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Introdução 1

O artigo seguinte, escrito em língua alemã, dá um resumo de observações
feitas sobre dípteros pertencendo a um grupo dos tabanídeos, vulgarmente chama-
dos mutucas. Baseia-se sobre um grande material que existe no Instituto Bacterio-
lógico deste Estado, e que representa o resultado de coleções feitas durante uma
série de anos não só pessoalmente, mas também com a ajuda de vários amigos e
colegas em entomologia. Compreende todos os dípteros hematófagos em número
de perto de 200 espécies brasileiras, e só de motucas contém perto de cem espéci-
es. Estas foram colecionadas principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro; há também várias espécies procedentes de outros estados. Do grupo que
faz o assunto deste estudo, as Pangoninae s. str. [sensu stricto], a literatura
entomológica do século passado já registrou perto de 40 espécies brasileiras, mas
quase sem indicações detalhadas sobre os seus hábitos, a sua freqüência e os
lugares, o tempo e outras condições em que podem ser encontradas. Procurei re-

Contribuições para o conhecimento
dos tabanídeos brasileiros *

* Publicado à época em que Lutz era diretor do Instituto Bacteriológico do Estado de São Paulo, com
o título “Beiträge zur Kenntnis der brasilianischen Tabaniden” na Revista da Sociedade Scientifica de S.
Paulo, v.1, n.1, junho de 1905, p.17-32; n.2-4; set. 1905, p.172-5 (este com o subtítulo “Segunda
Comunicação”). A introdução foi escrita em português. Lutz foi um dos fundadores daquela
Sociedade, que, enquanto existiu, cumpriu importante papel como foro de debate para profissionais
de diferentes formações. Entre os fundadores estavam também Vital Brazil, ex-assistente de Lutz e
diretor do Instituto Butantan, e Roberto Hottinger (1875-1942), médico veterinário diplomado pela
Universidade de Zurich, que fora assistente do famoso patologista Zschokke e de Treadwell, um dos
maiores cultores da química analítica, antes de ser contratado, por intermédio da Legação Brasileira em
Berna, para vir lecionar na Escola Politécnica de São Paulo. [N.E.]
1 Além de captar, eu mesmo, o material para este estudo, ou de coletá-lo através dos funcionários do
Instituto ou de pessoas pagas, também tive o prazer de contar com o auxílio de muitos entomólogos,
além de conhecidos e amigos. Refiro-me, em especial, ao senhor J. G. Foetterle, de Petrópolis, pelos
tabanídeos locais, e ao Dr. Emílio Gomes pelos de Porto Alegre (Rio Grande do Sul), dos quais recebi
numerosas espécies e exemplares. Ao senhor Schmalz, de Joinville, devo algumas espécies de Santa
Catarina, ao senhor Young as de Iguape (estado de São Paulo), ao senhor Carlos Moreira e ao Dr. F.
Fajardo as do Rio de Janeiro e de Cabo Frio. Recebi do senhor Löfgren um exemplar de sua coleção e
uma boa coleção de Piraíba, situada na costa do nosso estado. Também recebi copioso material de
Sabaúna, da fazenda do senhor Papf, em parte coletado pelos seus filhos e, em parte, pelo senhor
Foetterle. O material existente no Museu Paulista também esteve à minha disposição, graças à
intermediação de seu diretor, o senhor Dr. von Ihering. As diversas viagens efetuadas pelo pessoal do
Instituto foram exploradas ao máximo neste sentido, e devo especialmente ao assistente, o senhor Dr.
Carlos Meyer, os exemplares de diversas regiões, mais ou menos afastadas, deste estado.
Naturalmente, a melhor investigação se fez nos arredores da capital mais acessíveis às excursões, e
sobretudo a Serra da Cantareira, especialmente Cachoeirinha, provou ser uma mina rica. [N.A.]
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mediar um pouco este defeito dando aqui um resumo das espécies, identificadas
pelas descrições encontradas na literatura que consegui reunir e, às vezes, tam-
bém, pela comparação dos tipos. Indiquei, também, o resultado das observações
que tive ensejo de fazer a respeito dos insetos adultos, pois que os primeiros esta-
dos, difíceis de estudar, são quase totalmente desconhecidos. Reservo-me para
mais tarde a descrição das espécies e variedades que forem reconhecidas definiti-
vamente como novas.

