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Considerando o volume de trabalhos de Adolpho Lutz sobre entomologia,

optamos por apresentar em separado, no presente livro, aqueles

concernentes aos tabanídeos. A apresentação histórica que abrirá o Livro 3

deste Volume (Entomologia) serve de moldura também aos artigos aqui

enfeixados.

Além do prefácio escrito pelos professores Nelson Papavero e Sixto Coscarón,

abrimos este livro com texto de autoria de Bertha Lutz, publicado original-

mente como nota introdutória a dois artigos de G. B. Fairchild: “The Adolpho

Lutz Collection of Tabanidæ (Diptera). I. The described genera and species,

condition of the collection, and selection of lectotypes”, Memórias do Instituto

Oswaldo Cruz, t.59, fasc.2, jul. 1961, p.185-249 (recebido para publicação em

18.11.1960); e “The Adolpho Lutz Collection of Tabanidæ (Diptera). II. Status

of the names published without description”, t.59, fasc.3, set. 1961, p.279-95

(recebido em 6.3.1961). Esse autor já havia publicado, em periódico editado

pelo Cambridge Entomological Club, “The generic names for Tabanidae

proposed by Adolfo Lutz”, Psyche, v.57, n.4, p.117-27, 1950. Filho do botânico

David Grandison Fairchild e neto do cientista Alexander Graham Bell, in-

ventor do telefone, o entomologista norte-americano Alexander Graham Bell

Fairchild (1906-1994) trabalhou no Museu de Zoologia Comparada da Uni-

versidade de Harvard e na estação de pesquisas do Smithsonian Tropical

Research Institute, na Ilha de Barro Colorado, no Panamá (administrada por

esse instituto). Durante cinco anos, integrou a equipe de pesquisadores do

Gorgas Memorial Laboratory, também no Panamá, onde desenvolveu estu-

dos sobre tabanídeos e simuliídeos. Como capitão do exército norte-americano,

participou de experiências sobre os efeitos do DDT no controle de mosquitos

transmissores da malária. Na década de 1950, veio ao Brasil para colaborar

na organização e revisão da coleção de tabanídeos de Adolpho Lutz, em sua
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maior parte depositada no Instituto Oswaldo Cruz, havendo um resíduo no

Instituto Butantan. Os textos de Fairchild e a “Lista dos tabanídeos existen-

tes na coleção do Instituto Butantan, em 1941”, a que se refere Bertha Lutz,

estão disponíveis na Biblioteca Virtual Adolpho Lutz, em www.bvsalutz.coc.

fiocruz.br.

Os esforços realizados por Bertha para preservar os documentos pessoais e

as coleções biológicas de seu pai são analisados por Jaime L. Benchimol, Ma-

gali Romero Sá, Márcio Magalhães de Andrade e Victor Leandro Chaves

Gomes em “Bertha Lutz e a construção da memória de Adolpho Lutz”,

História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.10, n.1, jan.-abr. 2003, p.203-50,

disponível em www.scielo.br/hcsm.

Outros trabalhos de Adolpho Lutz referem-se, mais ou menos extensa-

mente, aos tabanídeos, mas serão reeditados em livros de sua Obra Completa

dedicados a outros temas. Ressaltamos especialmente “Estudos e observações

sobre o quebrabunda ou peste de cadeiras”, Diário Oficial do Estado do Pará

(Belém), v.17, n.4.780, 1907, p.356-62, publicado também como “Estudos e

observações sobre o quebrabunda ou peste de cadeiras pelo dr. Adolfo Lutz”.

Extraído da Revista da Sociedade Scientífica de S. Paulo (Brazil), 1908, v.3,

n.3-7. São Paulo, Typographia Henrique Grobel, 1908, p.34-58. Em colabo-

ração com Astrogildo Machado, “Viagem pelo rio S. Francisco e por alguns dos

seus afluentes entre Pirapora e Joazeiro. Estudos feitos a requisição da Ins-

petoria das Obras Contra a Secca, direção do dr. Arrojado Lisboa”, Memórias

do Instituto Oswaldo Cruz, 1915, t.7, n.1, p.5-50. E, em colaboração com H.

