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o Museu Paulista no anuo de 1898

POR.

H. VON IHERING

A reducção da verba a menos da metade da que

teve no exercicio anterior e a reducção do pessoal scien-

tifico-tecliTiico da repartição, prejudicaram muito o ser-

viço e o progresso do Museu no anno passado. Não
continuaram a ser preenchidos os logares de entomolo-

gista, de naturalista viajante e de preparador. Sahiu

do serviço o custos Sr. W. Moenkhaus, sendo substi-

tuído pelo Sr. A. Ilempel. Dessa maneira, o Museu
sentiu, mais do que as outras repartições congéneres, a

diííiculdade da situação e fazemos votos a fim de que

esse periodo não continue por muito tempo.

Nessas circumstancias as acquisições feitas foram

limitadas a um quadro de G. Parlagrecco Na roça, com-
prado por 2:800$000reis e a uma valiosa collecção de

objectos ethnograpliicos dos Índios Carajás, do Rio To-

cantis, comprada ao Sr. José M. Palmeira da Silva

por 2:000$000 reis. Noto entre esses objectos duas

grandes mascaras para dança, como são figuradas na

obra de Gastelnau II PI. 9, um machado de pedra semi-

lunar com cabo enfeitado, lanças, instrumentos de mu-
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sica etc. Sabemos pelas publicações de Goiídreau que

esses Índios Carajás, um dos typos mais nobres e sym-
pathicos dos nossos indígenas, admiráveis pela belleza

de suas industrias, estão hoje reduzidos a alguns grupos

de miseráveis vagabundos «civilisados». Não podemos
deixar de lastimar esse facto, sentindo que delle não

curássemos em tempo, a íim de reunir materiaes re-

ferentes á cultura desses antigos donos do paiz. Tudo
o que nesse sentido se fez pertence á iniciativa de viajan-

tes extrangeiros. Não será possível que participemos

dessa tarefa *? Não se achará uma única pessoa illus-

trada, cujo patriotismo seja capaz de oiferecer os meios

que expedições dessa ordem exigem ?

Essa idéa se nos apresenta por que ao mes-

mo tempo em que tratamos desse assumpto acha-se

de novo em viagem, na região do Rio Xingu, o Dr.

Hermann Meyer para completar os seus estudos sobre

os indígenas do Brazil.

Entre os objectos adquiridos mencionamos mais os

seguintes :

Do Sr. Chr. Enslen^ em S. Lourenço. Rio Grande

do Sul, mammiferos. reptis, e diversos ninhos do pequeno

marsupialio Micoureus pusillus Desm., espécie de gam-
basinho que no inverno se esconde n'um ninho con-

struído na macega de capim secco e onde o Sr. Enslen

encontrou até seis animaes dos dois sexos reunidos.

Observei ao mesmo tempo um ninho da mesma espécie,

no Ypiranga, que era mais pequeno e continha um ani-

mal só ; o ninho é globuloso, feito da massa densa de

um cipó frondoso, de capim e folhas seccas.

Do Sr. Zísl, S. Paulo, uma collecção de borboletas

caçadas em Ubatuba.

Do Sr. A. Devantíer, S. Lourenço, Rio Grande do

Sul, uma collecção de borboletas.

Do Sr. R. Krone, Iguape, um craneo de Notro-

therium- (Goelodon Lund) e mais ossos de mammiferos
tirados da gruta do Monjolinho, perto de Yporanga,

um craneo do honaem prehistorico tirado de um samba-

qui, couros e ovos de aves. Os ossos petrificados foram



transmittidos ao eminente especialista Dr. Florentino

Ameghnio que os estuda e délies tratará nesta Revista.

Entre os objectos offertados sejam mencionados:

Dos Srs. Lion e C, S. Paulo, amostra dos sa-

es mineraes de Stassfurth, Allemanlia.

Do Dr. H. Stempelmann, Santa. Fé do Rosário,

83 espécies de coleopteros argentinos.

Dos Srs. Drs. Howard, Washington, Cockerell

Mesilla Tarck Noak em Campinas, Edwall S. Paulo,

Caiyin em Poços de Caldas, JJle no Rio de Janeiro,

Álvaro da Síheíra, S. João dei Rej, piolhos vegetaes

da familia Coccidae.

Do Sr. Al. Huynmel, S. Manoel do Paraíso, re-

ptis e ovos de curiangos e de outras aves.

Do Sr. E. Gounelle, Pariz, diversos coleopteros

e lepidopteros.

Do Sr. P. Mahilde, Porto Alegre, hymenopteros
e outros insectos vivendo de parasitas em larvas de

borboletas.

Do Dr. /. Dutra, S. Leopoldo, Rio Grande do
Sul, abelhas indígenas e dipteros.

Do Dr. M. }\eber, Amsterdam, conchas d'agua
doce do Java.

Do Sr. Valendo Bueno, Piracicaba, uma coruja

preta (Syrnium huhulum Daud).

Do Sr. major Cornelio Vieira, Tatuhy, um chopim
do brejo (Pseudoleistes guírahuro Vieill).

Do wSr. major Cornelio Schmidt, Rio Claro, uma
cobra sucury, viva.

Do Sr. Caldos Bruch, La Plata, 22 couros de
aves argentinas.

Do Sr. Mario Rodrigues, S. José do Rio Pardo,
um magnifico gavião de pennacho, Thrasaetus harpyia
L. morto na fazenda Santa Alice aos 15 de Agosto de
1897 e exposto agora em cima do armário das aves
de rapina.

Do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 6 espé-

cies de crustáceos marinhos.

Do Sr. Jacintho B. de Godoy, St. Antonio da
Vargem Alegre, Minas, um mico, Cebus sp., um saguim.



Hapale aurita Geoff'r. e diversos reptis e morcegos. O
mesmo Sr., cuja coadjuvação ao Museu nos é de grande

valor, remelteu-nos outro caixão que não chegou ás

nossas mãos por ter-se desviado a carta que continha

o conhecimento.

Do Dr. Francisco Cavalcanti, S. Paulo, uma
grande cobra boi-peba (Xenodon sp.) de Piracicaba.

Do Dr. Alfredo de Carvalho. Recife, um cai-

xão contendo conchas marinhas e d'agua doce de Per-

nambuco.
Do Dr. C Sapper, Cohan, Guatemala, conchas

d'agua doce de Nicaragua.

Do Dr. Florentino Ameghlno, La Plata, ostras

da formação guaranitica na Patagonia que por mim
foram reconhecidas como espécie nova e descriptas

como Ostrea guaranitica nos Annales de la Socie-

dade Cientifica Argentina tom. 47, Buenos Ayres,

1899, p. 61-62.
Do Dr. 1. Bach, La Plata, amostras de turfa

de Irara, Minas Geraes. sr. Bach julgou essa turfa

de valor industrial, mas a analyse que, conforme o meu
pedido, foi feita no Instituto Agronómico de Campinas

não confirmou essa idéa, mostrando que a turfa con-

tem 32 °
o de cinza. A turía européa contem muito

menos cinza. A turfa européa é formada de

raizes duras da Erica, a nossa pelas de Gramíneas e

Gyperaceas, que são mais ricas em saes mineraes. Es-

sas turfas representam pois, mesmo quando não estão

muito misturadas com terra, um combustível de quali-

dade inferior, que entretanto na locahdade onde é abun-

dante, poderá servir de base ao desenvolvimento da in-

dustria.

Do Banco União de S. Paulo, uma collecção de

amostras de mármore de Itupararanga perto de vSo-

rocaba, que está exposta no armário n. 27, na sala B.

Do capitão F. W. Button, Christchurch, Nova
Zealandia,. conchas miocenas da Nova Zealandia.

Dos Drs. Aí. Cossmann em Pariz, P. Oppenheim
Berlim, K. Zlttel Muenchen, E. Suess, Vienna, con-

chas fosseis, terciárias.



Do Sr. Manoel Lopes de OUi:eira, S. Paulo
um tembetá (enfeite para o beiço inferior perfurado)

feito da resina de Jatahy pelos Índios Gayuás do Esta-

do de S. Paulo.

Do Sr. Benedicto Camargo, S, Paulo, busto

do Tiradentes, obra de phantasia visto que não existe

retrato authentico, mas de interesse e uma bandeira

do (^lub Republicano de S. Paulo oíFerecida ao mesmo
tempo.

Do Dr. Antonio Ignacio de Oliveira Camjjos^

Monte Mor uma pedra schistosa, polida, comprida, de

uso desconbecido, que aos indigenas talvez servisse para

o preparo de fibras vegetaes.

Do Sr. John C. Mather, Taubaté, uma collec-

ção de peixes fosseis e impressões de plantas schis-

tos betuminosos de Taubaté. De uni interesee es-

pecial são os restos vegetaes que mandei ao hábil

conhecedor das plantas fosseis da America do Sul, Dr.

Fr. Kurtz Cordoba, que os está estudando.

Seja-me permittido repetir a expressão da nossa

gratidão a todos esses distinctos senhores que tanto

contribuíram para o progresso do Museu.

Infelizmente perderam-se diversas caixas destinadas

ao Museu, tendo as cartas que continham os conheci-

mentos, por descuido no Correio, sido postas em cai>a

falsa cujos donos, pouco escrupulosos, retiraram da Es-

tação as encommendas. Refere-se isso especialmente á

encommendas que nos mandaram de Minas, o Sr. Ja-

cintho B. de Godoy e do Recife, o Dr. Alfredo de

Carvalho.

Tivemos durante o anno o prazer da visita de

vários sábios europeus como do Dr. Herrnaíin Meyer
que estudou com interesse especial a nossa collecção

ethnologica, achando nella diversos objectos que julgou

de summo interesse e valor, do Dr. /. Bach de La
Plata, do dr. hr. Ohaus, de Hamburgo, que veio ao
Brazil só na intenção de estudar os coleopteros da fa-

miha Rutelidae e sua biologia e do Sr. E, Gounelle^

de Pariz, que estudou por mezps os coleopteros deste

Estado. Os dois últimos especiahstas me felicitaram pelo
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desenvolvimento da nossa collecção entomologica, di-

zendo que ella, embora ainda pequena, era a única

no Brazil que para o especialista europeu, merecia essa

denominação e o adeantaria nos seus estudos especiaes.

Realmente, dedicamos muita attenção no anno
passado a essa secção e especialmente á entomologia

económica. O Sr. A. Henipel estudou com dedicação

os piolhos vegetaes da familia Goccidae, sobre a qual o

leitor achará informações extensas por elle fornecidas

neste volume. Tive occasião de verificar a existên-

cia da phylloxera em videiras americanas importadas

de Rochester, N. J., pelo Sr. Nelson Smith e que

em Minas o Sr. Dr. Álvaro da Silveira reconheceu

phjlloxeradas. Do mesmo Dr. Álvaro da Silveira como
de muitas outras pessoas, recebemos plantas doentes

para examinar, especialmente videiras. Assim, os nos-

sos laboratórios para entomologia systematica e econó-

mica prestaram bons serviços á agricultura. Neste

sentido, a Sociedade Nacional de Agricultura do Rio de

Janeiro, que me distinguiu com a eleição de socio hono-

rário, exigiu a minha coadjuvação para a elaboração

de um projecto de lei cujo íim seria acabar a impor-

tação continua de pestes vegetaes.

Alem da secção entomologica íicou mais desenvol-

vida a das aves do Brazil, como se verificará no pre-

sente volume desta Revista e no do anno passado. A
collecção consta agora, além de aves extrangeiras,

pouco numerosas, de três salas com exemplares empa-
lhados e numerosos couros guardados em armários de

gavetas. De 602 espécies de aves observadas até ago-

ra neste Estado, 510 se acham representadas na col-

lecção do Museu. As espécies não representadas são

quasi exclusivamente as que se encontram na fronteira

com o Estado do Paraná, no Rio Tietê baixo e na

zona occidental perto do Rio Grande, de Franca etc.,

e onde por falta de naturahstas viajantes e de meios não

podemos mandar fazer collecção. A secção ornitholo-

gica completamente classificada e descripta com Cata-

logo conservado em dia é, nesse sentido, a que mais

adeantada se acha ; outras secções do Museu bem dis-



tinctas são as de conchologia e paleontologia. Menção
especial merecem tambetn as aranhas, bem estudadas

pelo Sr. W. Moenkhaus, existindo materiaes ricas não

determinados ainda e que se acham entregues aos

Srs. Eugen Simon em Pariz e W. Moenkhaus ein

Cambridge, Mass., afim de serem estudados.

Um acontecimento desagradável, que se deu no prin-

cipio do anno seja aqui mencionado, o roubo que se

deu na secção numismática, entrando os gatunos, subindo

pelo para-raio, e roubando moedas de ouro no valor de

800^000 reis. Em vista deste facto foram defendidas

por grades de ferro as respectivas janellas e foi creado

um destacamento policial ao qual está confiado o poli-

ciamento nocturno do Monumento.
De grande valor são as numerosas obras e perió-

dicos apresentados á Bibliotheca do Museu, merecendo
menção especial a obra sobre a Patagonia e Cabo Horn,

do Governo Francez, as publicações officiaes dos Esta-

dos Unidos da America do Norte sobre Ethnographia,

Geologia e Agricultura, manuscriptos hieroglyphicos

mexicanos reproduzidos por Sua Alteza o Duque de

Loubat, a serie completa dos Annaes do Museu em
Marselha e as publicações das Academias em Berlim e

Pariz.

A Bibliotheca do Museu em troca dá sua Re-
vista, geralmente bem acceita, recebe cerca de 150
periódicos scientificos referentes a historia natural, an-

thropologia e geologia. E' preciso accrescentar que
muitas Sociedades, Academias etc., com a maior libe-

ralidade possível nos deram series completas de suas

publicações e deste modo, com despesas realmente pe-

quenas, a Bibliotheca do Museu está se desenvolvendo
era uma bibliotheca de historia natural que de modo
excellente está representando certos ramos da sciencia

menos cultivados nas outras bibliothecas publicas e

especiaes desta capital.

O Museu foi visitado no anno de 1898 por 32965
pessoas.

São Paulo, 30 de Setembro de 1899.





T)ESCRIPOA.O
DE

NINHOS E OVOS DAS AVES DO BRAZIL
POR

CARLOS EULER
—ocoO<C<»—

O presente estudo compõe- se das partes :

A ) PARTE DKSCEIPTIVA
B ) PARTE COMPARATIVA
C ) PARTE BIOLÓGICA

Begne, servindo como annexo, o artigo do Dr. H. von Ihering sobre as aves de Canta-
gallo e Nova Friburgo

PARTE DESGRIPTIVA

I ORDEM : PASSEKES. A. OSCIi\ES

Fam. Turdidae

Xurdus l'uiîveiitrîs (Ticill)

Sabid-laranjeira

E' o mais commiim dos nossos sabiás e pássaros de

gaiola.

Nidifica etn arbustos isolados, cercas vivas, de

preferencia nas laranjeiras, dentro da folhagem basta,

em alturas variáveis de 2 a 4 metros ; ás vezes mais
alto. Já encontrei um n\ima mangueira a mais de 10
metros de altura, outros sobre tocos de apenas meio
metro.

Sempre cora base muito solida, o ninho é posto ora
livre sobre uma forquilha de galhos fortes, ora encostado
no tronco mesmo, mas sempre escondido na folhagem.
A construcção tem a forma de um cesto com espaçosa
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tigela e bastante volumoso. O exemplar que tenho á

vista é positivamente de forma oval, que encontrei já

outras vezes. Na sua base mede 17 centim., ao com-
prido, e 15 ditos na largura. Na superficie o seu maior

diâmetro é de 15 ditos, e o menor de 11 ditos. O diâme-

tro interior da tigela è de 11 sobre 8 centim., a sua

profundidade é de 5 ditos, quando a altura exterior do

ninho mede 1 1 ditos. A base é feita de diversos ramos

ílexiveis (faltam os rijos), que são presos por uma solida

argamassa de barro ou terra húmida. Esta mesma
ligação também se observa na parede lateral onde,

porem, os ramos são substituídos por raizes. (3 barro

transborda em parte no exterior e na orla ; nesta é

misturado com raizes finas e brunido. Por fora a

parede traz um basto enfeite de musgo verde ; o inte-

rior da tigela é bera acolchoado com fibras de raizes

finas e macias, mas não leva barro. O todo ê pesado e

solido, a parede é rija e grossa, oíferecendo em todas

as partes boa resistência. Põe 4 ovos de campo verde-

amarellado com numerosas manchas e pintas côr de

ferrugem, claras e escuras, que terminam em dentes

pontudos, repartidas sobre a totalidade do ovo. A
forma do ovo é um pouco bojuda, com pontas alon-

gadas. O seu comprimento orça em 29 "7m; a sua

largura em 20 ditos. Não encontrei ovos de Turdus rufi-

ventris de campo azul-verde com desenhos pretos, como
Wied os descreve para esta espécie, nem posturas

de 5 ovos como pretende Burmeister.

Xurdas albicollis (Ticill)

Sahià p('>ra

Menos frequente que o sabi;i-laranjeira reparte

com este o modo de viver e de nidificar, habitando nos

mesmos logares. Os seus ninhos acham-se nas mesmas
condições, e suas dimensões, material e feitio são

as descriptas para T. rufiventris, embora nm pouco

menores e mais relaxadas. A forma dos ovos é mais

redonda com pontas avolumadas; têm 27 '"/,n de com-
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priíiiento e 20 ditos de largura. O seu campo é de linda

còr verde-mar ; as manchas vermelho-escuras acham-se
repartidas simetricamente sobre a superficie total,

e são mais tenues do que as do T. rufiventris, no qual

ás vezes, attingem o comprimento de 5 m/m.
Ludwig Holtz, Jl. f. Ornith, 1870, pags. 22 e 23

descreve os ovos d'estes dois sabiás com accurada

exactidão e que com])ina perfeitamente com a minha
definição ; confunde, porem, os de leucomelas com os de

rufiventris, devido á designação errónea de quem Ih'os

reinettera.

XBivdius fuaiiig'aitiis (Lidii.)

O Principe Wied (Beitr. 3, p. 649) achou o seu

ninho posto em arvores copadas, nas forquilhas ou sobre

um galho grosso. E'j segundo o seu dizer, de todo

semelhante ao do T. merula da Europa, feito com
pequenas raizes e mesmo alguns talos verdes, bastante

espaçoso e acolchoado com raizes finas e raminhos
seccos. Em Dezembro continha 3 ovos alongados,

de linda C(")r verde, cobertos de manchas còr de couro,

principalmente na sua ponta grossa.

Fam. Timeliidae

i^Iiiiiiis sattii'fiiînus (Licht.)

Sabiá do sertão

Burmeister (III p. 127) refere que esse sabiá faz o
seu ninho nos bosques do campo e põe 4—5 ovos es-

verdeados com manchas còr de ferrugem, cerradas na
ponta anterior. Sobre a forma do ninho nada adeanta.
Azara deu uma descripção que se não acha de accôrdo
com outra dada por Molina que lhe empresta um feitio

artístico. Em Cantagallo não encontrei nenhuma das 3
espécies brazileiras cío género.

L, Holtz dá as seguintes informações sobre o ovo
do Miraus modulator (Goidd) : Forma oval, curta ;
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côr : campo branco-amarello com tinta verde. Desenho r

manchas along-adas de còr de vinho e outras azuladas,

desbotadas, cobrindo o ovo inteiro, com concentraçãa

na ponta superior.

Gomp. zb m m, largura 20 d."* (J.' f. Orn. 1890. 22).

Xroglodvtes inuseulus Kaumnrcu

Guaricho, Cambaxií^ra (Río-Jan.'^) Curuíra (S. Paulo)

Nidiíica em buracos, cavidades de toda espécie, de-

baixo dos telhados, em arvores ocas etc. Com rami--

nhos seccos forma uma base chata e larga, e sobre esta

confecciona uma escudella da raizes tinas, cabei-

los e pennas. Põe 4 ovos de còr vermelho-clara,

pintados densamente de salpicos mais escuros. Na;

parte posterior destaca-se uma coroa pouco distincta, de
pontos pardo-escuros. Forma arredondada ; comprimen-
to : 17 m m, largura 13 ditos.

Uma vez escolhido o logar para a construcção do
seu ninho, é de uma obstinação que vai até a teimosia

em conserval-o. Tive uma notável prova d'isso. No
portão da nossa chácara existe uma caixa para receber

a correspondência. E" um receptáculo de madeira, quasi,

quadrado com 35 centim. de altura sobre 25 ditos de
largura, colierta em forma de telhado. Tem uma porta

que só se abre uma vez por dia para retirar a corres-

pondência, e ao lado uma fresta de 23 centim. de com-
primento para 24m m de abertura. Um casal de cam-
baxirras achou este pequeno edifício apropriado para

n'elle constituir familia, introduzindo-se pela fresta e af-

frontando os numerosos inconvenientes e perigos inhé-

rentes ao logar. Começou em Dezembro, a trazer mate-
riaes. Assim que havia uma pequena accumulação destes,

a pessoa encarregada de retirar as cartas se apressava

a proceder á limpeza da caixa, atirando para fora o
chamado lixo. Isso durou até íins de Janeiro sem que o
pássaro desacoroçoasse do seu plano. Quem atinai deu-

se por vencido fomos nós, resolvendo recompensar tanta

constância pela ulterior não intervenção. Assim que e
pássaro não encontrou mais obstáculos, concluiu em
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poucos dias a sua tarefa, redobrando de actividade. En-
cheu totalmente o fundo da caixa com material gros-

seiro (ramos seccos) na alturade cerca de8centim. e no
canto opposto á íresta que dava passagem ás cartas e

jornaes ; installou sobre esta base o ninho propriamente

dito, sendo este uma tigela de 9 centim. de diâmetro

e 5 ditos de fundo, feita com raizes bem torneadas e ali-

zadas, algumas pennas, e alii deitou uraa postura de 4
ovos. Alas as constantes e inevitáveis perturbações

não lhe permittiram incubal-os devidamente, e a postu-

ra gorou.

Faz pelo menos 3 posturas por anno de 3 a 4
ovos cada uma. Nunca encontrei posturas de 5 ovos,

«omo indica Burmeister. Quasi que não descança na

sua vida reproductiva. Já em Junho couieça a tratar

da niditicação e até Abril é encontrado ou incubando,

ou criando. Todavia, o máximo dos ninhos corresponde

ao período de Outubro a Março. — As noticias que dão
Wied, (Beitr. 3,b.745) e Burmeister (S. u. 3.137) con-
firmam as minhas.

Xtiryopliílus longîrostrîs (Vieill.)

Encontrei-o em princípios de Agosto construindo o
seu ninho na capoeira perto de um córrego, seu domicilio

favorito. Estava suspenso a menos de 1 metro de al-

tura n'um pequeno arbusto e formava uma tigelinha

oblonga, assaz funda, aberta por cima e presa a uma
forquilha horizontal. O material consistia em talos e

raizes, tecidos frouxamente e entufados. Ficou destruí-

do antes da postura e nada delia posso dizer.

Fam. Motaeillidae

i%.iitlius lutescens Puch.

Segundo Azara, faz o seu ninho bem escondido na
moita do capim e põe 2 ovos esbranquiçados com pin-

tas pardas concentradas em coroa na parte posterior, e

esparsas na anterior. L. Iloltz, J.' f. Orn. 1870, p. 9
dá as seguintes medidas para esses ovos :

Gompr. 19 "^/m., larg. 14 d.°% casca lisa, lustrada.



— 14—

Quanto a côr e o desenho combinam com a descripção

de Azara, accrescenta porem desenhos azul-cinzentos e

garatujas pretas. A postura em Baenos-x\ires è de 3
e 4 ovos. Segundo Sternberg, J.' f. Orn. 1869, p. 268.

A. lutescens faz nas moitas uma pequena excavação que

guarnece de talos e raizes, formando uma tigela l^as-

tante funda.

Fam. Mniotiltidae

Geotliîypîs -^'elata (Vieill.)

Esse excellente cantor esconde o seu ninho nas moitas

de capim no pasto, jardim, plantações e sobretudo no canni-

ço do brejo. Consiste em uma tigelinha muito bem feita de

folhas de junco secco artisticamente trançadas, por fora,

e no interior de raizes finas. A parede é densa e re-

sistente. A tigela acaba n\ima ponta, tem 8 centim. de

altura exterior e 4 Vi; ditos interiormente. Diâmetro ex-

terior : 9 centim., interior 6 ditos. A borda não é tra-

balhada, as pontas das folhas resaltam. Põe 3 ovos de

campo branco com uma meia tinta linda e fraca en-

carnada. O desenho mostra poucas manchas vio^ètes

diluidas, e numerosos pontos vermelhos escuros, que

se reúnem em coroa na parte superior. Forma nor-

mal ; comprimento; 19 mm. largura. 13 ditos.

Basíleuterus sti^agolaliis (Liclit.)

Vive na visinhança dos córregos e rios e nunca a

abandona. Achei o seu ninho em Outubro num i^arranco

á margem de umcorrego, escondido por verduras pendentes

a c."* 2 metros de altura, posto n'uma saliência do barro

Representa uma bola relativamente grande de diversos raa-

teriaes seccos e frouxamente reunidos. Entrada no centro

muito larga, quasi do tamanho do interior da bola. Esta

é trabalhada mais cuidadosamente, tecida e revolvida de

finas gramíneas. Diâmetro da bola : cerca de 15 centim.,

da camará 7 ditos, da entrada 6 ditos ; continha 2 ovos

de forma normal, de 20 m/m. de comprimento e 15 ditos
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de largura. Còr branca, salpicada de manchas e pon-

tos de còr violeta e ferruginosa, formando coroa na

ponta posterior.

Bítsíleutea-ias aumcapíllus (Sn\)

Nidifica na matta ou na capoeira no chão em moi-

tas de folhas seccas
; sua construcção lembra a da Py-

riglena leucoptera.

O ninho consiste em uma tigela com coberta in-

teira posta sobre uma camada de folhas, e feita de

capim finíssimo. Forma uma perfeita e macia almofa-

da artisticamente preparada. A coberta é formada de

diversos materiaes seccos, como talos, raminhos, corti-

ças etc. e distingue-se pelo seu grande tamanho. Não
encobre totalmente a tigela, deixando aberta a sua par-

te anterior, na extensão de cerca de 3 centim. Altura total

do ninho sem a base das folhas : 14 centim. ; largura :

10 ditos; diâmetro interior da tigela : 7 ditos; fundo: 4

ditos ; espessura da base : 4 a 5 dito? ; dita da parede da

tigela : 2 ditos; diâmetro interior da camará : 7 ditos. Es-

ta ê bem acolchoada com talas finas, cortiças e perfei-

tamente alizada. Põe 2 a 3 ovos de forma normal, um
pouco cheios no centro. Comprimento: 17 m/m; largu-

ra : 12 1/2 ditos ; sobre campo branco destaca-se uma co-

roa larga de pontos azul-clnzentos, misturados com ou-

tros còr de vinho, que também envolvem a parte pos-

terior e alguns escassos na parte anterior.

Fam. Vireonidae

"Víreo cliîv^î (Yie.ill.)

O Principe AVied ( III p. 795 ) encontrou o ninho
suspenso na forquilha de um galho, collocação idêntica

com o do Oriolus galbula L. Tinha a forma semi-es-

pherica, sendo feito artisticamente de fios de tillandsia

verde e paina branca, entremeiados e fortemente ligados

com talos de gramíneas.
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Era bastante fundo e guarnecido interiormente com
aquelles. Em Daze iibro continha 5 filhotes.

Do género Hylopliilas, Teram. que pertence a essa

sub-famiHa e cujos representantes não são raros na nos-

sa zona, não pude observar a nidificação e nem tão

pouco achei observações alheias.

Fam. Hirundinidae

í*rogiie domeaticsi (TieiU.)

