
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
BENCHIMOL, JL., and SÁ, MR., eds. and orgs. Adolpho Lutz: Entomologia = Entomology [online]. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006. 1056 p. Adolpho Lutz Obra Completa, v.2, book 4. ISBN: 
85-7541-097-0. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

1917 – 1918 
terceira contribuição para o conhecimento das espécies brasileiras do gênero Simulium: o pium do 

norte (Simulium amazonicum) 
 

Adolpho Lutz 



    635 ENTOMOLOGIA

1917-1918



636 ADOLPHO LUTZ — OBRA COMPLETA Vol. 2 — Livro 4

Exemplar da espécie Anastrepha obliqua MacQ. Original do desenho
utilizado na estampa 2 do artigo de Adolpho Lutz, ”Contribuição
para o estudo das Tripaneidas (moscas de frutas) brasileiras” (1918).

Specimen of the species Anastrepha obliqua MacQ. Original copy of
the drawing used in plate 2 in Adolpho Lutz’ “Contribuição para o
estudo das Tripaneidas (moscas de frutas) brasileiras” (Contribution to
the study of Brazilian Trypaneidae or fruit-flies) (1918).
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O nome “pium” pode ser aplicado a todas as espécies de Simulium, mas designa,
de preferência, uma pequena espécie, comum e espalhada no sistema fluvial do
Amazonas, que foi descrita por Goeldi sob o nome Simulium amazonicum. Num
trabalho anterior, publicado nestas memórias em 1990, descrevi uma espécie en-
contrada em Lassance, cujas águas vão para o rio de S. Francisco, e dei-lhe o
nome S. minusculum. Discuti a possibilidade de tratar-se do S. amazonicum, não
obstante certas divergências, notadas nas descrições. Desde então recebi abun-
dante material de vários lugares e cheguei ao resultado de que se trata de uma só
espécie, muito espalhada. Não parece variar muito, mas, devido a certas particu-
laridades da imago, a sua aparência modifica-se extraordinariamente com a inci-
dência da luz e o estado de conservação. Nota-se também um fenômeno que já
descrevi em várias ocasiões. Trata-se de uma alteração de cor do corpo, principal-
mente nas partes que recebem muito sangue. Ocorre em exemplares que tiverem
ocasião de absorver, uma ou mais vezes, grande cópia de sangue ingerido.

Este sangue pode ser hemolisado e a hemoglobina dissolvida entra na circula-
ção do sugador de sangue, havendo depois um depósito de pigmento nos tecidos,
apreciável principalmente nas partes de cor clara que se tornam avermelhadas ou
enfuscadas. Tive ocasião de verificar em exemplares de S. pertinax, que os indiví-
duos, que deixei sugar em mim, não conseguiram hemolisar o meu sangue, quan-
do os que sugaram em outra pessoa, no dia depois mostravam a cor de hemoglobina
muito intensa, principalmente nos alteres, nas pernas e na base das costas. O
sangue do cavalo parece facilmente ser hemolisado, como se verifica nas espé-
cies que pouco atacam o homem. Pouco a pouco a pigmentação pode tornar-se
tão intensa que parece tratar-se de novas espécies. Assim descrevi uma espécie
com o nome de S. infuscatum, baseando-me em exemplares de S. auristriatum que
ficaram pigmentados por sangue absorvido e o Phlebotumus nigerrimus de Newstead,
que se distingue apenas pela cor, tem de ser suprido pela mesma razão. Antes dos

Terceira contribuição para o conhecimento das
espécies brasileiras do gênero Simulium