As tabelas no texto, mesmo sem o conhecimento do alemão, podem facilmen-
te ser compreendidas; basta dizer que os primeiros nomes se referem aos estados;
as letras A, B, C ao litoral, à zona das serras vizinhas e ao interior dos estados; os
algarismos romanos, aos meses em que foram encontrados. Uma coluna contém o
habitat indicado pelos autores.

Aproveito a ocasião para dizer que terei muito prazer em receber mais exem-
plares de insetos chupadores de sangue e, principalmente, de mutucas. Com a
condição de vir de um ponto distante ou de um outro estado, até as espécies
comuns tornam-se interessantes, principalmente quando houver indicação de lu-
gar, de tempo e das condições em que foram encontradas. Estou também disposto
a fazer permutas e para este fim disponho de grande número de duplicatas.

São Paulo, 23 de março de 1905.

Ocupado há uma série de anos com o estudo dos dípteros hematófagos, debru-
cei-me também sobre a nossa rica fauna de tabanídeos, e consegui juntar cerca de
cem espécies. Elas são provenientes, em sua maioria, do estado de São Paulo; no
entanto, os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul também estão bem
representados. Além disso, possuo um número menor de espécies dos estados de
Santa Catarina, Paraná, Minas, Goiás e Amazonas.

Entre as espécies coletadas encontram-se algumas que, sem dúvida, são desco-
nhecidas; porém, a maior parte já foi denominada e descrita há muitos anos. Con-
tudo, quase nada se conhece sobre a sua distribuição, período de vôo e hábitos,
sendo que a maioria dos que os descreveram nunca viram um exemplar vivo.
Assim, características importantes como a cor e o desenho dos olhos, que desapa-
recem na secagem, são quase totalmente ignoradas, e outras, como o comprimen-
to da tromba das Pangonia, interpretadas equivocadamente. Em virtude da grande
quantidade de espécies bastante semelhantes, muitas são descritas de modo total-
mente insuficiente, e apenas o exame dos tipos, caso ainda estejam bem conser-
vados, permite determinar a espécie que o autor tinha diante de si. Infelizmente
não tive essa oportunidade até o presente, embora me fosse possível efetuar pelo
menos a comparação de um certo número de tipos por intermédio de outras
pessoas. Antes de começar a descrever as novas espécies, gostaria de comunicar
o que observei sobre as já descritas, e nas que foram identificadas com um mínimo
de precisão.

lL
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Como o número de autores a serem levados em consideração neste caso é
bastante reduzido, procederei de modo a discorrer sobre as espécies de um grupo
mais restrito, descritas por um mesmo autor. Lamento não ter conseguido todas as
fontes da literatura, mas pelo menos possuo as mais importantes. São as seguintes:

FABRICIUS, Systema Antliatorum, Braunschweig 1805.

WIEDEMANN, Aussereuropäische zweifluegelige Insecten [Insetos dípteros
extra-europeus] Hamm 1828.

MACQUART, Diptères exotiques nouveaux. Avec 5 suppléments. 1837-1854.

WALKER, Insecta Saundersiana. v.I. Diptera. Londres, 1856.

SCHINER, Diptera (Viagem da fragata austríaca Novara, parte zoológica)
{Reise der oesterreichischen Fregatte Novara}. Viena, 1868.

WILLISTON, Exotic Tabanidae. Kan. Univ. Quar., v.III, n.3, jan. 1895.

Conforme se pode observar nesta compilação, a maior parte da literatura é
mais antiga e, na verdade, pouco foi acrescido ultimamente a este capítulo da
entomologia, a não ser contribuições esporádicas, embora sem dúvida ainda exis-
tam muitas espécies não descritas; no entanto foram outrora certamente recolhi-
das com afinco, uma vez que algumas das espécies descritas de modo algum são
freqüentes.

Assim também, pouco foi escrito recentemente sobre a sistemática desses
dípteros. Ainda podem ser encontrados dados a respeito, além dos já citados, nos
seguintes trabalhos que estão em meu poder:

LOEW, Dipterenfauna Sued-Afrikas [A Fauna dos Dípteros da África do Sul].
Berlim, 1860.

BIGOT, Diptères nouveaux ou peu connus 1874-1883.

