificar que nas cellulas cambiaes, cujo protoplasma é muito denso e uniformemente coravel, torna-se difficil
perceber o chondrioma; nas cellulas-mães, porém, elle é sempre
visível e tanto mais distinctamente quanto mais differenciadas as
cellulas. A principio observam-se pequenos bastões, ás vezes flexuosos, com pequeninos espessamentos; á medida que se desenvolvem augmentam de comprimento (chondriocontes), accentuam os
nodulos e flexuosidades; alguns chegam mesmo a ramificar-se
(Fig. 1, 2, Est. 11).
Nas cellulas vasculares, já vimos que após attingirem o comprimento máximo, fragmentam-se e se dissolvem no cytoplasma;
mas, nas cellulas vivas, parenchymatosas longitudinaes e radiaes,
e nas fibras, evoluem para leucoplastes, condensando assucares em
amylo. O apparecimento do grão de amylo se verifica em geral nos
nodulos: na porção interna de cada um delles vê-se surgir uma

Fig. 2 — Leucoplastas das fibras agrupados em torno do nucleto.
substancia que não fixa a hematoxylina. A detecção do amylo no
inicio é precária por esse processo, porque o grão acha-se reco-
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berto de substancia mitochondrial que se tinge pelo corante. Melhores resultados, que ao mesmo tempo confirmam a natureza
amylacea dos grãos, conseguem-se colorindo intensamente a preparação pelo verde de metila e em seguida pelo lugol; a deshydratação deve ser effectuada em serie alcoólica iodada e a clarificação
em xylol, rapidamente seguida pela montagem em balsamo. Nas
preparações assim obtidas e que se conservam apenas por uma semana, os leucoplastas apparecem bem coloridos de verde, contrastando nitidamente com o amylo roxo ou roseo (Fig. 2, 3, 4, Est. 11;
Fig. 2, Est. 12). Logrei deste modo acompanhar a formação dos
grãos de amylo em todas as suas phases, algumas das quaes desenhei (Fig. 4, 5, 6, Est. 12) e convenci-me de que a mesma está
sempre ligada a um leucoplasta. A propósito dessa formação pude
ainda observar que a colaboração do núcleo parece necessária na
maioria dos casos. Com effeito, em qualquer cellula, os leucoplastas providos de grãos de amylo volumosos são sempre os que se
acham na vizinhança do núcleo, geralmente em contacto com elle
(Fig. 3, 4, Est. 11; Fig. 2). Nas cellulas erectas dos raios, por exemplo, é enorme o numero de leucoplastas; no em tanto, somente uns
3 a 5 leucoplastas da porção media, vizinhos do núcleo, fabricam
amylo (Fig. 2, Est. 12). E' de suppôr que durante o cyclo vital das
cellulas, por uma circulação lenta do cytoplasma, outros leucoplastas substituam os já providos de amylo e sejam capazes, por sua
vez, de fabrica-los.
São extremamente variáveis as formas e as dimensões dos leucoplastas: elles attingem, geralmente, maior comprimento nas fibras; nas cellulas radiaes horizontaes, bem providas de glycides
pela relação com o liber, os grãos volumosos acham-se agglomerados em leucoplastas mais ou menos recurvos (Fig. 5, Est. 12).
Em todos os casos cada leucoplasta secreta muitos grãos de
amylo, que são, portanto, na maioria, compostos (totalmente). Nos
elementos adultos, quando os grãos attingem o desenvolvimento
máximo, o respectivo leucoplasta está reduzido a vestigios, ás vezes difficeis de perceber.
5) Em todas as cellulas do lenho de "pau mulato" encontramse, nas primeiras phases do desenvolvimento, formações arredondadas, geralmente confluentes, ás vezes dispostas em serie, coraveis pela hematoxylina ferrica. A um exame attento é possivel perceber que taes formações soffrem uma certa evolução durante a
qual augmentam seus diâmetros e diminue constantemente a sua
colorabilidade, em geral de dentro para fora. Com fixador chromado
o conteúdo que se não tingiu pela hematoxylina, apresenta côr
amarellada, razão porque supponho tratar-se de vacuolos especiaes
cujo conteúdo se transforma em tanoide (Fig. 1, Est. 13). Este
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desapparece em seguida, durante a differenciação cellular, sendo
possivelmente consumido na formação das paredes lenhosas. Nas
próprias cellulas vasculares, onde occorre degenerescencia tanoide
massiça do conteúdo, taes vacuolos estão presentes, em geral próximo ás extremidades, onde são numerosos e seriados, soffrendo a
mesma evolução indicada, independentemente do processo degenerativo .
As substancias tanoides encontradas no lenho adulto provêm, com toda verosimilhança, da degeneração dos elementos
vasculares; acham-se situadas nas cellulas erectas de alguns
raios, ou mais raramente, nas horizontaes em contacto com as
erectas (Fig. 2, Est. 13). E' sabido que estas se acham em relação
immediata com os vasos: em certas preparações é possivel surprehender, como já foi dito, a passagem do tanoide do vaso para
essas cellulas. O estudo do apparecimento do tanoide nesses elementos radiaes leva á mesma conclusão: bruscamente surge o composto, em gottas maiores ou menores que se depositam na cellula,