O seu logar favorito é o telhado das igrejas, onde

ajuntam-se aos centos. Em Setembro arribava todos os

annos um casal délies na nossa fazenda onde escolhiam o

cano do telhado ou algu na cavidade na parede para es-

tabelecer o seu ninho. Ulteriormente o faziam na va-

randa sobre um caibro debaixo da telha. Era uma tigela

chata feita de palha e excremento de gado, solidamente

argamassada, mas sem ser brunida. O caibro redondo

obrigou a andorinha a munir a tigela de duas pequenas

pernas que abraçavam o caibro. A gamella, com 10

centímetros de diâmetro interno, estava be iH forrada com
pennas. N'essa singela construcção o casal empregou um
tempo relativamente longo. Absorveram cerca de 8 dias

em escolher o lugar próprio, começaram a trazer o pri-

meiro material em 6 de Outubro. Decorridos 20 dias

parecia o ninho concluído, pelo menos d'ahi em deante

não trabalharam mais, o que d'antes faziam diariamen-

te, porem nunca alem das 10 ou 11 horas da manhã.
Somente a 3 de Novembro achei o primeiro ovo no

ninho; a 7 o segundo, e o terceiro a 11. Na
noite de 16 para 17 a fêmea foi assassinada pelos ra-

tos, e de manhã achei o seu cadaver jazendo no soalho

da varanda. Na autopsia encontrei o quarto ovo per-

feito e prestes a ser posto no dia seguinte e completar

a postura de 4, que é a normal. Os ovos são de còr

branca pura e lustrados, cora a ponta anterior muito

delgada e fina; comprim.° 2õ m/m, largura 16 1/2 ditos
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Xacliycînieta albîvenli'is (Bodcl.)

Wied (Beitr. 3. p. 364.) descreve do seguinte modo
o ninho dessa espécie : «Encontrei o seu ninho n'um
tronco de arvore velha, que as aguas haviam arrancado

e enterrado na areia. Estava collocado entre a casca

e a madeira e consistia em um punhado de palha e her-

vas seccas, misturadas com pennas, entre as quaes dis-

tinguinm-se as encarnadas da arara e as verdes do suru-

cuá. Era muito pouco fundo, e em princípios de Ou-
tubro continha 2 ovos brancos».

Xacliycíiieta leiicoi*i*lioa {Y'i<iU.)

L. Holtz (Journ. f. Oro. 1870. llj descreve os ovos

colhidos por Ch. Sternberg em Buenos Ayres: Forma oval

cónica, còr branca, casca forte, um pouco áspera, pouco
lustrosa. Comprimento 20 m/m, largura 14 ditos.

A.ttícora cyanoleuca [Vieill.)

Tem o mesmo habito como a Pr. domestica, da
qual parece uma reducção, niditícando nos telhados

das casas, nas villas e fazendas.

Seu ninho é idêntico em forma e material com o

da Pr. chalybea, porém sem argamassa. A gamella,

pelo seu interior bem acabado e liso, contrasta com
o seu exterior disforme e mal feito.

Tem 8 centim. de diâmetro, por 4 ditos de fun-

do. Este é bem a tapetado com pennas de pato. A
postura é de 4 ovos brancos lustrosos, de forma bojuda
e de 15 m/m de comprimento sobre 12 1/2 ditos de
largura.

Stelgíílopteryx pufícollis (YieiU.)

Essa é a espécie mais numerosa das nossas ando-
rinhas. Em Fevereiro vinham aos milhares pernoitar
no tabual do brejo. Cava galerias, por vezes bem com-
pridas, em todos os barrancos, tanto de barro como de
areia, ao longo dos caminhos, vahas etc., na altura de
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1 a 2 metros, assim como se aproveita de cavidades já
existentes, como as galerias de Galbula tridactyla,

canos de telhados e outras. As suas proprias galerias

excedem as vezes de 1 metro de extensão ; também já
achei seu ninho em cavidade apenas coberta, com me-
nos de 10 centim. de fundo. No fim da galeria pre-

para um espaço mais largo que guarnece com pennas

e algumas palhas, e ahi põe 4, b, e até O ovos brancos,

de forma normal. Comprimento : 19 m/m; largura 13 1/2

ditos.

Fam. Caerebidae

Certliíola cliloropyga {Cah .)

Já em Junho começa a construir seus ninhos nos

jardins, pastos, arbustos e cercas vivas. Colloca-o quasi

sempre á pouca altura, em logares abertos e expos-

tos, fora da folhagem. Consiste n\mia bola de mate-

rial macio, como palha, folhas de junco, cortiças, ca-

pim etc. que no seu centro encerra a camará. Também
emprega algodão em rama, quando ao seu alcance,

usando-o então com grande prodigalidade para cobrir

todo o exterior do ninho, como em geral a abundân-
cia e a superfluidade são característicos d'esté ninho.

A entrada acha-se no centro da bola e, em alguns ca-

sos, é protegida por pequeno alpendre feito com as pa-

llias que circumdam a abertura As paredes são gros-

sas e compactas, o seu material solidamente reunido.

A camará não tem enchimento, mas o material ahi

acha-se cuidadosamente alisado. O ninho não se acha

preso n'alguma forquilha, mas simplesmente sobreposto

n'um galho extremo. Tem 10 a 12 centim. de diâ-

metro exterior ; o da camará mede 5 á 6 ditos e o da

entrada 3 ditos. O ovo, dos quaes costuma pôr 3, é de

forma alongada com pontas obtusas ; o seu compri-

mento é de 17 mm, a largura de 12 ditos. São de

campo branco esverdeado e inteiramente salpicados de

linhas e pontos pardo-amarellos ; na parte posterior

existe, quasi escondida debaixo do desenho geral, uma
coroa de manchas azul-cinzentas desbotadas ; algumas
doestas extendem-se para a parte anterior.
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Os ninhos do saï amarello ou caga-cebo são de

grande frequência, já porque o pássaro tamJiera o é,

já porque elle nunca o escoude, utilisando-se quasi sem-

pre de arbustos á beira dos caminlios. Tanto mais ex-

trauhavel ê a sua exagerada sensibilidade relativa a

sua construcção. O mais leve toque n'esta o faz aban-

donal-a irrevogavelmente. Por isso o povo pretende

que elle, para cada postura, faz vários ninhcs com o

iim de enganar os curiosos. Seja como for, o facto

de construir mais de um ninho cada vez observei-o

frequentemente, e a sua sensibilidade não deixa de con-

trastar fortemente com o seu habitual comportamento
que é todo de grande familiaridade, assim como com
a escolha do logar sempre exposto para a collocação

do seu ninho. lia certos pássaros conhecidos por con--

struirern ninhos de mero recreio fSpielnester) ; o nosso

saï parece fazer parte d'esta categoria. Também deve

notar-se que mostra uma habilidade e agilidade espan-

tosas na construcção dos seus ninhos ; em menos de '2

a 3 dias o aprompta, e, para ir mais depressa, vi-o

varias vezes utilisar-se simplesmente do material do
seu ninho abandonado na construcção do novo. Bur-
meister affirma que o ninho do caga-cebo é por vezes

aberto por cima
;
provavelmente refere-se aos ninhos

não acabados, pois o ninho com ovos é sempre uma
bola fechada, collocada por cima de um galho extre-

mo, e não dependurado d'esté, como erradamente o

disse E. Goeldi na sua monographia, pag. 267.

Creio que vários autores confundiram o ninho do

Todirostrum poliocephalum AVied, que é uma bolsa

suspensa, com o ninho d" esta Gerthiola. Assim Meillot

conta que em Gayenna, Gerthiola chloropyga faz um ni-

nho artístico que suspende n'um cipó, o que aqui se

dá com Todirostrum e não com Gerthiola. Ainda mais,

no ninho daquelle nota-se por fora os seus excremen-
tos accumulados em uma espécie de estalactite, como
pôde formar-se n'uma vela exposta accesa ao vento, o

que justiíicaria o appehido de caga-cebo para o Todi-

rostrum. Nos ninhos de Gerthiola nunca observei esse

facto, e visto a grande semelhança, embora superficial,
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dos dois pássaros, ô provável (|iie haja ronfusão entre

elles relativamente ao nj)i)ellido.

Fam. Tanagridae

Ifisimpliocoelus l>i'»ti^ilîiiiâ (L.)

Tlù-sangue

A sua parada favorita é nos logares pantanosos e ter-

ras baixas. AUi cnconlra-se o seu ninho mettido nas moitas

de capim ou junco. E' formado com este material e

representa uma tigela aberta. Embora bem e cuidado-

samente trançadas as folhas, o ninho não oííerece so-

lidez basiaiUe para ({ue se possa levantal-o. O interior

é gnarnecido com finos pedúnculos, sem arte. Tem 7

centim. de diâmetro, e somente 3 ditos de fundo. O
material ô empregado com ]u-odigalidade, princi[)a]men-

te no lado exterior e froma um tufo, escondido nos

caiiniros. Põe 2 a 3 ovos de linda còr verde-azul e

bem lustrosos que mostram diversas pequenas manchas

e pingos inteiramente pretos e intermeados com alguns

trasos muito íinos da mesma còr. Forma uormal com
pontas suaves e agudas. Comprimento : 22 m/m ; lar-

gura : 16 tlitos.

Tilnagr« sayaca (L )

Sanh cu •à. San liaço

Gomirium era todas as localidades abertas. Seu ninho

cncontra-se no jardim, nos cafezaes e plantações, ora

baixo, ora em alturas, onde gosta de disfarçal-o na folha-

gem dos galhos extremos. O material principal é com-
posto de pedúnculos da planta Lippia urticoides, que

aqui cobre exclusivamente grandes espaços de terreno.

As suas liores seccas são conservadas pelo pássaro e co-

brem a parte exterior do ninho, que, alem disso, é en-

feitado com musgos, lichens, cortiças e liocos de paina.

Os pedúnculos são bem trançados, juntamente com rai-

zes e liervas diversas. \ paina é cardada em pequenos

flocos e cuidadosamente introduzida no tecido. O ninho
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forma uma lig(ila quo toni 1 1 contimetros de diâmetro,

tanto no alto como na ])ase; a sua altura ô de 8 d."% o

diâmetro da gamella de 7 d.°* e o do fundo de 4 d."'.

A espessura da parede comporta 2 centim. O interior

é guarnecido com poucas raizes finas. Põe 3 ovos de

côr branco-amarellada e cobertos de numerosas man-
chas e pontos còr de couro, com logares mais escuros.

Na parte posterior existe uma fraca coroa de garatujas

pretas. O desenho é muito conchegado e mal deixa vèr

o campo, dando ao ovo um aspecto fortemente mos-
queado. Forma alongada com a ponta anterior obtusa

estirada. Comprimento: 24 1/2 m/m, largura 17 ditos.

Xoeliyplionus eoi*onatus ( Vieill.)

Tchà

E' uma das mais froquentos Tanag'r;is que o povo
chama de Tjá por causa do seu pio habitual, ^'ive nos

jardins, plantações e capoeiras e move-se muito no

ch.ão. Ksconde o seu ninho na espessura do sarçal.

Achei-o em Outubro no toco de uma arvore derru-

bada que mal tinha ÍO centim. de altura, e na vizi-

nhança do córrego. Estava occulto entre os renovos da

cepa. A base muito frouxa do ninho consistia em ta-

los e folhas seccas ; a tigela, com diâmetro de c.^ 7
centim. era feita de algumas raizes e bem alizada.

Põe 'Á ovos muito lindos. Sobre campo còr de carne

clara, de tom quente, estão distribuídas espaçosamente
grandes e largas manchas vermelho-escuras, com con-

tornos ora diluídos, ora bem limitados, ora intensos,

ora mais pallidos e misturados com vigorosa garatuja

e pingos còr de sépia escura. Na parte posterior esses

desenhos concentram-se. () aspecto é muito harmónico,
produzido pela transição dos différentes tons do encar
nado. E' um dos mais lindos ovos que eu conheço. For-
ma alongada, ambas as pontas egualmente ol)tusas. Com-
primento: 23 1/2 m m ; largura : 17 ditos.
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Xrîcliotliraupîs melanops (Yieill)

Embora frequente no inatto virgem, encontrei so-

mente uma vez o seu ninho. Era uma tigela ordiná-

ria, sem arte, feita de raizes sobre uma base frouxa de

raminhos. Era posto a 1 metro da altura n\im peque-

no arbusto dentro de um taquaral. Quando o achei em
Novembro continha 3 filhotes.

I*lioenícotlii*aiipâs rubíca (Vicilí.)

E' muito mais raro do que o precedente. Achei

o seu ninho na boscagem de uma plantação antiga,

escondido nos galhos de um arbusto muito copado,

apenas a 1 metro de altura. Como todos os ninhos de

Tanagridas conhecidos até hoje, tem a forma de tigela

cuja ])ase e parede é feita com ramos seccos fortes,

em parte ainda providos das suas folhas. São ligados

entre si por meio de raizes, e tinas plantas trepadeiras.

O interior é torado com abundância de cal^ellos vege-

taes compridos e finos, e tem o diâmetro de 7 centim.

com 4 ditos de fundo. Altura exterior do ninho : 7 cen-

tim. e diâmetro da base 14 ditos. Põe 3 ovos de campo
])ranco com tom azul-cinzento sobre o qual achão se es-

palhadas numerosas manchas e pingos pardo-amarellos,

que se concentram na parte superior, formando uma
cupola. Por baixo d'esta distingue-se um cordão estreito

de pontos escuros azulados. Comprimento : 24 ""'/„,
;

largura : 18 ditos.

CaSlíste trîtîoloi- (Gm.)

Sete cores

Quasi tão frequente como o Sanhaço, porem mais

retirado nas capoeiras. Sempre encontrei os ninhos nas

bananeiras, postos entre o talo da folha ou tambeiíi en-

tre as fructas verdes do cacho, e egualmente na

secção do tronco cortado á foice. Construcção e mate-

rial são idênticos com as do T. sayaca, somente as

raizes do fundo da tigela são substituídas por cabellos

e hervas finas, e no enfeite exterior falta o musgo, e
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iiotam-se cortiças, folhinhas seccas g um pouco de paina.

A altura da tigela mede 7 centim., o diâmetro exterior:

8 a 9 d.*'*, o interior : 6 d.'^^ e o fundo: 3 1/2 ditos. Põe
3 ovos ; campo côr de carne clara, salpicada totalmen-

te de pontos mais escuros. Sobre estes vè-se uma dú-

zia de manchas largas de cõr pardo-amarella, realçadas

de fina g-aratuja preta. Toda a coloração é viva e

de tom quente. Forma oval com pontas quasi eguaes.

Gomprim : 20 '"
„i ; largura : 15 ditos.

Calliste brasiliensis (L.)

O Principe Wied (Beitr. 3p.477) descreve o seu ni-

nho. Encontrei, diz elle, o ninho desse lindo pássaro em
Novembro n'um arbusto copado, posto n'uma forqui-

lha de 4 galhos. Era em forma de tigela, e feito ar-

tisticamente de paina branca, misturada com poucas

raizes, musgo e cortiça. O interior achava-se guarne-

cido d'esta ultima. Continha 2 ovos de forma alongada

e campo branco, cora marmoreado roxo e pequena ga-

ratuja preta.

Arresiioii semítoi*c|uatus (Sw.)

Seu ninho acha-se sobre a terra n'uma moita de

capim ou de folhas seccas, e consiste em uma espaçosa

tigela coberta cujo tamanho surprehende em relação ao

do pássaro. E' uma volumosa aggiomeração de ma-
terial secco, como folhas, talos, juncos, frouxamente
reunidos, mas fincados cuidadosamente uns nos outros.

A cavidade do centro ò feita exclusivamente de radicu-

las trançadas e bem alisadas.

O todo descança sobre uma base, construída pelo

pássaro, feita de folhas seccas, que tem 30 a 40 cen-
tim. de diâmetro e 70 ditos de espessura. A altura do
próprio ninno ê de 19 a 20 centim. e a largura de 13
a 1õ ditos. Altura da caverna: 8 centim. ; largura: 7
d.°*

; Diâmetro da abertura : 6 d.°^ ; espessura da parede
também 6. Em 4 de Novembro achei-o occupado com a
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construcção quasi terminada. Ainda que não tivesse

tocado no ninho, o pássaro abandonou-o. Em 11 de
Novembro achei segundo com o pássaro incubando 2 ovos.

São de forma alongada com pontas suaves. Campo
branco lustrdos ;

na ponta posterior uma frouxa coroa

de manchas e pontas pardo- vermelhas e escuras e bem
marcadas, das quaes algumas poucas se extendem para

a ponta anterior. Um dos ovos mostrava na coroa

uma fina garatuja de traços pardos. Comprimento :

23 1/2 m/m ; largura: 17 ditos.

Saltator similis (Lafr. et d'Orh.)

Jrinca-ferro

Frequente na capoeira. Achei alli o seu ninho no
chão sobre um grosso galho cabido e posto sobre uma
das suas forquilhas. A parte essencial da espaçosa

tigela são folhas sèccas, muito grandes e largas, bem
juntadas e seguras por alguns talos. O interior é guar-

necido de raizes, elos, e hervas miúdas ; o caracter da
construcção é frouxo e de pouca arte. Altura do ninho :

8 centim. ; diâmetro da gamella : 8 d.°^ ; fundo : 4 1/2

d.°^ ; espessura da parede : entre 1 e 3 ditos. Os seus 2
ovos são realmente lindos, de campo azul-verde, tom
muito agradável, casca lisa e lustrosa. Na parte pos-

terior existe uma estreita coroa de curiosos rabiscos

finos e pretos, muito intrincados, sobresahindo alguns

pontos mais vigorosos. Forma alongada com a parte

anterior muito obtusa. Comprimento : 28 mm ; largu-

ra : 20 ditos. Wied ( Beitr. 3.525.) achou o ninho collo-

cado n'um tronco de arvore velha, feito de musgo e

contendo em Dezembro 2 filhotes.

Saltaloi* caerulescens (Vieill.)

Habita o Sul do Brazil. Burmeister (S. U. 1 10 p. 201)

conta que se acha o seu ninho nos arbustos e arvores

pequenas, em forma de tigela feita de ramos e folhas

seccas e que põe 2 ovos verdes com linhas e pontos
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jpl. 28 íig. 4)

I*i»ocnías tersa (L.)

Nidiíica nas cavidades de arvores vellias, mas de

ipreferencia nos buracos de barranco de barro e nas ga-

lerias do Galbula e Gerjle, onde põe 3 a 4 ovos bran-

'cos sem lustro, sobre uma ligeira camada de talos e

raizes. A fórina do ovo é alongada com a ponta an-

•terior fina e estirada. Comprimento 25 mm; largura:

17 ditos. A còr dos ovos e sobretudo o seu modo de

nidificar não estão de accôrdo com o logar que este

^passaro occupa actualmente no systema da classificação,

porque as Tanagrinae e Euphoninae constroem todos

os seus ninhos abertos em forma de tigela, postos nos

arbustos e põem ovos de variada e linda coloração.

(Ao publicar esta observação no Journal fiir Ornithologie

"do anno 1867, o seu editor. Professor l)r. I. Cabanis

Julgou dever acompanhal-a da seguinte annotação :

« Uma valiosíssima observação, que faz lembrar as an-

dorinhas, Hirundo viridis Temm., Procnias 111..)) Devo
•consignar aqui o facto de ter 27 annos depois E. Goeldi,

'«m suas monographias, reproduzido htteralmente essa an-

notação, assim como a minha observação relativa, sem
"designar a fonte.

CJliloroplionia vîrîdîs (YieiU.j

Essa espécie e os gaturamos Euphone violácea

í(L.) e E. pectoralis Lath, são muito frequentes no
•Estado do Rio, principalmente a primeira espécie ; mas
apezar disso nunca consegui encontrar os seus ninhos.

Burmeister (S. U. 3.193) faUando do género, disse que
•nidificam nos bosques espessos e que põem ovos muito
-alongados de forma, e de còr vermelho-pallida com pon.

tos pardo-vermelhos na parte superior. Thienemann,
:.Tia sua obra: Fortpf. d. ges. Voegel, tab. 32. f. 17-20
Tepresenta esses ovos.
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Fam. Fringillidae

Sycalis flaveola (L.)

Canário da Terra

O canário faz seu ninho oní cavidades de arvores,

em paus cos de cercados do pasto onde gosta de fazer

companhia aos vira-bostas, e também em ninhos fecha-

dos de outros pássaros quando os encoutra abandona-

dos. Assim o achei de posse do ninho de Arundini-

cola leucocejíhala e sobretudo da Synallaxis cinnamomea
Gm., cuja confortável morada lhe parece agradar deveras.

Quando se resolve a construir casa propria elle don tenta-

se com uma ruim camada de palhas e pennas que deita

no fundo do buraco escolhido. Faz uma postura de 4
ovos de còr pardo-clara, pintados com numerosas man-
chas e pontos còr de sépia, ás vezes bastante grande e

cobrindo todo o campo irregularmente de modo a mal
deixar vêr a còr do fundo. Esses desenhos agglome-

xam-se na parte superior. Forma normal. Comprimen-
to: 20 "»/,„; largura: 15'/,^ ditos. L. Iloltz, J.^ f. Orn.

1870, 14, descreve o campo dos ovos que recebeu de

Buenos Aires (1) como sendo azulado ; aqui sempre o

achei pardo-claro.

©yealis arveiisís [Kiítl.)

(S. luteoventris, jNIeyen.) D'essa espécie, com-
mum no Rio da Prata, G. Sternberg e L. Holtz dão as

seguintes noticias ; (J.' f. Orn. 1869, 271 e ISTO 13.) :

J^idifica nos cardaes e suspende o ninho entre os car-

dos ou colloca-o nas moitas de capim. E' feito de

talos de capim e raizes em forma de tigela, guarnecida

interiormente com clinas e radiculas. E' funda e cui-

dadosamente alizada, de parede espessa, porém frouxa-

mente trançada. Em Novembro continham os ninhos 3 a

5 ovos alongados de casca lustrada e de campo branco

(1) Â observayâo refere-sc a S. pelzeini Scl. (Iherin^



com fraco tom azul-esvercleado, coberto totalmente de

manchas variadas no tamanho e còr, umas pardo-ver-

iiielhas e outras azul-cmzentas dihiidas, formando coroa na

parte superior. Comprimento : 1*) ""/m; largura : 15 ditos.

Embemaj^ra platensís {(Jm.)

Burmeisters S. u. 3.224. Vive no Rio Grande do Sul

e La Plata, nos rios e lagos e ahi faz o ninho nos bosques

espessos em forma de tigela. E' grande, feito de ta-

los de gramíneas e contem 5 a 6 (?) ovos de campo
branco com manchas de varias formas pardo-roxas re-

partidas egualmente sobre a superficie total. Sclater

and Hudson dizem que o ninho é construído bem
escondido no chão em baixo do capim.

iiKoîioti'îfîiîa eapeiisîs [Ji/ill.)

Tico-íico

Figura obrigada de todos os jardins, canipos,

pomares etc. é o tico-tico, que assirn quasi se torna

domestico. O seu ninho acha-se naturalmente nos

mesmos iogares, jardins, pastos, caminhos, plantações

etc
;
posto nos pequenos arbustos, roseiras, laranjeiras,

nas moitas de capim, no chão, debaixo dos repolhos na

horta, nas saliências dos barrancos etc., emfim em
toda parte mais ou menos coberta, nunca passando de

alturas medias. Em relação ao tamanho e a qualidade

do material existem grandes diverí^encias nos ninhos.

Assim dos dois exemplares que tenho á vista, o ta-

manho de um é justamente o dobro do outro. Uni
repousa sobre um largo embasamento de folhas seccas

e outros vegetaes, o que falta inteiramente no outro. A
tigela e a sua parede são construídas cuidadosamente
com raizes e talos, principalmente a orla e a cavidade

que contem uma macia almofada tecida com hervinhas

e cabellos. As medidas são as seguintes : Diâmetro
exterior : 9 centim. no primeiro e 12 d.°« no segundo

;

do interior: 6 em ambos; altura: 6 e 8 d.''; fundo 5
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d."-^ em ambos. A parte exterior do primeiro mostra

um curioso enfeite. Achava-se posto ii'uma laranjeira

da qual algumas folhas haviam cabido na areia, que

destruiu o seu bmbo deixando intacto a nervura, es-

branquiçada pelo tempo. Estes esqueletos, com aspecto

de íinissimas rendas, o tico-tico os empregou em grande

quantidade para adornar todo o lado exterior do seu

ninho que desapparecia completamente debaixo deste

delicado e original ornato. Os ninhos postos na terra

ou nos barrancos levam de preferencia enfeites de mus-

go verde, e em todo caso o tico-tico deve ser incluído

no numero dos artistas em construcção de ninhos. As
mesmas importantes variações que se notam nos ninhos

repetem-se nas posturas dos ovos, quanto a sua forma

e côr, destacando-se em dois typos tão constantes, que

me levaram a principio a suspeitar duas espécies di-

stinctas, suspeita que mais tarde verifiquei ser improce-

dente.

O primeiro tjpo tem 21 m/m de comprimento e 15

d."« de largura, o segundo tem 19 1/2 e 15 d.°'. A
forma do primeiro é oval, alongada, com as pontas an-

teriores estiradas ; a do segundo é oval, curta, com pon-

tas obtusas quasi eguaes ás posteriores. O campo do

primeiro é de pronunciada còr verde-amarella clara, e

do segundo de lindo verde-agua, sem o tom amarello.

No primeiro notam-se pingos e pontos de côr pardo-ver-

melha que abrangem a superficie total do ovo, em par-

te diíFundidos, e que cobrem a ponta posterior em forma

de cupola e não de coroa. No segundo este desenho

tem a côr de vinho, escura, concentra-se n'uma coroa

fortemente demarcada na parte posterior, deixando po-

rém ambas as pontas sem manchas, salvo alguns pin-

gos raros e fracos. Essas diiferenças, que se observam

logo á primeira vista, são constantes nas diversas pos-

turas, e nunca achei estas com os dois typos mistura-

dos. L. Iloltz J.' f Ornith. 1870 p. 12. tam])em encontroa,

nos ovos recebidos de Buenos Aires, os dois typos

acima descriptos, mas não vai até attribuil-os a duas

espécies. , Burm. J.' f. Orn. 1853 p. 162 egualmente

salienta grandes diiferenças no tamanho e desenho dos



— 29 —

ovos cie diversas posturas. O facto é pois notável, mas
em geral os autores não o avaliam como anormal, por

ser observado em muitas outras espécies em maior ou

menor grau.

N'esses dias tive ensejo de verificar a exactidão

d'esta opinião. Um casal de tico-ticos fez o seu ninho

n'um arbusto do nosso jardim. Poz 3 ovos em dias

consecutivos: IS, IV) e 20 de Agosto. Quanto a core
desenho, são bem concordantes, apresentando os do meu
segundo typo. Na forma e dimensões surgem as va-

riações. O l.'^ posto em 1<S ê o mais pequeno, tem a

forma curta e mede 18 m/m sobre iõ ditos. 2.*^ é o

maior: 21 m/m, 15 ditos e o 3." 19 m/m, i5ditos. A forma
destes dois é normal alongada e contrasta com a do

primeiro. Gomo se vè a diíferença no comprimento
d'estes 3 ovos de una mesma postura è bastante sen-

sível e corrobora a opinião citada.

A postura do tico-tico aqui é de 3 ovos, e faz

pelo menos 3 daquellas ; outros auctores faliam em 4

ovos e até 5, o que para mim deve ser originado pelo

que vou expor. Os seus ninhos são dos mais victi-

mados pelo vira-bosta (Molothrus). E' muito raro

achar-se, nas localidades onde este habita, um ninho de

tico-tico que não contenha um ou mais ovo d'esté in-

trujão. Esta preferencia deve ter a sua razão, além
da grande frequência e favorável exposição dos ninhos,

na illimitada e nunca assaz provada dedicação do tico-

tico para a sua prole. A consequência d'esta é em
geral a anniquilação parcial ou total da mesma em be-

neficio do usurpador. A desgraça já começa com os

ovos, que o vira-bosta não hesita em destruir para dar

espaço ao seu. Si consegue tirar ambos, o filhote

vira-bosta prejudica enormemente os seus companheiros,

filhos legítimos, pela sua monumental voracidade e su-

premacia do tamanho e forças, abusando d'estas ao

ponto de expulsai- os do berço. Presenciei a morte dos

pequenos tico-ticos dentro do ninho por inanição e falta

de alimentação, consequência do feroz egoísmo do seu

funesto camarada hospede. Muitos d'elles devem suc-

cumbir mais tarde por anemia e miséria, pelo menos
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encontra-se o joven vira-bosta perseguindo com imper-

tinente insistência e por muito tempo, ás vezes mezes,

os seus pacatos tutores sem que appareçam os filhos

legítimos. Já o vi accossar a sua madrasta quando

esta já estava incubando uma segunda postura, e a sua

caradurice vai até mendigar a qualquer pequeno pás-

saro que lhe atravessa o caminho.

ilLSiioiocli^oiiias iiianinibe (Licht.)

Não encontrei essa espécie em Gantagallo. Bur-

meister, J.' í. Orn. 1853. 1(33 e S. U. 3.228 dá uma
descripção do ninho que achou em Nova Friburgo.