OSTENSACKEN, Prodrome of a monograph of the Tabanidae of the United
States. Memoir of the Boston Society of Natural History. Boston, 1875 &
1878.

Além disso, o seguinte trabalho, que contém um resumo das espécies conhe-
cidas, foi muito útil nas minhas pesquisas:

KERTÉSZ, Catalogus Tabanidarum orbis terrarum universi. Budapeste, 1900.

Em primeiro lugar abordarei a subfamília, bem representada entre nós, das:

Pangoninas
As pangoninas se caracterizam pela posse de um esporão duplo no ápice das

tíbias posteriores. Desse modo, unem-se dois grupos que, conforme salienta Schiner,
não são tão próximos assim, e que se agrupam em torno dos gêneros principais
Pangonia e Chrysops. Eu os diferenciarei como Pangoninae sensu strictiore e
Chrysopinae.

Caracterizadas pela construção das antenas, nos interessam, antes de mais
nada, as
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Pangoninae s. str.
Os dípteros brasileiros que aqui nos interessam distinguem-se, de um modo

geral, por uma estatura muito forte e um tamanho considerável. Dentre esses não
há espécies muito pequenas, e mesmo as menores ainda podem passar por
tabanídeos de tamanho médio, ao passo que as maiores ultrapassam todas as ou-
tras em volume e mal ficam atrás dos tabanídeos quanto ao comprimento. A quan-
tidade de espécies é inferior à dos autênticos tabanídeos, mas ainda assim é gran-
de o suficiente para justificar a necessidade de classificações adicionais, as quais
também já foram tentadas de vários lados. As que tiveram a aprovação geral, no
entanto, quase sempre se referem a gêneros que praticamente não ocorrem por
aqui, ao passo que a maioria das nossas espécies continua sendo atribuída ao
gênero Pangonia. Não seria difícil subdividi-las ainda mais, porém, como nesse
caso seria preciso levar em conta uma infinidade de formas de outras partes do
mundo, das quais não disponho, prescindirei, por enquanto, dessa tentativa e só
caracterizarei como tais as formas correspondentes entre si.

No entanto, é preciso separar as espécies com um ou vários dentes na última
articulação da antena (Dicrania Mcqt.). Além disso, as espécies de tromba curta,
face não saliente e cuja parte posterior do corpo é relativamente comprida, pouco
abobadada e em geral estreita, constituem um grupo nitidamente delimitado. Em
todas as seis espécies da minha coleção, a primeira nervura forquilhada possui um
apêndice bem nítido e comprido, o que se apresenta como uma característica
adicional totalmente ou quase constante. A denominação Dyspangonia parece-
me indicada para essas espécies, uma vez que o nome Pangonia foi aplicado pela
primeira vez a Pangonia rostrata (no original: P.rostrata), uma forma pertencente
ao extremo oposto.

Gostaria de observar, para a identificação das formas já descritas, que cada espé-
cie é suficientemente delimitada, quando se dispõe de exemplares realmente im-
pecáveis, caso que, no entanto, não será freqüente. Se o frágil revestimento piloso,
portador principal dos desenhos característicos e amiúde muito bonitos, estiver
desgastado, a aparência do exemplar se modifica de tal maneira que eles só podem
ser identificados mediante observações minuciosas. Especialmente algumas máculas
pilosas na parte superior do abdome são tão precárias, que muitas vezes são nítidas e
totalmente visíveis apenas em um ou outro de uma grande série de exemplares. A
aparência das peças também se modifica com a repleção de sangue, pela conserva-
ção imperfeita e atos semelhantes. Além disso, existe ainda uma variabilidade consi-
derável que se manifesta de diversos modos. Ao contrário do que se observa em
alguns tabanídeos, nas Pangonia a venação das asas é bem constante, tanto entre os
diferentes indivíduos como também entre as duas partes laterais de cada um deles.
Por outro lado, há uma variabilidade bastante freqüente nos lugares obscurecidos das
asas, no sentido de que ou toda a área aparece uniformemente escura, ou apenas as
margens das nervuras permanecem mais ou menos largamente escuras, e os campos
medianos das células apresentam-se entre clareados e transparentes como água, o
que pode ser denominado de varietas fenestrata. Isto é observado, por exemplo, em
P. venosa Wied., analis Fabr., fulvithorax Wied., fuscipennis Wied., ao passo que
em lugubris Macqt. apenas essa forma é conhecida. Além disso, em algumas espécies
ocorrem pontinhos vítreos inconstantes próximos à base das asas.
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Em Dyspangonias fuscipennis Wied. e nas clari nov. spec., ora só a base exter-
na é amarela, ora uma área larga se estende até o meio das asas. Estas, decidida-
mente, não são distinções de espécies, nem tampouco a presença ou a ausência
de uma nítida margem escura das veias transversais encontradas mais perto da
base de certas espécies.