logo profundamente attingida, tanto no plasma como no núcleo e
nos plastas, impregnando, em pouco, todo o conteúdo. Não ha, portanto, phenomeno cellular que explique a sua formação, mas somente deposito brutal da substancia.
A quantidade de tanoide é máxima na primeira camada do
lenho secundário; alguns raios somente são taniferos até uma
certa distancia da medula.
No liber praticamente todos os raios são taniferos e oxaliferos.
6) O oxalato de cálcio está localizado, no lenho, quasi exclusivamente nas cellulas erectas dos raios. Observando-se um corte
radial percebe-se a existência de zonas ou faixas tangenciaes, dentro
de cujos limites estão situadas as cellulas oxaliferas. Raramente,
também algumas cellulas horizontaes da faixa encerram crystaes.
HABEELANDT (8) assignala, a propósito da localização das celhila crystaligenas, sua tendência á associação com os tecidos parenchymatosos conductores, tanto do cortex primário como do secundário, da medula, das nervuras e bem assim, sua constante vizinhança com os feixes libero-lenhosos. A mesma tendência se
verifica no lenho com o tecido parenchymatoso radial, cuja funcção conductora é reconhecida. No entanto, o lenho de muitas espécies cujo parenchyna longitudinal é crystalifero, não contem
crystaes nos raios. Parece-me evidente, por outro lado, a causa
dessa localização nas cellulas erectas, uma vez que a gênese dos
crystaes depende do cálcio absorvido do solo, e que as cellulas citadas são os elementos do raio que se acham em mais intima relação com os vasos. Muito pequenos e numerosos, enchem geralmente os crystaes a cavidade cellular; algumas vezes, porém, quando a cellula é alongada (radial ou verticalmente) limitam-se a um
dos seus pólos. Suas fôrmas que somente podem ser observadas
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com forte augmento, são as de primas obliquos de base rombica
(Fig. 5, Est. 14). Trata-se, portanto, de "areia crystalina", do systema monoclinico.
Nas preparações obtidas pelo processo mitochondrial encontrei
numerosas cellulas crystaligenas que me permittiram estudar o
problema ainda obscuro da formação dos crystaes. Da literatura
sobre o assumpto constam differentes conceitos, que podem ser
subordinados a 2 theorias geraes:
1.) A formação se faz nos vacuolos, por simples reunião dos
componentes do crystal no sueco cellular. A reacção do sueco e
a proporção em ácido oxalico e cálcio, determinariam a forma
crystalina segundo FREY (5).
2.°) Os crystaes se originam na massa do cytoplasma, de cuja
actividade resultam.
GUILLIERMOND (7) parece esposar a opinião de WAKKER (17),
de que os crystaes sempre se constituem de accordo com a primeira
dessas theorias, ao passo que ARTH. MEYER (1) observou crystaes
que apparecem e crescem no citoplasma: para este Autor, assim
como para alguns outros, ha freqüentemente migração dos crystaes
para o vacuolo.
Ha trabalhos recentes que parcialmente corroboram uma e
outra theoria.
JEFFREY (9) observou nas Cactaceas, Geraniaceas, Begoniaceas,
Genkgo, Juglans, etc. que os crystaes que vão constituir as drusas
começam a apparecer em volta do núcleo, no cytoplasma ainda
denso e sem vacuolos; o núcleo mais ou menos profundamente degenerado, constituiria o centro dessas drusas, razão por que cada
cellula só contem um ouriço. Num estudo sobre cellulas raphidianas
de Hyacinthus orientalis, constatou ROBYNS (14) o apparecimento
brusco das agulhas crystalinas no interior do vacuolo central.
Parece-me, pois, mais razoável a opinião de FREY (5) segundo
a qual os crystaes tanto se podem formar nos vacuolos como no
cytoplasma, embora se originem sempre do mesmo modo em circumstancias idênticas.
Cumpre notar que tanto num como noutro caso insiste, a maioria dos Autores, sobre a presença de uma pellicula protoplasmatica (que para a l. a theoria representa o tonoplasta ou parede vacuolar) a qual pôde ser observada e colorida após a dissolução do
crystal, e que ás vezes se incrusta de cellulose, podendo ou não
espessar-se, impregnando-se commummente de lenhina, como
acontece nas cellulas parenchymatosas de deuteroxylema de numerosíssimas espécies por mim mesmo estudadas.
E', sem duvida, inexplicável a ausência de referencias sobre as
relações entre os crystaes e os plastas nos trabalhos modernos,
bastante numerosas, pelo contrario, nos trabalhos antigos. VAN
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(16) descreveu nas folhas de Lepanthes
cochlearifolia,
leucitos (plastas) roseos que desappareciam depois de produzir um
grupo de crystaes radiados; descobriu WARLICH (18) nos elaioplastas da Vanilla planifolia, um crystal que ahi se constitue e que
perdura após a destruição do corpusculo; finalmente WIGAND (19)
nos deixou uma descripção exacta dos chondriocontes quando se referiu ao plasma organizado e capaz de dividir-se, com a forma de
bastonetes semelhantes a "bactérias" e que denominou Kristallplastiden, por darem origem a crystaes.
TIEGHEN