Estava posto num arbusto perto do Rio e consis-

tia em uma tigela cuidadosamente feita de finos talos

seccos entremeiados com paina de Asclepiadeas, preso

pela sua parede num galho fino que, com algumas das

suas folhas, fazia parte integrante do ninho; a orla

era bem trançada e alizada. Continha 2 ovos de campo
branco rosado, com uma coroa de manchas bem mar-

cadas de còr bruno-vermelha de différente força.

'Volatînîa jacarînî (L.)

Serra-serra ou, serrador

Todos conhecem esse frequentíssimo pássaro, cujo

macho, posto num galho s^cco, executa com invejável

perseverança aquella curiosa gymnastica, dando um
salto de 1 metro de altura para recahir logo no mesmo
logar, e acompanhando-o infalhvelmente com um curto

pio.

O seu pequeno ninho é posto nas cercas de espi-

nheiras e arbustos onde o esconde á pouca altura do

solo.

Forma uma tigchnha chata, feita frouxamente de

pedúnculos no interior e de finas raizes e elos exte-

riormente. Tem 7 centímetros de diâmetro e apenas 3

1/2 ditos de fundo. Os 2 ovos são redondos, com IG

m/m de comprimento sobre 12 1/2 de largura. São

brancos, fortemente esverdeados, salpicados de man-
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clias còr dfi vinho e bruno-verinelhas, que na extremi-

dade posterior se reúnem em cupola.

í^aroaría cocuïîata (Lath.)

Cardeal

Habita o Sul. Disse d"Orbigny cfue faz o ninho nos

bosques á pouca altura, sendo uma tigela espaçosa de

talos seccos, e que põe ^^ a 4 ovos alongados, de cam-

po branco com salpicos cerrados de còr pardo-verde,

mais escuros na parte grossa. Medem 27 por 20 m/m.

IParoaría capitata (Lafr . et d'Orh)

Cardeal

Nidifica nos bosques á altura media e põe 3 a
4 ovos brancos cora pingos pardo-cinzentos. (D'Orbi-

gny Voj. Ois. 278, 167.)

doi'j'pSiospïiîsîgos ctîcaslîatms (Mull.)

Cardeal

Habita o sul e nidifica na capoeira á certa altura,

pondo 3 a 4 ovos brancos com salpicos pardo-cinzentos,

cerrados na parte posterior e diminuindo na direcção

da ponta anterior.

Speî*inaopîîna eaenilescesis (Bonn, et VieiU.)

Colleira

Muito commum na nossa zona, onde vive nos
jardins, capinzaes, etc. e gosta de fazer o seu ninho nas
roseiras e outros pequenos arbustos.

E' urna tigelinha relativamente funda, trabalhada
com certa arte, embora de parede transparente. Em-
prega exclusivamente finas radiculas como material.

Tem 5 centira. de dia:netro e outrotanto de altura,

com 4 ditos de fundos. Os 2 ovos de campo branco
esverdeado são inteiramente cobertos com manchas
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alongadas e pontos de côr pardo-amarella, distribuidas»

irreg-ularmente, entre as quaes notam-se algumas poucas-

azul-cinzentas, e na parte superior pequena garatujai

preta. Comprimento 17 m/m., largura 12 1/2 ditos.

FAM. IGTERIDAE

Ostinopíâ ílecucriaiios (Pali.)

Guaxe

Ninguém que andou pelo interior aesconhece os.

ninlios do guaxe, suspensos das arvores gigantes do.

matto, no meio das barbas de velho, de que são feitos,,

em forma de bolsa comprida, cuja extensão ás ve-

zes é maior de 1 metro, balançando no vento. Só na

occasião de derrubadas é que se pode obter semelhan-

te ninho, e casualmente faltou-me essa occasião e cora

ella o ensejo de observação e descripção minucio-

sai Por isso seguirei a que deu o Principe Wied, co-

mo sendo a mais fiel (Beitr. Ill p. 120).

O Japii (O. cristatus) disse o Principe, faz o ni-

nho em forma de bolsa estreita, comprida, arredondada,

na base que tem 10 a 15 centim. de largura, sohda-

mente atada a um galho da grossura de um dedo, e-

tendo uma entrada lateral em forma de fenda. O ma-

terial consiste exclusivamente em barba de velho (Til-

landsia usnoides) tecida mui artisticamente e tão solido

que só com muita difficuldade se rasga. No fundo da

bolsa o pássaro faz uma forte almofada com musgo,

folhas seccas e cortiças, onde põe os seus 2 ovos de

forma alongada. Sobre campo alvacento mostram uma.

marmorização de côr vermelho-violeta, desbotada e al-

guma garatuja mais escura. Em Novembro achei ni-

nhos vasios, outros com ovos, e outros com filhotes..

Presumo" que faz atè 3 posturas annuaes.
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Gucijce. Jdpira

Segundo Wied (111 p. 1230) faz um ninho de

todo idêntico ao do precedente, somente um pouco me-
nor, chegando o seu comprimento até 70 centim. O
Principe encontrou-os em Novembro e Dezembro com
2 ovos. Sua côr era liranco-azulada, salpicada de

pingos violêtes. O tecido do ninho é um pouco trans-

parente de modo que se percebe o pássaro incubando,

sobretudo o seu dorso encarnado.

Cassícus pei'sîciis (L.)

JajDui .

Wied Beitr. 3,b p.l234.

O seu ninho é ainda idêntico ao dos precedentes,

porem mais curto (30 centim.) O Principe Wied
fill p. 1234) não obteve os ovos. Burmeister (111 p.

274) os descreve como sendo ])astante esphericos, de

campo branco-azulado e salpicado com pontinhos pardos.

Icterus jamacaí (Gm.)

Soffrê

E' ainda ao Principe AVied a quem devemos a de-

scripção deste ninho, eíubora não bem authentica. No
Beitr. III p. 1199 diz o Principe: Um dos meus ca-

çadores trouxe-me o ninho, que porem não corre-

spondia ao que se conhecia delle até lá. Achava-se
posto nos galhos horizontaes de uma arvore, a c.** 9
pés de altura ; e não estava suspenso. Era uma bola

de ramos seccos, fechada por cima, com uma entrada

lateral. Em Fevereiro estava vasio.

Icterus xaotlioruus (Gm.)

Habita a Amazonia. Burmeister 111 p. 269 refere
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que faz o ninho, semelhante ao dos gaúches, em for-

ma de holsa comprida suspensa hvremente. Os ovos

são de campo hranco-azulado com muitos salpicos par-

do-vermelhos e manchas maiores na ponta posterior.

Icterus eayaHiieiisîs (L.)

Encontro. Pega

Rurmeister. (111 p 271.) denominando essa espécie

X. chrysopterus, disse que faz uma ])olsa frouxa

de talos seccos, que suspende e põe ovos de campo
])ranco-azulado salpicados de vennelho-pardo.

i^plioíjws eliog>í (Vleill.)

Vira-bosia

Azara refere que esse pássaro nidiíica em galerias

nos harrancos e põe 4 a 5 ovos inteiramente hrancos.

Burmeister viu-o sahir dos huracos de um ])arranco;

outros pretendem que põe em arvores ocas.

ï*seocloîeîstes gaiíi^aiiiifo {Vifill.)

D'Ôrbigny representa na sua obra (A^oy. Am. Mer.

Ois. pi. 48. f. 4) o ovo hranco-azulado salpicado de

vermelho. Forma fortemente espherica.

ï^setstloleîstes víi-e.scens (Vicill.)

Do ninho dessa espécie que habita o Rio Grande
do Sul e La Plata, Ghr. Sternberg J.^ f. Orn. 1869,

273, disse o seguinte : Escolhe os cardaes espessos e

suspende ahi o seu ninho entre os talos de 3 a 4 car-

dos approximados, inserindo-os solidamente na parede

do ninho. O ninho é uma tigela funda artisticamente

feita com raizes, talos de gramíneas, acolchoada com
radie ulas e clinas. A parede é espessa, solida e cui-

dadosamente trançada e alizada. Em Dezembro con-

tinha 3 ovos, além de um quarto introduzido pelo



Molothras. L. Holtz no II. f. Orn. 1S70, 15, cUi

a seguinte descripção cUesses ovos : Forma alongada e

casca lustrosa. Comprimento : 2b m/m. ; largura : I 9

d."". Campo branco ;
desenho : manchas compridas còr

de vinho, outras cinzentas desbotadas, cobrindo unifor-

memente toda a superficie.

Alolotlii'iis boiiarîensîs (Gm.)

Vira-bosta

Xão faz ninho, mas põe seus ovos em ninlios

alheios. Nesses achei duas variedades ou typos con-

stantes dos seus ovos, o que a principio me induziu a

suppòr duas espécies différentes de vira-bostas, hypo-
thèse que abandonei posteriormente. Na realidade o

nosso virabosta, como o cuco da Europa, possue posi-

tivamente a faculdade de adaptar o colorido dos seus

ovos ao dos ovos do pássaro que escolha para tutor,

facto hoje admittido pelos ornithologistas.

No primeiro typo a forma do ovo ò fortemente

oval, pouco alongada com ponta olítusa ; comprimento :

24 m/m ; largura : 19 d.°^ No segundo, a forma é es-

pessa, curta, redonda, quasi espherica e ambas as pon-

tas egualnnente obtusas, medindo 21 l;2m/m de com-
primento sobre 18 d.°' de largura. A coloração do
primeiro é de tom geral vermelho, a do segundo :

verde. No primeiro o campo é de còr branca coro.

tom vermelho e o desenho consiste em manchas e

pintas de còr violète diluida, com outras de còr pardo-
vermelha, clara, de contornos fixos. Ambas pequena;?,

numerosas, denteadas e repartidas com grandes interval-

les sobre o total da superficie com uma ligeira con-

centração na parte posterior. No segando o campo è

de còr branco esverdeada e os desenhos de còr pardo-
amarella com poucas manchas azul-cinzentas. Todas
as manchas são menores do que as do primeiro typo
e distribuídas sem intervallos maiores. A casca do
primeiro typo é áspera, sem lustre, a do segundo é

lisa e lustrosa.

A frequência dos dois typos é quasi egual.
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O ijpo vermelho acha-se exclusivamente nos ninhos

do tico-tico, q'le raras vezes escapa a essa violação ; o typo

verde encontra-se em outros ninhos, como Trichas ve-

lata, Tanagra, Spermophila caerulescens etc. Muitas

vezes acha-se mais de um ovo de vira-bosta n'esses ni-

nhos
; o máximo que encontrei foi de 3 em ninhos de

tico-tico. N\im desses os vira-bostas haviam, respeitado

os 3 ovos do proprietário, de modo que este teria de

incubar 6 ovos e criar O íilhotes si eu não lhe tivesse

alliviado a carga ; no outro, 2 dos 3 ovos do tico-tico

estavam atirados fora do ninho e jaziam perto quebrados.

Em outro caso encontrei o tico-tico incubando, e

mais tarde criando, 2 dos seus e 2 do vira-bosta. Pa-

rece-me que o vira-bosta ora respeita os ovos, ora os

destróe ; alguíiias vezes achei-os apparentamente respei-

tados, mas depois verifiquei que tinham um pequeno

furo e o seu conteúdo derramado no ninho. Duvido
que elle ponha em ninhos vazios. Gh. Sternberg remetteu

ao dr. L. Holtz 58 ovos deste Molothrus collec-

cionados em Buenos Aires, e este publicou no IL f.

Orn. 1870, 15, um estudo valioso sobre os mesmos,
comparando-os com a minha descripção. Opina o Sr.

Holtz (o que de bom grado acceito) que os meus dois

tjpos pertenciam a uma só espécie, M, bonariensis.

Em 22 ovos coloridos achou os predicados des-

criptos por mim para ambos os typos quanto a forma
e côr ; 26 dos ovos remettidos, eram porém, inteiramen-

te brancos, sem colorido nem desenho ! Em presença

d'esté facto o auctor absteve-se de pronunciar ulterior

juizo, convindo os respectivos naturalistas procederem

a experiências de incubação com estes ovos brancos.

Este appelo dirige-se ao Sr. Sternberg, pois que eu

nunca achei ovos brancos de virabosta e não tenho es-

perança de achal-os.

IHolotlirus badins {TieiJl.)

Gomo a espécie precedente, põe em ninhos alheios.

Existe em Minas Geraes e vai até o Rio da Prata. L.

Holtz, 11. f. Ornith. 1870, 19, dá a seguinte descripção
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do ovo : «Forma oval curta. Campo amarellado, manchas
pardo-amarellas e outras cinzentas diluídas, cobrindo

cerradas a superfície total do ovo, mais densas na parte

posterior. Comprimento : 24 mm ; largura : IcS d."'».

Oassídix oi'yzîvora [Gm.)

Melro. Recenxão

Nada se conhecia do seu modo de reproducção

até que E. Goeldi publicou nas suas monographias a

interessante observação que segue :

«Em Dezembro foi-me trazido um ninho de guaxe
(O. cristatus) com Z filhotes, dos quaes um legitimo

guaxe e outro quasi do mesmo tamanho com falta de

pennas araarellas na cauda. Criei-os e no fim desen-

volveu-se o perfeito melro. Do que íicou demonstrado

que essa espécie de Cassidix procede como os seus parentes

os vira-bostas, confiando os seus ovos aos cuidados de

outros pássaros.

Fam. Corvidae

Cyanocorax clirysops {Vieill.)

Gralha

Burmeister III p. 3284 dá a seguinte e lacónica

observação sobre o seu ninho: «Nidifica sem arte em
arvores altas e põe 2 ovos branco-azulados com man-
chas pardas ». Melhores informações encontra in-se nas

Monographias Brazileiras de E. (loeldi, que diz : «O ni-

nho é disposto em arvores compridas e espinhentas, sin-

gelamente composto de fortes varas, tão ralo que as

vezes os ovos cahem atravez. A postura consta de 6
a 7 ovos grandes, de bello campo azul-celeste, ornado
de desenhos brancos, còr de cal», C. pileatus vive no
Sul e não o encontrei no Estado do Rio.
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1 OHOO : PASSEREZ. B. ILA^ÎÂTORES

Divisão I. Oligomyodae

Fam. Tyrannidae

Xsàeaiíoptei^a iieiigeta (L.)

Burmeister (II p. 516) refere que esse pássaro, um
dos mais communs nos campos geraes de Minas, faz o

seu ninho perto das habitações sobre as palmeiras ma-
cahubas entre os talos das suas folhas e põe 4—5 ovos

brancos, esphericos, segundo DTJrbigny.

F'iiivîcola £ilS>ive>îter (Spir)

Burmeister descreve (II p. 520) o seu ninho que é

posto nos ar])ustos baixos, feito quasi exclusivamente

de algodão e contem 2—3 ovos esbranquiçados cora

manchas pardas na parte posterior. (D'Orbignj).

Sîsopyg'îi"* îetei*02>l4i*ys (Vicill.)

Faz o seu ninho nas margens dos córregos onde

vive
;
põe i ovos esbranquiçados com manchas e pingos

pardo-escuros que se concentram na ponta posterior.

(D'OrJjigny)

i%i*aiis<Î!Hiîi*<&Isa. leiíeocepliala (L.)

Burmeister S. U. 2.512; Jl. f. Orn. 1853. 166.

AVied ( líl p. 822) descreve o ninho do seguinte

modo : «Estava collocado na forquilha de um pequeno
arbusto no brejo e consistia ein uma bóia fechada, com
pequena entrada, feita de paina, pennas e talos, mistu-

rados com poucos tios de Tillandsia
; o interior alcochoa-

do e forrado com lã e pennas. Em Dezembro, continha

2 ovos inteiramente brancos.»

Burmeister refere que esse pássaro põe 4 a 5 ovos

brancos -e curtos com casca gredosa (lí p. 518 e I.' f.

Orn. 1853 p. 166).
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Casualmente escapou-me a clescripção d'esse ninho

nas minhas publicações. Tive, porem, muitos exempla-

res em mão, sendo o pássaro muito frequente e sendo

raro o brejo que ião seja habitado por um casal d'elle.

Posso confirmar o que W ied disse, quanto á po-

sição, forma e material do ninho ; o numero de ovos

porém excede geralmente a 2. Burmeister falia em 4 a 5;

eu nunca achei mais do que 3. Nos meus apontamen-
tos encontro os seguintes dados : 1863, 24 de Out.'' em
construcção. 3 de Dez." idem; 16 d. ° incubando 3 ovos.

1864, 10 de Out. incubando; 28 de Nov. construindo;

1865, 6 de Fev." construindo ; 2 de Out.° construindo
;

1866, 25 de Jan. construindo ; 1867, 4 de Jan. construin-

do nos juncos. 13 de Março, 3 filhotes em companhia
dos pães que os alimentam; os 3 ainda tèm a pluma-
gem da fêmea adulta : cinzenta com a cabeça branca.

Dos 3 filhos criados em Out.° pelo mesmo casal e que

ainda andavam na vizinhança, juntos, o macho mostrava

já em Março grandes manchas pretas no colorido cin-

zento primitivo. Ovos brancos alongados ; comprimento :

15m'm, largura: 12 ditos.

dopiarais colosiiis (Vieill.)

Nidifica em arvores ocas, ntilisando-se geralmente
de ninhos abandonados dos picapáus pequenos (P. mi-

nutus). Em vista das suas pennas caudaes extrava-

gantes, essa escolha não deixa de admirar. Elle limita-se

a guarnecer o fundo da cavidade com algumas folhas

e raminhos, e põe 3 ovos brancos, sem lustre e de

forma encorpada com pontas obtusas. Comprimento :

18 a 19 m/m; largura: 15 ditos.

jMaelfietomís irixosíi (YteiU.)

Habita os campos do interior e limpa o gado dos

carrapatos, como os Anus. D'Orbigny viu-o incubando
4 a 5 ovos que tinlia posto n'um ninho abandonado
do João de barro (Furn. rifus) ; os ovos eram de còr

rosa pallida, cobertos intensamente com manchas ver-

melho-ferrugineas, parte compridas e parte redondas e

concentradas na ponta posterior.
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Xoflírostrum polîocephalum (Wied)

Seu ninho é uma bolsa curta e redonda que elle

suspende de preferencia n'uni limoeiro na visinhança

de um córrego, ai ou 2 metros de altura. A esphera

tem 9 a 10 centim. de diâmetro exterior; a entrada

praticada no centro, tem 3 centim. sendc protegida por

um tecto saliente. A camará redonda tem 6 centim.

de diâmetro, e a parede, em partes, vai até a espessura

de 2 ditos. O material principal é paina misturada com
talos e palhas. O alpendre é feito exclusivamente com
palhas ; a camará é guarnecida de lã vegetal. O lado

é molle, porém espesso e de grande solidez. Exterior-

mente è adornado de varias pequenas folhas e pedaci-

nhos de cascas, e por ])aixo pende uma cauda d'esté

material de 7 a 8 centim. de comprimento. Põe 3
ovos de linda côr encarnada com tom araarello ; na

parte superior existe uma coroa estreita de manchas
escuras e garatujas. Forma oval, longa, com pontas sua-

ves. Comprimento: 16 mm; largura: 12 ditos. O Pr.

Wied, Beitr. 3, p. 964, dá uma descripção exacta doesse

ninho. Os habitantes contaram-lhe que esse pássaro

procura sempre collocar o seu ninho na visinhança de

um outro de marimbondos, facto que não observei.

Euscanttimus nîcSîpendulus (Wied)

O Principe AVied (111 p. 950) descreve o seu

ninho como segue : «Esse ninho artístico estava sus-

penso n'um galho delgado e feito exclusivamente da
paina branca prateada cíe uma gramínea em forma de

bolsa alongada com a parte inferior espherica e fechada,

e uma pequena entrada lateral protegida por ulu al-

pendre. Todo o material se achava soHdamente feltrado

e misturado com folhasinhas e flores e parece ter sido

trabalhado em estado hu.nido. sendo duro e solido.»

Orcliílus aurSculai"Í8 (Vieill.)

Faz egualmente um ninho suspenso em forma de

bolsa, G que parece ser característico do género, e

mesmo das Platjrhynchinae em geral. Este está pen-
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durado a pouco mais de 1 metro n'um arbusto. Tem
16 centirn. de comprimento, e na Lase () a 7 d.' *- de

largura. A entrada redonda acba-se a 6 centim. acima

da espliera e tem 3 d."^ de diâmetro. E' egualmente

protegido por um alpendre construido com tinos ta-

los e raizes encruzadas e tem 4 centim. de saliência.

A parede do ninho é formada com ramagem, talos,

folhas seccas e lã, solidamente tecida, e exteriormente

enfeitada com cascinhas, levando um appendice do mesmo
material de 10 centim. de comprimento. E' mais cui-

dadosamente feito do que o do T. pohocephalum. Inte-

riormente existe um forro de paina. A camará tem

3 1/2 centim. de fundo abaixo da entrada e6 d.'^^ acima

da mesma. Põe 3 ovinhos ovaes com pontas tinas de

linda côr branca semeado de alguns riscos vermelhos

claros. Comprimento 14— 15 m/m; largura: 10— 11

ditos.

Hapsiloeei^euís melorypliiis (Wied)

Achei em Outubro o seu pequeno ninho suspenso em
um arbusto de uma roçada, a 1 metro de altura e fora

da sua folhagem. O ninho consiste em poucos talos

seccos, porem elásticos, que se achavam frouxa, mas
artisticamente torneados e tecidos formando uma leve

meia espiíera. Este tecido tem niaiores malhas do que

o tamanho dos ovos. Estes são protegidos por um li-

geiro colchão de íinas radiculas enroladas. A altura

exterior da tigelinha mede 4 centim., o seu diâmetro

superior: 5 1/2 d.'-^ e o fundo 2 \/t a 3 ditos. Os 2 ovos

mostram, sobre campo branco, ligeiramente amarellado,

uma coroa pequena de pintas pardas, mal visiveis. A
sua forma é reforçada com ponta fina anterior ; o seu

comprimento 15 m/m ; largura: 12 ditos.

Sei^plioptiaga ní^means (Vicill.)

Esse pássaro esperto e vivo é encontrado sempre
na vizinhança da agua corrente e ahi nidifica, suspen-
dendo o seu ninho por baixo das pontes, nas ribancei-

ras excavadas, debaixo dos telhados dos moinhos, enge-



nho5 otc, sempre em posição coberta e protegida. E' um
cadinho fundo quasi sempre íixado a duas íibras ou
raizes, a modo de um l^alanço. (3 cadinho tem na sua

abertura O centim. de diâmetro, e 10 ditos de com-
primento. O diâmetro interior é somente de 5 decim.

(3 a profundidade egualmente de 5 decim. A espessura

da parede comporia entre 2 a 3 centim. E' construido

quasi exclusivamente com punhados de musgo, entre-

meados com alguns talos o raizes. Interiormente tem
um basto colchão de pennas de pato e gallinha. A
construcção é frouxa, sendo o material usado com
grande prodigaUdade ; o todo tem o aspecto de uma
])ola de musgo. Põe em Jullio, Setem])ro e Dezembro
cada vez 3 ovos brancos com tom esverdeado, e sem
desenho. Forma arredondada com pontas obtusas. Com-
primento : 16 mm; largura: 12 1/2 ditos.

Oi'raîlliîoii olisoîetiiîin (Tcmnt.)

Tive occasião de observar o ninho deste pequeno
pássaro, assaz frequente nos arrabaldes do Rio de Ja-

neiro, no corrente anuo. N'uma mangueira da nossa

chácara vi em principies de Julho um grande tufo de

cabellos de Tillandsia suspenso num galho tino a cerca de

10 m. de altura, que, embora não tivesse forma decisiva,

me prendeu a attenção pelo facto de não existir aquel-

la parasita na mesma arvore nem nos seus arredores.

Não tardei em verificar que era obra da O. obsoleta

que entrava e sabia daquelle móllio. Em fins daquelle

mez vi-os aU menta r filiiotes e em G de Agosto toda a

famiha tinha abandonado o ninho. Dias depois um for-

te vendaval derrubou o galho e co ii elle o ninho veio

abaixo.

E' uma enorme agglomeração de fios de uma ro-

Inista Tillandsia de còr verde, fortemente tecidos e en-

trelaçados, semelhante aos ninhos de guache, separada

em duas metades eguaes pelo ponto onde se acha fixa-

da no galho, caindo cada uma do seu lado, e dos quaes

uma encerra o ninho comquanto a outra pareça unica-

mente ser.vir de contrapeso. Ambas tè:n 25 centim.

de comprimento. O ninho acha-se completamente es-
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condido na extremidade de um d'estes pennaclios. E'

de fônna esphcrica com o diâmetro de 7 centim.

faltando-lhe uma secçào quo representa a entrada do

ninho. Esta tem uii diâmetro de 3 eentim. e a cama-

rá é de õ ditos. A esphera ò solidamente tixada nos

tios da Tillandsia, e confeccionada com linos talos,

pedúnculos e paina amarella. tudo perieitamentc araal-

gamado e feltrado, formando parede espessa, embora

macia. O interior é totalmente atapetado com paina ;

na orla da entrada os talos e raizes são cuidadosamente

torneados e alizados. A entrada, como o ninho intei-

ro, está escondido debaixo do envolucro de ílos de Til-

landsia, que ultrapassam de 5 centim. o ninho. A
factura d'essa pequena habitação, tão bem protegida e

escondida, classiíica o seu minúsculo autor entre os

grandes artistas em nidiíicação, e o qne mais surpre-

hende é a notável desproporção existente entre o seu

tamanho e o da sua casa. -V posição do ninho não

me permittiu verificar o numero e forma dos ovos,

nem o dos filhotes, que julgo ter sido de dois; um
destes, ao deixar o ninho, enforcou-se no emmaranha-
do dos lios de Tillandsia da entrada e achei a sua mú-
mia presa nos mesmos.

Elaine^à |»a^'amu. (Lícltt.)

E' um verdadeiro artista na coníecção do seu

ninlio e não fica atraz dos beija-ílores neste sentido.

Representa o seu ninho uma linda tigelinha feita com
grande elegância, de 5 centim. de altura sobre o diâ-

metro de (j d."' e com a profundidade de 3 d.'" , sendo

a gamella um perfeito segmento de esphera. ( ) esque-

leto é formado de tinas raizes muito Ijem e solidamente

entrançadas. A sua parte exterior é adornada e embu-
tida totalmente com pequenos musgos e lichens perfei-

tamente lavi-adas com consistência de papelão. Este

gracioso ninho acha-se collocado sobre algum ramo de
mediana grossura de uma arvore, perto das casas ou

' no pasto ou capoeira, às vezes nas alturas, ás vezes

mais baixo, e perfeitamente adaptado ao logar por meio
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de duas pernas que abrangem solidamente o galho.

Alem disso, o ninho, pela sua forma e còr é tão idên-

tico com a casca do galho, que o supporta, que muito^

diííicil se torna distinguil-o, mesmo a curta distancia,

julgando-se vér uma simples crescencia do galho. A
orla superior do ninho tem c." 1 centimètre de espessura,,

é cardada, bem lisa, e em todo o ninho não se sahenta

uma única palhinha desegual, denotando grande paciên-

cia e arte. A tigela é acolchoada com pouca pennugem
e cabelios, e contem 3 ovos de forma reforçada, com
pontas tinas, de còr branca salpicada na parte superior

de algumas manchas violêtes e vermelho-escuras, em
parte desbotadas. O seu comprimento é de 21 á 22'

m, m e a sua largura de 16 d.°®

Elainea bi^evípe» (Wied.)

Euler, Jl. f. Ornith. 18(37 pag. 229.

Egualmente um artista. O seu ninho é em forma
de bolsa, sempre preso por baixo dos barrancos e sus-

penso nas raizes pendentes e ao abrigo da chuva e do-

vento. Tem 22 centim. de comprimento. A parte su-

perior é estreita e alarga-se para baixo até 12 centim.

onde termina em esphera. A entrada é praticada na
metade inferior da bolsa ; é redonda com 3 1/2 centim.

de diâmetro, sendo protegida por um alpendre que desce

suavemente ao longo da parede na extensão de cerca de 2
centim. A camará è espaçosa, tem 7 a 8 centim. de
profundidade. O material consiste em musgo, paina e

cortiça fina, trabalhado frouxamente e não feltrado. O'

interior é guarnecido exclusivamente de paina. Põe 3'

ovos de còr branco- nivea, sem lustro nem desenho. For-

ma normal, pontas arredondadas. Comprimento 19 m/m;,

largura : 14 a 15 d.°'

Itliyncliocycívis olívaceiís (Temm.)