O pium do Norte (Simulium amazonicum) *

* Trabalho publicado em 1917 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, t.9, fasc.1, p.65-7, com uma
estampa (n.25) de autoria de Rudolph Fischer, em página não numerada. Diferentemente da primeira e
segunda comunicações, de maior fôlego, publicadas no mesmo periódico em 1909 (t.1, n.2, p.124-
46) e 1910 (t.2, n.2, p.213-67), esta não é acompanhada de versão em alemão. A Primeira Guerra
Mundial, em curso, marca o ocaso desse idioma no periódico do Instituto Oswaldo Cruz. Em BR. MN.
Fundo Adolpho Lutz, gavetão 2, maço 3 (Simuliídeos) encontram-se duas páginas datilografadas com
o título “Zur Kenntnis zur Kenntniss der Brasilianischen Simuliumarten. Dritte Mitteilung”. Tudo indica
que Lutz começou a terceira comunicação nesse idioma, mas interrompeu-a; o texto por nós traduzido
e apresentado em anexo difere bastante daquele que abre a presente versão em português. [N.E.]
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meus trabalhos este fato era desconhecido, mas hoje é completamente estabelecido
por inúmeras observações em muitas espécies sugadoras de sangue.

Assim, na minha descrição, aliás correta e minuciosa, as pernas foram dadas
como pardacentas, quando, em exemplares novos, são muito claras e o abdome,
que em exemplares frescos mostra no dorso um desenho muito característico, foi
dado como preto.

A descrição de Goeldi era feita sobre exemplares conservados, que no clima
do Pará se alteram mais rapidamente que em climas mais frios e mais secos. Tive
ocasião de examinar muito material da mesma região (alto Amazonas) e verifi-
quei que, sem dúvida, se trata da mesma espécie. Tenho-a do Madeira, do Tocantins
e do Rio de São Francisco, também do Paranapanema e do Rio Grande, que vão
para o Paraná e Rio da Prata. É mesmo possível que a espécie, que descrevi pelo
nome de S. exiguum, não seja outra coisa que o amazonense, em que, depois de
algum tempo, as estrias características do escudo tinham desaparecido. Estas,
em exemplares bem secos, podem conservar-se durante muitos anos; mas em
exemplares que sugaram ou ficaram em ar úmido, podem desaparecer rapida-
mente. Primeiro pode se notar modificações no desenho, consistindo principal-
mente em estreitamento das faixas longitudinais compridas e no desaparecimento
das curtas.

Julgo estas observações de muito interesse para a sistemática, mas ainda mais
notável é o fato de que a mesma mancha, conforme a incidência da luz, pode
virar abruptamente de preto aveludado para o branco níveo. Tratando-se, além
disso, de espécie importante, achei bom voltar a este assunto, baseado em mate-
rial muito mais rico e compreendendo também exemplares frescos e novos, cria-
dos dos casulos que consegui descobrir pessoalmente em condições muito especiais.
Visto que somente por desenhos cuidadosos se pode formar uma idéia aproxima-
tiva destas particularidades, mandei fazer a estampa que acompanha este traba-
lho e representa bem uma parte das modificações que se pôde observar.

É preciso notar que as partes, que nesta estampa parecem cinzento-azuladas
com pontilhado preto, representam uma camada muito fina de um induto granuloso,
colocado sobre um fundo preto. Visto muito obliquamente só se vê o induto, que
então parece com brilho branco-nacarado ou prateado. Estes reflexos, muito co-
muns no gênero Simulium, principalmente nos machos, podem ser observados
também nas pernas, mas somente em exemplos secos. Desaparecem na umidade
ou em exemplares incluídos. As escamas das pernas formam uma feição muito
característica em exemplares frescos, sendo todavia muito caducas.

Passamos a dar nova descrição do pium:

Simulium amazonicum Goeldi 1995
Syn.? S. exiguum Lutz (nec Roubaud 1910) 1909

S. minusculum Lutz 1910
S. nitidum Malloch (Esta sinonímia é baseada em material da mesma
procedência)

Cabeça com fundo preto, coberto de induto cinzento-azulado com reflexos
prateados. Antenas pretas com base ocrácea, cobertas de pelinhos de reflexos níveos
e duas cerdinhas pré-apicais; palpos pardo-escuros com reflexos claros e uma cova



    639 ENTOMOLOGIA

no fim do terço basal do segmento antepenúltimo; as escamas piliformes com
brilho dourado ou prateado.