No lenho do "pau mulato" os crystaes sempre se constituem no
cytoplasma: todas as photomicrographias exhibidas o provam Est.
14) sendo, porém, mais illustrativa a Fig. 3, porque mostra uma
cellula contendo numerosos crystaes no cytoplasma, e cujo vacuolo,
bem visivel, não encerra nenhum crystal.
Outro facto importante resalta do exame das citadas photographias: entre os crystaes notam-se sempre vestigios dos plastas,
que nas ultimas phases da secreção (Fig. 1-b e 5, Est. 14) apparecem como filamentos, ás vezes curtos, parecendo acolados aos
crystaes e mais ou menos intensamente coraveis pela hematoxylina; a colorabilidade é muito grande em phases anteriores, quando parte dos plastas, reduzidos geralmente a granulos, ás vezes volumosos, se destacam nitidamente dentre os crystaes (Fig. 2 e 4,
Est. 14). Em algumas cellulas consegui observar a secreção num
estado anterior aos descriptos: seus plastas apresentavam vesiculas com substancia refringente, ás vezes evidentemente em via
de crystalização (Figs. 3 e 4, Est. 13). Essa vesiculação attinge
freqüentemente os plastas já providos de amylo.
De todas essas observações conclui, apoiado ainda nas pesquizas dos Autores já citados, de inegável valor, embora um pouco antigas, que a synthese do oxalato de cálcio se processa, neste lenho,
no interior dos plastas, organitos altamente favoráveis ás reacções
metabolicas e sede das mais importantes dessas reacções.
Notei também que a vesiculação dos plastas é precedida, em
muitos casos, sinão em todos, da agglomeração dos mesmos, já então hypertrofiados e alterados (Fig. 1-a, Est. 14); a formação desses
agrupamentos de plastas é particularmente nitida nas cellulas
bastante alongadas, onde podem existir em numero variável; na
fig. 2-a da Est. 5 notam-se, por exemplo, 3 desses grupos numa
cellula erecta. Quando ha 2 grupos, cada um delles occupa um
dos pólos da cellula; quando só existe um agrupamento, a producção de crystaes é limitada ao polo que o contem; na outra porção da cellula, porém, os plastas degeneram e se dissolvem no plasma também alterado que, então, apresenta geralmente chromaticidade augmentada (Fig. 1-b, Est. 14). Em todo os casos o núcleo
soffre alterações que culminam na sua desintegração.

126

Arch.

Inst.

Biol.

Veget.

3, 1

REFERENCIAS
(1) ARTH. MEYER — M o r p h . u . physiol. Analyse der Zelle-Jena, 1920
(2) CHALK L. & CHATTAWAY, M. M. — P e r f o r a t e d Rey Cells — P r o c . Roy.