Confecciona também um ninho notável em forma
de bolsa que suspende n'um galho extremo de uma ar- *

vore de capoeira a 6 e até 10 metros de altura. O ninha
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não é suspenso a modo dos do g-uache ;1 inercè dos

ventos, porque o gallio que o sustenta tica enterrado

na sua parede até ao meio do ninho e dá -lhe assim

•certa estabihdade. A sua fórma é a de uma esphera com
um comprido tubo que serve de entrada. A esphera

tem 10 centim. de altura e 9 d.°' de largura e forma
a camará de quasi eguaes dimensões porque a parede

é muito delgada. No plano da extremidade inferior

existe a entrada com 6 centim. de diâmetro para a qual

conduz o tubo de 13 á°^ de comprhiiento. Este repre-

senta um cylindro suavemente recurvado até 45° cuja

abertura cahe abaixo do nivel da esphera. A melhor
idéa da fórma geral desse ninho daria a de uma pipi-

nha com uma longa torneira curva. Acima da esphe-

ra o galho, que o sustenta, é enlaçado pelo material na
•extensão de 12 centim., o que dá ao ninho o aspecto

de bolsa. O naterial é composto de cabellos vegetaes,

pretos misturados com alguns talos ; a esphera é soli-

damente tecida, o tu])0 muito mais frouxamente ; a pri-

meira sem enchimento. Eîïi Novembro achei um ninho

com 4 ovos fortemente incubados. São de lindo colo-

rido. Sobre campo de cor amarello-avermelhada bem
pronunciada, um pouco mais intensa que a cor de carne

•clara, achão-se espraiadas grandes manchas da mesma
côr mas de tom mais escuro e em grandes intervallos,

realçadas por alguns pontos mais escuros ainda. Não
se reúnem em coroa, mas se tornam mais juntas na
parte posterior. Casca lisa e lustrosa ; fórma oblonga
com pontas ligeiramente obtusas. Comprimento 19 m/m;
largura : 14 ditos. E" facto que todos os seus ninhos
que achei em numero superior a 10, estavam sempre
-coUocados na immediata vizinhança de um ninho de
marimbondos, dos quaes uns occupados, outros não.

ï*îtaLïigus sulpliVBfatvis lui^^c^îniilifioî

Cah. et Hein.

BEMTEVI

Assim como o pássaro, o seu ninho é dos mais
frequentes. Acha-se nas localidades abertas, de prefe-
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rencia em arvores seccas isoladas, às vezes altas, ou-

tras vezes baixas, posto na forquilha dos ramos fortes,

e consiste sempre em uraa perfeita espliera. O mate-

rial são vep^etaes seccos de varias qualidades, jjem e

solidamente ligados entre si, denotando pronunciado

instincto artistico. A Ixjja tem ura diâmetro geral do

cerca de 25 centim. A vasta camará occupa o centro com
um diâmetro de cerca de 10 centim.; sem enchimento, po-

rém, com a parede ])em alisada e composta de mate-

rial mais fino do que o exterior. A larga entrada

tem S centim. de diâmetro e é protegida por um al-

pendre pouco saliente. (Tcralmente a postura consta

i;le 4 ovos oblongos com pontas agudas, de 31a 32 m/m.
xle comprimento sobre 20 a 21 m/m. de largura. Cam-
po branco com uma coroa de pontos pardo-escuros e

outrosa zulados, deixando cerca de 3/4 partes da superficie

immaculada. No ovo fresco o campo branco já tem
um tom amarello que augmenta com a incubação.

O Principe 'W'ied (Beitr. Ill, 838), e apoz délie, Ikir-

meister (II p. 301) chamam a còr do campo dos o'-'os de

JBemtevi de azul pallida, o primeiro, e de verde pallida

o segundo, o que não concorda com as minhas o])ser-

vações. Autor mais moderno, porém, L. Tloltz, Jl. f.

Orn. 1870.4, dá para os 14 ovos colhidos em Muenos

Ayres por Gh. Sternberg, o campo de còr amarella

esbranquiçada, o que vem confirmar a minha descripção.

I^Iyíozeteles sîiiiîïîs (Spix)

O seu ninho e a sua frequência são eguaes ao

precedente, e assim como o pássaro, poderia-se consi-

derar a sua reducção. Escolhe as mesmas localidades e

muitas vezes acham-se os ninhos de ambas as espécies

na mesma arvore. A bola com 14 centim. de largura,

tem a altura de 20 centim., sendo, pois, menos espherica

do que a do Bemtevi. A camará ê proporcionalmente

ainda maior, tendo o mesmo diâmetro que a do

Bemtevi, apesar das dimensões menores do ninho. E'

também central e revestida de talos de capim secco.
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o alpemlre do JJcnitevi transformoii-se acfiii cm ca-

nudo em posição quasi horizontal de 13 centim. de

compriiuento com 8 centim. de diâmetro. E' feito, com
jjastante engenho, de tahnhos seccos e linos e apresenta,

não ohslante a sua transparência, hoa soHdez. A sua

ligação com a parede do ninho é suavemente fundida

na parte superior. Nem todos os ninlios mostram este

appendice com as dimensões indicadas, mas elle sem-
pre existe em maior ou menor escala. Põe 4 ovos

de forma normal, um pouco ponteagudos. De campo
branco, mostram raras manchas de còr de vinho com
logares mais escuros e irregularmente distribuídas, na
parte superior mais densas ; a inferior é immaculada.
O seu comprimento è de 23 a 24 mm., e a sua lar-

gura de l(j a 17 mm.

F*ítan|^-iís îîs'toi* {Liclif)

O Principe \\ ied, Doitr. 3, p. 8i(). Musc, cavennensis,

disse que achou seu ninho em fevereiro com filhotes

voando pela primeira vez, e que o ninho era uma
meia esphera aberta por cima.

()s ninhos que observei aqui sempre eram fechados

na forma descripta.

]M 5'íodyliastes solitai*íus {YieilL)

Faz o seu ninho na forquillia de uma arvore sec-

ca isolada, consistindo em uma tigela chata feita ne-

gligentemente com poucos ramos seccos juntados sem
arte, e que não se pôde levantar sem destruir o ninlio.

-Vhi põe 3 ovos pontudos com 23 m/m de compri-

mento e 17—18 m/m. de largura. Sobre campo branco

são cobertos de manchas compridas de còr vermelho-

parda-escuras, umas por cima das outras e que se reú-

nem na parte grossa em uma coroa larga e muito

malliada.
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NEI-NEI

Achei diversas vezes o seu ninho nos galhos cul-

minantes de arvores isoladas e de pouca folhagem, na

capoeira, na visinhança d'agua. E' pequeno, de con-

strucção relaxada, feito com poucos raininhos seccos que

formam um pequeno giráu, que mal segura os 2 ou 3

ovos. Estes são de forma oval e as suas pontas pouco

différera. Medem 26 m/m. ao comprido e 19 a 20
m/m. na largura. O seu campo tem um fraco, mas
agradável tom vermelho-araarellado, e sobre elle são

distribuídas regularmente manchas de cor pardo-clara

e azul-cin/.enta, em parte desbotadas, e de forma alon-

gada, com pontas agudas e curvadas, que se condensam
um pouco na parte superior. Os desenhos azues são

tão numerosos como os pardos ; estes encobrem em
parte aquelles, ambos são fortes e bem demarcados, o

que dá ao ovo um aspecto excessivamente mesclado.

Gomo todos os ninhos dos tjrannos, o de Nei-nei é

sempre construído em locahdades abertas, muitas vezes

em arvores seccas e nunca escondido. Si nenhum au-

tor o menciona é porque a sua posição elevada e a

sua insignificância o subtrahe á vista, protegendo-o ef-

íícazmente apesar da sua coUocação exposta.

Hlrundiíieei bellícosa iVieiU.)

Sempre encontrei este pássaro nos telhados das

fazendas e povoações e nunca nos bosques. O Princi-

pe Wied fez a mesma observação e disse que onde

não ha edifícios, isto é na mat ta, elle escolhe os ro-

chedos para a sua moradia habitual. Este amor ás

pedras vai ao ponto de elle leval-as para o seu ninho.

Pude observar um casal, durante alguns annos, nos te-

lhados da fazenda, que nunca abandonava, onde proce-

dia á caça dos insectos volantes e chilrava constante-

mente. Num dos paioes uma das janellas do primeiro

andar conservava-se sempre fechada por um contra-

vento de madeira, sendo o peitoril egualraente de ma-
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deira. Um clos cantos foi escolhido pelo casal para

assentar duas vezes por anno o seu ninho.

Começava por guarnecel-o cora uma camada de pe-

drinhas de diversos tamanhos até o de uma nóz. Eram
pedaços de tijolo, de reboco, seixo etc., em nunaero de

30 a 40 cada anno. Dispunha-os irregularmente ladea-

dos até encher o canto totalmente.

Sobre esta camada deitava palhas e pennas e for-

mava com ellas uma tigela chata de cerca de 7 centim.

de diâmetro e apenas 3 cent, de fundo. No interior da

garaella as palhas estavão bem alizadas
;

no exterior

sobresahiarn irregularmente entre as pedras. Ahi poz

cada vez 2 ovos alongados com pontas bastante obtusas

de 22 a 23 m/m. de comprimento sobre 15 a 16 m/m.
de largura. Campo branco com tom amarellado, e na

parte superior uma coroa larga de manchas escuro-ver-

melhas com algumas poucas côr de violeta e uma gara-

tuja preta. Alguns pingos escuros na parte anterior.

Quando tinham filhotes e nas horas de maior sol, vi

muitas vezes a mãe protegel-os por largo tempo dos

seus raios, abrindo e extendendo as azas sobre o ninho.

Myiobius l>ai*l3atiis {Gm.)

Encontrei o seu ninho na matta virgem, suspenso

cerca de 10 metros de altura num taquaral.

Achava-se escondido numa moita de folhas e cipós

seccos e não poderia ter dado com elle sem o repetido

entrar e sahir do pássaro. A sua forma é a de uma
bolsa estreita, alargada na base, com vasta entrada late-

ral, e mettido inteiramente dentro de um invólucro de for-

ma cónica cfue o esconde e ultrapassa de 3 a 4 centí-

metros. Visto de lado, o ninho, apparece como um feixe

de crina vegetal preta, e somente visto pela base verífi-

ca-se a sua verdadeira construcção. Ahi a metade da

base do cartuxo é fechada pela base da bolsa interna;

a outra metada serve de entrada. O material consiste

quasi exclusivamente em fina crina vegetal preta, tanto

na bolsa como no cartuxo ; na base deste os cabellos ap-

parecem como penteados. O tecido é bem feito, espesso
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o solido, sobretudo na base da bolsa, onde constitue

UiTia almofada macia. O interior ê bem guarnecido de

cortiças. O tubo acba-se suspenso num galho íino e íle-

xivel que entra em parte dentro cio tecido. O compri-

mento total deste edifício é de 22 centímetros, o diâme-

tro da ])ase do cartuxo tem 13 centim., o da bolsa 10

centim., inclusive o espaço que fíca entre esta e o cartuxo.

Ijargura da bolsa : 5 centim.; diâmetro da entrada es-

condida : 3 1/2 centim.: espessura da almofada: 2 ly2 cen-

tim. e da parede: 1 1/2 centim. Em fins de outubro estava o

pássaro incubando 2 ovos de forma alongada com 18 m/m.
de comprimento e 13 m/m. de largura. O Principe AVied,

que achou vários destes ninhos e dá uma extensa noticia

.sobre elles (^Beitr. 3, p. 934) descreve os ovos como
brancos, sem desenho. Os que eu achei tèm campo branco

com ligeiro tom vermelho, que augmenta de intensidade

na ponta posterior. Pouco atraz do centro do ovo nota-

se uma coroa da largura de 5 m m. formada de manclias

o pontos de cor violóte-avermelhada e de encarnado-es-

cura, muito apertadas, das quaes algumas poucas se ex-

tendem sobre a ponta anterior. A posterior está cheia

de pingos idênticos ; a anterior ê branca. A coroa des-

taca-se com grande vigor e separa o ovo em duas me-
tades, das quaes nma malhada e a outra sem malhas.

Eiiipîcloîiax S>îiiiaeulatus [Lafr. d cVOrb.)

(Empidochanes Euleri Gab.)

Sem ser frequente esse pássaro tand)em nao é raro

no Estado do llio ; liabita tanto na matta ccmo nas lo -

cahdades abertas. Gonstroe o seu ninho em pequenas

cavidades e sobre saliências dos barrancos á beira dos

caminhos e córregos, geralmente a pouca altura, e sabe

adaptal-o com tal perfeição ao seu âmbito que difficil se

torna disting-uil-o do mesmo. Consiste numa pequena ti-

gela chata, feita do tinas rai/.es solidamente trançadas.

O interior ê guarnecido de talos, e o exterior re-

vestido amplamente com musgos verdes. O seu tama-

nho varia muito, conforme as localidades a que se acha
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diâmetro, a cavidade 2 l/i? centim. o a parte exterior tem
até 6 cent, de altura. Na maioria dos casos a parto

posterior falta e è substituída pela superficie do barranco.

Em setembro, outubro e novembro contém 3 ovos

arrendondados com a ponta tina suavemente obtusa. O
tom do campo é amarello-avermelliado, claro o quente

que vae ioorrendo aos poucos pela ponta anterior atè

deixar a sua extremidade totalmente branca.

Na ponta opposta existe unia coroa de manchas ir-

regulares, largas e bom marcadas, de côr vermelho-cs-

cura e azul-cinzenta, estas em parte diluídas, i ) com-
primento do ovo é de IG ^ '._, m m, a largura 12 ^ o m,/m.

I*yroeepîialî.is riiiliineiis {Boda.)

C. Sternberg e L. Holtz, (Jl. f. Orn. 186V) e ISTOj,

dão noticias mais minuciosas sobre a mesma espécie e

sob o nome de P. coronatas. Sterid^erg achou nos

arredores de Buenos Ayres vários dos seus ninhos pos-

tos sobre as acacias de 8 a 20 pês de altura nas for-

quilhas horizontaes afastadas do tronco. E" uma tige-

la muito chata, feita exteriormente com raizes, lã e

musgo, e interiormente cofii lã, crina e paina, tudo

cuidadosamente tecido e alisado, (contêm em novem-
bro 3 ovos alongados de casca lustrada e de campo
côr de barro amarello com manchas pardas, pardo-

pretas e cinzentas desbotadas, formaiido larga cinta na
parte posterior e escassas na anterior. Gomprim. 17

m/m. Larg : 13 mm. As posturas variam na cor do
desenho.

D'Orbigny achou varias vezes o ninho deste lindo

e nos campos geraes do sul bem conhecido pássaro,

dizendo que continha 4 a 5 ovos esbranquiçados com
manchas nd^ro-pardas e pretas.

Hlyíarcliiis fei*ox (Grn.)

Habita este pássaro exclusivamente localidades

abertas e baixas capoeiras, onde è muito frequente, es-

colhendo para o seu ninho de preferencia cavidades
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bem abertas ou saliências em arvores seccas. Abi ap-

plica uma camada de materiaes macios, como paina,

cabellos e algumas peniias. Sobre estes acbei sempre
collocados pedaços de pelle de cobras ou lagartos de

diversos tamanhos em immediato contacto com a pos-

tura de 4 ovos, adlierindo geralmente a estes. São de

forma normal com pontas tinas e medem 22 a 23 m/m
no comprimento e 16 mm na largura. Sobre campo
amarello mostram garatujas de côr azul-cinzento e fus-

co-vermelho que encobrem u ovo inteiro com excepção

das duas extremidades. Burmeister (11 p 471) pre-

tende que o ninho é bastante grande e feito de talos

sem arte e a pouca altura, contendo 3 a 4 ovos es-

branquiçados com numerosas pintas pardo-vermelhas e

pretas, sobretudo na ponta posterior.

Tyfaimus melanclioïîcus (YietU.)

Gonstrôe o seu ninho a pouca altura nas arvores

isoladas da capoeira ou no pasto, collocando-o numa
forquilha fora da folhagem. Consiste em uma base de

pouca solidez feita de poucos raminhos e sem revesti-

mento. E' quasi plano e a gamella tem cerca de 12 cen-

tim. de diâmetro. Põe 3 ovos de forma curta, redonda, com
pontas obtusas de côr branca. Na parte superior exis-

te uma coroa irregular de manchas cin.zentas e côr de

vinho desbotada e poucas côr de sépia que se perdem,

na ponta em pingos miúdos. Comprimento : 22 m/m
;

largura : 18 m m. O l*rincipe AVied Beitr. (3. b. 884 e

Burmeister 11 p. 464) dão descripções idênticas deste

ninho.

j%Iílviiluis tyranims (L.)

Sternberg, Jl. f. Orn. 1869, 259 e L. Iloltz 1870, 5,

achou os ninhos sobre arvores isoladas nos campos de

Buenos Ayres a alturas que variam entre S e 40 pés.

E' posto n'uma forquilha em forma de tigella cuidado-

samente feita de talos, lã e muito musgo pardo e bem
guarnecido com crinas, pennas e paina. Põe 4 a 5
ovos, e-raro é o ninho cfue não tenha um ou mais
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ovos do Molotkrus sericeus. Os ovos são de forma

alongada, casca lustrada e têm 21 in/m. de compr. e 16

m/m. de larg. (lampo branco amarellado, manchas alon-

gadas cor parda, pardo-preta e cinzento-desbotada, em
larga coroa na ponta superior.

Burmeister, (2 p. 467) conta sobre o seu ninho o

que disse D"Orbig-ny, a saber : «Esconde o seu ninho

em arbustos copados a pouca altura. Os seus ovos

parecera-se muito com os do T. melancholicus e são

um pouco menores. Sobre campo branco são cobertos

de pingos de cõr de ferrugem que se condensam na
parte superior e ahi se reúnem em manchas maiores.»

Fain. Pipidrag

Cliîfoxîphîa cfiudata {Shaw)

O seu ninho é encontrado no matto em pequenas
arvores e arbustos, suspenso nuína forquilha horizontal

em forma de cadinho. Tem somente 7 centim. de

diâmetro e é muito acanhado para o tamanho do pás-

saro. O tecido é frouxo e transparente, feito de elos

seccos e fibras vegetaes ; no angulo formado pela for-

quilha o pássaro pendurou um penacho comprido de
fibras e na parte inferior do cadinho algumas pequenas
folhas seccas em forma de appendice. Falta lã ou
musgo. Os dois ovos são relativamente grandes, de forma
normal com pontas um tanto obtusas. A sua côr é de
branco-amarellada e na parte superior destacam-se man-
chas pardas, claras e diluídas, misturadas com pingos
escuros. Este desenho vae diminuindo brandamente em
direcção da ponta anterior, onde se dissolve em raros
pingos. Todo o colorido é muito harmónico e de tom
quente. Comprimento: 23 mm; largura: 16 a 17
mm. O Principe Wied, (Beitr. 3.413,) achou este ni-

nho em março com a fêmea incubando 2 ovos. Es-
tava collocado na forquilha de um arbusto, n\ima pi-

cada. A sua descripção confere com a minha, salvo a
presença de muscro e lã.
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diîro:xîpîiia pai*eoIa [T..)

lîurmeister (2 p. 442) menciona qne II. Schomburgk
achou em tins de abril e maio, na matta, este ninho

leito de musgo e contendo 2 ovos.

Clïîi^oiiiacliaerîs g'uttmi^osa (Desm.)

{Pipra manants, Euler, Jl. f. Ornith. 1867, 22o.)

seu ninho é muito semelhante ao da Gh. cau-

data quanto â sua lorma e coUocação. A sua profun-

didade porrm é do doljro : 4 centim. com o diâmetro

de 6 ditos. :Vcha-se na capoeira, nos ar])ustos baixos,

feito de talos Unos de capim, sem arte e sem enchi-

mento. Também põe 2 ovos de forma alongada. Sobre

campo branco são salpicados totalmente com pintas

compridas pardo-amarellas, ora claras, ora escuras, e

na parte superior observam-se alguns desenhos de côr

cinzento-desbotada. Comprimento : 19 a 20 m/m ; lar-

gura : 14 jn m.

Fam. Cotingidœ

ilLttila cínereus ((rm.)

Esse original pássaro faz o seu ninho na matta,

em pequenas cavidades nos barrancos. Achei-o em
novembro n'um buraco de 20 centim. de fundo na

ribeira vertical de um riacho a 3 metros acima do

nivel d'agua, e escondido pelas raizes e hervas penden-

tes. No plano húmido desta caverna estava posta a

tigela, espaçosa e solida, em j)Osição bem nivelada, apesar

de forte dechvidade do solo que o pássaro soube cor-

rigir admiravelmente pelo emprego judicioso do mate-

rial. Este consiste para a base em raizes e para a

parte superior em folhas e pedúnculos. () exterior é

totalmente revestido de finas radiculas pretas, bem tor-

cidas e atadas e adaptanto-se ás asperidades da terra.

Na frente a parede é enfeitada com musgo verde. O
interior" do ninho é guarnecido de tinos pedúnculos.
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orla : 13 centim.; no interior : 1<> contiin.: fundo : 3 1/2

centim. Altura na frente, 7 centim. e atraz 6 centim.

Eíii (3 de novembro este ninho contiiilia 1 ovo; o ena 11

de novem])ro 4. Suo de linda côr de carne com uma coroa

na ponta posterior composta de largas manchas pardo-

vermelhas que variam entre claro e escuro e penetram -

se umas ás outras. Notam-se ainda algumas poucas de

còr azulado-desbotada. Estas manchas de 3 tons saem
da coroa e passam com largos vazios para a parte an-

terior, dando ao ovo um aspecto muito malhado. For-
ma grossa com pontas obtusas. Comprime n.to 24 1/2

m/m, largura 19 1/2 ditos.

f^upicolsi crocea (Jj.)

O (jallo do Pura que antigamente fornecia seus

pcllos para o manto imperial, faz um ninho aberto col-

locado nos rochedos ; faz duas posturas nos mezes de

dezGm]3ro e abril de 2 ovos esbranqui<;ad(.)S cobertos de

pontos pardo-amarellos.

I*acliyi*li£impSiiis polycln'optenis [Vicill.)

Bathmidurus melanoleucus Kiúov .11. f. Orn. 18(37

p. 223. Esse pássaro faz um ninho fora de proporção

com o seu tamanho, o que parece ser característico do

género porque o seu parente, P. viridis, tem a mesma
inclinação. Achei-o em meado de outubro occupado
com a construcção do seu lar. b'ormava um grande mon-
tão de diversos materiaes, :3ollocado cerca de três metros
de altura sobre o caminho do nosso jardim na extre-

midade dos galhos de uma pitangueira. Apesar das

suas dimensões exageradas, o ninho ficou concluído em
12 dias de trabalho. Ambos os pássaros eram muito
activos e traziam ás vezes molhos de material que exce-

diam o seu próprio tamaidio. O todo apresentava uma
massa redonda de cerca de 30 centim. de altura com 25
centim. de largura. No centro acha-se a camará, relati-

vamente pequena, com 9 centim. de din metro, cujo ac-



— 56 —

cesso é dado por uma abertura redonda de 5 centim.

de diâmetro e collocada na metade inferior do giobo.

O material é grosseiro, mas macio, isto é, não contém

galhos nem ramos. E' uma accumulação de talos,

folhas, lã, cortiças, etc., reunidas sem arte, mas com
grande solidez. Parece-me que o pássaro aproveita

tudo quanto lhe câe no bico, pois que na construcção

deste ninho também entraram algumas tiras de panno
morim branco apanhadas na vizinhança da casa. A ca-

mará está atapetada com folhas seccas de junco. N'este

edifício, balouçado pelo vento, o pássaro começou a

incubar 4 ovos em 2 de novembro. São de forma
estirada com pontas delgadas e de côr clara de choco-

late com um tom cinzento, sem lustre nem desenho.

O seu comprimento é de 22 a 23 m/m. e a largura

de 15 a 16 mm.

F*actiyi*tianipliiia vîrîilîs {Vieill.)

Seu ninho assemelha-se muito ao do precedente e dif-
j.

re somente pela sua collocação que, em vez de ser

pendurada na extremidade de um galho, é fixa n'uma
forquilha superior de uma larangeira. O material é da

mesma espécie, porém falta a lã e a cortiça, e a sua

forma é a de um globo de 25 centim. de altura sobre

18 centim. de largura. A camará é redonda, com o

diâmetro de 9 centim., egualmente atapetada de folhas

de junco. A abertura mede 5 centim. de diâmetro e

acha-se praticada na metade superior do globo. Este

ninho, principiado em 29 de Setembro, continha em 7
de Novembro 2 ovos do mesmo tamanho, aspecto e

côr como os de P. polychropterus. P. viridis era menos
activo do que o seu parente ; levou mais de um mez
para concluir o seu ninho e fazia varias vezes dias

feriados, 2 ou 3 seguidos. Burm. S. U. 2.455 attri-

bue ura ovo representado na obra de Thienemann,
tab. 2? fig. 19, a P. viridis, resp. nigriceps. segundo

qual seria de côr verde-pahida com uma forte corôa

de manchas verde-pretas, quasi no centro do ovo. Não
sei de que pássaro será este ovo, mas afiîrmo que não

é de P. viridis.



I*yroclerus scutatus {Sham)

Principe Wied (Beitr. 3.406) ouviu contar que

Pacão do mato nidiííca nas arvores e põe 2 ovos.

Ceplialopterus oi»nat«s [Geoffr.)

Burmeister (S. U. 2 p. 420) pretende que esta

espécie faz um ninho sem arte, com ramos seccos nas

culminancias das arvores mais altas, e que põe 2 ovos.

Divisão II. Tracheophones

Fam. Dendroeolaptidae

Fiii'iiarius i*ufas (Gm.)

João de barro

Burmeister Jl.f. Orn. 1853, 168 e S. U. 3p.3. Pela

•originalidade do seu ninho este pássaro occupa um dos

primeiros logares, e chamou a attenção, não só dos na-

turalistas, mas do povo sobre si. Não habita a zona

da matta
;
por isso não o pude observar em Gantagallo;

mas encontrei-o em viagem no Estado de Minas, na re-

gião dos campos, onde é muito frequente e conhecido

por todos, porque procura de preferencia a vizinhança

das habitações e povoações.

A mais circumstanciada noticia sobre o seu curio-

so ninho é Burmeister quem a dá do seguinte modo :

Ninguém persegue-o porque é tido como pássaro «ca-

thoUco», pois que o povo pretende que elle não traba-

lha no seu ninho aos domingos e faz sempre a entrada

deste do lado exposto ao oriente. Verifiquei logo a

inexactidão do ultimo dizer ; quanto ao primeiro pôde
ser explicado pela grande celeridade com a qual costu-

ma construir o seu voluminoso ninho, não levando mais
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de 5 a G dias para acabal-o. Principiando-o por acaso

numa segunda-íeira, terininar;i antes de dominf^'o.

Este ninho é realmente uma obra estupenda

para tão pe({ueno obreiro. () seu comprimento na ]jase

passa de 30 centim., a sua altura attinge até 2o centim.

e a larg'ura a 18 centim. e assim é collocado em forma

de forno de barro sobre um forte galho horizontal d* al-

guma arvore secca, isolada, ou algumas vezes na cu-

mieira de um telhado ou cruz de uma egreja. «Accres-

centarei que depois que se construiram as estradas de

ferro, escollie de boa vontade as travessas dos postes

telegraphicos, muitas vezes no centro das estações e no

meio do seu ruidoso movimento.

Na face comprida, e sempre do lado esquerdo, des-

te edifício feito exclusivamente de barro, acha-se a en-

trada, sendo uma abertura vertical semi-elliptica e bas-

tante alta para ndmittir o pássaro em pé. O interior

é dividido em dois compartimentos deseguaes por uma
parede de meia altura que principia na entrada, servin-

do um de corredor e o outro de camará. Nesta o pás-

saro disp(3e um leito de hervas seccas, cabellos e pen-

nas e põe 3 e 4 ovos inteiramente brancos. A primeira

postura é em setembro, a segunda em janeiro e já em
agosto trata da construcção do ninho. Tanto o macho
como a fêmea occupam-se activamente da mesma, levan-

do grandes ]jolas de barro que vão líuscar nas estradas,

amassando- as com o bico o com os pés e dispondo-as

em camadas successivas de cerca de 5 centim. cada uma até

fechar a aboboda. A grossura da parede é de 3 a 4

centim. e o peso de um destes ninhos foi de 9 libras.

A indole do pássaro é das mais familiares ; é corajoso

e defende a sua casa contra qualquer agressor.