Escudo semeado de escamas piliformes de cor de ouro, parecendo prateados
sobre fundo branco. Fundo do tórax preto, com induto cinzento-azulado de refle-
xos prateados. O escudo apresenta em estado fresco, sobre o fundo cinzento-azulado
ou peroláceo, três faixas longitudinais de preto aveludado, que em estado fresco
aparecem em todas as iluminações com a forma que se vê nas figuras 1 e 2. A
margem anterior pode aparecer escura em zona muito estreita. Entre a parte ante-
rior das faixas há duas manchas subtriangulares, pretas com iluminação de frente
e níveas com luz lateral ou posterior. Em exemplares conservados podem apagar-
se ou modificar-se como se vê nas figuras 5, 6 e 7. As faixas longitudinais também
podem modificar-se, mostrando as mesmas figuras alguns aspectos.

O abdome é corrugado em sentido longitudinal e tem o fundo preto com pou-
cos pelinhos de reflexos claros. O dorso, em exemplares novos, mostra, sobre
fundo peroláceo, três estrias transversais pretas que, conforme a incidência da luz,
se modificam um pouco, como aparece nas figuras 2 e 4.

As pernas, em indivíduos que sugaram sangue, aparecem pardacentas ou
ferruginosas; somente em exemplares frescos, o fundo é ocráceo na tíbia anterior e em
toda a perna média, como também na base da última tíbia; os metatarsos e artícu-
los tarsais têm, pelo menos, a base clara. O resto do fundo é enegrecido. Há
muitos pêlos brancos ou com brilho branco e escamas oblanceoladas, brancas e
pretas, que se destacam bem quando o fundo é de cor diferente. São finas,
translúcidas e muito caducas. As unhas pretas têm a base mais clara e um ângulo
bem acusado, mas nenhum dente.

Nas asas as grandes nervuras são ocráceas. Os alteres têm o capítulo amarelo
em indivíduos que não sugaram sangue.

O tamanho do adulto é bastante variável, mas sempre relativamente pequeno.
Regula de 1 para 2mm. Ao sair do casulo, a fêmea não tem o comprimento que
pode alcançar, depois de ter absorvido muito sangue ou amadurecido ovos, fato,
aliás, comum nos dípteros sugadores de sangue. Os machos têm o tamanho médio
sensivelmente menor.

A fêmea, em certas circunstâncias, se mostra muito ávida de sangue. Ataca o
homem e persegue principalmente as pessoas que viajam em canoa em rios
encachoeirados, porque nestas ocasiões não encontram cavalos, que são preferi-
dos ao cavaleiro, como se pode verificar em outras circunstâncias. Podem ser
encontrados em pequeno número de noite, atraídos pela luz de iluminação.

A espécie é muito espalhada na região do Amazonas, em lugares onde há
cachoeiras. Existe também no sistema fluvial do S. Francisco, onde a encontrei
perto de Lassance, no S. Gonçalo e nas cachoeiras do Rio das Velhas, nas margens
do Rio das Ondas, afluente do Rio Grande e, finalmente, no próprio Rio São Fran-
cisco, acima de Juazeiro. Constatei a espécie no Salto Grande do Paranapanema;
existe também em outro Rio Grande que, como o Paranapanema, faz parte do
sistema fluvial do Rio da Prata.

A espécie se cria apenas nas cachoeiras, mas os adultos podem afastar-se muitas
léguas, como foi observado por mim no Rio S. Francisco e pelo Dr. Neiva em
Goiás. Este fato e o número prodigioso, encontrado em certos lugares, indicam que
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as fêmeas vivem muito tempo, tanto mais que estas só podem sair do casulo nas
vazantes dos rios.

Os verdadeiros casulos foram encontrados por mim nas corredeiras de Sant’Anna
do Sobradinho no Rio S. Francisco, algumas lagoas acima de Juazeiro. Larvas e
casulos existiam, em grande número e sem mistura com outra espécie, numa
podostemonácea do aspecto de Ligea, que crescia abundantemente nas lajens de
uma corredeira com correnteza fortíssima Sem a menor dúvida, este criadouro era
o mais aproximado para a região rio acima, onde, já em distância de muitas
léguas, o pium tinha aparecido a bordo do vapor e nas margens do rio.

