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Novas contribuições para o conhecimento das
pangoninas e crisopinas do Brasil *

* Trabalho publicado originalmente em 1911 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.III, fasc. I,
p.65-85, em português e alemão, neste caso com o título “Neue Beiträge zur Kenntnis der Pangoninen
und Chrysopinen Brasiliens”, com uma estampa de nº 4.
1 Infelizmente as estampas não dão as dimensões, indicadas nos originais, mas estas resultam das
descrições no texto. [N.A.]

Faz hoje alguns anos que concluí em São Paulo uma monografia das nossas
pangoninas e crisopinas que apareceu nos “Zoologische Jarhbücher” (Suplemento
X, Folheto 4, 1909)  com o título:  “Tabaniden Brasiliens und einiger Nachbarstaaten”
sendo por engano suprimida a especificação “Erster Teil”.  Dei boas estampas em
cores1 de 13 espécies de crisopinas e de 43 espécies e 2 variedades de pangoninas
e reproduzi com adições necessárias as descrições existentes.  As espécies novas
bastante numerosas foram minuciosamente descritas, de modo que nesta ocasião
o assunto parecia esgotado.  Todavia, como se podia esperar, hoje os nossos conhe-
cimentos do mesmo já se acham outra vez bastante aumentados.

Ainda em São Paulo colecionei duas espécies novas de crisopinas do noroeste
do Estado e aqui mais duas pangoninas e um Chrysops dos estados do Rio de
Janeiro, Minas e Mato Grosso.  No Instituto encontrei mais duas pangoninas, das
quais foi uma descrita como Erephopsis auricincta no primeiro número desta revis-
ta e, durante a minha estadia, chegou muito material, parte de zonas afastadas e
pouco estudadas, contendo várias novas espécies, de modo que esta comunicação
registra outra vez umas doze espécies novas.  Estas já podiam ser determinadas
pelas figuras bastante exatas, mas andam também acompanhadas de descrições
minuciosas que devem ser consultadas de preferência quando houver qualquer
pequena diferença. Junto também notas sobre outras espécies e os lugares onde
foram encontradas.

Principio com a descrição das espécies novas:

I. Erephopsis nubiapex  n. sp. (Fig. 1).
Comprimento total 15, largura maior 6mm.
Probóscida preta, de seis milímetros de comprimento; palpos castanhos; ante-

nas com os dois primeiros artículos castanho-acizentados, o terceiro ferruginoso
com a parte apical enegrecida; face, fronte e vértice castanho-acizentados, cober-
tos de pó amarelo; no meio do vértice há pêlos castanho-escuros; ocelos castanho-
escuros muito distintos; olhos escuros, com pêlos finos, mas bastante compridos,
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de brilho dourado; barba cinzento-amarela, arruivada na parte media; occipício
com as margens oculares amarelo-claro, o resto mais enegrecido, coberto de pêlos
dourados.

Tórax em cima com fundo escuro, coberto de pubescência louro-arruivada,
curta no meio e tornando-se mais comprida dos lados; a face ventral apresenta as
mesmas cores e o escutelo parece-se com o escudo.

Abdome em cima castanho-escuro, as margens posteriores dos primeiros anéis
com pelos apicais dourados e os últimos segmentos quase completamente cober-
tos de pêlos iguais; a face ventral corresponde à dorsal.

Pernas de cor ocrácea tornando-se ferruginosa acima dos joelhos e nos pés,
cujos tarsos têm o ápice pardo-escuro; coxas e fêmures cobertos de pubescência
escura.

Asas com cor amarela, um tanto ferruginosa, na costa e nas células basais, o
resto de amarelo, ora mais claro, ora mais acinzentado; na parte apical há  uma
nuvem um tanto enegrecida; a cor das nervuras é ferruginosa ou pardo-enegrecida;
as transversais superiores são tarjadas de escuro; primeira célula posterior e a anal
fechadas um pouco antes da margem; a nervura forquilhada com apêndice curto,
porém distinto. Halteres pardos, um pouco mais claros na extremidade do capítulo.

Na coleção do instituto existem duas fêmeas de Barbacena (Minas), onde fo-
ram colecionadas pelo Dr. Belisário Penna em março de 1907.

2. Erephopsis soledadei n. sp.
Comprimento total (sem a probóscida) cerca de 14mm.
Probóscida preta, com um comprimento de 6mm no mínimo; palpos de forma

típica, de cor parda, com ponta preta; antenas:  os dois primeiros artículos pardo-
escuros, com pêlos pretos, o terceiro ferruginoso-claro; face preta, em parte mate,
em parte brilhante, formando uma espécie de calosidade abaixo das antenas; fron-
te e vértice preto fosco; calosidade frontal pouco distinta, apenas um pouco mais
lustrosa; olhos pretos, com grande número de pêlos esbranquiçados, curtos e finos;
barba branca; pelos do occipício mais escuros, porém com brilho branco.