Sob o revestimento piloso do mesonoto de certas Pangonia, como na maioria
dos tabanídeos, oculta-se um desenho produzido por autocoloração da parede
quitinosa do corpo, e que transparece através do revestimento piloso quando umede-
cido com álcool, o que facilita a comparação com os exemplares nos quais se
acha raspado. Depois de seco, ele desaparece novamente.

Também ocorre uma certa variabilidade, porque alguns exemplares parecem
bem mais fortemente descoloridos do que outros, o que é perceptível nas asas,
como também no tronco e nas antenas. Assim, partes que são marrom-avermelhadas
ou cor de ferrugem em um exemplar, podem apresentar-se marrom-escuras ou pre-
tas em outro. Por outro lado, algumas cores podem desbotar, tornando-se mais
claras, passando, por exemplo, o amarelo claro a esbranquiçado.

Possuo machos de cinco espécies – P. analis Fabr., fulvithorax Wied., leucopogon
Wied., sorbens Wied., nigripennis Guér., e em todos eles os olhos se tocam, porém
não são acentuadamente diversos quanto às facetas. (Em ambos os sexos os olhos
sempre são monocromáticos.) De resto, diferenciam-se sobretudo pelo formato da
extremidade do abdome, cuja linha mediana sobressai em forma de um batente
triangular. Apenas em beskii encontrei uma coloração nitidamente diferente, onde o
amarelo esbranquiçado desbotado é substituído por um amarelo alaranjado intenso.

É preciso ainda dizer algo sobre a tromba, cuja abertura tem comprimentos acen-
tuadamente diferentes em diversos exemplares da mesma espécie. Se ela for muito
longa, as cerdas de picada que encerra estarão longe de atingir a ponta, conforme
Macquart corretamente observou. Isto se explica por uma disposição singular, a
qual, ao que parece, só foi detectada por Williston, e mesmo assim em uma única
espécie apenas, a P. unicolor Macqt., embora seja encontrada em todas as nossas
Pangonia autênticas, exceção feita às Dyspangonia. É que o lábio é extensível para
a frente e pode ser puxado para trás, enrolando-se na extremidade inferior como um
caracol. O apêndice coniforme do rosto não serve para a acolher, mas sim, a profun-
didade da cavidade bucal, uma disposição que, provavelmente, também ocorre em
certos dípteros de tromba longa. No exemplar vivo é possível puxar a tromba até
quase o seu comprimento total sem dano; porém, se o limite for ultrapassado, ela
não poderá mais ser retraída. Esse dispositivo serve evidentemente para uma absorção
de líquido, e difere, em sua natureza e seu mecanismo, da sucção do sangue. Por
conseguinte, conforme se depreende do que foi dito, a descrição só deve indicar o
comprimento das cerdas de picada, ou então o comprimento mínimo da tromba, no
qual aquelas só são excedidas pelos palpos labiais. Assim, mesmo as cerdas de
picada das espécies de trombas mais longas serão menores do que o comprimento
total do corpo. Após observação direta destas espécies, tenho também razões para du-
vidar de que D. longirostris, ou outras espécies, picam e sugam sangue durante o vôo.

Aliás, o apêndice cônico do rosto está mesmo em relação indireta com o dispo-
sitivo mencionado, uma vez que é encontrado em todas as Pangonia cuja tromba
é longamente extensível.
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Quanto aos hábitos das Pangoninae s. str., deve-se assinalar ainda que todas as
fêmeas, pelo que se sabe, sugam sangue, razão pela qual podem ser recolhidas,
com freqüência, em grande número em cavalos e no gado bovino, preferindo os
flancos, a barriga e, sobretudo, as pernas. Apesar de importunas, são um tanto
espantadiças e não se deixam pegar com facilidade, a não ser quando se encon-
tram em pleno ato de sucção. A maioria das espécies só ataca o ser humano
excepcionalmente, porém algumas se comportam de modo diferente. Dentre es-
tas, podemos mencionar, sobretudo, P. tabanipennis Mcqt., a qual ataca o ser hu-
mano com freqüência nas regiões costeiras. A picada é muito dolorosa, o que,
provavelmente, também vale para as outras espécies.

