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1. Sobre as partes bucais dos nematóceros que sugam sangue

Na antiga literatura dipterológica encontra-se uma doutrina geralmente aceita
e que parece nunca ter sido contestada, a saber, que de todos os dípteros, somente
os culicídeos e tabânidas possuem todas as partes bucais compostas de seis estiletes
ou lâminas pungitivas, além do lábio que não serve para picar. Correspondem ao
labro, hipofaringe e a um par de mandíbulas e outro de maxilas. Esta doutrina,
muitas vezes repetida, nem por isso deixa de ser errônea, havendo mesmo na
literatura mais recente alguns dados que a contradizem. É mais uma prova de que
nem tudo deve ser considerado fato estabelecido, o que passa por ser conhecido e
demonstrado há muito tempo. Alguns autores já estabeleceram que as fêmeas de
Simulium e Phlebotomus têm seis lâminas pungitivas. Grassi, por exemplo, na sua
conhecida memória sobre o Phlebotomus papatasi mostra por descrição e figuras
que as fêmeas têm todas as partes bucais e Gruenberg (Die blutsaugenden Dipteren.
Jena, 1907) dá uma figura, posto que muito esquemática, que mostra uma arma-
ção bucal completa nas fêmeas de Simulium. Baseando-me no exame de muitas
espécies indígenas posso confirmar estes dados.

Todavia, com isso o número dos dípteros que possuem todas as partes bucais
não se acha completo. Deve-se incluir também as Ceratopogoninas sanguessugas
que, na maior parte, pertencem ao gênero Culicoides onde se trata de importante
caráter genérico, como verifiquei, examinando uma série de espécies brasileiras.
Provavelmente a morfologia do lábio e das partes bucais fornecerá melhores
caracteres genéricos para definir as Ceratopogoninas do que os que foram usados
até hoje.

Os dados registrados não são insuficientes somente em relação às fêmeas, mas,
o que é mais singular, são também incorretos no que respeita aos machos. Uma
série de exames comparativos, feitos em material bastante rico, deu-me o resulta-
do surpreendente que há também machos que, sem chuparem sangue, possuem
todas as partes bucais; são os dos gêneros Simulium e Culicoides. O número de
espécies examinadas é bastante elevado para justificar a conclusão de que, prova-
velmente, esta particularidade deve ser comum a todo o gênero. A verificação
nem sempre é muito fácil e deve ser feita em preparações microscópicas. Estas
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não podem ser dispensadas, quando se faz um exame cuidadoso daquelas espécies.
Os órgãos bucais dos machos mostram um desenvolvimento igual ao que se obser-
va nas fêmeas; apenas os dentes agudos são geralmente substituídos por papilas
filiformes.

Seria bastante natural concluir que os dípteros, que picam e sugam sangue
quente, necessitam ter todos os estiletes. Nos nematóceros isso parece certo, mas
não se dá o mesmo nos braquíceros e pupíparos. De outro lado, os machos de
Simulium e Culicoides mostram que a existência de todas as lâminas bucais não
corresponde necessariamente ao hábito de sugar sangue. Nas famílias, só em parte
compostas por sugadores de sangue, a conformação das partes bucais varia bastante
e provavelmente pode fornecer caracteres anatômicos seguros para discriminar
não somente os gêneros, mas, às vezes também espécies, aliás bastante parecidas.

Na família Blepharoceridae, composta de espécies pouco numerosas e geral-
mente raras, há condições bastante especiais, como verifiquei ultimamente, estu-
dando uma espécie de Paltostoma. As espécies desta família podem apresentar
todos os órgãos bucais, o que levou Fritz Mueller a pensar que uma das fêmeas da
Paltostoma torrentium, descoberta por ele, era sugadora de sangue, enquanto a
outra, destituída de mandíbulas se alimenta de mel. Na realidade, a primeira
forma tem as maxilas mais curtas e por isso incompletamente desenvolvidas e a
forma das suas mandíbulas tampouco corresponde à dos nematóceros sugadores do
sangue, como também as suas garras compridas diferem das unhas dos outros.
Acresce que ninguém observou estes mosquitos, aliás, bastante conspícuos, sugan-
do sangue vermelho e as minhas observações sobre sugadores de sangue, que
datam de muitos anos, quase eliminam esta hipótese. Sabe-se, porém, que outros
membros desta família se alimentam de insetos e a primeira forma parece muito
adaptada a este fim e a constituição da outra também não exclui completamente
esta possibilidade. Sou de opinião que, realmente, não se trata de duas fêmeas da
mesma espécie (fato sem analogia não somente nas blefariceridas, mas geralmen-
te nos dípteros) e antes de duas espécies que foram encontradas no mesmo lugar e
das quais só observei a primeira forma.