Soe. London — — Vol. 113, 82-92 (1933)
(3) EAMES, A. J . & MAC DANIELS, L . H . — A n s I n t r o d u c t i o n to P l a n t A n a -

tomy N . Y . & London, 1925.
(4) FARIA G . — Um methodo de coloração cytologica pela h e m a t e i n a férrea
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz — T . 31, 3 (1936) .
(5) FREY, A. — Calcium oxalat — Monohydrat u n d T r i h y d r a t in der Pflanze — Dis. Zurich, 1925.
FREY, A. — Les formes cristallines de l'oxalate de Calcium dans Ia
plante et les causes qui d e t e r m i n e n t ces formes — C r
Soe.
de Phys e t S c . N a t . Genève — vol. 40, 8-12 (1922).
(6) GARDINER, W . & Hill, A. W. — The histology of t h e cell wall with special reference to t h e mode of connection of cells — Phil. Trans.
Roy. Soe. London — 194, 83-125 (1901)
(7) GUILLIERMOND, A., MANGENOT, G. & PLANTEFOL, L. — T r a i t é de Cytolo-

gie Végétale Paris, 1933. (*)
(8) HABERLANDT, G — Physiological P l a n t Anatomy — London, 1928.
CS) JEFFREY — T h e cytology of vegetable crystals — Science, 55 (1922).
(10) KRIBS, D . A. — Salient Lines of Structural Specialization in t h e Wood
Rays of Dicotyledons — Bot. Gazette, vol. 46, n.° 96 (1935).
(11) L5 COINTE, P . — A Amazônia Brasileira, I I I . Belém, 1934.
(12) MOORE — Studies in vegetable biology — 7 o J o u r n . L i n n . Soe. London
— Bot. Vol. 29, 527-538 (1891) .
(13) NOLL — Naturwissensch. Rundschau N°. 24 (1888) (*•)
(14) ROBYNS, W . L'origine et les constituants protoplasmiques des cellules
à raphides de Hyacinthus orientalis — La cellule (1928) .
(15) STRASBURGER, E . J a h r b . wissensch. B o t . vol. 36 (1901) (**)
(16) VAN TIEGHEN, P H . — Traité de Botanique — Paris, 1884.
(17) WAKKER, J. H . — Studien über die Inhaltskõrper der Pflanzenzellen —
J a r h b . wissensch. B o t . vol. 19, 423-496 (1888)
(18) WARLICH, H . — ü b e r Calciumoxalat in d. Plflanze — Diss. Marburg
(1892) .
(19) WIGAND, A. — Über Krystall-Plastiden — Wigand's B o t . , H. 2 (1882) .
EXPLICAÇÕES DAS GRAVURAS

(Todos os desenhos

e cortes histologicos
"pau
mulato")

referem-se

ao lenho do

ESTAMPA 1

Fig. 1 — Corte transversal do lenho i m m a t u r o x 150.
Fig. 2 — Corte transversal do lenho maduro x 60.
ESTAMPA 2

Fig. 2 — Corte tangencial x 60
(•) Neste tratado encontra-íe a lista completa dos trabalhos de Guilliermond.
(•*) Citados por íPRrrz NETOLITZKY — In HandlDuch der Pílanzenanatomie de K.
Limdsbauer Llef. 25 (il920) .
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Fig. 2 — Corte tangencial x 150
Feg. 3 — Corte radial x 150.
ESTAMPA 3

Elementos dissociados x 100.
ESTAMPA 4

Fig. 1 — Corte radial, muito próximo do cambio, mostrando os plasmodesmas das cellulas horizontaes do raio. x 1350.
Fig. 2 — Corte radial, muito distante do cambio; os plasmodesmas das cellulas horizontaes foram substituídos por protoplasma
banal
x 1350.
Fig. 4 — Corte radial, a uma certa distancia do cambio; os plasmodesmas
das paredes tangenciaes já são maiores; a própria espessura das
paredes está augmentada. x 1.350.
ESTAMPA 5

Fig l — Corte radial, mostrando em (a) plasmodesmas tensos, um dos
quaes Já roto, em (b) paredes tangenciaes, cuja secção suggere
a constituição vacuolar. x 900.
Fig. 2 — Corte radial, mostrando em (a) uma cellula erecta cujos plastas
formam 3 agrupamentos onde começam já a surgir crystaes, e em
(b) uma cellula erecta subdividida transversalmente, x 900.
ESTAMPA 6

Fig. l — Corte radial: na parede vascular os plasmodesmas estão desapparecendo, deixando vasias as cavidades das pontuações, x 1350.
Fig. 2 — Corte radial: nas paredes das fibras os plasmodesmas estão sendo
substituídos por plasma banal, x 1350.
Fig. 3 — Corte radial, deixando ver as extremidades de cellulas erectas
cujo ectoplasma apresenta vacuolos. x 1350.
Fig. 4 — Corte tangencial, muito próximo do cambio: o ectoplasma do
elemento vascular apresenta pequeninos vacuolos.