Os machos, que não sugam sangue, fazem-se bem menos perceptíveis e sua
captura torna-se conseqüentemente muito mais difícil. Em geral têm que ser apri-
sionados por meio de uma rede, já que voam muito bem. Não os encontrei, nem
tampouco outros tabanídeos, em flores, e é raro encontrar um exemplar nos vidros
de janelas, já que, normalmente, não se aproximam das casas.

A maioria das Pangonia permanece nas florestas, onde, por vezes, também
picam durante o dia. Contudo, de um modo geral, preferem as horas do crepúscu-
lo, quando surgem de repente em grande quantidade, para desaparecerem em
seguida com a mesma rapidez. Traem-se facilmente pelo seu zumbido ruidoso.

As florestas das montanhas acusam o maior número de espécies, mas algumas
espécies também aparecem nas regiões campestres. Durante o seu período de
vôo, que raramente ultrapassa dois a três meses, muitas vezes podem ser captura-
dos em maior número em um lugar determinado, porém, em geral estão vincula-
dos a certos lugares fixos e, comumente, não têm grandes áreas de disseminação,
razão pela qual só é possível juntar um número maior de espécies coletando-as em
diversos pontos longínquos.

Algumas espécies mais comuns são mais difundidas, e, dentre essas poderia ser
citada P. sorbens Wied., a qual é encontrada desde Montevidéu até o Rio de Janei-
ro, se for correta a informação de Wiedemann sobre Montevidéu como lugar da
descoberta. Parece que P. fulvithorax Wied. é encontrada até em Cuba, caso não
se trate apenas de uma espécie semelhante.

Pouco se sabe sobre os primeiros estágios dos tabanídeos; ao que me consta,
nenhuma larva das espécies da Pangonia foi descrita. É provável que vivam na
terra cujo solo é macio o suficiente, como no caso do húmus das florestas.

Agora passarei a enumerar as espécies já descritas, com os dados do lugar
de descoberta e do período de vôo. Os números romanos designam os meses.
Cada Estado é dividido em três zonas, sendo: A a zona costeira baixa, B as
cadeias de montanhas que separam aquela do interior, havendo duas em mui-
tos lugares; C significa o interior dos Estados, onde as montanhas, como um
todo, são bem mais baixas e tanto apresentam florestas como zonas campes-
tres. Os nomes das cidades não indicam naturalmente apenas elas, mas inclu-
em os arredores mais próximos.

As descrições de tabanídeos por Fabricius, bem insuficientes no seu todo, são
reproduzidas e muitas vezes completadas em Wiedemann, de modo que se pode
prescindir de uma enumeração separada. Quanto às Pangonia, ele cita apenas
analis.
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Em Perty (Del. Anim. Artic. Bras.) se encontra a descrição de uma Pangonia
castanea. Embora eu não possa identificá-la com precisão, estou inclinado a igua-
lar essa espécie à P. xanthopogon Macqt.

Por Wiedemann são descritas, ao todo, doze espécies do Brasil e duas da Amé-
rica do Sul. Suas descrições que, salvo poucas exceções, se confirmam como
suficientemente exatas e pormenorizadas, permitem uma identificação segura na
maioria dos casos, mesmo sem a comparação dos tipos. Onde não foi possível
obter uma concordância suficiente apesar de ampla semelhança, quase sempre
ficou evidenciado posteriormente que não se tratava das mesmas, mas apenas de
semelhantes espécies. O estudo mais aprofundado das espécies designadas sucin-
tamente como provenientes do Brasil torna provável que a grande maioria tenha
sido coletada nas cercanias da capital do país [Rio de Janeiro]. Apenas duas espé-
cies não foram identificáveis: P. venosa e (Dicrania) furcata. Suponho que estas ou
são muito raras, ou então provêm de regiões mais afastadas. Williston também
indica o Rio de Janeiro como lugar da descoberta de P. venosa, mas suponho que
os seus exemplares de asas completamente escuras pertençam a uma espécie
semelhante, também encontrada em São Paulo, que não está plenamente de acor-
do com a descrição de Wiedemann, e também deve ser um pouco menor.