C. de Souza Araújo e O. Fonseca Filho, “Viagem scientifica ao rio Paraná e a

Asunción com volta por Buenos Aires, Montevidéo e Rio Grande. Report on

the journey down the river Paraná to Asuncion and the return journey over

Buenos Aires, Montevideo and Rio Grande”, Memórias do Instituto Oswaldo

Cruz, 1918, t.10, n.2, p.104-73 (português), p.83-102 (inglês).
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Because Adolpho Lutz wrote so prolifically about entomology, we decided

 to gather his works on Tabanidae into this separate book. The historical

introduction that opens the next book (3) of this volume (Entomology) also

serves as a backdrop for the articles collected herein.

Following a preface written by professors Nelson Papavero and Sixto

Coscarón, we begin this book with a text by Bertha Lutz, first published as

an introductory note to two articles by G.B. Fairchild: “The Adolpho Lutz

Collection of Tabanidæ (Diptera). I. The described genera and species, condition

of the collection, and selection of lectotypes” (Memórias do Instituto Oswaldo

Cruz, v.59, fasc. 2, Jul. 1961, p.185-249, received for publication on 18 Nov.

1960) and “The Adolpho Lutz Collection of Tabanidæ (Diptera). II. Status of

the names published without description” (Memórias, v. 59, fasc. 3, Sep. 1961,

pp. 279-95, received on 6 Mar. 1961). Fairchild had previously published

“The generic names for Tabanidae proposed by Adolfo Lutz” in the Cambridge

Entomological Club’s periodical (Psyche, v.57, n.4, p.117-27, 1950).

Son of botanist David Grandison Fairchild and grandson of scientist

Alexander Graham Bell, inventor of the telephone, the U.S. entomologist

Alexander Graham Bell Fairchild (1906-94) worked at the University of

Harvard’s Museum of Comparative Zoology and at the Smithsonian Tropical

Research Institute’s station located on the Panama island of Barro Colorado

(administrated by the institute). For five years, he was a member of the Gorgas

Memorial Laboratory research team, likewise in Panama, where he conducted

studies on Tabanidae and Simuliidae. As a U.S. Army captain, he took part

in experiments on the effects of DDT in controlling malaria-transmitting

mosquitoes. In the 1950s, he came to  Brazil to collaborate in the organization

and revision of Adolpho Lutz’s collection of Tabanidae, stored mostly at the

Oswaldo Cruz Institute, with some at the Butantan Institute. Fairchild’s texts,

along with the “Lista dos tabanídeos existentes na coleção do Instituto
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Butantan, em 1941,” to which Bertha Lutz makes reference, can be accessed

through the Adolpho Lutz Virtual Library (www.bvsalutz.coc.fiocruz.br).

Bertha’s endeavors to preserve her father’s personal documents and

biological collections are analyzed by Jaime L. Benchimol, Magali Romero

Sá, Márcio Magalhães de Andrade, and Victor Leandro Chaves Gomes in

“Bertha Lutz e a construção da memória de Adolpho Lutz” (História, Ciênci-

as, Saúde  – Manguinhos, v.10, n.1, Jan.-Apr. 2003, p.203-50), available

online at www.scielo.br/hcsm.

Some of Adolpho Lutz’s other papers also make reference to Tabanidae,

but these articles will be re-published in other books of his Complete Works,

dedicated to further topics. We would like to call special attention to “Studies

and observations on mal-de-cadera” [in Port.] Diário Oficial do Estado do

Pará (Belém), v. 17, no. 4.780, 1907, pp. 356-62, likewise published under

the title “Estudos e observações sobre o quebrabunda ou peste de cadeiras

pelo dr. Adolfo Lutz” (excerpted from Revista da Sociedade Scientífica de S.

Paulo, 1908, v.3, n.3-7; São Paulo: Typographia Henrique Grobel, 1908,

p.34-58); in collaboration with Astrogildo Machado, “Journey along the

S. Francisco River and some of its branches between Pirapora and Joazeiro.

Studies conducted at the request of the Inspetoria das Obras Contra a Secca,

under the direction of Dr. Arrojado Lisboa” [in Port.], Memórias do Instituto

Oswaldo Cruz, 1915, v.7, n.1, p.5-50; and in collaboration with H.C. de Sou-

za Araújo and O. Fonseca Filho, “Viagem scientifica ao rio Paraná e a Asunción

com volta por Buenos Aires, Montevidéo e Rio Grande. Report on the journey

down the river Paraná to Asuncion and the return journey via Buenos Aires,

Montevideo and Rio Grande,” Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 1918,

v.10, n.2, p.104-73 (Port.), p.83-102 (Eng.).
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