Os casulos, colecionados pouco antes de escurecer, foram deixados durante a
noite apenas úmidos e já na manhã seguinte forneceram grande número de ma-
chos e fêmeas do S. amazonicum. Os machos distinguem-se pelos olhos e pelas
unhas, trífidas, mas com os dentes laterais curtos; o de dentro é amarelo.

As larvas, fora o seu tamanho reduzido, não têm nada de característico. Dos
casulos damos boas figuras com aumento de 20 vezes. O cocão, de cerca 2,5mm.
de comprimento, tem a forma de um cartucho, achatado sobre o plano de suporte,
onde a parede só tem a metade da altura. A boca, um pouco espessada, inclina-se
para fora em forma de anel, faltando um segmento do lado achatado. Os fios de
seda pardacenta são claramente visíveis. O casulo tem a pele pouco grossa,
finamente granulosa na parte anterior e semeada de tricomas curtos e finos, geral-
mente bifurcados. O sistema respiratório, mais curto do que o cocão, tem o com-
primento mais ou menos igual ao do casulo. Começa de cada lado com um tubo
grosso, bifurcando quase imediatamente. O ramo posterior bifurca-se logo e cada
um dos galhos também, o dorsal um pouco mais acima do que o do meio. O ramo
ventral bifurca-se bastante mais acima. Os ramos e galhos afilam-se gradualmente;
os seis galhos terminam em ponta subcônica, um pouco destacada, de cor clara.

Na minha publicação anterior atribuí um casulo desconhecido ao S.
amazonicum, por ter sido encontrado no mesmo lugar, o que era tanto mais natural
que também o tamanho e as escamas petalóides correspondiam. Este casulo, que
ficara com o nome de S. quadrifidum, lembra um pouco o do S. incrustatum, mas
tem apenas quatro galhos de cada lado. Em indivíduos não completamente madu-
ros (1 % e 1 &), tirados do casulo, conseguimos reconhecer alguns caracteres. As
antenas têm o terceiro artículo mais comprido do que o quarto. As pernas da frente
são branco-amarelados, o pé todo enfuscado; o segundo par é ocráceo, com o
ápice da tíbia e dos segmentos escuros, como também os dois últimos tarsos intei-
ros; no terceiro par o fêmur, menos a base, a metade apical da tíbia e o quarto
apical do metatarso enfuscados por pelos escuros, com escamas petalóides, princi-
palmente na face interior do fêmur e da tíbia, mais compridas nesta última. Asas
com nervuras amarelas; os espinhos das veias mais grossas amarelos. Unhas no
macho trífidas, na fêmea com pequeno dente.
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Explicação das figuras.

Simulium amazonicum Goeldi

1 – 6. Exemplares secos (X 20 vezes).
7. Escudo com a luz de trás ou lateral, manchas intermediárias brancas; 2. luz

vindo de frente, as mesmas pretas; 7. mesma luz, m. i. alongadas; 5. luz lateral, as
faixas escuras reduzidas, m. i. desaparecidas; 6. luz posterior ou lateral, m. i.
brancas e alongadas, as faixas escuras estreitadas, o occipício mostra uma sombra
transversal, sem a qual a faixa mediana e as manchas intermediárias não podem
formar um T virado para frente; 2. e 4. dorso do abdome, correspondendo a 1. e 3.

8. Perna posterior vista de fora; aumento 120 vezes. (A paleta aparece por
transparência). 9. Cocão e casulo;

10. Casulo vazio – aumento 20 vezes.

lL
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Estas duas páginas datilografadas indicam que Lutz começou a versão em alemão do terceiro artigo
sobre simuliídeos, mas interrompeu-a. O texto por nós traduzido e apresentado em anexo difere
bastante daquele que foi efetivamente publicado, em português, nas Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz. BR. MN. Fundo Adolpho Lutz, gavetão 2, maço 3 (Simuliídeos).  [N.E.]