O que chama a atenção é que Wiedemann descreve P. beskii como desprovida
de ocelos, embora os meus exemplares, normalmente bem determinados, possuam
nítidos ocelos. O mesmo vale para (Dyspangonia) fuscipennis, na qual, no en-
tanto, o erro já havia sido notado por Macquart.

Na tabela transcrevo as espécies descritas e identificadas com bastante segu-
rança por Wiedemann, além dos dados sobre o período de vôo, o lugar da desco-
berta e a freqüência.

Nº Nome Lugar e período de vôo Dados do Autor Observações

1 Pangonia lingens
WIED.

Rio de Janeiro B I Petrópolis Interior do Brasil WIED. parece ser muito rara

2 Pangonia fulvithorax
WIED.

São Paulo B. (II ?) III Cantareira Brasil WIED. bastante escassa

3 Pangonia
winthemi WIED

São Paulo B I
Sabaúna

Pindamonhangaba
Rio de Janeiro B I II

Petrópolis

Brasil
WIED.

Rio de Janeiro
WILLISTON

ocasionalmente bem
freqüente

4 Pangonia molesta
WIED.

São Paulo C V
Limeira

Caconde

Brasil
WIED.

não freqüente

5 Pangonia leucopogon
WIED.

São Paulo B I II XII
Rio de Janeiro B I II XI XII

Petrópolis

Brasil
WIED.

disseminada e
freqüente nas regiões

respectivas
6 Pangonia analis

FABR.
São Paulo B I II III

Cantareira
São João da Boa Vista

América do Sul
FABR.

Escassa

7 Pangonia sorbens
WIED.

São Paulo B VI XI
São Paulo
São Roque

Montevidéu espécie mais comum
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Nº Nome Lugar e período de vôo Dados do Autor Observações

8 Pangonia
besckii WIED.

São Paulo B II III
Cantareira

Serra da Bocaina

Interior do Brasil
WIED.

ocasionalmente muito
numerosas

9 Pangonia marginalis
WIED.

Rio Grande A I
Porto Alegre
São Paulo C

Itapetinga

Caçapava
WIED.

parece não ser rara em
determinados lugares

10 Pangonia basilaris
WIED.

Rio de Janeiro B
Petrópolis I

Brasil
WIED.

muito rara. Apenas um
exemplar

11 Dyspangonia
fuscipennis WIED.

São Paulo C B II III IV
Serra de Cubatão

Guararema
Ilha São Sebastião
Rio de Janeiro B

Petrópolis II

Brasil WIED. disseminada, mas
escassamente

12 Dicrania cervus
M. B.

Amazonas
Manaus  VII

Pará
WIED.

nas regiões respectivas
provavelmente não é

rara

Macquart descreveu doze espécies seguras e duas duvidosas de novas Pangonia
e Dyspangonia do Brasil; destas, seis foram novamente encontradas, porém ne-
nhuma das espécies originárias de outros países sul-americanos. Seu material pa-
rece ter sido coletado em uma área bem mais vasta que o de Wiedemann, o que
explica facilmente também as inúmeras espécies novas. As observações sobre o
gênero Pangonia evidenciam amplos conhecimentos de detalhes, e suas descri-
ções, em seu todo, são precisas, mas não raro lacônicas demais para que se possa
discriminar, com segurança, espécies semelhantes; os dados sobre a cor também
me parecem menos exatos. Por outro lado, Macquart fornece, pelo menos, alguns
desenhos, embora não coloridos, os quais, apesar do número reduzido, são de uma
utilidade incontestável, ao passo que a sua falta quase total, em outra literatura,
dificultou extraordinariamente a nossa pesquisa. Os dados de Macquart sobre os
lugares de descoberta são vagos em sua totalidade, mas, por vezes, são mais
definidos.

Das Pangonia mencionadas por Macquart, não considerei  P. nigrovittata como
pertencente às espécies novas, uma vez que ela me parece idêntica à P. marginalis
descrita por Wiedemann no anexo e, por conseguinte, facilmente ignorável.