O Principe Wied e Burmeister dão mais duas espé-

cies como construindo idênticos ninhos de l^arro, sendo,

porém, o facto duvidoso por não se firmar em ob-

servações proprias,

Gh. Sternberg no Jl. f. Orn. 1869, 262 faz uma
descripção idêntica d'esté ninho do llornero, como o cha-

mam em JJuenos-Ayres, onde é commum.
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Sómenie contesta que o pássaro empregue pennas

para o seu leito, facto que lá não encontrou uma só ve/,

apesar de ter examinado mais de 100 ninhos. Attri-

])ue-o a algum lios[icde, como Tacliycinela leucorrlioea

ou Troglodytes niusculus, que se approveitam do ninho

do Furnarius inhabitado.

L. lloltz, Jl. f. Orn. 1860. 8. dá a seguinte de-

scripção dos ovos : Forma ora oval alongada, ora curta :

casca frágil, lustrada, um pouco áspera ; còr branca sem
desenho. iMédidas medias de 38 ovos : comprimento :

27 m/m largura : 21 m/m.

tíOcliaiiías iieniOLtufíi (Lichf.)

Pássaro e ninho acham-se na margem dos rios pe-

quenos e córregos. Encontrei este em principies de Ou-
tubro num barranco perpendicvdar cerca de 3 metros aci-

ma do nivel d'agua. A cavidade em que estava collo-

cado era proveniente de uma raiz grossa que tinha apo-

drecido ; media horizontalmente 40 centim. de fundo.

Alii o pássaro tinha estabelecido uma insignificante e

frouxa camada de musgo e pennas para pòr 2 ovos. Es-

tes são relativamente grandes, sendo de comprimento
26 m/m e de largura 10 mm: a sua còr è branca pura.

Sclei*«i*us uiiil3i*e4 ta (LivJtf.)

E. Goeldi (The Ibis. .July 1806) achou o seu ninho

em dezembro nimia picada íle inatto virgem na serra

dos Órgãos. Xum barranco ^ertical a 40 centim. aci-

ma do solo o pássaro tinha jiraticado uma galeria ho-

rizontal de õ centim. de diâmetro, que terminava nu-

ma cavidade espherica, onde se achava o ninho com 21

centim. de diâmetro. Este formava uma camada chata

de galhos seccos e continha 2 ovos brancos, co:ii 28 ra/m

de comprimento e 21 mm de largura.

Em 1831 Mènètriès achou e descreveu 2 ovos aver-

melhados com manchas escuras dentro de uma abertura

de ninho de cupim, que passaram por pertencer a Sc.
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umbretta, até que a descoberta de Goeldi vein demons-
trar o engano do naturalista francez.

Synîtllîix^is cînnamomea {Gm,.)

Povoa todos os nossos brejos e constróe ahi o seu

extraordinário ninlio, semelhante ao que Burmeister
(S. IJ. 3 p. 36) descreve para Anumbius frontalis, com-
quanto eu não possa concordar com a descripção do Prin-

cipe Wied Beitr. 3, b. 692.

O ninho acha-se collocado ora n'alguin arbusto

secco ou em folhado no meio do brejo, e, n'este caso, a

pouca altura acima do nivel d'agua, ora n'alguma ar-

vore baixa, muitas vezes 'arangeira, quando as ha, na

immediata vizinhança do brejo. Em ambos os casos é

um immenso amontoado de ramos seccos que encerra

no seu bojo o pequeno ninho propriamente dito. Pôde
comparar-se a sua forma com a de uma grande retorta

cujo gargalo é virado para cima, porque o todo repre-

senta uma esphera òca com um tubo de entrada appli-

cado verticalmente ao longo da sua parede exterior. As
dimensões destes ninhos variam muito ; a maior que

achei era de 60 centímetros para o comprimento, e 30
centim. para a largura ; o tubo tinha um comprimento de

28 centímetros com 7 centim. de abertura na extremidade

superior, e que mais em baixo alargava-se para o dobro.

Este volumoso edifício repousa sobre alguns galhos

fortes que o possam bem sustentar pela sua posição.

Gomo ficou dito, o material é composto exclusivamente

de ramos soccos da grossura de um cano de penna e

vão até o comprimento de 40 centim. O transporte

destes pesados materiaes exige certamente grandes es-

forços
;
por isso vi o pássaro, n'este afan de arrastar e

carregal-os, fazer frequentes pousadas em caminho para

o ninho, afím de tomar fôlego. Elle fínca estes ramos
uns dentre us outros, cruzando-os apparentemente sem
plano, até formarem aquelle amontoado, e sem auxiliar-

se de qualquer outra materia para a sua ligação. Ape-
sar disso- o edifício é muito resistente e solido, e a pa-
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rede não permitte em parte alguma uma vista para o

interior. O tubo da entrada, coliocado sempre no íim

do eixo longitudinal da casa, é egualmente feito de ra-

mos encruzados ; na sua ligatura com a parede a sua

construcção participa da irregularidade desta
;
na sua

parte superior, poréna, os ramos acham-se fincados com
certo methodo e lembram, pela sua disposição, a entrada

de certas ratoeiras de arame. Fora desta parte todo

o exterior é eriçado das pontas soltas dos ramos. No
centro deste castello existe o verdadeiro ninho, uma
pequena tigela feita cond talos e folhas seccas, e atape-

tada levemence de paina, onde o pássaro põe 3 a 4

ovos de forma oval com pontas obtusas. Sua cor é

branca com tom verde; seu comprimento 19 1/2 m/m
;

sua largura 15 1/2 mm, Emquanto o edifício se con-

serva habitável o pássaro se utiliza delle
;
porém sem

augmental-o, como dizem que o faz o Phacelodomus
rufifrons. Elle também não é sensível ás visitas per-

turbadoras. Aberturas que pratiquei, para examinar o

interior, elle as reparava constante e rapidamente.

iSynallaxiii^ albescens {Tem-})}.)

O seu ninho é da mesma espécie do precedente.

Consiste também em um grande castello de ramos sec-

cos com um tubo de entrada comprido. A principal e

quasi única differença é representada pela construcção

e posição deste tubo. Syn. cinnamomea o faz em for-

ma de chaminé collocada em posição vertical
; no ninho

de S. albescens elle é deitado horizontalmente em con-

tinuação do eixo longitudinal do edifício. A extremi-

dade do tubo de S. cinnamomea é formada de ramos
fíncados verticalmente ; a do S. albescens, de ramos
cruzados em todos os sentidos, o que faz d'esté tubo

um cylindro eriçado de pontas. Gomo sustentáculo do

ninho S. albescens procura uma forquilha horizontal

d'algum arbusto enfolhado na capoeira ou plantações

perto da agua e prefere exposições encobertas e altu-

ras menores, que raras vezes passam de 1 metro. Achei
os ninhos de muito variadas dimensões, conforme os



logares. Naturalmente não se pôde esperar grande ac-

corde no seu modo de construcção, pois que um mon-
tão de gravetos diiïicilmente obedece a medidas rigo-

rosas. O que surprelicnde è a grande accumulação de

material por cima do ninho verdadeiro, onde ás vezes

attinge a uma grande excrescência de forma cónica.

Mais surprehendente ainda é o facto de encontrar-se sem-

pre pedaços de pelle de eoln^a, menores e maiores, in-

troduzidos e íincados nos ramos do ninho. Pode ser

que o seu fim seja afastar a cobra cipo, que é grande

consumidora de ovos de passarinhos.—As medidas nor-

maes d'estes ninhos são as seguintes : comprimento do

castello, inclusive o tu])0 da entrada : 42 a 50 centim.;

largura: :23 a o() centim. altura: 40 centim. ; diâmetro

interior : 7 ditos; diâmetro da extremidade do tubo : 4 a 5
centim. A caverna è relativamente pequena, de cerca 10

centim. de altura sobre T a S centim. de largura. O seu

fundo é formado de ramos postos com regularidade em
ordem concêntrica, inclinados para o centro, onde dei-

xam uma ligeira cavidade. Esta ò forrada com uma
camada de folhas verdes e frescas de uma planta da

familia das solaneas, formando almofoda. Na orla são

empregadas inteiras ; mas no centro são picadas em
pequenos fragmentos e tra].)alliadas solidamente, consti-

tuindo uma espécie de feltro, de modo que se pôde
retirar a almofada inteira sem quebral-a. Em novem-
])ro acliei-o incubando 4 ovos brancos sem desenho. A
sua casca ê muito delicada, sem lustre e transparente.

Forma normal. Comprimento 20 mm; largura 14 mm.
[''aliando de Syn. cinnamomea, o seu S. caudacutus,.

iíeitr. 3, b. p. 692, o Principe AVied refere-se do seguinte

modo ao seu ninho : «Encontrei o seu ninho n'um pas-

to bastante afastado da agua, na forquilha de um ar-

j)usto, feito de lã animal e vegetal em grande quanti-

dade. E* uma bolsa grossa feita sem arte, tem uma
pequena entrada, e em fins de novembro continha 2 ovos

brancos arredondados. Supponho que teria posto mais
2.»

—

Gomo se vè, esta descripcão não combina com a

minha, mas adapta-se perfeitamente ao ninho de Arrun-
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dinicola leucocephala, do qual aliás o Princip(3 dá por
sua vez uma descriprão exacta. Accrescentarei que as

duas espécies e seus ninhos acliam-se nas mesmas lo-

calidades.

ï*liacelloclomiis rufîfrons (IVicã)

< ) Principe \Med dá uma descripção do seu ninho :

«Este pássaro é interessante pela curiosa construcção

do seu ninho. Achei-o em meado de Fevereiro quando
^"ontinha ovos. Nos galhos inferiores e Hexiveis de ar-

vores de média altura achei muitos délies depois de
sahir da reí^ião da malta. Elle forma uma grande ag-
glomeração de ramos seccos da grossura de meio dedo,

•entrelaçados e accumulados em todos os sentidos e mo-
dos, cujas extremidades sohresahem por todos os lados,

e tèm 3e mais p(''s de comprimento. Os ramos sao li-

gados entre si por diversos materiaes. Perto da hase

ou lado inferior o pássaro deixa uma pequena entrada

redonda, por onde sohe no interior até a camará ata-

petada de musgo, lã, cortiça, íios e capim secco, na qual

repousam 4 ovos hrancos e redondos. Quehrando o

grande invólucro, encontra-se este pequeno ninho arre-

dondado e egualmente fechado por cima, no qual o pás-

saro assenta mollemente e seguro. Augmenta annual-

mente o edilicio. de modo que se acham estas casas do
comprimento de 3 a 4 pés, suspensas n\im galho, e

tão pesadas que um homem mal as carrega. Abrindo-
as encontra-se primeiro o novo, e em seguida a serie

de ninhos antigos, que ás vezes servem de hal^itaçao a
ratos sylvestres».

Burmeister disse que nos campos de Minas este

pássaro é conhecido por todos por causa do seu enor-

me ninho que se avista de longe e se destaca na pai-

zagem.

AwtomoÍMS leiícopíitlialaiiiis {Víieã)

Encontrei o seu ninho na matta virgem, sempre perto

do córrego, semelhante ao de Lochmias nematura, no
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fundo de uma cavidade n'urn barranco vertical, a cerca

de 2 metros acima do nivel d'agua. O ninho, porém, é feito

com mais cuidado do que o d'aquelle. Era composto
exclusivamente dos pedúnculos de uma ^specie de Ver-
benacea, sobrepostos uns aos outros sem ligamento,

mas formando assim mesmo uma tigela chata de bas-

tante resistência que, se pôde levantar sem quebral-a.

A gamella tem 8 centim. de diâmetro e não contém
enchimento. Quando o solo da cavidade tem grande
declive, o pássaro sabe corrigil-o por meio da accumu-
lação do material, dispondo-o de modo a que a super-

fície da tigela fique em plano liorizontal. Assim o ni-

nho que medi tinha na sua parte anterior 5 1/2 cen-

tim. de altura e na posterior somente 2 centim., no dia

1 de outubro continha 3 ovos inteiramente brancos, de

forma alongada, com pontas quasi eguaes. Comprimento:
25 1/2 m 'm; largura: 19 m/m.

edXliripopliaga erytliroplitlialntisA [Wi

Relata o Principe : «Numa roçada, com algumas

arvores altas, achei o seu ninho. De um dos galhos

dependurava-se um tino e comprido cipó, e na sua ex-

tremidade achava-se íixado o ninho formando uma bola

alongada feita com pequenos ramos seccos, sobrepostos

uns aos outros, com entrada lateral Ncão pude colher

o ninho, por sua posição alta. Em janeiro continha fi-

lhotes» .

Xenops genîîjarbîs {111.)

Constou ao Principe Wied (Beitr. 3 b. 1155) que
nidifica em arvores ocas.

Oeiídroplex piciis (Gm.)

Disse o Principe Wied (Beitr. 3 b. 1Í34J que incu-

ba em arvores ocas.

l^ícolaptes tenuîi-ostrîs (Licht.)

E' a- espécie mais frequente dos nossos trepadores
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e habita tanto na matta como na capoeira, onde achei

o seu ninho em fendas de diversas arvores em altura

média do solo.

Sobre um leito de poucas folhas seccas põe 2 ovos

brancos de forma normal, seu comprimento é de 25 mm
a largura de 18 ditos.

Fam. Formiearudae

Orallsftria ímperíítoi* (Lnfr.)

Wied (III p. 1027) conta que os Botocudos lhe

asseveraram que este pássaro faz o seu ninho no chão, o

que combina perfeitamente com o seu modo de viver,

e que põe ovos de còr azul- verde.

ÍMÍ-yrinecíza lorícata (Liclit,)

Vive exclusivamente no chão, na matta virgem, on-

de encontrei o seu ninho num taquaral, posto sobre ra-

mos e folhas cabidas, em forma de tigela bastante mal
feita de talos e raminhos sem ligação entre si. Em no-

vembro continha 2 ovos incubados, de forma normal
com pontas obtusas. O seu comprimento é de 2' 1/2 m/m,
a sua largura de 16 m/m. O campo branco do ovo é

tão estreitamente salpicado de finos pontos vermelhos
que o ovo parece de còr encarnada. Na ponta posterior

esta côr é misturada com um lindo tom violete. Alguns
pontos e traços mais escuros destacam-se espaçadamente
sobre este colorido agradável e harmónico.

Formícívora sqiiamala (Licht.)

Segundo Burmeister, vive embrenhado na espessura
dos bosques e nidifica na terra, onde põe 4 e 5 ovos
brancos, com manchas pretas e encarnadas.

F^yr-í^Iena leucoptera (Vieill.)

Constantemente na terra ou regiões baixas da matta,
este genuino papaformigas constróe o seu ninho no sar-

çal ou na terra mesmo. Achei-o no chão, encostado a
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uma arvore, ou em cima de um toco liaixo, ou nas sa-

niamltaias. A sua íV>rma é a tie uma ])ola fechada, com
entrada no centro, composta de palhas e folhas seccas

de Marantliaceos.

Apresenta i^rande falta de solidez pois o seu mate-

rial não é tecido nem torcidd, mas simplesmente sobre-

posto. Ouerendo levantal-o desmorona completamente,

o que itnpediu-me de iiiedil-o. As suas dimensões são

relativamente grandes e a camará ê bastani»' espaçosa.

Pòe 2 ovos de lV)rma noj-mal com pontas obtusas.

Sobre campo branco são marmoreados por lína g'ara-

tuja vermelha, e na metade superior existem manchas
irrei^ulares còr de vinho com pontos mais escuros e entre-

meados de outros cinzentos. Não se formam em coroa.

O comprimento é de 25 m/m, e a largura d^' 19 mm.

TliaiiiBiopliilliS t>i»1îî;4taas [Lklii.)

Encontrei um ninho escondido numa cerca de es-

piídios a cerca de 2 metros de altura, suspenso numa for-

quilha horizontal, em forma de cadiídio fundo e espa-

çoso. A factura é exclusivamente de tinas hei'vas e talos,

ligados com muita arte e formando um tecido apparen-

iemente frouxo, mas realmente solido e resistente, em-
])ora transparente e leve. Por fora existem vários

enfeites de musgo verde O interior bem alisado ê

guarnecido totalment<", com crinas de cavallo. que são

introduzidas no tecido, e não tem colcha. Os dous

g-alhos da forquilha são enlaçados do mesmo material

o no seu ponto de intersecção a parede do ninho é bem
iirredondada. Na frente, pelo forte espaço que os se-

l>ara, a dita parede corre quasi em linha recta de um
g-alho ao outro. O diâmetro superior do cadinho mede
12 centim. ; a altura no exterior : 8 centim. e a profun-

didade : G centim.

Em 15 de outu])ro encontrei o pássaro construin-

do ; em 25 estava incul)ando sobre 2 ovos de forma

alongada com pontas obtusas, que mediam 22 m/m de

comprimento, e 1»» mm de largura. Campo branco

ligeiramente avermelhado; casca lisa, lustrada. O de-
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senho consiste cm traços e garatuja encruzados de còr

violòte escura, col)rindo o ovo todo, deixando, j)orém.

grandes vazios. Na ponta grossa formam uma fraca

coroa. Por aqui e acolá notam-se algumas manchas cin-

zentas desbotadas. ( )s dous ovos são deseguaes no seu

desenho ; no segundo quasi não se distingue a coroa,

os traços são muito mais tinos, desbotados e cobrem o
ovo totahiiente sem deixar claro aloum.

Xliainiiopliílos aoibiguus {Sir.)

Encontrei o seu ninho nuui pequeno arbusto na
capoeira. E" egualmente um cadinho suspenso nos dois

galhos de uma forquilha horizontal, e esta fórina de

ninho parece ser propria ao género Thamnophilus. Aqui
o material é composto de palhas íinas e de pedúnculos.

O interior é feito com raizes tinas em pequena quanti-

dade
;
por fora acham-se alguns elos seccos. O tecido

ê frouxo, embora bem feito, transparente em toda parte.

A ligação com os galhos da forquilha também é fraca

e pouco solida. O aspecto geral é de um molho de
])alha e mosti-a i)rodigalidade no emprego do material.

(J diâmetro superior do cadinho tem 7 centim. ; assim

como a sua altura também ê do 7 centim. ; o interior

tem 4 centim. de fundo, e a parede tem partes com 3
centim. de espessura. Põe 3 ovos de còr l)ranca, com
manchas numerosas e pontos azulados e diluidos, prin-

cipalmente na parte superior. Algumas outras vermelho-
escuras reunem-se numa coroa irregular ; as pontas
íicam inteiramente Ijrancas. O seu comprimento é de
19 m/m e a sua largura de 14 1/2 ditos. O Principe
AMed, Beitr. 3, b. 1006, disse ter achado o seu ninho
posto entre as folhas de uma Promelia mal feito de
musgo, talos e pennas, contendo em dezembro 2 ovos
alongados, com manchas còr de azeitona cinzenta sobre
campo amarello sujo c com coroa na parte posterior.

E' evidente que se trata de uma outra espécie.
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Xliamnopliîius torquatus (}^"'-)

E' rara esta Ijatára. Encontrei o seu ninho na

inatta n'um pequeno arbusto a cerca de 1 metro de altu-

ra. E' um cadinho espaçoso e fundo, firmado numa
forquilha vertical e preso num dos galhos como uma
bandeira na ua haste. Este galho entra no compri-

mento todo do ninho e no logar onde este toca no
galho da frente, é preso neste somente num ponto. O
ninho é construído com tinos pedúnculos de gramínea
e solidamente tecido, embora um pouco transparente.

O exterior é revestido de palhas e cortiças, o interior

com delicados cabellos vegetaes rubros. A forma do

ninho é a de uma esphera da qual se cortou a ul-

tima quarta parte, de modo que a entrada do cadinho é

mais estreita do que o seu diâmetro no centro. A con-

strucção é solida e resistente, apesar da fragilidade do

material empregado. Altura exterior: 9 centim; lar-

gura no centro : 9 centim. ; na superficie: 7 centim.; fundo

6 centim. A parte superior ê tenue ; no centro e na

base a parede attinge até 2 centim. de espessura. Em
principio de outubro continha 3 ovos relativamente

grandes, de fórina oval, grossa, com pontas obtusas.

Comprimento 23 mm; largura 17 mm. São brancos,

salpicados com raras manchas cinzentas e côr de vinho,

em parte largas, que engrossam na parte superior.

Dysilliaiinniis nienlalis [Temni.)

Encontrei o ninho deste pouco frequente pássaro

n'um arbusto baixo da capoeira, a cerca de 2 metros de

altura. E' uma tigela funda suspensa como uma rede

numa forquilha horizontal, cujos galhos entram em
cerca de 3 4 partes da orla do ninho. Este é feito com
raizes e cabellos muito finos : o tecido é frouxo e trans-

parente, embora artístico. A parte exterior traz ura

lindo enfeite de finos musgos, o que faz tomar o ninho

por uma simples bola do mesmo. O arbusto que o

supportava tinha fornecido este material, pois que se

achava colDerto delle. A bocca da tigela tem 7 centim.
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de diâmetro, e a sua profundidade <' de (j eentim. Neste

gracioso ninho achei em novembro 2, ovos hgeiramente

incubados. Sobre campo branco mostra um desenho

côr de vinho claro, parte em forma de manchas, parte

em finas hnhas dispostas em zig-zag. Este desenho

abrange o ovo todo, sendo mais intenso na parte su-

perior. A forma do ovo é rigorosamente oval com
pouca differença nas duas pontas. O seu comprimento
é de 18 1/2 m/m e a largura de 14 1/2 m/m.

II. OaOO: i1I4(]nOUllHES

Fam. Troehilidae

Beija-fiores

As phrases inspiradas que Bufíbn dedicou aos bei-

ja-fiores na sua obra monumental, tornaram-se clássicas

e conhecidas por todos. Para estas despretenciosas ob-

servações bastará destacar as seguintes palavras, que
caracterizam perfeitamente o modo de nidificação da fa-

mília : « O ninho que elles constroem corresponde á

delicadeza do seu corpo.»

E effectivamente assim é ; a mesma elegância, arte

e harmonia, que se acham reunidas em tão alto grau
nesta obra prima da natureza que se chama beija-flor,

tem o seu reflexo na forma e estructura do seu ninho.

Feito quasi sempre de fina paina branca ou amarella,

em forma de taça ou de cadinho, <<pas plus gros que la

moitié d'un abricot,» como disse Feuillée, com o seu lado

exterior sempre adornado de múltiplos enfeites, posto

delicadamente sobre um pequeno arbusto ou suspenso

elegantemente nalgum raminho ; o seu aspecto sempre
sorprehende e encanta ainda os mais indifférentes pelas

coisas da natureza.

Hoje conhecem-se perto de 500 espécies desta família

exclusivamente neo-tropical, que os auctores modernos re-
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partem em niimert'S os íi"eneros. líuílon contentou-se em
dividir as poucas espécies, conhecidas, no seu tempo, em
dois grupos : os «oiseanx-mouclies», que comprehendiam

as espécies com bico recto, e os colibris, as espécies

de bico curvado. Sob o ponto de vista da nidificação

esta divisão ò racional, pois que os ninhos dos ])eija-

ílores de Ijíco recto são gerahnente em forma de tigeila

ou taça, e os de bico curvado, tètii forma de maçã,

ornada de appendices mais ou menos compridos em que

termina o niiilio propriamente dito.

talaucis liífsuta {Gin.)

K o IrocJ'ili's brasilù'/hyis de Wied (W . p. 1)5.)

que descreve e representa o ninho (Abb. tab. 2) do segninte

modo: Achei o ninho preso ás fohias de uma arvore. Era

posto sobre três folhas, ou melhor, seus peciolos, conjuncta-

mente com o galho. Era feito totalmente com paina aver-

melhada, ornado exteriormente com escamas de feto, e

fortalecido por alguns talosinhos e fios. De pouca profun-

didade, continha 2 ovinhos ])rancos. ^^ive sò na matta

virgem.

Este l;)eija-flor é talvez o mais pequeno pássaro do

mundo.

I*liaetlíoa*iíís eiii'ywonie {Let^s.)

Segundo Burmeister (II p. 32 i.) nidifica somente

no matto virgem e faz um ninho de finos musgos, en-

tremeados com a conhecida lichen encarnada (Spiloma

roseiim) em cujo contacto os ovos, pelo calor da incu-

bação, ficam inteiramente ting^idos de vermelho. O ni-

nho é em forma de maçã.

I*liaet!ioi'i«ís iitCfiialidus (Xnit.)

Em rsovembro encontrei-o construindo o seu ninho
no matto. Tinha-o atado ao lado inferior de uma fo-

lha estreita e comprida, a cerca de 4 metros de altura.

Era um cadinho aberto por cima. preso por um dos lados
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à superficie da folha. O material principal consistia em
paina amarella. e todo o lado exterior era coberto corn

íinos musgos e seguros por grande quantidade de teas

de aranha, o presenciei o pássaro voando com estas no

bico <> em volta enroscando-as assim em redor do ni-

nho e da folha, para segurar e prender aquelle a esta.

A parede do ninlio é trabalhada com grande perfeição

e cuidado, e em geral póde-se affirmar que o género

Phaethornis possue em máximo grau o sentido artis-

tico quanto á ornamentação dos seus ninhos. Afora os

enfeites já mencionados este ninho não mostravi outros,

faltando-lhe as escamas de samambaias e lichens que se

notam no do eurynome. A parte inferior do cadinho é

frouxa e termina em um curto a[tpendice de musgo e

foUiinhas seccas. O seu interior f'' atapetado de fina e

luzida paina branca. O comprimento total do ninho era

de 12 centim. ; diâmetro superior externo : 5 centim.: in-

terno: 3 centim.; fundo :
•'^ centim,, e a espessura da pare-

de : Icentim. ; a largura da folha que supporta o ninho era

de 4 centim. Esta é adhérente ao ninho em todo o com-
primento deste, e a sua extremidade coincide com a

deste ultimo. Quando descobri o ninho, o pássaro ain-

da trabalhava na sua construcção, em vista do que dei-

xei de verificar a presença de ovos. Esperei 3 dias

para a sua conclusão e dar-lhe o tempo para a postura.

No quarto dia subi e tive a grande sorpreza de encon-
trar, no lugar do ovo esperado, dois filhotes da edade
presumível de cerca de 8 dias.

O beija-flor portanto tinha coníinuado no aformosea-
mento do seu ninho depois da postura dos ovos, da sua
incubação e do nascimento dos filhotes. Ikirmeister já

relata este curioso facto e attribue a necessidade de al-

tear a borda do ninho á proporção do crescimento
dos filhos, que se íaz com certa rapidez. Depois soube
que era uma particularidade, conhecida dos meninos que
vendião estes ninhos áquelle natu.ralista. e como elle so-

mente pagava os ninhos perfeitos, dies esperavam que
os filhotes voassem para colher então o ninho, introdu-
zindo fraudulentamente ovos estranhos á espécie e apa-
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nhaclos era qualquer outro ninho de espécie coramum,

o que prova que era materia de ninho e ovos a obser-

vação directa e pessoal ê a única que pôde fazer fé.

Lamporiiís vîolîcaiida [Bodd.)

(L. mango V. Euler, JL f. Ornith. 1867. p. 221.)

Desta espécie, muito frequente, achei o ninho em 1 de

março num pequeno araçâzeiro do nosso jardim. Era

posto na forquilha de um dos galhos inferiores, a pouco

mais de um metro de altura do solo, inteiramente ex-

posto fora da folhagem. Consistia numa elegante ti-

gelinha feita de finas raizotas, sem enchimento algum.

Exteriormente porem achava-se enfeitado mui artistica-

mente com variadas lichens. Quando o descobri a fê-

mea incubava 2 ovos ; não se mostrava expantadiça,

deixando que eu me approximasse a menos de 3 passos

Ein 7 de Março nascera, n os filhotes e 20 dias depois

deixaram o ninho.

Leucoclilorís albîcollîs {YieiU.)

Sobre o ninho desta espécie muito coramum es-

creve Burmeister II p. .342. O seu ninho é feito com
arte. Acha-se geralmente na forquilha horizontal de

algum arbusto do jardim, construído de paina e re-

vestido totalmente de lichen branco-cinzenta, de tal

modo que a paina desapparece. E' exposto livremente

debaixo da folhagem.

ilLi»gyrti*ía brevírostrí» {Less.)

O seu ninho é idêntico ao precedente, paina e

lichen, sendo preso numa folha de samambaia.

Ti;^lialiiranía glaucopís {Gm.)