Fig

l

Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4

Est. 7
— Corte tangencial, próximo do cambio: a parede transversal que se
está constituindo na cellula de parenchyma, illustra a theoria da
secreção pelo ectoplasma. x 900.
— Corte tangencial, muito próximo do cambio: a cellula radial assignalada mostra o reticulo de ectoplasma x 1350.
— Corte tangencial, muito próximo do cambio, deixando ver o reticulo ectoplasmico da extremidade descollada da cellula de parenchyma. x 1350.
— Corte tangencial, muito próximo do cambio, no qual se percebe
o reticulo parietal da extremidade da fibra x 1350.
ESTAMPA 8

Fig. 1, 2, 3 — Cortes tangenciaes, próximos do cambio, onde se vêm extremidades de fibras em alongamento (v. fig. 1) x 900.
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Fig. 4 — Corte tangencial, colorido pelo vermelho de rutenio: (a) lamina
media alterada pela extremidade da fibra; (b) parede transversal de 2 elementos vasculares, em via de perfuração x 1350.
ESTAMPA 9

Diversas phases successivas da ontogenese dos elementos vasculares (Fig.
1, 2, 3 x 1350; Fig. 4, 5 x 600) .
ESTAMPA 10

Fig. 1 — Corte radial, muito próximo do cambio; a dissolução da área de
perfuração se faz mais intensamente na periferia, x 1350.
Fig. 2 — Corte tangencial: a porção alterada da parede está prestes a se
desprender, x 900.
Fig. 3 — Corte radial: uma cellula radial perfurada, com vestígios de
tanoide. x 1350.
Fig. 4 — Corte radial: uma cellula radial perfurada, já inteiramente vasia. x 1350.
ESTAMPA 11

Fig. 1 — Corte tangencial, próximo do cambio: os leucoplastas estão coloridos pela hematoxylina x 600.
Fig. 2, 3, 4 — Diversas phases de desenvolvimento dos leucoplastas, em cortes radiaes; coloração pelo verde de methyla e pelo iodo. x 1350.
ESTAMPA 12

Fig. 1 — Corte radial colorido pela hematoxylina, mostrando os leucoplastas de uma cellula erecta. x 1350.
Fig. 2 — Corte radial colorido pelo verde de methyla e iodo; leucoplastas
em cellulas do raio x 600.
Fig. 3 — Corte radial colorido pela hematoxylina: leucoplastas (com amylo)
em fibras x 1350.
Fig. 4, 5, 6: — Evolução dos leucoplastas, respectivamente, em cellulas erectas, horizontaes e nas fibras.
ESTAMPA 13

Fig. 1 — Corte tangencial, próximo do cambio, mostrando os vacuolos taniferos de duas fibras x 1350.
Fig. 2 — Corte radial, deixando ver as cellulas radiaes impregnadas de
tanoide x 100.
Fig. 3 — Corte radial; extremidades de cellulas erectas, em cujos plastas
vesiculosos apparece o oxalato de calco x 1350,
Fig. 4 — Corte radial: plastas vesiculosos e formação de crystaes de oxalato nas cellulas horizontaes.
ESTAMPA 14

Fig. 1 — Corte radial: (a) no agglomerado de plastas do polo superior
formam-se crystaes; (b) crystaes já constituídos na metade superior da cellula; na outra metade não se observam plastas e o
cytoplasma é chromatico — x 1350.

Dez. 1936

Mílanez: Lenho do "pau mulato"

129

Fig. 2, 4 — Cortes radiaes: os plastas degenerados, em granulos de dimensões variáveis, acham-se entre os crystaes. x 1350.
Fig. 3 — Corte radial, vendo-se uma cellula erecta cujos crystaes somente
se encontram no cytoplasma. x 1350.
Fig. 4 — Corte radial, mostrando uma cellula erecta com crystaes já perfeitamente constituidos que exhibem a forma typica. x 1350.
(Photomicrographias do Autor e de C.
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