Tórax:  em cima glabro, de cor preta, com estrias pouco distintas; acima da
raiz das asas e ao lado do escutelo há pêlos branco-amarelados, bastante compri-
dos, embaixo há outros, pretos no meio branco-amarelados em baixo da raiz das
asas.

Abdome: em cima preto, apenas um pouco castanho nos dois primeiros seg-
mentos e na margem posterior dos outros, com alguns pêlos esbranquiçados no
bordo posterior do quinto e dos dois primeiros anéis; no quinto faltam na linha
média, no sexto e sétimo existem apenas nos bordos laterais; embaixo a cor é
como em cima, os pêlos finos e esbranquiçados das margens posteriores formam
cintas estreitas, mais completas no segundo e quarto segmento.

Pernas uniformemente pretas, apenas os empódios de cor parda ferruginosa.
Asas ligeiramente enfumaçadas; a costa e as nervuras limitando as células

basais e anal de cor ferrugínea; o ramo anterior da nervura furcada com apêndice
curto; primeira e quarta célula posterior fechadas pouco antes da margem; escâmula
pardo-amarelada com margem mais clara; halteres com pedúnculo escuro e extre-
midade do capítulo mais clara.
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Descrito de três fêmeas, apanhadas em Minas, entre Teófilo Ottoni e as mar-
gens do Rio Doce pelo Dr. Soledade, a quem a espécie foi dedicada.  Os exempla-
res eram todos um pouco defeituosos.

Uma figura será dada em outra publicação.

3. Erephopsis albitaeniata n. sp. (Fig. 4).
Comprimento total cerca de 12mm, cor principal pardo.
Probóscida pardo-escura, de 7mm de comprimento, labelos pretos ou

ferruginosos; palpos castanhos, o segundo articulo comprido e fino, com ápice
enegrecido; antenas pardas, com pêlo preto nos segmentos basais, o terceiro de
uma cor ferruginosa ou testácea viva. Face com o fundo lustroso, cor castanha, ora
mais amarelada, ora mais enegrecida; ocelos distintos; fronte pardacenta, vértice
um pouco mais enegrecido, com pêlos pretos; olhos escuros com pêlo brancos;
occipício com polinosidade prateada sobre fundo preto e com pelos escuros na
parte superior; barba branca.

Tórax em cima cor de veado, com faixas longitudinais mal definidas e mais ou
menos enfuscadas; esculeto pardo-ocráceo; na parte anterior do escudo há cílios
marginais escuros; da raiz das asas até à base do escutelo há cada uma faixa
marginal de pêlos brancos, ligeiramente amarelados e bastante compridos; em
baixo o fundo tem a cor de bolotas de carvalho secas, sendo todavia coberto com
uma polinosidade fina de cor branca e muitos pêlos da mesma cor.

Abdome:  em cima os dois ou três primeiros segmentos da cor de bolotas de
carvalho, o resto enegrecido; em baixo é pardo-amarelado.  Em cima há uma
faixa mediana com fundo ocráceo claro, coberto em grande parte com pequenos
pêlos brancos formando triângulos, com a base nas margens posteriores dos seg-
mentos.  Existem também franjas curtas de pêlos brancos nas margens latero-apiciais.

Asas:  Base, costa, estigma, células basais e uma tarja das nervuras transversais
superiores de pardo-oliváceo, mais ou menos enfuscado; a célula anterior da por-
ção apical mais escura. Primeira célula posterior e anal com pedúnculo curto;
ramo anterior da nervura furcada sem  apêndice distinto e sem ângulo bem acusado.

Halteres inteiramente pardo-ocráceos.
Recebi duas fêmeas desta espécie do Sr. Zikán em Mar de Espanha, sendo uma

recolhida neste lugar em 10 de dezembro de 1908 e a outra no Rio Muriaé em 14
de novembro de 1908.

Duas outras foram colecionadas em S. Paulo do Muriaé (1911) e mandadas
pelo Dr. Braune.

4. Bombylomyia splendens n. sp. (Fig. 3).
Comprimento total cerca de 15mm. Abdome com brilho metálico.
Probóscida preta, de 7mm de comprimento, palpos com o segundo segmento

bastante curto, pardo, porém com pêlos pretos; antenas: os dois artículos basais
pardo-ocráceos e com pêlos escuros, o terminal curto, de cor parda, mas com
cílios pretos do lado de cima; a parte cônica da face preta, com alguns sulcos
pouco fundo, uma meia-lua acima da tromba e o resto da face sem brilho, de
pardo-ocráceo bastante enfuscado; vértice enfuscado com pêlos pretos; ocelos
distintos; olhos escuros com pudescência fina e densa, pardacenta; barba espessa
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e comprida, de cor preta, sem brilho; occipício com fundo granuloso e preto, mas
com brilho claro e pelos escuros bastante abundantes.