Diese beiden getippten Seiten zeigen, dab Lutz die deutsche Fassung des dritten Artikels über
Simuliiden begonnen, aber nicht fertiggestellt hat. Der von uns übersetzte und hier als Anhang
herausgegebene Text, weicht von dem Text ab, der seinerseits auf Portugiesisch in Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz veröffentlicht wurde. [Anm. des Hrsg.]
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Em minha segunda comunicação, publicada há cinco anos, distingui um grande
número de espécies de Simulium, em parte segundo a imago, em parte segundo as
pupas especialmente características. Embora durante estes anos eu tenha dado
continuidade a minhas observações, poucas espécies novas foram acrescentadas.
Porém os dados antigos foram confirmados e ampliados e na maioria dos casos foi
possível determinar a imago ou a pupa, quando antes se conhecia apenas um dos
estágios da espécie. Por um lado verificou-se que imagos praticamente indiferen-
çáveis advinham de pupas completamente diferentes, enquanto, por outro lado,
pupas que à primeira vista estavam relacionadas, puderam ser subdivididas em
diversas espécies. Hoje conheço pelo menos tantos tipos de pupas quanto de imago,
um sinal de que a procura pelos primeiros estágios é especialmente compensadora,
principalmente porque sem a mesma não se pode nem encontrar com segurança o
macho, nem diferenciá-lo.

Também no aspecto biológico foram feitos alguns progressos, mas principal-
mente antigas suposições e observações foram confirmadas e ampliadas. Sem dú-
vida está comprovado que algumas espécies podem modificar-se significativa-
mente após sugar sangue, sendo que não apenas as partes claras, como pernas e
halteres, ganham coloração mais escura, como também as imagos aumentam tan-
to de tamanho, que se poderia facilmente desconfiar de sua correspondência com
pupas relativamente pequenas. Além disso, para a grande maioria das espécies foi
comprovado com segurança que as imagos só eclodem quando a pupa alcança um
local seco, de modo que se pode obtê-las facilmente a partir de pupas mantidas
em câmaras úmidas. Apenas algumas delas formam uma exceção, e não podem,
portanto, ser cultivadas; provavelmente elas eclodem sob a água, mas apenas
quando a correnteza mais forte abranda.

No aspecto anatômico não se chegou a nenhum resultado especial. A tentativa
de se usar a genitália masculina para a diferenciação das espécies, segundo o
processo de [-],1 mostrou que os resultados não são proporcionais à dificuldade do
exame. Os machos, que via de regra têm de ser criados, são suficientemente
caracterizados através das pupas, desde que a correspondência entre ambos esteja
clara, e as diferenças nas genitálias podem ser facilmente imprecisas ou enganosas.

Também não vale a pena tentar classificar as larvas, embora ocorram diferen-
ças no  tamanho, na coloração e em particularidades anatômicas. As mesmas, no

Para o conhecimento das espécies
brasileiras de simuliídeos *

Terceira Comunicação

* Tradução da versão em alemão incompleta do terceiro artigo sobre simuliídeos.
1  Espaço em branco no próprio original. [N. T.]
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entanto, não são suficientes para que se possam distinguir com segurança as inú-
meras espécies. Além disso as pupas que geralmente encontramos são as mais
facilmente reconhecíveis, ou podemos facilmente, nos últimos estágios, preparar
a traquéia, o que da mesma forma nos conduz aos objetivos.

Ocasionalmente encontram-se os ovos sobre pedras ou folhas meio submersas;
no entanto não se pode pensar em reconhecer cada uma das espécies. Segundo a
interessante observação de [-],2  o Simulium maculatum Mg. põe seus ovos (9-12
polegadas), na Europa, sob o espelho d’água; no entanto não se pode generalizar
esta observação, já que as larvas que eclodem também podem facilmente alcan-
çar a água quando depositadas acima do nível momentâneo dela, que no caso dos
riachos das montanhas muda constantemente.

2 Britten? Nome próprio, provavelmente, ilegível. [N.T.]

lL
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