(Euler, Jl. f. Ornith. 1867 p. 222.) Muito com-
mum em toda parte. O seu ninlio acha-se escondido

em pequenos ar])ustos ; tem a forma de tigela, é feito

com lã vegetal e adornado exteriormente com musgo
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e lichen. Gontern 2 ovos brancos em junho, setem-

bro e Janeiro, fazendo 3 posturas annuaes. Burmeis-

ter S. U. 2.333 dá a mesma descripção, notou porém
o emprego de muitas escamas de feto na borda da ta-

ça, com o que se distingue de L. albicoUis, que não

mostra esta particularidade.

Florísoga fusca {Vieill.)

Tanto o Principe Wied como Burmeister dão a des-

cripção do ninho, divergindo somente na posição do

mesmo, O Principe (Beitr 4.5.5) achou o lindo ninho em
princípios de janeiro no matto ao sul da Bahia, sobre

uma pequena arvore de 4 pés de altura, posto por ci-

ma de uma folha grande, estreita e comprida. Era
pequeno, chato e feito de paina amarella afeltrada,

pregado na superficie das folhas. O tamanho deste

ninho era relativamente grande. O ninho que Burmeister

achou também era feito de paina, com enfeite de es-

camas, mas achava-se collocado entre grandes folhas

de uma planta, reunidas em forma de cartuxo. O
ninho do Principe Wied continha dous filhotes cobertos

de grandes vermes brancos, E' isto um facto muitas

vezes observado
; os vermes vivem provavelmente dos

excrementos dos pássaros e são ahi postos pelas mos-
cas varejeiras.

Clytolaema i-iibínea {Gm.)

Burmeister (2.340) achou o ninho num pè de sa-

mambaia, mettido dentro de uma bolsa formada pela

reunião de algumas pontas do folhas. O material era

paina e escamas.

Lopliornís magnifícus (Vieill.)

Burmeister 2.335. Esta bera conhecida espécie,

bem merecedora do seu nome faz o ninho propor-

cional á sua propria exiguidade. O que Burmeister
recebeu era de feitura frouxa, formando uma ta-

çasinha composta com talos e fios finos e alguma
paina.
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Cepliaîoli^pis deiaiaîiclî (Yieill.)

])iirmeister (II p. '>81) descreve o seu ninho coiïio

sendo grande, maior do que os outros, mas idêntico

em forma e material, paina, lichen e escamas.

MySo4*líí4S*Is sappSaEi'iîia (d'ni.)

líurmeister (II p. 346) obteve o seu ninho em
INíova Fri])urí20. Disse que é do tamanho abaixo cUt

media, e contêtn poucas partes de paina.

SSeIîotBâï*îx saoB^^ieiíSalEss Œordm.)

Segundo a descripção de Burmeister (II p, 2':>6') o

ninho tem a forma de taça sendo de dimensões peque-

nas em relação ao tamanho do pássaro. O material

consiste n'uma mistura do talos, folhas, pennas e paina

muito bem unidas e artisticamente tecidos. Os ovos

egualmente são pequenos relativamente.

Fam. Cypselidae

Este andorinhão faz um ninho realmente extrava-

gante. Consiste em um cylindro oco de cerca de 30
centim. de comprimento com 10 centim. de diâmetro, que

suspende no matto na face inferior de algum grosso galho

•de arvore alta, de modo que a abertura do cjdindro

acha-se virada verticalmente para baixo. Este não tem
divisões ou paredes internas, mas forma um tubo liso

e aberto. O material desta construcção também è muito

singular. A parede é feita das sementes aladas da plan-

ta Tri xis divaricata, e, trabalhando esta paina com
a sua saliva glutinosa, o pássaro consegue fazer ura

tecido forte e grosso da consistência do feltro. Na fa-

ce interior do tubo os grãos daquclla semente ficam

salientes ; a face exterior é totalmente atapetada com
grande numero de pennas miúdas multicolores de di-

Tersas proveniências, emprestando ao todo um aspecto
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(xliticio íbi pescado no ar. A abertura iuíerior tem S
centim. de diâmetro. Dabi vae o cyiindro alargan-

do-se brandamente até o diâmetro de 10 cent, que en-

tão conserva até o logar onde se acba grudado no

g^albo. Até a altura de 4 cent, a parte inferior da pa-

rede é de tecido mais frouxo do que o resto, e pude

verificar que annualmente é restaurada pelo pássaro.

1-^or muito tempo não pude comprehender como o pás-

saro pudesse proceder á incubação dos seus ovos neste

canudo biante, e cbeg'uei a suppòr que elle vinba a

gTudal-os na superficie interna, como pratica uma es-

pécie africana que fixa assim seus ovos no seu peque-

no ninbo collocado nas folbas muito ílexiveis de uma
palmeira. Mais tarde verifiquei que no interior do cy-

iindro existe uma pequena saliência que pôde servir

para sustentar um ou dois ovos ; mas não estou longe

de crer que abi mesmo o nosso andorinbão empregue
o processo do seu coUega africano. Sendo a posição

dos ninbos de diííiciUimo accesso, não pude oljter os

ovos, que Julgo ser em numero de dous e de còr bran-

ca, por analogia.

diaclm^a zoíiafis (Shair)

AVied (T>eitr. 3 p. 340
)
presume que esta espé-

cie nidifica em buracos dos barrancos ou rocbedos.

Fam. Caprimuigidae

Goeldi (ll)is Í81K3) relata que, em novembro de
1894, na colónia «Alpina», em Tberesopolis, um menino
trouxe-lbe um N. Jamaicencis macbo, que acabava de
matar em cima de um tronco de arvore morta, onde,
trepando acbou um ovo que julga ser o da mesma
ave. O tronco tinba 1 m. 80 de altura e a cabeça um
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pouco cavada, onde repousava o ovo. Este era de for-

ma elliptica, de côr branca com algumas manchas vio-

lates, e irregularmente distribuídas algumas outras

mais largas de côr bruno-vermelho-sanguinea. Com-
prin^ento 41 1,2 mm, largura 30 1/2 m m.

IVyctîbîiis gr*£fcnclis {(hii.)

No Jornal f. (3rnith. 1853 pag. 169, Burmeister
dá a seguinte noticia sobre o ovo desta espécie :

Gomo sendo de N. grandis, recebi do sr. Beske, em
Nova Friburgo, um ovo de 60 m'm de comprimento
sobre 42—44 mm de largura, de forma oval alongada

e côr branca com pintas negras e violètes ou cinzentas,

distribuídas escassamente sobre o ovo. As mais escuras

achavam-se concentradas na ponia posterior. Este ovo
tinha sido achado dentro de um galho oco, aberto e

sem camada alguma.

l^yctíclroíiius albicollis {Gm.)

A.chei varias vezes os seus ninhos na capoeira, ao

pé de uma arvore, ou nos cafesaes, por baixo de um
pé de café. Este bacurau evita a matta fechada, pre-

ferindo os lugares abertos, onde se o encontra tanto

nos morros como nas várzeas. Os seus 2 ovos pousam
sem preparo na terra numa ligeira excavação. Elle

é extremamente sensível no choco ;
tocando nos ovos,

raras vezes os achei outra vez no dia seguinte, o que
me faz crer que elle sabe transportal-os de qualquer

modo. Frequentemente encontrei os ovos escondidos

debaixo de folhas seccas, mas não posso affirmar que o

facto era oriundo da ave, apesar de que não hesito em
acredital-o, pois que caçadores me asseveraram que o

bacurau tem este costume, que quadra perfeitamente

com os ares mysteriosos próprios da familia. Em íins

de setembro achei ninho com filhotes recemnascidos
;

fins de outubro outros com ovos, e mais tarde em
janeiro, de modo que se deve admittir 3 posturas por

anuo. A forma dos ovos é períeitamente elliptica ; o

seu comprimento é de 26 1/2 mm e a largura : 20
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ditos. Còr branca ; na extremidade posterior vè-se al-

guns ping-os de còr vermelho-violète, dos quaes alguns

passam |)ara a ponta anterior. O tom destes desenhos

é muito fraco e desapparece quasi depois do ovo es-

vasiado. O Principe Wied, 111 p. 340, e Burmeister,

II p. 389, dão descripções resumidas dos ovos desta

espécie, de accordo com as minhas observações.

-Rotiager* Iracunda {Ticill.)

Criangú.

Burmeister (Jl. f. Orn. 1853 p. 170) recebeu o

ovo d"" esta espécie em Congonhas (Minas Geraes). Acha-
va-se numa ladeira descampada posto sem preparo

numa moita de capim, e em estado muito adeantado

de incubação. Forma ainda mais alongada do que a

de N. grandis ; campo branco-amarellado, coberto de

desenhos cerrados de cór pardo-escura muito pronun-

ciada. Excepcionalmente a ponta grossa deste ovo é

onde o colorido ê mais fraco e menos manchado.

diordeíles acuiipennis {TJoãd.)

O Principe Wied, (Beitr. 3. p. 336J achou na

praia do mar 2 ovos postos simplesmente sobre a areia,

e pensa que pertencem a este bacurau. Eram de for-

ma alongada e de còr branca. Accrescenta o autor

que muitas vezes encontrou esta espécie em pleno dia

dormindo na areia da praia.

III. ORDO : nCl

Fam. Pieidee.

A familia dos picapáus, sendo ainda mais homo-
génea de que a dos papagaios, é no seu modo de ni-

diíicação inteiramente concordante, com a diíferença que,

acostumados a trabalhar a madeira, elles praticam as

cavidades necessárias para a sua postura, escolhendo

para isso as partes podres das arvores. A posição
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destes ninhos e a sua natureza dilíicultão muito a sua

observação ; por isso nada se sabe ainda a respeito das

posturas dos nossos picapáus. A única que pude ob-

servar foi a do Picuinnus, que ô de 2 ovos. Proce-

dendo por analogia deve-se adrnittir pelo menos i ovos

para as espécies maiores ; as européas e norte ameri-

canas pOeni entre 4 eS ovos. O característico dos seus

ovos ò a còr Ijranca piirissiraa e a casca lina, muito

lisa e lustrada. TJma das nossas espécies, o P. candi-

dus, talvez faca uma excepção no seu modo de niditi-

car, porque em tudo o naais ó uma forma ambigua

na fajiiilia. Ditlerencia-se pela còr e modo de viver.

Anda quasi sempre em pequenos bandos, fora do mat-

to em togares descampados, visita as plantações, jar-

dins e já o vi empoleirar no telhado da nossa casa.

Raras vezes trepa nas arvores, caça marimbondos c

engole as suas casas, o por cumulo vi-o comer laran-

jas. Por isso duvido que seja carpinteiro como os

seus parentes o penso que o seu modo de nidiíicar

deve ser normal.

O peqíieno Picuni/ws cirrhattfs (Jet)iiu.) è muito

frequente cai toda a costa o interior ; nem nas cháca-

ras do Ptio de Janeiro falta. Gomo todos da familia,

fura buracos nos galhos mortos e troncos finos, a va-

rias alturas, para fazer a sua postura. Em 7 de no-

vemlíro observei um casal principiando o seu trabalho
;

em 27 do mesmo mez continha este ninho 2 ovos ligeira-

mente incubados. A entrada circular media 3 conti netros

de diâmetro; a cavidade tinha 15 centim.de fundo e

achava-se alargada em forma de sacco no seu fim, com
uma camada de farinha de pâu. Os ovos eram de còr

l)ranco-neve, de fórraa redonda alongada com ponta

obtusa e casca hsa, delicada c lustrada. Mediam 16

m/m de comprimento e 12 mm de largura. Em Ja-

neiro o])servei um par com 2 filhotes percorrendo a

capoeira, que interessou-me pelo modo de os ahmentar

que ao mesmo tempo era uma lição. Cada um dos

pães tinha um filhote comsigo. Quando o velho desco-

iDria a presença de -um verme debaixo da casca da ar-
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vore, chamava o lilho que o seguia, ílcando este então
presenciando a operação da extracção. Apparecendo
atinai o verme, o vellío o deixava meio tirado, e o
^illio vinlia concluir a obra.

ÎY. OUDO: COCCÏGEi^.

Fam. Cueulidae

ClfotO|>3íiega asBâ (L.)

Anil. preio

Achei os seus ninhos de setembro a março, no
pasto, mettidos principaliuento nos liiuoeiros e larau-

geiras.

Muito já se escreveu relativamente á reproducção
do anú preto, e os antigos auctores francczes, principal-

mente, contam factos extravagantes observados nas An-
tilhas e outras colónias, que não se verificam aqui no
Brazil. O que observei em 3 ninhos resume-se no se-

guinte : o primeiro continha em setembro 7 ovos, cuja
incubação terminou normalmente. O segundo achei-o
em 5 de Outubro egualmente com 7 ovos. No dia se-
guinte estavam augmentados de 4, mantendo-se depois
a postura em 11 ovos. Visitando o ninho em 31 de
outubro achei os filhos nascidos, parte délies no ninho
<3 parte fora, nos galhos próximos. Eram ao todo 10

;

o 11°. ovo estava no fundo do ninho e verifiquei que
havia apodrecido ; não apresentava a camada calcarea
característica dos ovos do Anú preto. O terceiro ninho
continha em 20 de novembro 5 ovos. No dia 24 os
filhos estavam nascidos e já em 3 de dezembro aban-
donaram o ninho, trepando na arvore. No l*'. e 2^.

ninhos observei sempre um ])ando de 6 a 10 anus adul-
tos na arvore ; no 3^. somente 4. Em nenhum dos 3
ninhos achei mais de um anú incubando, e não pude
verificar si os pássaros revezavam-se neste mister, o
que, porém, não padece duvida porque posteriormente
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todos elles participavam da faina de cevar os filhotes.

De mais o modo de viver dos anus é absolutamente

sociável. Geralmente os ninhos estão collocados nos ga-

lhos superiores dos arbustos e escondidos na sua folha-

gem. O seu material consiste de grossos talos e gra-

vetos. Formam uma bacia larga e chata que repousa

sobre uma base solida. Sempre achei os ninhos guar-

necidos de folhas, e vi o pássaro colhel-as verdes, de

preferencia de laranja. Os ovos, dispostos em camadas
de 4 a 5, estavam misturados com estas folhas, e con-

tam que o anil sempre cobre-os com folhas quando se

ausenta. Não encontrei ninhos rebocados com barro,

como disse Burmeister.

Este autor também põe em duvida a postura em
sociedade, mas os factos acima descriptos não me dei-

xam hesitar pela affirmativa. Acredito que não seja

absoluto e que existem posturas singelas, mas o caso

referido para o segundo ninho ô incontestavelmente o

de uma postura social. Nos meus apontamentos encon-

tro outro caso de um ninho que se encheu de 9 ovos

em 9 dias consecutivos sem uma falha. Além d'isso

ouvi os habitantes falar em ninhos de anii com 15 a

20 e mais ovos. — E' muito conhecida a côr dos ovos

do anú. Campo de hnda côr verde-azul coberto com-
pletamente de uma camada calcarea branca. A forma

é perfeitamente elliptica e medem 34 mm de compri-

mento sobre 24 a 25 m;m de largura.

Crotopliaga iiiajoi* [Gvi.)

Aná-guasnl

Este anú preto grande não existia em Gantagallo.

Azara diz que não faz posturas em coram um, como o

pequeno e o branco ; Schomburgk, porém, affirma o con-

trario para a Guyana. O ovo é descripto por Thiene-
mann (Fort. Tab. 15 f. 8] como sendo de tamanho quasi

em dobro do que o do Anú preto, mas também de cam-
po verde-azul com coberta calcarea branca
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Ouii^a guîi'a (Gm.)

Anù bî'anco

\\\Q do mesmo modo e nos mesmos logares como
o Anú preto, e já achei o seu ninho e o deste conjun-

ctamente posto e funccionando na mesma arvore. E'
construido de idêntico material, sendo porém alguma
cousa maior e mais fundo. Por motivos que não pude
conhecer, frequentemente achei o niidio destruído mal
tinha principiado a incuhação, e infehzmente isto se deu
com os 4 ninhos que tive occasião de observar. O
primeiro ninho achei-o em 27 de Agosto com 8 ovos

;

em 31 do dito continha 10, e um dos pássaros cho-
cando. Até 9 de Setembro sempre encontrei um só

pássaro sobre o ninho. No dia seguinte o ninho esta-

va desfeito no chão e dos 10 ovos restavam apenas 2.

Um segundo ninho com 8 ovos frescos teve a mesma
sorte. O terceiri» encontrei-o em 20 de Fevereiro ape-

nas acabado e ainda sem ovos. No dia 22 continha 2
ovos; no dia 23 5 ovos; no dia 24, todos atirados por
terra,o ninho abandonado. Quando descobri o quarto ninho
os filhotes já se achavam espalhados sobre os galhos
do arbusto. Não pude atinar com a causa destes fa-

ctos, que não podem ser a regra, pois que o anú bran-
co pouco fica atraz do preto como numero de indiví-

duos, e tem o mesmo instincto de sociabilidade, como
attestam as mencionadas posturas. Aííirmavam-me que
antigamente o anú branco era desconhecido em serra
acima e que em Gantallo a sua presença datava de cerca de
i\0 annos apenas. Gomo o seu coUega preto também
guarnece o ninho e os ovos ae folhas verdes, de pre-
ferencia de salva. O interessante e Hndo ovo é de cam-
po verde-marinho claro, e sobre toda a superficie acha-
se desenhada, era relevo, uma rédea braaca calcarea e

a moda de uma fina renda. São egualmente de forma el-

liptica e medem 47 m m de comprimento sobre 34 m, m
de largura.
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Cocejr'xiis melaiiocorypliMs (Ticill.)

,\.zara descreve os seus ovos. Noticias mais mo-
dernas dão G. Sternl)erg e L. Holtz. O sr. Stcrnberíi,'

acliou em novembro o ninho no campo de Buenos Ay-
res, num bosque de Durasno na forquilha de uma pequena

arvore a cerca de 8 pés de altura. Este ninho, porém, não

era o próprio deste Goccyzus, mas um de uma pomba (Ze-

naida auriculata) do qual tinha elle retirado os ovos 8

dias antes, e que achou agora substituidos por 3 ovos

da C. melanocoryphus, que em 1 de dezembro já se acha-

vam com princípios de incubação. Si este facto é reg'ra

para o Goccyzus, licou indeciso, por tratar-se de uma
única observação.

()s ovos são de forma alongada, approximando-sc

da cyhnclrica, e de còr fraca amarello-csverdcada, sem

desenho. O seu comprimento éde')í)m/m e a sua lar-

gura de ,23 ditos.

ï*îaya cayana <*al>anîsâ {Allen)

Aima de (/ato.

Embora l^em frequente nas nossas capoeiras, nunca

encontrei o seu ninho; apenas o o])servei em novem-

bro com uma folha no bico, destinada naturalmente a

construcção. Spix e Martins obtiveram o ninho em Mi-

nas Geraes, com G ovos verdes com marmorizações.

Fani. Trogonidœ

Tî^'Ogoii aiiranliais (Spix)

Encontrei em Gantagallo somente 3 espécies do Su-

rucuá, a saber : Tr. viridis, Tr. atricollis, e Tr. auran-

tíus, e unicamente esta ultima forneceu-me occasião de

observar o seu modo de nidiíicação, que, por analogia

o vista a grande unidade do modo de viver que se ob-

serva na famiha, deve pouco variar.—Num grande ni-

nho de cupim que se achava collado a mais de 2 metros

de altura numa grossa arvore da matta, os dois passa-
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ros desta especio liaviam praticado oin sentido liorizon-

tal lima excavação irref:;-ular de cerca de 20 centimetres de
fundo. p]xaminando-a, achei-a vazia: parece, porém, que
o pássaro é sensivel a qualquer perturbação, pois que
não voltou mais ao ninho. São fn^iuentes estas excava-
ções nos ninhos de cupim, eo fado r referido por di-

versos auctores.

Azara conta-o e diz que o Surucuá põe ahi em se-

tembro 2 a 4 ovos brancos. Thiia espécie africana põcí

o mesmo numero de ovos brancos, quasi redondos, em
ocos de paus.

Fam. Buceoniclfe

Clieliílíípter-a teiîe33î*osa. l>i*a@ilîe.iiisis {Sel.)

O principe A\'icd achou o ninbo do João tolo, como
aqui o chamam, em setembro, no rio Belmonte, ao sul

da liahia.

Era uma galeria de GO centimetros de compri-
mento, cavada no barranco arenoso do rio, e terminava
em uma panelln, contendo 2 ovos ] (ranços. Também
aqui achei estas galerias, porém não nos barrancos, mas
sim na praia arenosa do rio ]\íacuco. Depois de entrar

obhquamente no terreno plano, segue por baixo deste

em direcção horizontal até a panella, e muitas vezes a

tão pouca profundidade que, ao pisar no logar, o pé
afunda-se. Não tive a ventura de achar os seus ovos.

Fani. Galbulidae

«Jacaiíiaraleyorí tríclactyla {Yieill.)

Semelhante á Ghelidoptera e ao Stelgidopteryx ru-
íicollis, pratica galerias, menos na areia, do que nos
barrancos argilosos e verticaes á Ijoira dos córregos e

caminhos. Sendo um pássaro relativamente débil, não è

de admirar que leve tempo considerável neste trabalho
de cavoqueiro. Segui um casal por mais de dois mezes
nesta operação. Infelizmente, quando principiou a incu-
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bação, a topog-i'aphia do logar não me perrnittia exami-

i^ar ninho e collier os ovos. Consta que põe dois ovos

brancos.

Goeldi pretende que a cavadeira faz diversas entra-

das ou galerias para o seu ninho com o íim de desorien-

tar os seus inimigos.

Fam. Rhamphastidae

Da famílias dos tucanos conheci em Cantagallo 2

espécies de egual frequência, a saber : R. dicolorus,

L. e R. ariel Vig. Dos arassaris egualmente 2 : Pte-

roglossus wiedi Sturm e Selenidera maculirostris,(Licht.).

Nunca pude descobrir um ninho de tucano ou de

arassari ; as informaçõos que colhi eram todas de ac-

cordo que nidificam em arvores ocas, á moda dos Pi-

capáus. E\ porém, de suppòr que não praticam elles

próprios as cavidades, como fazem os Picapâus, porque

o seu grande, porém muito fraco bico não está orga-

nizado para semelhante empresa, mas que se utiHzam

de cavidades existentes. Na literatura não existem in-

formações positivas sol^ re esta materia. Burmeister

(II. p. 202) affirma, não sei com que fundamento, que

elles põem 2 ovos brancos, o que seria de perfeito ac-

cordo com o modo de nidificação que se lhes attribue.

Um viajante inglez, Ed^vards, pretende ter visto no

Amazonas um ninho do tucano grande pendurado

numa arvore aUa. Gomo o faz E. Goeldi, considero

esta informação como duvidosa. O tucano é grande

amador de ovos e filhotes de outros pássaros e destrôe

e come quantos acha. E' provável que o tucano do sr.

Edwards se achava nessa occupação n"algum ninho de

Gassicus.

Y. ORDO : PSITTACl

Fam. Psittaeidae

Para uma familia tão rigorosamente demarcada

como o - é a dos Papagaios, o modo de nidificação
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deve ser mais ou menos uniforme, e assim realmente
acontece, })ois com uma única excepção conhecida, a

regra geral para elles ó o aproveitamento de cavida-

des em arvores velhas, de preferencia nos galhos gros-

sos, onde os papagaios põem os seus ovos sem apresto

e criam seus íilhos. Os ovos, de accorde com este modo
de nidificação, são brancos, lustrados, sem desenho e
de forma mais espherica do que alongada.

A excepção é representada por uma espécie do
Sul : Myiopsittacus monachus (Bodd) que construe um
ninho independente, de grandes (Umensões, feito com ra-

mos seccos e suspenso nas arvores mortas isoladas do
campo. Este ninho é social, luas com separação, e

serve para um certo nu iiero de casaes, tendo outras

tantas entradas, á moda de um pond)al. Foi observado
e descripto por Darwin e Burmeister. Outra espécie do
Chili, segundo Poppigs não se utiliza das arvores ocas,

mas constróe galerias nos barrancos altos, onde estabe-

lece grandes colónias.

As grandes es[)ecies como as Araras fazem postu-

ras de 2 ovos ; as menores, como papagaios, maitacas
e periquitos, de 2 e 4. Na Australia vivem espécies

que fazem posturas de 10 ovos.

A incubação e criação é relativamente curta ; os

pães alimentam os filhotes á moda dos pombos, pelo pa-

po. Schomburgk observou que isto se dava somente
duas vezes por dia; as 11 horas da manhã e 5 de
tarde.

E' notável ([ue para uma familia de pássaros tão

em evidencia tão pouco se conheça dos seus ovos. Na
litteratura respectiva, de mais de 100 espécies sulame-
ricanas, ha apenas 9 ou 10 menções, ainda que defici-

entes. Eu nunca tive a fortuna de achar um ninho
que fosse accessivel, com excepão da P. passerina. As
melhores observações hoje vem dos jardins zoologico-j

europeus. wSão os seguintes os dados que pude colher :

A?^a macao (/>). Arara vermelha. 2 ovos bran-
cos de 48 e 52 m m de comprimento, e 33 á 35 de
largura.
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Ara arajxiunn (L) Canindè. Arara azul. 2 ovos

Ijrancos de cerca de 00 m/m de comprimento.

Aííodorhynchus [jlavcus ( YíeilL). Azara refere que

esta espécie pratica a cavidade para o seu ninho nas

arvores ou mesmo ])arranços e põo 2 ovos.

Conurus solstítiaUs (L.). Põe '2 a 3 ovos redondos

do tamanho dos de Turturauritus.

Coiwru.s jcndaya (Gm.) Nandaya. Põe mais de

2 ovos de 22 a 2í lu Ju sobre 10 a 18 mm de lar-

i^ura.

Coiíurcs n/nrcus (Gíí/.') l'eriqt'ito-rei. I^õe 2 a 3
ovos ])rancos.

B^'GÍOf/er/js th'Ira (Gm.) Põe mais de 2 ovos de

25 a 20 m m de comprinento, e 22 a 23 m/m de

largura.

Myiopsittacus monacJius [Bodd.) Catorra. Faz o

ninho de que acima falei. Põe 3 e A ovos de 30 m ni

de comprimento e 21 m/m de largura.

Deroptypus accipiirinus (L.) Vanaquiù. J\. Schora-

hurgi: refere que põe 2 a 4 ovos.

Chrymti>- farinoui {Bodd.) Na occasiào de uma
derrubada obtive um ninho com 2 filhotes já enipen-

]iados, que conservei por annos em casa.

Chry.soíis aesliva (L.) Põe 2 ovos.

Chrysotis arnazonica (Bnss.) Gurica. Põe 2 a 3
ovos de 35 mm de comprimento sol^-e 28 m ni de

largura.

Ps/itacula 2Msscrt)ia (L.) G'dapado. De outubro

;) março achei frequentes vezes os seus ninhos no jar-

dim, no pasto, nas plantações, sempre em buracos de

galbos ocos, de hastes seccas da pita e postes de ma-
deira. Soube de um amigo que, tendo pendurado no

]>0ínar um pedaço de madeira òca, um casal fez n'elle

2 posturas consecutivas. Sempre encontrei as posturas

de 4 ovos, ou iiielhor, lilhotes, porque o acaso assim

o quiz. Notei que a primeira ]»lumagem era muito
mais escura do que a dos adultos, quasi verde—preta.

K. Goeldi dá as seguintes medidas para os ovos, que
designa c-omo relativamente grandes : comprimento : 17

a PJ m/m ; largura : 14 a 10 mm.
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\l OPiDÔ : STRIGES

Fani. Bubonidas

Afora iiHia unica ospecic, o Ikibo magoUanicus. ou
nacurutú, si a relativa observação de Azara ê exacta,

fazem as nossas curujas seus ninhos em cavidades de ar-

vores, muros oa taiuhom buracos de tatus etc., na terra.

A sua postura varia entre 2 a 4 ovos, sempre brancos.

As íiiinbas observações restringem-se ao ninho do Scops

brasihanus, único da faraiha, que encontrei. A vida ex-

chisivamente nocturna das corujas torna a observação

dos seus costumes muito difficil.

Cahorê do campo. Vruciii'ra. Com.ja huraqucira

O Principe AVied Beitr. 3.253 falando do ninho desta

espécie, exprime-se do segMiinte modo : Para pôr seus

ovos esta coruja aproveita os buracos cpie fazem os ta-

tus nos ninhos do cupim e não os excava ella mesma,
como pretende vieillot. Segundo -Izara, põe 2 ovos

brancos.

Burmeister I, 140, conta que esta coruja habita em
buracos na terra cora profundidade de cerca 2 pés, que ella,

porém, não excava, aproveitando-se dos buracos dos ta-

tus e das casas de cupim vazias.