Tórax pardo enegrecido, sem brilho e coberto de pêlos densos, pardo-fuligino-
sos menos compridos no meio do escudo, onde aparecem algumas linhas longitu-
dinais indistintas.

Abdome largo, curto e grosso, muito convexo em cima e em baixo, de cor
metálica brilhante; no lado dorsal, a base é azul, a parte média verde, tornando-se
mais amarelo no terço apical onde há pelos pardo-dourados; dos lados e no ventre
uniforme de preto-brilhante.

Pernas até os joelhos pretas e densamente cobertas de cílios da mesma cor; o
resto é ocráceo, com cílios claros muito mais curtos e finos; a parte apical do pé é
enfuscada.

Asas: base célula costal e uma tarja das nervuras transversais superiores
enfuscadas, o resto da asa enfumaçado, com o ápice muito escuro e o centro mais
claro; primeira célula posterior terminando bastante [sic], a anal pouco antes da
margem; ramo anterior da nervura furcada sem apêndice, mas com o ângulo acu-
sado e marcado por uma pequena mancha escura.

Apanhei em 2 de outubro de 1908 duas fêmeas desta espécie na fazenda Ouro
Fino, do Sr. Dr. Almeida Magalhães em Benjamim Constant perto do Paraíba:
consta-me que mais tarde foi apanhado outro exemplar, mas perdeu-se.  A espécie
chama a atenção pela cor brilhante e semelhança que oferece com certos
himenópteros. Pode entrar no meu gênero Bombylopsis cujo nome, por preocupa-
do, será mudado em Bombylomyia.

5. Laphriomyia mirabillis n. g., n. sp.
O conhecimento desta esquisita espécie devo-o ao Sr. Dr. Hermann, professor

na universidade de Erlangen e conhecido dipterólogo que obsequiosamente cedeu
o único exemplar conhecido.  Não pode ser colocado em nenhum dos gêneros
conhecidos o que me levou a estabelecer o novo gênero Laphriopsis. Dou em
seguida os caracteres deste, tanto quanto for possível em presença de uma só
espécie.

Laphriomyia n. gen.

Caracteres gerais como em Erephopsis e Bombylomyia, mas as pernas poste-
riores muito alongadas; as tíbias deste e os fêmures de todos os pares densamente
pilosos, em forma de escovinha de garrafa, causando isso bastante semelhança
com certos himenópteros e com dípteros predatórios. Na única espécie conhe-
cida o corpo é brilhante e as asas variegadas, o que talvez represente caracteres
adicionais.

L. mirabilis n. sp.

(Ver Fig. 5 e o desenho mostrando o perfil em tamanho um pouco aumentado,
no fim da descrição).

Comprimento geral cerca de 21mm, da tromba 9-10mm e da asa 15mm; cor
geral preta, asas variegadas.

Probóscida, antenas e palpos pretos, estes com o segundo segmento comprido e
fino. Vértice pardo, no meio preto e um pouco brilhante; ocelos distintos; olhos no
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exemplar seco chocolate, com pêlos pretos; face preta-brilhante, ligeiramente
tirando sobre o vermelho; barba de preto ferruginoso, occipício acinzentado.

Tórax no meio glabro (talvez por terem caído pêlos), de pardo-enegrecido bri-
lhante; escutelo de cor chocolate avermelhado; escudo em cada margem lateral
com um feixe de pêlos brancos na altura da base da asa; no resto as margens são
cobertas de pêlos de preto fuliginoso; pleuras e esterno quase sem brilho, preto-
ferruginosos com pêlos da mesma cor.

Abdome comprido, em cima muito convexo, de cor preta brilhante e com pêlos
fuliginosos escassos.

Pernas na sua totalidade escuras, com fundo chocolate e pêlos pretos, só os
pulvilos ferruginosos. Todos os fêmures e as tíbias posteriores densamente cobertos
com pêlos fuliginosos; as outras tíbias com poucos pêlos e os tarsos glabros, sendo
a cor um tanto mais clara e avermelhada.

Asas:  A base pardo-ferruginosa, o resto amarelo diáfano, enfuscado na metade
apical; a célula axiliar enfuscada, mas com o centro mais claro, uma parte da
célula costal e da primeira basal de cor amarela mais opaca, as nervuras desta-
cando-se pela cor ferruginosa; o primeiro ramo da nervura bifurcada com ângulo,
mas somente do lado esquerdo com apêndice curto; primeira célula posterior e a
anal brevemente pecioladas.

O único exemplar conhecido procede do estado do Espírito Santo.