A família Culicidae oferece interesse especial por conter, ao lado de espécies
muito ávidas de sangue, outras que nunca atacam o homem. Destes últimos estu-
dei alguns representantes típicos, dois Culex, dois Hyloconops e algumas
Megarhininae e verifiquei constantemente a falta de maxilas, que, no último caso,
parece caráter comum a toda a subfamília. Os Culex eram o cingulatus, que se
cria freqüentemente em lugares habitados e, às vezes, entra nas casas, sem nunca
picar, o que, junto com uns anéis claros da perna, o distingue do C. fatigans, aliás
muito parecido. As larvas do outro Culex, o  corniger de Theobald abundam nos
buracos de guaiamu ao lado das da Culicelsa taeniorhynchus, mas só o último
procura picar em estado adulto. As larvas do Hyloconops pallidiventer abundam
nos taquaruçus que abrigam muitas outras espécies; dos adultos destas umas pi-
cam com insistência e são apanhadas facilmente, enquanto outras, como o H.
pallidiventer, nunca picam e só raras vezes aparecem.
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2. A postura de ovos de algumas espécies indígenas de Simulium

Já faz muito tempo que observei algumas fêmeas de Simulium perflavum que
voavam durante bastante tempo, pouco acima da superfície das águas, que ser-
viam de criadouros para as larvas da mesma espécie, o que considerei como ato
preparatório à postura de ovos. Com efeito, encontravam-se nestes lugares, depo-
sitados em plantas e pouco acima da água, ovos de cor branca, indicando postura
recente. Se esta observação, feita na espécie perflavum, não pôde ser verificada
em outras igualmente freqüentes, a explicação está, de um lado, na cor clara
daquela espécie e, do outro, na circunstância de que não receavam a luz e procu-
ravam mesmo lugares onde batia o sol. Estas fêmeas, todavia, eram isoladas e não
formavam enxames e, por isso, achei muito notável a observação feita por mim
em Lassance (MG), que outra espécie, bastante vizinha, sempre parecia em pe-
quenos enxames, podendo conter até trinta indivíduos; dançavam em redor de
pedras que saíam em parte da água corrente. Nesta parte seca encontravam-se
numerosos grupos de ovos em diversos estados de madureza. Não pude presenciar
a postura, que se parece dar depois de uma dança prolongada, mas as fêmeas
apanhadas vivas tinham o abdome distendido por ovos, que até chegaram a depo-
sitar na parede dos vidros, nos quais foram conservadas. Imersos na água, estes
ovos não tardaram muito tempo em fornecer larvas vivas, muito miúdas.

Várias vezes apanhou-se a maior parte de um destes enxames com um golpe
de rede e notei com surpresa que no meio havia também algumas fêmeas de
outras espécies. Todavia não se encontrou um só macho, e do fato que os
mosquitinhos não se elevavam muito acima da água, já se podia concluir que esta
dança não era um ato preparatório da reunião dos sexos. Os enxames foram obser-
vados tanto de dia, como ao anoitecer, não havendo mais do que um em cada
lugar e faltando também indivíduos isolados.

Este modo de voar, num espaço limitado e sem um fim evidente, observa-se
também quando os borrachudos procuram uma vítima; dá a impressão que custam a
determinar a natureza dos objetos e o melhor ponto neles. Por estas e outras particu-
laridades lembram mais pequenos himenópteros do que mosquitos nematóceros.

3. Sangue verde em tabânidas e outros dípteros

Não me lembro ter encontrado na literatura alguma referência a dípteros adul-
tos possuindo sangue corado, embora que esta ocorrência entre nós seja bastante
freqüente e de observação fácil. Percebe-se com a maior nitidez em Tabanus
limpidapex Wied., mutuca que durante a vida apresenta cores muito vistosas, das
quais os antigos exemplares de museus não dão uma idéia correta. Como em
muitas outras espécies os três primeiros anéis abdominais são muito transparentes,
contrastando com os outros, que são opacos e de cor escura. A parte transparente
da parede abdominal parece-se com pergaminho, oferecendo ao mesmo tempo
uma coloração verde-azul que aparece, principalmente, na linha mediana dorsal
e nas margens posteriores dos segmentos. O mesmo se tem observado na extremi-
dade das antenas, no capítulo dos halteres e nas pernas. Um exame mais minu-
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cioso mostra que o risco dorsal mediano representa o vaso dorsal ou coração,
fazendo até 150 pulsações por minuto, que podem facilmente ser percebidas com
pequeno aumento. Do lado ventral, vêem-se grandes ondas de sangue verde-azul,
passando por diante das vísceras em intervalos muito maiores, regulando umas
quarenta vezes por minuto e que parecem depender de movimentos respiratórios.
Tanto o número destes movimentos, como a quantidade total do sangue podem
variar bastante, mas a coloração é constante. Não depende de absorção anterior
de sangue vermelho, que apenas pode influenciar a quantidade do líquido; nunca
deixei de observá-la em mais de cinqüenta exemplares examinados durante a vida.