Em plena contradicção com estes dois auctores

acham-se as observações de Glirvs. Sternberg, publica-

das JL f. Ornith. 1S('>'), p 188. e feitas em Buenos Ay-
res nos an nos de 1807 e 1868.

Diz este auctor : sobre a posição e successiva exe-

cução do ninho da Xoctua cunicularia pude fizer observa-

ções diárias. Ella escolhe um logar adequado e secco no
terreno, e ahi cava seu hiraco. Muitas vezes este aclia-

se na visinhança de algum buraco da Viscacha, porque
este também procura legares enxutos. A Lechusa
cava ella mesma o seu edifício e nunca se serve dos bu
racos da A'iscacha. A cavidade tem (3 a 8 pollegadas de
diâmetro, fjrraa uma galeria horizontol delxiixo da terra
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de cerca de i a 6 pés de comprimento e termina n\ima pa-

nella redonda de 14 a 10 pollegadas de diâmetro,. Alii

fa/ nm leito assaz espesso cora esterco de cavallo picado,

com quo lambem cobre a galeria e a sua entrada, e põe 5
a 7 ovos, sendo a postura normal de 6. Para estabele-

cer ou cavar esta residência a coruja levava entre 4 e

6 dias. Os ovos sSo de forma oval curta, de côr branca

pura sem desenho e medem, segundo Iloltz : média de
1 1 ovos : comprimento : 33 m/m.; larg-ura : 27 m/m.

Darwin ta m])em observou a Sp. cunicularia em Mon-
tevideo, vendo-a cavar o buraco. Embora eu não a en-

contrasse, parece-me que, para a nossa zona, o apro-

veitamento por parte delia de buracos de tatiis Ucão sof-

fre duvida.

i^lnueicliiim Teifi'ugîiieum ( Wied.)

Caburé

Nidifica em arvores ocas. A postura é provavel-

mente de 2 ovos, pois que em março encontrei n'uma
cerca viva uma sociedade do 4 individues, os dois pais

e 2 filhotes sentados juntinhos no mesmo galho. (Jl. f.

Ornith. 1869, p. 244.)

ftnl>o iiiîigellaiiîciis (Gvi.)

Nocitrufú

Pelo que refere Azara esta coruja faria uma ex-

cepção na familia (pianto ao modo de niditicar, formando

o seu ninho com ramos nos galhos de uma arvore copada.

Scops l>raNÍlímiiií!« (d'iii.)

Em Setembro e Outubro encontrei sempre esta pe

quena coruja incubando em arvores ocas, altas ou baixas^

perto da casa ou nas jdantaçòes. Põe 2 a 3 ovos por

cima de uma camada de madeira podre, esfarelada. Em
23 de Setembro achei uma chocando sobre 3 ovos. A
cavidade ([ue encerrava o ninho era de cerca de 1 metro

elevada do, chão, apenas de 1 palmo de fundo e aberta por

cima.
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O toco era isolarlo dentro de um mattn^-al. Quando
approximei-me da coruja, voou e empoleirou na distan-

cia de cerca de 10 passos, n'um arbusto, donde observou-me
com os olhos arreg'îdados e as orelhas erriçadas. Em-
quanto eu permanecia na visinhança, ella não voltava para

o ninho, ^'isitei este quasi diariamente, e scMupre dava-

se o mesmo facto. Assim decorreram 41 (Has até 3 de

novembro, quando ella abandonou a postura para sempre.

Colhi os ovos e achei o contendo apoih-ecido. Os
ovos são de íórma oval reforçada com ambas as pontas

egualmente obtusas. A casca ê forte e áspera ; a sua

côr branca pura, sem lustre. Comprimento : 33 a

34 m/m ;
larg"ura : 28 a 29 m/m.

Vil. ORDO : ACCiniRËS

Fam. Sarcorhaniphidae

Esta familia cosmopolita acha-se representada no
Brazil por al^''umas espécies. Destas, uma única observei

no Estado do Rio, o Urubu cominum, mas não tive oc-

casião de observar o seu modo de reprodncção. Sabe-se

que as 3 espécies escolhem logares inaccessiveis para

nidiíicar e fazem posturas de 2 ovos.

Comparando este numero escasso com o grande
números de indivíduos ([ue se oberva, deve- se attribuir

ao Uru])ú pelo menos 2, senão 3 posturas annuaes.

Sai^eorlianipliiis p»pa {L.J

(Vnlti rei

Segundo Burmeister, o Trubú rei faz o seu ninho
na extremidade dos galhos de arvores altas mortas e

põe 2 ovos inteiramente brancos. Esta côr viria em au-
xiho de alguns auctores que sustentam que este abutre põe
em arvores ocas

;
porém nenhum fala de visu próprio.

Oatliai'tei^ aiira (L.)

Diz Burmeister que o seu ninho é sem arte e os ovos
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còr (le carne pallida com grandes manchas pardo-escuras

e algumas menores azuladas, mais reunidas na ponta

posterior.

() ovo desta espécie que existe no museu de Paris

tem os diâmetros de 77 mm sobre 4'S a 50 m/m.

Catliai'îsti» íitratíi (Barfr.)

Burmeister relata que o Urubu não constroe ninho

e põe os seus ovos em logares retirados e inaccessiveis

nas serras em fendas ou cavidades de rochedos. Pre-

para uma camada no caso que não ache uma superficie

plana adequada. (Js ovos são do tamanho de um forte

ovo de pato Gòr branca esverdeada com manchas par-

das, claras e escuras ; entre ellas se acham distribuídos

alguns pontos azulados sobre toda a superficie do ovo,

com concentração na ponta grossa. Acham-se ovos em
Novembro e Janeiro, disse Burmeister e eu não duvido que

também em Setembro ou em Março. Os ovos respectivos

no Museu de Paris medem 70 m/m so])re i3 a 45 di-

tos. () Museu Paulista possue ovos d'csta espécie.

Fam. Faleonidae

Grande familia cosmopolita no sentido mais lato da

palavra, pois que não ha zona alguma da terra onde

não existissem seus representantes. (Iray a divide em
7 subíamilias com 105 géneros e 350 espécies. Todas

as 7 subfamilias tèm representantes na America do Sul

em mais de 70 espécies ; uma das subfamilias, a dos Poly-

borinae (Caracarás) ê exclusivamente sularaericana.

Gomo as Vulturinae, todos os gaviOes nidiíicam em
logares de accesso difficil, rochedos ou arvores muito

altas, mas ao envez daquelles, sempre constroem o

ninho aberto por cima feito de ramos seccos em forma

de simples taboleiro, às vezes guarnecido de material

macio para receber a postura, que geralmente não ex-

cede a 3 ,ou 4 ovos, havendo porém espécies que vão

até 7.
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o iinico ninho do gaviSo que tive ensejo de obser-

var foi o do Astiirina nattereri, o gavião carijó. Sobre

outras espécies brazileiras, em numero de cerca de 15,

<3xistem na literatura resumidas noticias relativas aos

seus ninhos e ovos. Alguns doestes acham-se reprodu-

zidos na obra de Thienemann (Fortptl. etc.)

lÎ3yctei* cliîiîîacîiinîa (YieilL)

Caracará h) 'anco

Refere Burmeister que esta espécie faz grandes ninhos

de ramos seccos em arvores altas e logares retirados,

e põe 5 a 7 ovos de côr pardo-amarella com manchas
pardo-vermelhas e da forma característica aos falcões.

I*o!yI>oi'iBS tlianis (Mol.)

Caracará

( ) ninho do Caracará, disse Burmeister, acha-se em
arvores altas nas raattas e pouco accessivel porque es-

colhe os troncos cobertos de cipós. A sua postura cahe
em princípios de Setembro e seu ninho contem n'este

tempo 2 ovos de còr pardo-violète, coberta de manchas
o pingas escuras e de forma alongada. Na ponta pos-

terior o desenho ê mais homogéneo. (Thienemann Fortpíl.

50, fig. 4).

E. Goeldi na sua raonographia expríme-se do se-

guinte modo sobre o ninho do Caracará : « Em uma
construcção chã de garranchos, forrada no meio de ma-
terial mais macio, como musgo e raizes, põe a fêmea
2, 3, ás vezes -i ovos piriformes, que na media tèm
45 m/m de comprimento e no logar do maior eixo

transversal, 35 m/m de largura. A còr dos ovos varia

muito
; ora o campo é amarellado, ora brunaceo-violè-

te ; notam-se nelle manchas e pingos, ora bruno-escu-
ros, ora vermellio-sanguineos »,

No J.i f. Ornith. 1869, p. 179, Chrys. Sternberg
descreve sob o nome de Polijh. vulgaris, Caraiicho, 2
ninlios dessa espécie achados nas pampas argentinas,

feitos de ramos e talos de junco. O primeiro achava-
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se collocado no chão, o segundo a 12 pés de altura

iiuraa arvore, sobreposto a um ninho de Anumbius acu-

ticaudatus.

Ambos continliam 2 ovos cada um. O autor admitte

posturas de 3 ovos no máximo, mas não dá a descri-

pção dos ovos.

Para o Ibycter Chimanfjo, o mesmo autor des-

creve o ninho feito no chão com pahias e lã, contendo

em regra 2, ás vezes 3 ovos, dos quaes taml)em não
dá a descripção.

No anno seguinte 1870 do J.' f. Ornitli. L. Holtz,

a quem Sternberg liavia remettido, os descreve assim :

Poiyb. vulg. Forma oval curta. Gòr : campo ])ranco

amarellado
; manchas e pontas pardas claras e escuras

espaçadas pelo total da superfície. Media das dimen-
sões de 2 ovos : comprimento : 50 m/m ; largura : 47
ditos.

Os ovos do Ihycicr clúmango (Vieíll.) : media de

22 ovos, comprimento 41 m m. largura 33 ditos. Gôr
e desenlio eguaes aos precedentes.

1Ji*ul3utiiig'a zoiiui*a (Shaw)

Cauã, em Minas

Burmeister II p. 43. «Faz o seu ninho nas arvo-

res mais altas e inaccessiveis ; contem 2 ovos alonga-

dos, brancos, com manchas e pingos pardo-vermelhas,

claras e escuras. (Thienem. Fortpíl. 49, 1.)

Busai*elliis nîgi'îcollîs (Lath.)

Burmeister II p. 47, refere que B. Schom])urgk
na Guyana achou o seu ninho no rio Bupununi n"uma
arvore de altura mediana, feito de ramos seccos e con-

tendo 2 filliotes recemnascidos, cobertos ainda de pen-

nugem.
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Spîxcftëtutâ tyranniis (Wicd)

Gaciào pega macaco

A unica noticia que temos do seu niulio é dada
pelo Pr. Wied. Beitr. 3, 8i, onde disse : « Faz o seu

ninho em arvores altas, de ramos seccos, e põe 2 ovos ».

^pizaëtua maiicluyti (iJaud.)

Urutaurana, (iavião de pennaclio

Principe Wied, Beitr. 3, 83 inlbrina o seguinte:

«Os caçadores disseram-me que faz um ninho grande
€om ramos seccos, onde cria 2 filhotes». Parece-me
porem que o Principe confundiu Spiz. ornatus com
Thrasa'étus harpya. 11. von Ihering, ([ue o observou
no Rio Grande do Sul, refere que o sou ninho é feito

no mais denso da raatta nas arvores mais altas e mais
grossas, de modo que os caçadores, para matar uma
dessas aves, têm de trepar em uma arvore vizinha de
mais fácil accesso para d'ahi disparar o tiro. No es

sencial consta o ninho de grande numero de fortes va-

ras, assentadas em um garfo constituido por diversos

galhos e forradas com Tillandsia, (Barba de veUio), que
se vê pender das extremidades. As espécies de Spizae-

tus perseguem, segundo o mesmo autor, principalmente

os macacos da sulvordem das Geljidas.

Xlirasaetus liarpya (1^.)

Uracil

Refere Goeldi que, em Março de 1830, Natter er
observou, proximo de l)orlja, um casal de Harpyas no
ninho, construido em um taquaré de enorme altura.

O^ianto ao numero e f(')naa dos ovos, nada se sal^e até

hoje.

Moi»pliiius guyanensis (Daud.)

Disse o Pr. Wied, Beitr. 3, 95, que viu no rio

Ilhéos (Bahia) dous Índios matar um desses gaviões
com flechas, quando sentado no seu grande ninho, feito

de ramos nos últimos galhos de uma arvore collossal.



— 9A —
Tîiiiîuiîcoltîs cîiiïiaiïTiOîiiîiiMS (Sirs.)

(^airiquírí

Burmeister lï, p. 94; Pr. Wied Beitr. 3, 110.

So])re innlio desse pequeno gavião muito corn-

mum, disse Burmeister apenas : «seu ninho aciía-sena fo-

lhagem de arvores altas e dizem que põe 3 ovos». O
Br. AMed uão encontrou o ninho, mas informaram-no

que é feito de ramos e tem ovos malhados.

Oar'pagiLïS liâtBeiitiatiis (Lnih.)

Burmeister II, p. 100, menciona o seu ninho como
segue : «Acha-se o seu ninho em arvores altas com 3
a 4 ovos cohertos de manchas pardo-vermelhas, e que

se assemelham muito comos do Falco subhuteo». Thie-

iiem. Fortpíl. 52, 6.

EUsmoidies foi'*íícatiis (L.)

Icsou.ra

Pr. AVied 3 p. 146, disse a respeito desse lindo

gavião o seguinte : «Em Dezembro encontrei num valle»

circumdado de mattas, um ninho da Tesoura, col-

locado â grande altura n\ima arvore isolada dentro

de uma plantação abandonada. Era feito de ramos gros-

sos. Os 3 ou 4 Hlhotes, já crescidos, estavam sentados

â borda do ninho emquanto os pais ^'oavam perto».

Ictinia plumbea (Gm.)

(javião iioniba

Burmeister II p. 104, refere que Schomburgl^ en-

controu o ninho n'uma arvore de Anacardium muito

alta, feito de ramos.

i%.stui*iiia nattererí {Scl. e Sàlv.)

Achei o seu ninho cm princípios de Outuljro cons-

truído n'uma arvore isolada á ])eira do pasto da fazen-

da. N"uma das forquilhas extremas, escondido na fo-



lliagem, era o ninho formado com poucos galhos grossos,

ajuntados sem arte, e continha 2 ovos. A forma des-

tes era redonda curta com a ponta hranda, casca forte

e um pouco áspera ao tacto. Mediam 47 m m de com-
primento e 38 ditos de largura. Ambos, idênticos em
tamanho ; divergiam porem, muito no seu colorido. So-

hre campo branco e sem lustre, commum aos dois,

mostrava o primeiro diversas pintas, umas do còr ver-

melho-pallida, outras de còr violète e de forma, ora

1'odonda, ora pontuda, distribuidas escassas so])re a to-

talidade do ovo entremeadas de manchas pardo-claras,

assemelhando nódoas. No segundo ovo faltavam as pin-

tas avermelhadas e eram substituidas por complexos de

manchas rigorosamente limitadas e de còr sépia escura,

rodeadas de pequenos pingos da mesma còr. Por aqui,

por alli alguns pingos pretos espalhados. Na parte supe-

rior do ovo destaca-se um desenho de linhas pretas

delgadíssimas em ziguezague. Faltam a este também
as manclias pardas que se notam no primeiro. A disse-

melhança do colorido dos dois ovos é tão pronunciada

(pie facilmente poderiam passar por ovos de différentes

espécies de aves, si não fizessem parte da mesma pos-

tura. Esse facto, porem, ê frequente n'essa família.

Heterospîzîas merîdlîonalis (LatJi.)

D'Orbigny achou o seu ninho extraordinariamente

voluminoso sobre arvore muito alta, feito de ramos
seccos e contendo 4 ovos.

Antenor unîcînctus (Temm.)

D'Orbigny relata que essa espécie faz o seu ninho

em (Jutubro ou Novembro sobre arvores altas que

emergem da matta baixa de acacias espinhosas, e que

contem 4 a 5 ovos inteiramente brancos, como di^^em.

D'Orbigny põe esta còr em duvida. Essa espécie, assina

como a procedente, vive na vizinhança da agua.
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Dizem os habitantes do Rio Grande do Sul oue

essa espécie laz o seu ninlio no clião.

Pemclion lialiaëlus [L.)

Águia pesqueira

O Pr. Wied encontrou-a na Baliia, Natterer em
Matto Grosso. E. Goeldi dá a sepuinte noticia sobre o

seu ninho .• «Mede 1 metro de diâmetro, é feito de

varas que costuma pescar na agua, e de musgo que

ás porções vai arrancando dos troncos das arvores.

A postura consta de 2, 3, 4 ovos que tèm 59 —70
m/m. de comprimento e 44—52 m/m de largura, apre-

sentando campo branco com manchas azul-cinzentas e

côr de ferruízem. A incubação leva 22 a 26 dias».

Mil. ORDl): STEGA^OrODES

Fam. Plotidae

I*lotus anliinga (L.)

Myuá
Vive nos rios do interior quando estes atraves-

sam mattas virgens, que não abandona.

(3s Índios, contaram ao Principe Wied, que o

anhinga coastroe o ninho de ramos nas arvores perto

do rio, nas quaes também se empoleiram á noite.

Fam. Fregatidae

Fregata aquila {L.)

Jesoura, Grapirâ

Gomraum na costa toda e nos portos, vão a gran-

des distancias no alto mar. Os pescadores informaram

o Pr. Wied (Beitr. 4. 885) que o grapirá faz um
grande ninho de ramos e cacheiras nos arbustos da ve-

getação niaritima e põe 1 ovo grande, de linda côr

verde, que tem uma gemma escarlate.



IX. ORDO : HERODIONËS

Fam. Ardeidae

Kutofides striata (L.)

Socô-boi Soca

Veja Wied (Beitr. A. 628.) Muito commum na

nossa zona onde habita todos os brejos, mas não pude

encontrar o seu ninho.

O Principe Wied achou-o n'um arbusto na vizi-

nhança da ag-ua, que em Dezembro continha 2 ovos de

côr verde clara.

IVyctícorax tayazu — ^iiíra (Azara)

E" uma garça nocturna que pude oljservar todas

as tardes sahindo dos brejos de Garavellas. O Prin-

cipe Wied encontrou no Parahyba em Outubro uma
colónia de ninhos, dispostos nas arvores (Hignonia) da

brejo. Consistiam em grandes agglomerações de ramos

seccos, e continham fílhotes.

I^yctanaasa violácea (L.)

O Principe Wied (Beitr. 4.652) diz que em Gan-

navieiras achou em Dezembro o seu ninho n\im peque-

no arbusto, perto da praia. Era feito sem arte, de ra-

mos seccos, e continha 2 ovos de côr verde-clara.

Fam. Phoenicopteridae

Plioenícopterus cliîlensîs Mol.

Flamengo

Encontra-se principahuente nas praias do Sul, mas

também nos rios do centro do Brazil. Faz um ninho

alto no chão de talos de junco no qual, para incubar,

se assenta a cavalleiro, pernas pendentes. Consta que

põe 2 ovos brancos.



— 98 —

\. ORDO : PÂLAMERE.i:

Fam. Palamedeidae

I^alaiiaeilea comiiita (L.)

Aniàma

Essa magnifica ave lia])ita os rios e l^rejos do ser-

tão do Norte. Os Índios asseveraram ao Principe AVied

(Beitr. 4. ÕS5) que o aaiuina faz um ninho de poucos
ramos seccos no solo do ])rejo e põe 2 ovos grandes,

brancos.

Claaiiiiit crîstata {Sw.)

( 'haja

E' o representante da precedente no Sul ; commum
nas lagoas do Rio Grande do Sul e do Rio da Prata.

G. Sternberg e L. Iloltz descrevem ninlio e ovos.

(Jl. f. Orn. 1869, 277 e 1870, 20). Escolhe um lugar

retirado no centro do juncal e a hi faz uma construcção

com talos de junco sobre o chão. E' uma gamolla de
cerca 1 metro de diâmetro e de 1/2 metro de altura, sem
enchimento. Em Setemliro, faz a primeira postura de

7 a 9 ovos, de forma alongada, casca forte, era parte

oleosa e lustrosa. Campo branco, com sujidades ama-
rellas e algumas raras manchas pardas que sahem pela

lavagem. Comprimento : V)0 m/m ; largura : 59 ditos.

xn. ôRDO: mimwA

Fam. Peristeridae

Cliamaepelía lalpacoli (Tcmm.)

Pomba-rola

Em Gantagallo encontrei as seguintes espécies de
pombas : Peristera cinerea e Geoffroyi, Geotrygon
montana, Leptoptila reichenbachi e Ch. talpacoti. Es-
tas duas ultimas são mais frequentes, durante o anuo
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todo

;
quanto ás outras considero-as de arribação, e

não achei os seus ninhos. Pouco interesse, porém,
oíferece o ninho da pomba, sempre egual para todas

as espécies : um girau feito sem arte nem ordem, com
2 ovos, eis o typo geral, do qual não me consta ex-

cepção.

O da pomba rola acha-se em todos os logares de
vegetação baixa, nos jardins, plantações, cercas vivas

etc. E' feito com poucos galhosinlios seccos negligen-

temente reunidos em forma de tigela chata. Os dois

ovos brancos são de forma alongada e com a ponta
anterior o])tusa, e medem 22 1/2 m/m de comprimento
sobre 18 ditos de largura. Deve fazer 3 e 4 posturas
annuaes e desde Julho até Abril ouve-se o seu canto.

l^eptoptíFu reîclienfoacîîî (PcJ.z\)

\ jurity habita mais as capoeiras e roças do que
a rola. Faz o mesmo ninho, embora maior. Põe 2
ovos ]}rancos ovaes pontudos

; a ponta posterior é muito
mais delgada do que nos outros ovos, a anterior muito
estirada e aguda. Comprimento : 33 m/m ; largura :

22 1/2 ditos."

XIII. ORDO: {îALLIiË

Fa in. Cracidae

D'essas havia em Gantagallo 3 espécies : o Jacú-
açú, o Jacii-pemba e o Jacii-tinga, este ultimo ficando

mais raro. Nunca encontrei os seus ninhos. (> que
ha nos autores é o seguinte :

I*enelop© Jacucaca (Spi.r.)

i) seu ninho é encontrado nos arbustos á pouca
altura, e, segundo Schomburgk, ás vezes por terra

mesmo, e contem 2 a 3 ovos inteiramente brancos,

cujo tamanho excede o do peru domestico.



— 100 —
I*eiielope supei*eilîai>is (J/?.)

Jacù-pemba

Veja Pr. Wied, Beitr. 4, 53. Faz o seu ninho

de ramos sëccos sobre as arvores e põe 2 a 4 ovos.

I*îpîle jacutinga (Spir)

Jdcidinga

Veja Pr. Wied, Beitr. 4. 544. (P. leucoptera.)

Os seus caçadores acharam o ninlio feito de ramos, que
em Fevereiro continha 2 a *^ ovos brancos.

Oi-talis alljíventris (Wagl.)

E' a Penelope aracuan do Principe Wied (Beitr.

4. 549) que diz que faz um ninho de ramos em arvo-

res baixas e põe 2 a -^ ovos brancos.

Orax cai*uticulata (Tennn.)

JJfitàm

Um vizinho nosso possue 4 mutúns fêmeas que
havia comprado ha cerca de 5 annos no Rio de Janeiro.

O primeiro anno achou-se um d'elles no jardim

incubando 2 ovos. No seg^undo anno havião feito 2
posturas, em Setembro e Dezembro, cada vez de 4 ovos.

Tinha escolliido Uiua arvore cortada e feito entre os

renovos um ninho de grossos ramos seccos. Em Se-

tembro, as 4 fêmeas revezavam-se na incul.)ação durante

mais de O semanas, naturalmente sem resultado. Em
Dezembro, recolhi os 4 ovos da nova postura para a col-

lecção. Erão de tamanho e forma variável. Um da

forma de ovo normal ; 2 de ambas as pontas agudas,

e o 4." muito menor, com pontas obtusas. Na media,

o seu comprimento era de 86 m/m a sua largura de

60 1/2 ditos. Maxima do comprimento : 89 m/m, mí-

nimo dito 80 ditos maxima da largura : 63 m/m, inmima
59 ditos. A sua casca, puramente branca, distinguia-

se pela -superíicie áspera e granulosa ; os grânulos
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miúdos e cerrados com alguns maiores do tamanho de

uma cabeça de alfinete que em partes se reunam.

Além disso, o quarto ovo mostra varias rugas longitu-

dinaes enroscadas parte concavas, parte em relevo. A
casca é extraordinariamente dura e forte e de quasi

um millimetro de espessura.

Fam. Phasianidae

Odínitopliorus capueíra [Spix]

Capoeira

Muito commum era nossas raattas, porém nunca

encontrei o seu ninho. O Pr. AVied (Beitr. 4. 486)

dá a seguinte descripção do mesmo : «Encontrei o seu

ninho na matta virgem no chão, contendo 10 a 15

ovos inteiramente brancos, e posso contestar Azara

quando elle os chama de còr roxo-azul. E' provável

que se equivocasse com ovos de inatnbú.

XY. OIUM):Ii\LLI

Fam. Rallidœ

I^imiioparclalus nigrieaiis (Vic4U.)

Saracura

A saracura pequena dá preferencia aos brejos para

nidificar. Constroe o seu ninho com poucos ramos no

meio dos juncos e caimiços. Põe 4 ovos, ovaes. alon-

gados com as duas pontas egualmente obtusas. Campo
branco com poucos pingos cinzentos e pardo-escuros.

Comprimento: 41 mm; largura: 32 ditos.

i%s*aiiií(leM saracura [S^n.r)

Saracura

Seus legares favoritos são as margens dos córre-

gos e brejos cobertos de vegetação densa, onde nidifi-

ca. Achei o seu ninho diversas vezes posto em tocos
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de arvores ou em arlnistos a 1 ou 2 metros de altura

do solo, sempre retirados da ag'ua e em logar enxuto.

Esta espécie é menos aquática do que a precedente.

<) ninho é uma forte a,u'í;'lomeração de ramos ij-rossos

presa por alguma forquilha perpendicular, e forma uma
gamella chata, guarnecida de folhas sèccas. A sua

postura ê de 4 ovos do campo vermelho-amarellado

claro cem pontos e manchas de cor roxa, a/Ad-cinzenta

e vermelho-escura ; as azul-cinzentas mais numerosas
e espaçadas, as outras raras, por aqui-acolá. A sua

forma ô egual a do ovo da gallinha ; comprimento :

Í8 m 'm ; largura : 35 ditos.

Burmeister no J.' f. Orn. 1<S53, 1 7(3, descreveu

esse ovo como sendo do L. nigricans, e dá-lhe a forma
espherica, campo hranco, amarello-avermelhado com
pontos e manchas còr de ferrugem. No S, í '. 3. 383,

corrige esse engano.

l*oi*x;ana aSI^îcoBïîs [Vieill.)

Essa pequena gallinha d'agua vive no cajúm á

])eira dos Ijrejos e córregos, onde pratica galerias de

passagem. Põe 8 ovos n'uma moita calcada sem ninho.

Campo hranco coííi forte tom amarello-vermelho. com
manchas largas e pingos de còr azul-cinzento diluida e

algumas poucas còr de tijollo, tudo muito semtílhante ao

ovo das saracuras. O desenho concentra-se na parte

posterior. Forma oval, alongada, com as duas pontas

egualmente ohtusas. Comprimento: 30 mm; largura

22 ditos.

CiaïIÎBiuIa galea la (Liclit.)

I^raiujo tViKjifa

Nunca sahe dos juncos do ])rejo e nada perfeita-

mente. O seu ninho, uma simples tigella feita de folhas

de junco, é posto sobre os juncos immed latamente

sobre a agua que toca na sua base. Võe 4 ovos de

linda còr clara, pardo-amarella, salpicada densamente
cora pingos e finos pontos pardo-escuros, que em algu-
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mas partes se reiínem em manchas mais largas ; na

l)arte anterior existem algumas espiras mais claras o

desbotadas. O desenho todo é repartido, uniforme,

sobro a superficie, deixando alguns claros. Forma
normal, ponta anterior comprida e fina, um pouco obtu-

sa na extremidade. Comprimento: 4S ni/Qi; largura
32 ditos.

Fam. Heliornithidae

Helîornîs Fulica. (Boõã.)

Podoa surinamensis de ^^^ied W
, p. 823. Pati-

nlio (VaguM, Mergulhão, Picapare. O Principe AMed
dá uma mteressante noticia sobre o mergulhão. Diz :

«No tempo do verão tem os seus filhotes, que traz, em-
quanto não são einpennados, debaixo das suas azas

onde elles se agarram cora o bico. Quando mais crés

eidos, trepam nas costas da mãe e assiiii mergulham
com ella.»