6. Esenbeckia neglecta n. sp. (Fig. 8).
Comprimento total do corpo (sem a probóscida) cerca de 17-18mm.

Probóscida do tamanho da altura da cabeça de cor preta; palpos pardo-
avermelhados, de forma típica, mas bastante largos, com pelos pretos um tanto
compridos; antenas de forma típica, de cor ferrugínea, com pêlos pretos nas articu-
lações basais e ápice do terceiro articulo enfuscado; face preta, com calosidade
brilhante abaixo das antenas; barba e margens oculares com pêlos esbranquiçados;
olhos escuros glabros; fronte e vértice ocráceos com calosidade claviforme de cor
castanho clara.

Tórax em cima com estrias longitudinais pretos e pêlos dourados sobre o fundo
pardo-amarelado; em baixo, o fundo é preto e coberto de pêlos brancos, formando
uma faixa branca abaixo da raiz das asas.

Abdome geralmente de cor castanho-avermelhada, mais enegrecida nas partes
basais dos três primeiros segmentos.  A metade apical do primeiro e segundo seg-
mentos em cima e a maior parte dos três primeiros segmentos em baixo transpa-
rentes e de cor amarela córnea; as incisuras, principalmente as do terceiro e quarto
segmentos, com pêlos brancos e finos e curtos; mais para trás e para dentro
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tornam-se dourados e finalmente enegrecidos; a face ventral do abdome de um
castanho mais escuro chegando a ser negro nos segmentos anteriores.

Pernas com fêmures pela maior parte enegrecidos; as tíbias e os tarsos dos
pares anteriores pardo-ocráceos, os do terceiro par de um pardo ferruginoso escuro.

Asas:  base e costa pardo-avermelhadas, uma faixa bastante larga ocupando o
ápice e a margem posterior, de  pardo enegrecido, tornando-se mais claro na célu-
la axilar; fica assim limitada uma faixa amarela, muito clara na margem posterior,
mas tornando-se mais carregada à medida que se aproxima da margem costal;
nervuras em grande parte pardo-amareladas; a célula costal castanha com um tom
amarelado ou avermelhado; primeiro ramo da nervura furcada com apêndice bas-
tante comprido, primeira célula posterior fechada bastante antes da margem, a
anal mais perto desta, escâmula pardo-olivácea; halteres castanho-escuros com a
parte terminal mais clara.

A descrição foi tirada de um número maior de fêmeas, capturadas pelo Dr.
Soledade em Minas entre Teófilo Ottoni e as margens do Rio Doce. Não
correspondem a nenhuma das descrições de espécies deste gênero que achei na
literatura.

7. Esenbeckia mattogrossensis n. sp. (Fig. 7).
Comprimento total cerca de 18mm; corpo preto, asas amarelas com faixa ter-

minal preta.
Probóscida, palpos e antenas pretos ou pelo menos enegrecidos; face enegrecida,

abaixo das antenas com feixes de pêlos com brilho níveo; fronte coberta de pó
pardo-dourado, sendo mais larga em frente e estreitando-se gradualmente por trás;
o centro é ocupado por uma calosidade, em forma de clava, de preto luzidio;
ocelos distintos; olhos pretos quando secos; occipício enegrecido com brilho cin-
zento; barba bastante curta estendendo-se às margens orbitais externas, compostas
de pêlos cambiando do cinzento para o branco níveo.

Tórax:  escudo e escutelo cor de piche, o primeiro nas margens laterais um
pouco avermelhado e com pêlos dourados muito curtos.  Em redor da raiz das asas
há alguns feixes de pêlos com brilho níveo, como também em continuação da
barba; pelo resto em baixo o fundo é enegrecido com franco brilho cinzento.

Abdome preto de piche, mais ou menos brilhante, a margem posterior dos seg-
mentos com cílios finos e curtos, de brilho branco; o primeiro segmento na sua
metade apical de cor córnea  avermelhada; o mesmo se nota em baixo da margem
apical dos outros segmentos.

As pernas são inteiramente de cor preta, um tanto avermelhada.
Asas com tarja preta, bastante larga no ápice, que acompanha a margem pos-

terior tornando-se gradualmente mais estreita e terminando na nervura axilar; o
centro das células é mais ou menos extensamente fenestrado; o resto da asa de
amarelo de mel, mais ou menos diluído e transparente, mas sempre intenso na
célula costal e nas nervuras da parte amarela, onde tira sobre o pseudo-ferruginoso,
na parte preta as nervuras são enegrecidas.  No primeiro ramo da nervura furcada
há um apêndice e um ângulo bem acentuado; a primeira célula da margem poste-
rior e a anal são fechadas um pouco antes da margem.  Escâmula cor de mel, com
tarja preta estreita. Halteres pardos, mais claros na parte apical.
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Descrita de três fêmeas apanhadas na região do Rio Guaporé, na fronteira da
Bolívia, pelo farmacêutico Cesar Diogo.