No Tabanus mexicanus L., observa-se coisa análoga, embora menos nitidamen-
te; o sangue desta mutuca tem uma cor verde capim ou maçã. Observa-se tam-
bém nas partes acima citadas, o que não deve ser atribuído apenas a uma injeção,
mas a um verdadeiro depósito do pigmento sanguíneo. Estas partes depois da mor-
te perdem gradualmente a sua cor, que pode quase desaparecer em exemplares
antigos.

Pode-se obter o sangue de ambas as espécies em gotas intensamente coradas.
O papel de filtro impregnado com sangue se tinge fortemente e conserva a cor
depois de seco. A diferença de matiz nas duas espécies é evidente.

Há ainda várias mutucas cujo vaso dorsal mostra a forma de linha verde apare-
cendo a mesma cor em exemplares recentes nas partes mencionadas. Cito, por
exemplo, Dichelacera alcicornis Wied., Tabanus litigiosus Walker, planiventris
Wied. Trata-se de espécies de cor clara, geralmente amarela ou verde, pelo menos
numa parte do corpo. Provavelmente, também em outros dípteros, apresentando
uma cor verde geral ou parcial, o sangue deve ter a mesma cor. Todavia a circula-
ção só poderá ser observada, onde há integumento transparente, como existe muitas
vezes nos segmentos do abdome.

4. Sobre a Paltostoma torrentium Fritz Mueller

Há 33 anos Fritz Mueller descreveu nos Archivos do Museu Nacional do Rio de
Janeiro (v.IV, 1879) um novo díptero da interessante família dos Blepharoceridae
que, ao que parece, nunca mais foi estudado, nem talvez observado. Todavia
neste intervalo apareceram outros trabalhos, tratando destes dípteros singulares e
dando observações biológicas, mostrando que algumas das particularidades des-
critas por F. Mueller são observadas também em outros gêneros; todavia ninguém
observou um dimorfismo das fêmeas, nem uma forma que sugasse sangue de verte-
brados, posto que a mesma organização das partes bucais se encontre em algumas
outras espécies da família. Tenho há muitos anos prestado atenção especial à
fauna das quedas-d’água, sem conseguir encontrar a forma, descrita de Santa
Catarina, mais ao norte, nas zonas vizinhas do trópico meridional. Só neste ano
consegui descobrir um paradeiro desta espécie, situado a 1.200 metros e por esta
razão num clima muito mais fresco do que o do litoral da mesma zona. Sendo,
aliás, as condições favoráveis bastante comuns nesta zona, só posso atribuir a falta
da espécie aos graus mais elevados de temperatura, observadas na água das re-
giões baixas.
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O novo habitat se acha em pequenas quedas pouco acessíveis de um riacho da
Serra da Bocaina, conhecido pelo nome de Cavalhada. As larvas e crisálidas são
encontradas fixadas em grandes lajes quase verticais, causando várias quedas pouco
elevadas. Distinguem-se facilmente sobre a pedra de cor clara, através da camada
de água, que tem apenas algumas polegadas de altura. Cobrindo as larvas com a
mão e fazendo-as rolar elas largam a pedra e se fixam na mão, podendo se obter
assim, facilmente, um número bastante grande. Os casulos formam pequenos gru-
pos nas mesmas pedras e podem ser obtidos por meio de raspagem; mas é preciso
desviar primeiramente a água para que a corrente forte não as leve. Achei larvas
de várias idades com alguma abundância, mas não foi possível encontrar ovos ou
adultos embora examinasse as margens das quedas e a vegetação da vizinhança.

Posso dispensar uma descrição das larvas e casulos que foram muito bem estu-
dadas por F. Mueller. Não obtive a metamorfose das pupas conservadas, ora em
água parada, ora em câmara úmida; mas, seguindo o exemplo de Mueller, conse-
gui extrair dos casulos mais adiantados vários machos e fêmeas já quase maduros.
Custou apenas desdobrar completamente as asas e as pernas; o resto do corpo
aparecia distintamente e combinava com as descrições e estampas do autor. Toda-
via, só encontrei uma espécie de fêmeas entre a meia dúzia isolada; era a forma
mais rara de Mueller e que, segundo ele, devia sugar sangue, mas que me parece
ter mais os atributos de díptero predáceo. A ausência da outra forma, muito dife-
rente pelos olhos, pela tromba e pelas unhas faz suspeitar que Mueller observou
duas espécies diferentes das quais uma faltava no novo habitat. O suposto dimorfismo
não encontra analogia, seja na família destes mosquitos, seja mesmo em toda a
ordem dos dípteros.
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