Pangoninae (s. str.) descritas por Macquart: 2

2 No original alemão, toda a coluna “lugar de descoberta segundo MACQUART” encontra-se em francês, e
Goiás aparece grafado como “Goyaz”. [N.T.]
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Nº Nome Observações próprias Lugar de descoberta
segundo Macquart

Observações

1 Pangonia
tatabanipennis

São Paulo B IV-VII Brasil Numerosas em certos
lugares. Na costa também

no inverno
2 Pangonia eriomera São Paulo B II-III

(Cantareira)
Brasil Numerosos exemplares

de um lugar
3 Pangonia

xanthogogon
São Paulo B II-III

Ribeirão Preto
Brasil. Meio da Capitania

de Goiás
Parece muito numerosa em

certos lugares
4 Dyspangonia fasciata Argentina

(Entre Rios)
Brasil Só um exemplar 3

5 Dyspangonia lugubris São Paulo C XII
Ribeirão Preto

Brasil Só um exemplar

6 Dyspangonia
ferruginea

Goiás VIII Brasil. Ao norte da
Capitania de São Paulo

Parece muito disseminada e
freqüente. Voa nos meses

de inverno

3 Recebi este exemplar, junto com outros Tabanídeos dos Estados de La Plata, do Senhor Arechavaleta,
diretor do Museu Nacional de Montevidéu, pouco antes do término deste trabalho. [N.A.]

Schiner descreveu várias espécies sul-americanas novas, porém nenhuma de-
las proveniente do Brasil, e também não encontramos nenhuma destas por aqui.

Em Diptera Saundersiana, Walker descreveu como novas três Pangonia do Bra-
sil e uma quarta da América do Sul. Destas, apenas P. exeuns, que é bem parecida
com P. molesta Wied, foi identificada. P. comprehensa, pertencente a Dicrania, ou
mais acertadamente, a um gênero próprio, foi encontrada no Pará, de onde, até o
presente, não recebi nenhum material. Desconheço  P. nana e  notabilis.

Além das já mencionadas, Williston indicou, do Brasil: P. unicolor Macqt.,
diaphana Schiner da Colômbia e Dyspangonia arcuata nov. spec., da Chapada (no
Estado do Amazonas?). Não considero a primeira idêntica à de Macquart, uma vez
que a nervura diverge e, por causa da descrição sumária de Macquart, não se pode
descartar, de modo algum, a existência de uma espécie apenas parecida. Lamento
não possuir nenhuma espécie semelhante.

Recebi do Paraguai Dyspangonia filipalpis, do Rio Paraguai, descrita por
Williston, em exemplares que concordam muito bem com a descrição; é bem
possível que ainda seja comprovada na região brasileira.

Daquela parte da literatura que não consegui achar, encontrei em Kertész mais
dez espécies mencionadas, a saber: P. nigripennis e thoracica Guérin (Voyage de
la Coquille, Zool. II – Viagem da Concha), P. badia, cornuta, fumifera, nigrohirta,
piceohirta, rufohirta e tenuistria Walker (List. Dipt. Brit. Mus.) e P. suturalis Rondani
(Traqui: Stud. entomol.). Segundo a classificação de Coquillett, a primeira é idên-
tica a uma das espécies restantes da minha coleção; por enquanto, as outras de-
vem continuar indefinidas. A seguir, passarei os dados a este respeito:
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Nº Nome Observação própria Dados do autor Observações

1 P. nigripennis GUÉRIN São Paulo B I-IV
Rio de Janeiro B III

Brasília Disseminadas, mas
sempre escassas

2 P. exeuns WALKER Rio de Janeiro B
Petrópolis IV

Brasil De dois lugares

Deste modo, com P. castanea Perty temos quarenta espécies descritas, das
quais provavelmente duas serão eliminadas por serem sinônimas. Deduzindo as
nove que não foram comparadas, sobram 29, das quais vinte, portanto mais de dois
terços (69%), foram identificadas. Contudo, ainda possuo mais doze espécies não
identificadas, das quais pelo menos três devem ser novas. Destas 32 espécies, até
o momento, trinta foram encontradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, o que deve corresponder, aproximadamente, à oitava parte das
Pangonia descritas, em se considerando um número correspondente de espécies
sinônimas.