8. Esenbeckia inframaculata n. sp. (Fig. 6)
Comprimento pouco menos de 17mm.
Probóscida preta; palpos pardo-ferruginosos; antenas com os artículos basais

ferrugíneos com pêlos escuros, o terceiro ferruginoso claro com a ponta externa
preta.  Face cinzenta com os pêlos e a barba mais claros, fronte enegrecida logo
para trás das antenas, depois com pó ocráceo, como também o espaço interocular;
este é mais estreito adiante do tubérculo ocelar pouco visível e contém uma
calosidade linear larga e saliente de preto luzidio; ocelos pardo-avermelhados;
occipício com pó ocráceo.

Tórax cinzento-pardo; em cima com pó e pêlos ocráceos e com o fundo apare-
cendo para trás em forma de três manchas alongadas; lateralmente e embaixo por
diante dos halteres há feixes de pêlos esbranquiçados.

Abdome largo (mais de 7mm), nos três primeiros anéis transparente, de cor
amarela córnea fosca; mais para trás, mais escuro, de cor pardo-avermelhada; no
quarto segmento há uma larga cinta basal com alargamento triangular das dois
lados, onde o fundo parece como carbonizado, o que se dá também nas cintas e
manchas descritas mais abaixo; no terceiro anel há uma cinta semelhante, limita-
da aos terços laterais, e no quarto outra, ocupando apenas os quartos laterais,
ambas sem alargamento lateral; na face ventral há dos dois lados umas manchas
arredondadas ou de forma ovalada ligeiramente oblíqua, de cor preta, no segundo
segmento dos lados outra mancha, porém completamente redonda e apenas com a
metade do diâmetro; na linha mediana há no primeiro lugar, segmento uma estria
longitudinal irregular, no segundo e terceiro, um triângulo com ápice virado pra
trás, no quarto outro semelhante, mas virado em sentido oposto e no quinto uma
linha transversal, correspondente à base de outro triângulo igual.

Pernas ferrugíneas, ligeiramente pardacentas; os tarsos do primeiro par e o ter-
ceiro par com exceção da base mais escuros, pardacentos; as coxas anteriores
enegrecidas, porém  com pêlos alvacentos.

Asas muito enfuscadas, com prolongamento típico no primeiro ramo da nervura
enforquilhada; célula anal e primeira da margem; a base e célula costal amarelas
de mel; o estigma, as nervuras maiores transversais médias de pardo avermelhado,
as outras de cor mais enegrecida; escâmulas enegrecidas; balancins pardos tor-
nando-se mais claros em direção da extremidade.

Descrito de uma fêmea apanhada pelos fins de Março em Valença (estado do
Rio de Janeiro).  Outros exemplares foram apanhados em Benjamin Constant e nas
serras de Bocaina e de Petrópolis.  Como a maioria das Esenbeckia é francamente
crepuscular.

9. Chrysops omissus n. sp. (Fig. 9).
Comprimento do corpo (sem as antenas 8,5mm, o da asa pouco mais de 7,

largura maior 3mm.
Probóscida curta e preta, de 2mm de comprimento; palpos pardo-ocráceos

com pêlos castanhos; calosidades faciais cor de mel; antenas castanho-claras,
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com pêlos pretos nos dois primeiros artículos, o basal um pouco dilatado, o tercei-
ro apenas com a primeira divisão bastante clara, sendo o resto enegrecido; olhos
como na maioria das outras espécies; calosidade frontal castanho-clara, tornando-
se preta nas margens laterais; vértice castanho-claro na margem, quase preto no
centro, ocelos distintos de cor castanha-clara.

Tórax, em cima com fundo quase preto no meio, dos lados castanho-claro, em
baixo castanho-escuro, com pêlos castanhos de brilho dourado.  Escutelo castanho
muito claro, um pouco avermelhado.

Abdome em cima geralmente de pardo ocráceo, no meio com uma faixa negra
como piche, um pouco alargada na parte apical dos segmentos e contendo no
meio uma estria pardo-ocrácea pouco distinta. Há indicações de linhas pretas
laterais em zigue-zague, interrompidas na junção dos segmentos.  Na parte poste-
rior a margem destes torna-se escura e do quinto segmento para trás prevalece o
preto, interrompido apenas por algumas pequenas manchas pardo-ocráceas; em
baixo há uma estria mediana e duas laterais sobre o fundo pardo-ocráceo claro;
estas últimas confluem na margem posterior do abdome.

Pernas quase uniformemente de cor castanha-clara, apenas um pouco
enegrecidas em direção ao ápice.

Asas bastante claras, com a costa largamente enfuscada até o ápice; a faixa
escura muito curta e oblíqua, com as margens recortadas; o resto da asa ligeira-
mente acinzentada, com exceção de um tarja hialina um tanto irregular que acom-
panha a faixa escura. A primeira célula posterior é largamente aberta, a quarta um
pouco estreita; a célula anal aberta, porém muito estreitada.

O exemplar que serviu para a descrição foi apanhado por mim nas margens do
rio Tietê, logo acima do salto de Avanhandava em 24 de abril de 1908.

10. Chrysops nicricorpus n. sp. (Fig. 10).
Comprimento do corpo, sem as antenas, 7,5-8mm, largura maior cerca de 3mm.
Probóscida e palpos pretos; antenas cor de mel no artículo basal, os outros

pretos com pêlos da mesma cor; face na totalidade cor de mel; calosidade frontal
da mesma cor, o resto do vértice preto brilhante; ocelos castanhos; olhos como na
maioria das espécies; occipício negro.

Tórax preto-ardósia com três linhas longitudinais de preto brilhante.
Pernas na sua totalidade pretas com única exceção dos empódios que são ama-

relados.
Asas desenhadas como em Chrysops lactus, apenas a costa um pouco mais

largamente enegrecida; halteres negros, capítulo mais claro, de cor castanha;
escâmula da asa castanha, com a margem mais escura.

Desta espécie foram apanhadas vinte fêmeas em pleno campo entre Miguel
Calmon e Salto de Avanhandava, no noroeste de São Paulo, em 28 de abril de
1908.  Visitei o mesmo lugar em Janeiro de 1909 sem encontrar outro exemplar.

11. Chrysops parvifascia n. sp. (Fig. 11).
Comprimento do corpo 7 a 8mm.
Probóscida pardo-escura; palpos pretos; antenas com artículo basal ocráceo,

mais escuro no ápice, o resto enegrecido; calosidade facial extensa, cor de mel,
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fronte polvilhada de branco com calosidade frontal mais larga do que comprida,
de cor ocrácea enegrecida; ocelos situados sobre a outra calosidade de forma e
cor semelhante. Olhos seguindo o tipo mais comum.

Tórax preto, em cima um pouco lustroso, com duas linhas cinzentas, longitudi-
nais e  sub-medianas.

Abdome preto, com brilho esbranquiçado e pêlos microscópios, escuros, mas
com brilho prateado.

Pernas, pretas na quase totalidade, apenas os primeiros tarsos de um ferrugíneo
pardacento pálido.

Asas quase hialinas, com exceção da base da faixa transversal e do bordo
costal entre as duas que tem uma cor castanha mais ou menos enegrecida; a faixa
é curta e estreita, subtriangular, de contornos simples e não atinge a margem
posterior na metade da terceira célula marginal posterior.

Esta espécie bem caracterizada foi descrita de duas fêmeas apanhadas entre
outras espécies de Chrysops num campo perto do Porto de Faya, situado na mar-
gem do Paraná, pouco acima da barra do Tietê, em território de Mato Grosso.

12. Chrysops bulbicornis n. sp. (Fig. 12).
Comprimento total pouco mais de 8mm.
Olhos como na maioria das espécies indígenas; probóscida preta; uma colora-

ção escura encontra-se também no artículo basal das antenas, que é muito grosso
e fusiforme, e no artículo terminal (sendo todavia a base ocrácea), como também
no calo ocelar; pelo resto toda a cabeça tem a cor de mel; as calosidades da face
e do vértice são bastante salientes.

Tórax enegrecido na sua totalidade; o escudo com estrias longitudinais um
tanto irregulares amarelo-acinzentadas sobre fundo pardo (confere a estampa);
escutelo pardo.

Abdome na base de amarelo pálido tornando-se ocráceo mais para trás, em
cima com quatro estrias longitudinais com algumas anastomoses nascendo sub-
medianas na margem posterior do primeiro anel e as laterais na parte terminal do
segundo; entre eles aparecem três fileiras de manchas ocráceas; em baixo existe
uma estria preta mediana constituída pela fusão de manchas que na parte posterior
conflui com a cor escura das margens laterais.

Asas ligeiramente acinzentadas, a costa com tarja parda bastante larga sobre
passando o ápice; a faixa transversal bastante larga, um pouco recortada e tarjada
de branco está na situação de costume.  Halteres pardos, cor de bolotas.

Pernas:  as coxas do primeiro par e os fêmures ferrugíneos, apenas com as
extremidades escuras, as tíbias pardas, os pés ocráceos na base e enegrecidos na
extremidade.

Desta espécie só conheço uma fêmea apanhada pelo Dr. Ruy Ladislau no noro-
este de São Paulo ou na zona vizinha de Mato Grosso.

13. Erephopsis florisuga
Junto com E. albitaeniata recebi do mesmo Sr. Zikán um macho de mutuca que

julgo pertencer a uma nova espécie de Erephopsis; embora não esteja muito bem
conservada, creio que a descrição seguinte permitirá reconhecer também a fêmea.
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Comprimento cerca de 12mm. Cores principais pardo e ocráceo.
Probóscida do comprimento do abdome, enegrecida; palpos pardo-ocráceos

com pêlos pretos, em parte muito compridos, o artículo terminal ereto e dilatado
na porção terminal, mas lateralmente comprimido; antenas pardacentas, o artícu-
lo terminal ferruginoso.  Processo facial saliente e lustroso, em cima castanho
quase preto, em baixo com a cor e a transparência dos chifres de boi; resto da face
cor de bolotas, com barba da mesma cor; os olhos no exemplar seco e brilhantes,
quase pretos, mas com pubescência amarelenta fina e curta; occipício muito es-
cavado e coberto de pó amarelo.