Sem dúvida, podemos supor um número muito maior de espécies para todo o
Brasil, número este que deve ser consideravelmente maior se for calculado para
toda a América do Sul. Por conseguinte, só podemos participar da opinião de que
as Pangoninae s. str. dispõem de um território de disseminação máxima na Améri-
ca do Sul.

O gênero Silvius também é colocado ao lado das Pangonia, em virtude da
existência de esporões nas tíbias posteriores. Ele constitui uma transição para os
verdadeiros tabanídeos, dos quais, normalmente, é mais próximo. Wiedemann e
Macquart descreveram, cada um, duas espécies provenientes do Brasil, das quais
não vi nenhuma.

As crisopinas também são atribuídos às Pangonia e pertencem ao gênero
Chrysops, muito rico em espécies e bem delimitado, possuindo muitas particulari-
dades exepcionais e características. Não têm nenhuma relação próxima com as
pangonias, e, além dos esporos nas tíbias posteriores, pouco têm em comum com
elas. O desenho dos olhos é muito curioso; algo parecido só é encontrado no
gênero tabanino Diachlorus, com o qual, além disso, existem outros relaciona-
mentos afins.

Ao contrário das pangoninas, todas as espécies de crisopinas são muito peque-
nas, e mesmo a maior é até um pouco menor do que os menores tabanídeos. São
menos restritamente localizados, e tanto se encontram em pastos e caminhos des-
cobertos, quanto em florestas, onde, no entanto, são encontrados em grande quan-
tidade quando elas são cortadas por estradas de trânsito intenso. Durante o dia são
pouco exigentes e o seu período de vôo se estende por quase todo o verão e,
provavelmente, também durante o inverno, enquanto não esfriar demais. A disse-
minação de algumas espécies é muito ampla.

Entre as nossas, C. costatus parece alcançar as Antilhas e a América Central, e
C. varians Wied também o Chile. Mas esta última me parece discutível.

Com exceção de duas, as espécies que observei são tão semelhantes, que algu-
mas só se diferenciam nitidamente pelo desenho das asas, podendo-se supor facil-
mente que sejam apenas variedades, sobretudo porque, na maioria das vezes, são
observadas ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Contudo, um exame mais minucioso
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revela diferenças constantes e a falta de transições. Não há uma variação maior, e
até as relações de tamanho dos diversos indivíduos oscilam menos do que por
vezes se observa.

As fêmeas são ávidas de sangue e deixam-se aprisionar com facilidade uma vez
que iniciaram a sucção, a qual só terminam quando estão repletas de sangue; evi-
denciam predileção acentuada pelas orelhas dos cavalos, ao passo que no homem
descem sobre o chapéu, dando preferência aos de feltro escuro. Não é raro picarem
os humanos, e até consegui que exemplares aprisionados sugassem pássaros.

Enquanto as fêmeas se deixam pegar à vontade, o mesmo não acontece com os
machos, dos quais não possuo um único exemplar, embora tenha coletado fêmeas
às centenas.

Das espécies descritas, constatei que as seguintes são disseminadas e comuns
no nosso Estado:

Chrysops costatus F.          Chrysops molestus Wied.
Chrysops laetus Wied.        Chrysops leucospillus Wied.
Chrysops crucians Wied.

Além disso, possuo dois exemplares de Chrysops tristis F., cujo lugar de desco-
berta é Caiena, segundo Fabricius. É possível que sejam oriundos da região do rio
Amazonas.

C. laetus Wied. e C. varians Wied., provavelmente apenas representam uma
espécie.

De resto, ainda possuo duas espécies que não são raras na região e cuja identi-
ficação não foi possível até o momento. Uma é parente próxima de C. laetus
Wied., enquanto a outra se parece muito com C. molestus, apresentando, contudo,
um escurecimento muito maior das asas. É possível que se trate apenas de uma
variedade, uma vez que há indícios de transições.

Além disso, segundo Kertész, são descritas mais oito espécies do Brasil, tendo
sido acessível a descrição de todas, à exceção de C. oculatus Bigot. É provável
que todas sejam oriundas de outras regiões, bem como quatro outras espécies, cujo
lugar de descoberta foi indicado como a América do Sul.

lL


	voltar ao sumário: 