Todo o tórax pardo de bolotas com pêlos escuros, finos e escassos, tornando-se
mais densos e longos na extremidade posterior do esterno.

Abdome de cor ocrácea, um pouco transparente, para trás mais enegrecido.
Pernas na parte superior pardas como o tórax e na parte abaixo dos joelhos

ocráceas como o abdome, os pés ligeiramente enfuscados e os pêlos poucos den-
sos de cor preta.

Asas de pardo de sépia muito diluído; costa amarela; as nervuras mais grossas
cor de couro amarelo ou esverdeado; ramo anterior da nervura furcada sem apên-
dice e sem ângulo distinto. A célula anal e a primeira marginal posterior fechadas.

A espécie lembra a Esenbeckia ferrujinea de Macquart; o exemplar foi apanha-
do no estado do Espírito Santo, no rio Itabapoana, em 19 de novembro de 1908.

Dois outros machos foram apanhados em dezembro de 1909.  Todos estavam
sugando flores.  Uma figura será dada em ocasião oportuna.

Em seguida darei umas notas sobre outro sexo de duas pangoninas, das quais só
um sexo era conhecido:

Pangonina nana (Fig. 2).  Com este nome Francis Walker em Insecta Saundersiana
(Londres, 1856) descreveu um macho com a primeira célula posterior munida de
um pedúnculo comprido. Achou que por esta particularidade, desconhecida em
outras espécies, devia entrar numa subdivisão separada deste grupo mas em outro
lugar ele a coloca, junto com mais três outras espécies, em seu gênero Fidena, que
é mal circunscrito e definido.  Pelo menos duas destas espécies e a própria Pangonina
nana quando se ignora este caráter das nervuras, correspondem completamente ao
gênero Erephopsis de Rondani, onde a colocarei pelo menos provisoriamente. Podia-
se pensar que o caráter mencionado era apenas uma variação acidental ou um
atributo do sexo macho, mas estas hipóteses são afastadas pelas quatro fêmeas da
coleção.  Sobre a sua identidade com a espécie de Walker há pouca dúvida, visto
haver concordância também nos outros caracteres, como se pode observar na des-
crição que se segue.  Quanto à procedência Walker (e também mais recentemen-
te Ricardo) só indicam o Brasil, mas pessoalmente nunca duvidei que a espécie
provinha da Amazônia, como a espécie cuja descrição segue imediatamente no
livro de Walker e várias outras espécies raras e nunca mais encontradas, provavel-
mente devidas ao zelo do colecionador e às viagens extensas de Bates.  O novo
achado indica que a espécie vinha de uma região mais distante, talvez de um dos
afluentes meridionais do Amazonas. O fato de existir apenas um macho fez supor
que o centro da expansão da espécie, que pelas informações ataca o homem, não
foi atingido. Uma espécie de Pangonia com este hábito é citado por Bates como
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encontrada num só lugar, se não me engano no Tapajós, sendo que este trecho
parece faltar na edição popular recente; é também possível que ele se referiu à
espécie tenuistria que colecionou em Santarém e sobre os hábitos da qual nada
consta. Em geral as espécies de Erephopsis só excepcionalmente atacam o ho-
mem e das outras pangoninas somente poucas chegam a molestá-lo.

Dou agora a descrição sucinta da fêmea:

Comprimento do corpo cerca de um centímetro, da asa 12mm.
Probóscida preta, com cerca de 7mm de comprimento mínimo; palpos

ferruginosos, o segundo artículo estreito e comprido com pêlos escuros; antenas
pardo-ferruginoso, o processo facial cônico também, o resto tornando-se cinzento
enegrecido; vértice enegrecido; olhos de preto esverdeado com pubescência
esbranquiçada muito fina e curta; occipício enegrecido; barba de um branco sujo,
um tanto arruivado.

Abdome pouco comprido, bastante largo e um pouco achatado, pardo-ferruginoso
tornando-se mais escuro e finalmente enegrecido na porção apical.

Pernas ferrugíneas, apenas a parte apical dos pés mais ou menos enegrecida.
Asas amareladas na costa, o resto hialino, apenas ligeiramente enfumaçado, as

nervuras maiores mais pardas, as outras enegrecidas; a primeira célula marginal
posterior fechada a distância igual da margem e da bifurcação da nervura furcada
que apresenta um ângulo sem apêndice.  Halteres de um ocráceo pardacento, os
capítulos esbranquiçados.

Quatro fêmeas, sofrivelmente conservadas, desta espécie procedem das mar-
gens do Rio Guaporé em Mato Grosso perto da fronteira boliviana e foram apanha-
das pelo farmacêutico Cezar Diogo que acompanhou a expedição do coronel
Rondon.

Esenbeckia fuscipennis.

Num mato da fazenda, citada na descrição da Bombylomyia splendens, achei
sentado numa folha ao lado do caminho um macho muito bonito desta espécie.
Pertencia ao tipo com as asas amarelas apenas na base, e só tinha uma pequena
janela em cada célula anal; o comprimento é pouco menor; os olhos, holópticos
como em todos os machos, são glabros; o artículo terminal dos palpos parece-se
com o da fêmea, sendo talvez um tanto mais estreito; o abdome tem a cor bastan-
te escura.

Recebi do Sr. Zikán outro % igual, porém um pouco maior.
Em seguida dou mais umas notas para o conhecimento da distribuição das

várias espécies:

Dicrania cervus uma &, do começo da estrada de ferro Madeira-Mamoré.

Erephopsis sorbens %, de Petrópolis, apresenta o processo facial cônico (que
falta aos machos de S. Paulo, sendo presente nos de Espírito Santo.

Bombylomyia erythronotata, uma & de Barbacena (Dr. Belisario Pena em
6/4/07).

Bombylomyia pseudoanalis, uma & do Rio Muriaé, em Minas (Zikán leg.
14/11/08).
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Phaeneura basilaris, muitas fêmeas de Santo Aleixo perto de Petrópolis 3/2/
09), uma & de Jerusalém do Alegre (Espírito Santo).

Neopangonia pusilla, uma & em Formoso (Serra da Bocaina) em fevereiro
de 1910). Existem também perto de Petrópolis. [?]

Diatomineura fenestra existe também na Serra da Bocaina.

Esenbeckia bahiensis Bigot, uma fêmea apanhada pelo Dr. Soledade entre
Teófilo Ottoni e o Rio Doce, corresponde bem à descrição.

Esenbeckia fasciata Macq. Uma & muito bonita, mandada pelo Dr. Chagas
de Lassance (Minas) parece pertencer a esta espécie.  Noto porém que o
preto no primeiro anel apenas tarja a margem posterior do escutelo e, no
segundo, há uma mancha mediana preta e outras duas laterais  partindo da
margem anterior e chegando até ao meio do anel; a primeira tem a forma e
o tamanho do escutelo; as outras são estreitas e retangulares; são ligadas
com a do meio por uma turvação muito fraca, completando assim a cinta;
embaixo o primeiro anel tem apenas uma cinta estreita anterior; o segundo
e terceiro têm uma mancha arredondada média e duas estreitas laterais em
continuação das manchas ou da cinta em cima.

Esenbeckia prasiniventris Macq. Desta espécie, ainda não assinalada no
Brasil, recebemos de Lassance muitas && apanhadas à tardinha em cavalos.
Esenbeckia lugubris Macq. parece ser bastante comum no Paraguai. Pelo
Prof. Mario Bezzi e diretamente recebi vários exemplares apanhados pelo
Sr. Schrottky.

Esenbeckia clari.  Existe também no Salto Grande do Paranapanema.

Chrysops tristis foi encontrado por mim em campos da Serra da Bocaina.

Manguinhos, princípios de janeiro de 1911.

EXPLICAÇÃO DAS FIGURAS DA ESTAMPA 4 (ver p.324).

Fig. 1. Erephopsis nubiapex n. sp.
  “   2.  Erephopsis nana Walker.
  “   3. Erephopsis albitaeniata n. sp.
  “   4. Bombylomyia splendens n. sp.
  “   5. Laphriomyia mirabilis n. sp.
  “   6. Esenbeckia inframaculata n. sp.
  “   7. Esenbeckia  mattogrossensis n. sp.
  “   8. Esenbeckia  neglecta n. sp.
  “   9. Chrysops omissus n. sp.
  “  10. Chrysops nigricorpus n. sp.
  “  11. Chrysops parvifascia n. sp.
  “  12. Chrysops bulbicornis n. sp.

Todas as figuras representam fêmeas. O tamanho natural do corpo é indicado pelo risco preto ao lado.

lL
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Primeira prova de prancha (ver p.324) com anotações manuscritas indicando as correções necessárias nos
desenhos de tabanídeos. Ilustrações de Manoel Castro e Silva. BR. MN. Fundo Adolpho Lutz. Pasta Tabanídeos.
Maço 15.
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Fac-símile de uma das versões originais em português, com correções manuscritas, correspondente às p.5-6
do trabalho bilíngüe publicado nas Memórias do IOC. BR. MN. Fundo Adolpho Lutz. Pasta Tabanídeos. Maço 13.
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