Wl. ORDO: GRLES

Fam. Psophiidae

ï*sopIiîa crepitans {L.)

Jidz de paz

E' ave do Norte do Brazil que figura aqui nos
gallinheiros. Consta que nidiíica no clião pondo ovos
de còr e manchados.

Fam Carianiidae

Caríamti ci-îstatii (L.)

Hcriema

Vive só nos campos geraes e ahi constroe o
ninho sobre os galhos de ai'vores medianas. Consiste em
um girau mal feito com ramos sêccos e guarnecido do
barro ou estrume de gado, contendo 2 a 4 ovos esbran-
quiçados. Em fins de Fevereiro o Principe, AVied (IV p.
570) achou um ninho com dois filhotes pequenos. Pur-
meister refere que os ovos são do tamanho dos do pavão
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Wll. ORDO: LlMICOLl

Fam. Jaeanidae

•Tacaiia Hpiiiosa (L.)

Ptassoca

Não ha brejo em que falte esse interessante pássa-

ro
;
passeia aqui sobre as plantas aquáticas, mas não

entra no juncal. Naquellas plantas põe os seus 4 ovos

a ceu aberto, em contacto com a ap:ua e sem cama
alguma. Principe Wied e Burmeister descrevem estes

ovos como sendo de còr esverdeada ou azulada com
pingos pardos. Os que aqui encontrei erão sempre de

campo pardo-amarello escuro e de tom forte, sobre o
qual se destacam numerosas e largas bnhas pretas, on-

duladas e entrelaçadas, cobrindo a superficie total do
ovo. Por baixo destas linhas, notam-se alguns pontos e

rabiscos mais fracos e outros azul-cinzentos. Forma
oval alongada, extremidade anterior estirada com ponta

muito obtusa. Cu nprimento 31 m/m ; largura : 22 1/2

ditos.

O Principe Wied, Beitr. 4. 786, pretende que a

Piassoca põe 4 a 6 ovos esverdeados ou azulados em
terra enxuta, fazendo um ninlio sem arte. Aqui não

observei semelliante facto.

Fam. Charadriidae

Beloiio|>tei"us cayennenais [Gm.)

Quer-quer

Gommum em toda a America do Sul, todavia falta

no interior do Estado do Rio. O Principe Wied achou

em Setembro o seu ninho n'um brejo em logar sècco,

entre os juncos, contendo 2 ovos côr de azeitona com
manchas pretas. G. Sternberg (J'. f Orn. 1869 p. 275)
referindo-se a essa ave, uma das mais communs em
Buenos Ayres, dá noticias mais circumstanciadas sobre

o seu niidio. Alh sempre escolhe logares sêccos no meio
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clos brejos, pouco grainmados ou ainda sem vegetação

alguma, que permittam a vista aberta para todos os

lados. Esgravata uma pequena panella, que guarnece de

poucas hervas sèccas, e põe em Outubro e Nove?nbro
4 ovos de forma de pêra, sempre viradas com as pontas

para o centro do ninho. L. Holtz fJ.' f. Orn. 1890,

20j dá a cor dos ovos como inteiramente idêntica a dos

•do pavãosinho (Vanellus cristatus) da Europa, tão apre-

ciados pelo Principe de Bismark; campo pardo-amarello

€ verde com desenhos pretos, sendo, porem, um pouco
maiores, medindo : 45 mm de comprimento e 33 ditos

.de largura.

Hoplox.yptei*ii8 cayaiios (Lath.)

Maçarico
Pr. Wied Beitr. 4. 764. Vive nas praias mariti-

rmas e das lagoas. Ahi achou o Principe em setembro
•o seu ninho que consistia em uma hgeira excavação
.na areia, contendo 2 íilhotes.

i%.renai*ía ínterpi^es (L.)

Maçarico

Vive exclusivamente nas praias do mar, onde põe so-

.bre a areia seus ovos de forma de pêra e de còr de azeito-

na, manchadas de pardo-claro. Comprimento : 40 m/m.

Oallinago frenata (111.)

Narceja

Acha-se o ninho da narceja nos breijos onde
liabita, em moitas de capim, que o pássaro deita

•e dobra para nella pôr os seus 2 ovos. São relativa-

mente grandes, de côr de couro clara no campo. So-
JDre este existe um desenho de manchas grandes e lar-

..gas, còr pardo-escura, sobretudo na ponta posterior,

que além disso mostra uma coroa de garatujas, com-
posta de Unhas fortes e espiras pretas. A ponta ante-
rior é estirada, sua extremidade chata e obtusa. Com-
primento : 40 m/m; largura: 27 m/m.
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XYlll. OKDO: GAYLE

Fam. Laridae

RhyncUops iiigi-a intea'cctleiis (Sannd^)

Tal]m-mar

\i\e nas praias do mar e dos rios costeiros onde
procura sua alimentação na vasante e põe nestes le-

gares.

Laros ctoaninHcaiios (Liclif.)

K a gaivota que vive no porto do Rio em gran-

des bandos. A'ai reproduzir nas ilhas desertas à en-

trada da bailia.

XIX. mm : TIJBIXARES

Fam. Puffinidee

ï*î'îoii vîttatos [(Jni.)

íaizão

Vive nos mares do Sul e chega à costa para re-

produzir. Constou ao Principe Wied (11 p. 846) que
põe nos rochedos dois ovos l^rancos, de tamanho enor-

me relativamente á ave.

XX. ORÍIO: niiOPODES

Fam. Podicipedidae

ï*oclîceps dom Î 11 icms {L.)

Era frequente em Cantagallo nos tanques c açu-

des. Em ^Novembro, observei um com 1 íilhotes pe-

quenos. O Principe Wied (R' p. 835) assevera que
elle faz o ninho íiuctuante e põe até 7 ovos.
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\\!i. ORDO: a\nm

Fam. Tinaniiclag

Todas as espécies dessa íaniilia exclusivamente

sul-americana mostram grande jiomogeneídade, tanto

na sua forma exterior, còr da plumagem, modo de

vida, como na nidiíicação e feição dos ovos. A ivem

110 matto e capoeiras, salvo o género Notliura que ê

próprio dos campos, não constroem ninhos, mas fazem

as suas posturas no chão, a modo dos gallinaceos, e

os seus ovos se distinguem pela forma espherica,

casca lustrosa e còr uniforme viva. Estes predicados,

conjunctamente com a relativa facihdade de os achar,

fazem-os bem conhecidos, figurando na sua maior par-

te na obra de Thienema na (Fortpli. d. \''oegol).

Eiii Gantagallo, existiam 4 espécies de Tinamús.

As posturas conhecidas são as seguintes :

Tîiiaiïios soiâtas^îiis {Yicill .)

O representante do rnacùco nos Estados do Sul e

l'aragua}'. Niditlca no matto, no chão e põe, segundo
o Principe Wied, 9 a 10 ovos de linda còr azul-verde,

que igualam em íV)rma e tamanho os do pavão.

O Principe relata que varias vezes os seus cães

perdigueiros apanhavam a maciica viva sobre o ninho,

tão aferrada se mostrava na incubação. Põe em Se-

tembro e Dezembro ou Janeiro.

TîhîiSlîîiiis aiiajoi* (Hhi.)

O macúco do Norte do Brazil pouco diffère da
outra espécie relativamente aos ovos.

dryptui^ais. ciaiereos {Gm.)

Jnhambii do Norte do Brazil. Ovos fortemente es-

phericos, de linda còr azulada.
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Crypturus lataupa (Temm.)

Jnhambà

Quasi durante o anno inteiro encontram-se os ni-

nhos do inhambú pequeno e commum no solo das ca-

poeiras. Gomo todos os seus congéneres contenta-se

em esgravatar na terra uuia pequena cova, quasi sem-
pre ao pé do tronco de uma arvore e põe alli sem
cama, os seus 4 ovos de forma totalmente oval ou elí-

ptica, e de còr de chocolate com leite, sem desenho.

Casca lisa e perfeitamente lustrosa. Comprimento : 41

ra/m ; largura: 30 1/2 m/m.

Crypturus uiidulatiis {Temm.)

Inhambh

Burmeister S. U. 3. 322. E' uma espécie do Sul.

Põe 4 a 6 ovos de linda còr arroxeada bem lustrosos.

Não é certo a que espécie se retira a descripção de

Burmeister.

Cryptwrus obsoletus [lemm.)

Inhambà-açà

Euler, Jl. f. Ornith. 1867. 418. O Inhambú gran-

de é menos frequente do que o pequeno e prefere os

capoeirões e niattos. Põe 4 ovos da mesma forma elli-

ptica e còr de chocolate lustrado. São maiores e tem
50 m/m de comprimento sobre 35 m/m. de largura.

Crypturus pileatus {Bodd.)

Tiiruri

(Burmeister 3.316.) Vive mais no Norte, onde

substitue o C. Tataupa. Ovos esphericos lustrados côr

de chocolate com leite.

Crypturus adspersus {Temm.)

Ovos còr de chocolate com leite.
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Cfypiurus strigulosus [Tcynw.)

''Veja Burmeister III p. 322.) Vive no sertão do
Norte. Põe ovos esphericos côr de chocolate claro.

Cryptunis vai'îe^atus ((Jm.)

Ghororão. (Veja Burmeister III p. 321) Espécie do
Norte. Põe õ a 8 ovos côr de chocolate muito claro.

Cryptufus iioctívagus (Wied)

Zalelé ; CJiaó

Ovo de forma espherica com pontas apenas pro-
nunciadas. Côr linda, verde-azul, dominando a ultima

nuança. Casca lisa e lustrosa, porém menos do que
nos inhambús. Comprimento: 51 mm; largura: 44
ditos.

Itliyncliotus rnffestens (Tahm.)

Perdiz

Vive nos campos de S. Paulo, Minas, Goyaz etc.

e íaz o ninho no chão debaixo dos arbustos. Põe 7 a

9 ovos de forma oval alongada, de côr roxo-clara e de
casca lisa e admiravelmente lustrosa. São do tamanho
de um ovo de gallinha.

I\'otliiir'a maculosa (Tom)!.)

Codvvhiz

Vive nos mesmos logares com a precedente. Tam-
bém é muito frequente em Buenos Ayres onde C.

Sternberg achou seus ninhos nos campos de alfaia.

(JL f. Orn. 1869, 274.) Um d'estes continha em No-
vembro 7 ovos. O ninho era uma pequena excavação,
guarnecida de algumas folhas e hervas. No JL f. Orn.
1870. 19 L. Holtz dá a seguinte descripção dos ovos :

Forma oval alongada. Casca forte
; superficie tão lus-

trosa que pôde servir de espelho. Côr : chocolate es-

cura. Comprimento : 42 min., largura : 32 ditos. Sem
desenho.
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I!Voíliiii*a. I30i*aciuîi'£i (S2)ir)

Pvep resentante da perdiz nos can^pos do Brasil cen-

tral. Os ovos são de còr de chocolate escuro, espiíe-

ricos, do tamanho do ovo de iaizão.

Burmeister, que trata dos ovos das Tinarainae conn

certa extensão, applica-so em dividir essa sub-faniilia

em o u'rupos, conforme a còr dos seus ovos : o pri-

meiro com ovos de tom avermelhado claro ; o segundo

com o de chocolate, e o terceiro com o de verde-azul.

Essa divisão não concorda com a actual acceita no sys-

tema dos géneros, misturando o género Tinaraus com
o de Grvpturus. Parece-me cjue se pode reduzir os 3
grupos de ovos a 2, sendo um de torn azul-verde^ e o

outro de tom vermelho nas suas diíierentes graduações

de roxo ao chocolate-escuro. X'este caso o género Ti-

nanius comprehende todas as espécies com ovos azui-

verdes, o os géneros Grvpturus, Rh^^ichotus e Nothura

as espécies de ovos vermelhos com apenas duas exce-

pções : Crvpt. cinereus e nocti vagus que tèm ovos ver-

des. Essas duas espécies, alem dos ovos, tèm grande

parentesco com os Tinamus, relativamente ao seu modo
de viver e essa indicação da zoolopia merece ser to-

mada em consideração.

Will. ORDO: STÍlliÍlIlO.^ES

Fani. Rheiclae

Das 2 espécies d' essa familia a primeira, R. ame-
ricana L., acha-se nos campos dos Estados do Sul

e nos de }»linas Geraes, onde o Principe A\'ied a en-

controu até nos limites do Estado da Bahia ; a segunda,

Fi. Darwini ]ia])ita o extremo Sul como a Patagonia.

ï&liea aiîiei'îcaiia {L.J

Ema

Diz o Principe AVied (4 p. 550j : «Em Setembro,

macho e -a feniea esgaravatam uma pe({uena cavi-

dade na terra do campo em logares de solidão onde a
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fêmea põe 28, .30 e até 60 ovos brancos. Alguns
cFesses ovos não ticam incubados e sim reservados para
íi alimentação dos tilhotes. Para esse íim a mãe os

parte o traz a ninhada porá devorar os insectos que o
€onteiido attrahe. O Principe dá as seguintes medidas
para os ovos: Comprimento: 4,1 a 5 poUegadas ; lar-

gura: 3,4 ditos. C. Sternberg, Jf. f. Ornith. 1869.

.275 e L. Holtz, il^idem 1870. 24 dão a seguinte de-

scripção do ovo : Forma oval alongada : casca forte
;

^superficie porcellanea, muito porosa, lustrosa e lisa ; côr :

branco-amarellada ; comprimento : 138 m/m ; largura :

1)7 ditos.

Veja-se também vou Iliering nesta Pxevista vol. Ill

165.V

B) PARTE COMPARATIVA

O numero das espécies observadas em relação ao
:5cu modo de nidiíicar, apontadas na presente synopse,

sobe a 222, das quaes mais da 3.^ parte em descripções

originaes minhas.

Synthetisando-as pela classificação de I. R. Gray
-•quo segui n'este trabalho, obtemos o seguinte quadro :
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essas o total de 1680, geralmente notado, proporção>

certamente insufficiente para constituir desde já uma re-

presentação exacta da nidologia e ooJogia brasileira.

Esse tão desejável tentamen íica reservado para fu-

turos investigadores que tenham material mais completo^

á sua disposição.

O que, porém, pode dar algum valor á presente sy-

nopse é que ella quanto ao numero de farailiase géne-

ros é mais completa do que relativamente ao das espé-

cies, o que permitte sem duvida formar uma idéa ap-

proximativãmente justa do conjuncto geral, embora fa-

lho de numerosos detalhes. Convém ainda considerar

que, sob o ponto de vista nidologico é a ordem dos pas-

seres que desperta o maior interesse, sendo ella a única

que poderá offerecer-nos formas novas ou originaes.

Ora, essa ordem conta mais da metade das nossas obser-

vações. As outras não comportam valiosas divergências

do já conhecido, e as suas famílias, sendo em geral

representadas também em outras zonas, seguem princípios

invariáveis na construcção dos seus ninhos, e não podem,

produzir typos característicos para o Brazil.

Analjsando o modo de nidiíicar das ordens repre-

sentadas no Brazil, e comparando-o com o que se obser-

va nas outras zonas, veriRcamos logo que as leis que

regem a materia actuam aqui do mesmo modo, produ-

zindo os mesmos effeitos e consequências, e que asdiífe-

renças climatéricas pouco ou nada iníluem na forma dos

ninhos. Se podemos notar algum excedente nas formas

fechadas e nos incubadores em cavidades, creio que a^

causa desse facto incontestável deve ser procurada na

maior necessidade de protecção que existe para os nos-

sos pássaros, expostos relativamente a maior numero
de inimigos, e constitue uma adaptação a um meio mais
hostil. Basta lembrar os nossos numerosos Ophidios,

Simiae, Felinae, Marsupalia, etc. Poderia dar-se ainda

outra interpretação a grande frequência do que chama-
rei o occultismo no modo de nidifícação dos nossos pás-

saros. Segundo a moderna concepção evolutiva, as aves

desenvolveram se de antepassados immediatos que viviam
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sobre as arvores, o que importa para aquelles a utili-

sação das cavidades nestas existentes, e a iiiencionada

preponderância seria, então, um atavismo, favorecido pelo

caracter selvoso do nosso continente.

Afora disso o conjuncto dos ninhos brasileiros oífe-

rece o mesmo aspecto como o de outras zonas. Obser-

vamos aqui as mesmas proporções nas duas grandes
divisões que repartem as aves em: Heterophagos (Nest-

hoclíer) e Autophagos (Nestíluecbter). Os primeiros fa-

zem parte, quasi que exclusivamente, das 4 primeiras

ordens, e os segundos das 4 ultimas. Nascendo os he-

terophagos era estado nú e cego. que perdura por espaço

mais ou menos longo, ê natural que sejam entre elles

encontrados os constructores de verdadeiros ninhos.

Nos autophagos, cujos filhos são logo aptos a dei-

xar o ninho e a procurar a sua alimentação, a con-

strucção daquelle é sempre muito rudimentar ou mesmo
de todo ausente. Nas 4 ordens que encerram os hete-

rophagos a 2.", passeres, é a única que apresenta verda-

deiras construcções, com o íim supremo de obrigar a

postura e subsequente prole. A creações de «homes»
ou edifícios adequados a todos os misteres da procreação

e criação, testemunhas muitas vezes de apurada intelli-

gencia e real raciocinio, sobretudo no que diz respeito

á escolha da localidade mais propria, tendo estylo ada-

ptado ás necessidades e no qual descobrimos não raras

vezes desenvolvido sentimento artístico, que da parte do
pássaro, porém, não passa de meio de defesa.

As espécies das outras ordens, ou são incubadores

em cavidades, naturaes ou artificiaes, ou se contentam
era construir uma simples base mais ou menos volumo-
sa, ás vezes guarnecida com material macio, nas ar-

vores, rochedos, juncos ou excavações feitas no chão.

Dir-se-hia que a perfeição dos ninhos acompanha as es-

pécies em escala descendente na proporção do seu ta-

manho. As mais pequenas são geralmente os maiores
artistas. Parece que a consciência de sua força dispensa
as aves fortes de rodear os seus ninhos das precauções
que a fraqueza das pequenas outorga a estas.
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Considerando em seg'uida o modo de nidilicar das

espécies ]:)i'azileiras conforme a ordem a que pertencem,

verificamos a grande concordância que existe entre este

e o dos seus con.^^eneres das outras parles do mundo.
A primeira ordem, Accijv'tre.s, comprehende os

diurnos e nocturnos. Os primeiros, de accordo com o seu

temperamento ])elIicoso, collocam os seus ninhos nas al-

turas que permittem vista franca para os arredores, em
arvores ou rochedos inaccessiveis, e a forma predomi-
nante é a de usn simples girâu feito com ramos e ga-

llios, sem arte ou ligação e sem preoccupacão de escon-

dcl-o. Gomo em outras zonas, os nossos representantes

do género Circus fazem excepção dessas regras, collo-

cando o seu ninho no ciião. Nas grandes espécies, como
Mor])hnus e Spizaetus, esses ninlios são do diinensões

enormes com diâmetros superiores a um metro e altu-

ras proporcionaes. Os A'uUurinae não constroem ninhos

e contentam-se de pôr os seus ovos nas fendas ou sali-

ência dos rochedos, i )s Nocturnos, em consequência

da sua vida nocturna são todos incubadores em cavida-

des : as nossas espécies de preferencia em arvores ocas.

Na 2.'' ordem, Passcrcs, achamos representadas

todas as f(')rmas de ninhos das outras ordens, desde a

simples excavação ([ue caracte^'isa as ordens inferiores

até a perfeição dos Icterida' e Trocliilid;r, mostrando
com grandes variações os tjpos de cavidades, ninhos

fechados e abertos, no que se acham os nossos Pas-
seres de perfeito accôrdo com o que se d;i nessa ordem
em outras zonas.

Das 4 Iriljus, em que se subdivide essa ordem, a

dos Fissirostres é a única que apresenta liomogeneidade

no seu modo do nidificar, sendo todos os géneros que
a compõe, incu])adores em cavidades, facto que se en-

contra outra vez na ordem dos Scansores, salvo os

Guculid;!'. E' de notar que famihas exclusivamente

brazileiras como líhamphastus, Calbula e Bucco sejam

occultistas, JV)rma inferior de nidificação e que denota

grande antiguidade.

Com 'a tribu dos l'ùsirostrcs acliamo-nos em pre-
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sença do exclusivos incu])adorcs em cavidades, como já
iicoii dito. Em alguns géneros lia modificações para
localidades simplesmente enco])ertas (liirundo, Gypselus).

Da familia Ca[)rinmlgid;t', as espécies maiores (Nyctibius)

utilsam-se de arvores ocas ou cepos abrigados pelos

renovos ; as pequenas põem no chão, mas sempre prote-

gidas por um tronco de arvore. De Gbaetura ou Gy-
pselus as espécies do velho mundo incubam em fendas
de muros, cavernas etc. ; uma única espécie da Africa
colloca o seu ninho ao ar livre nas palmeiras. Das
espécies brazileiras conbece-se somente o ninho que
descrevi para Gliaetura pelasgia que, emliora obra do
pássaro, equiva4e bem a uma cavidade. De liirundo, a
St. ruíicollis V. cava galerias nos barrancos, as outras

espécies põem em cavidades e esconderijos existentes.

Trogon pratica cavidades nos ninhos do cupim ; Bucco,
Geryle e Galbula são exclusivamente cavadeiras. Está,

pois, fora de duvida a homogeneidade dessa tribu.

Na tribu dos Teiwírosires encontramos pela pri-

meira vez a verdadeira construcção em alto grau de
perfeição nos Trochilida', tendo todas as suas espécies

ninhos abertos em fornia de tigela, feitas principal-

mente de paina, e quasi sempre enfeitadas exteriormente
como adaptação ao ambiejite. Os outros géneros da
tribu tèm ninhos fechados ou escondidos em cavidades.

(Jerthiola constr(Je um ninho fechado, assim como o
género Synallaxis. Dendrocolaptes incuba cm arvores
ocas

; Troglodytes e Anabates aproveitam cavidades
existentes

; Sclerurus cava galerias, e Furnarius réalisa

o artificio e resolve o difiicil problema de coUocar uma
cavidade terreal no cume de uma arvore. Em summa,
predomina ainda nessa tribu a tendência occultista.

Na 3.'' tribu, Dcntirostres, continuam a avultar
os bons architectes. A familia dos Mniotiltid;i' cara-
cterisa-se pelo habito de collocar os seus ninhos no
chão de conformidade com o seu modo de vida. O
mesmo é applicavel ás famílias dos Formicaruna' e For-
micivorina\ Seus ninhos são em forma de tigela, quasi
sempre com superstructura. As nossas Turdidíe nidi-
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íicam nas arvores copadas, como os seus congéneres

de outras partes, e fazem ninhos idênticos : tigelas aber-

tas, cuidadosamente confeccionadas e argamassadas com
barro.

Thamnophilus enceta o modo suspenso que appa-

rece mais frequentemente nas seguintes familias. O seu

modo de suspensão ainda não é o absoluto dos Icte-

rinffi, mas representa uma forma transitória entre a

tigela aberta e a bolsa fechada e suspensa.

E' um cadinho fundo lixado na forquilha de um
galho.

Na fomilia dos Tyrannidce a variedade na con-

strucção é grande, denotando numerosas differenças de

temperamento e organisação das espécies que a com-
põem e a tornam bastante heterogénea. Attila esconde

o ninho nos barrancos ; nos Taeniopterina? predomina

o modo fechado, em forma de bolsa lisa (Arundinicola).

Gopurus e Machetornis vão até a occupação de ninhos

abandonados de picapáu ou Furnarius. Os Platyrliy-

nchinae distinguem-se pelos seus ninhos artísticos, sem-

pre fechados, bolsas suspensas cuidadosa nente tecidas.

As Elaineina-' são ainda mais apurados artistas, e entre

os seus ninhos acham-se verdadeiras obras primas. O
da E. pagana rivalisa com o da Fringilla cœlebs da Eu-
ropa, citado como um dos mais notáveis. E. brevipes,

E. obsoleta e Rhj^n. ohvaceus são dignos de nota pela

sua originalidade e perfeição. Os dos Bemtevis (P.

sulphuratus, Mjiozetetes) não deixam de mostrar grande

talento, embora a natureza do seu material não se

preste a effeitos artísticos. IVIyiodynastes solitarius é o

único da família que destoa pelo desmazelo da sua

construcção que o classifica antes nas Tyranninœ ge-

nuínas, cujos ninhos são era grande parte tigelas aber-

tas e mal feitas, quando o das Elaineinae são todos ar-

tísticos e fechados, com excepção da E. pagana. As
TyranniucB pois são medíocres constructores ; seus ni-

nhos, baldos de conforto, não passam de simples cama-
das de material grosseiro, salvo o do Myiobius barba-

tus, que, pelo primor do seu ninho, parece ser uma
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Elainea deslocada entre os Tyran nos. Nestes sobresahe

a Hirundinea corn o seu singular habito de estabelecer

uma base de pedras para o seu niniio.

Da íamilia das Gotingidc^e somente pude observar

ninhos das sub-familias Tilyrinje e Pipriuce. As espé-

cies da primeira estabelecem ninhos em forma de es-

pheras fixas 5 na das Piprinse encontra-se outra vez a

forma de cadinho suspenso, commum a todas as suas

espécies, como a vimos no Thamnophiliuce.

Passando á tribu dos Conírostres achamos em
primeiro logar Gyanocorax, cujos ninhos singelos, em
forma de girau, justiíícani a sua natureza de corvo. Com a

seguinte familia, Icteridae, estamos em presença de

artistas consummados cujos productos não ficam atraz dos

celebres artefactos dos Ploceidae africanos. Toda a

sub-fainilia das Icteriuc^ nidifica em forma de bolsas

compridas, suspensas ao jogo do vento nas arvores al-

tas e tem o habito de reunii-os em colónias. Os gé-

neros Gassicus e Icterus, participam d'esse estylo. A
excepção apontada pelo Principe Wied para let. jaina-

cai não tem valor pela origem dúbia da relativa ob-

servação. Na seguinte sub-familia, Agelainae, nota-

.mos Aphobus que nidiíica em galerias de barrancos
;

Leistes, que faz um cadinho suspenso nos carda-

es do Sul, e chegamos ao mal notado género Molothrus que

adoptou os modos pouco leaes do Guculus canorus, o

cuco europeu, como meio fácil da propagação da sua

espécie, embora parentesco algum possa justificar seme-

lhante plagio. As causas que dão origem a essa ano-

maha na procreação d^ cuco, apezar de numerosas con-

trovérsias, ainda não estão satisfactoriamente elucidadas
;

é, p-^rem, indubitável que as que fizerem aqui do nosso

virabosta um emulo do cuco devem ser idênticas.

Além do M. bonariensis encontrou-se o mesmo habito.

no M. badius, e a observação posterior das outras es-

pécies do género ha de provavelmente extendel-o ao

género inteiro. Ultimamente, E. Goeldi verificou-o tam-

bém no Gassidix oryzivora. As ultimas famílias da

tribu dos Gonirostres, e com esta, da ordem dos Pas-
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seres, as Tanagrldae e Fringillidae, jà preparam a Iio-

iiiogenoidade que vamos encontrar daíjui por deante, e

abandonam, coín apenas duas excepções, a grande va-

riabilidade de formas que caracterisam a 2.% S."' e 4^ tri-

3)u dos Passeres. O typo dos ninhos de Tanagra e Frin-

gilla é o da tigela aberta, posta nas arvores, arbustos

e, raras vezes, no ciiãc». São os últimos artistas da serie.

As duas excepções a que me referi são o género Arre-

mon que estabelece um tecto para a sua tigela, posta

no chão, e o de Procnias tersa, que cavando, galerias

nos barrancos, destoa completamente dos companheiros

que o actual systema lhe dà.

Na o.^ ordem, Scansorrs, representada no Brasil

pelas 4 familias dos Uhamphastidae, Psittacidae, Pici-

dae e Guculidae, familias rigorosamente limitadas e de-

marcadas, encontramos os mesmos caracteres no seu

modo de nidiíicar. As 3 primeiras são occultistas. in-

cubadoras em cavidades ; a quarta, as Gucuhdae, não

podia deixar de apresentar as anomalias que n'essa

materia a distinguem por toda parte. Achamos, pois, o

género Crotopliaga fazendo ninhos sociaes ; Goccyzus
que incuba os seus ovos sem construir ninho, apro-

veitando ninhos alheios e apresenta tal irregularidade

nas suas posturas que se encontra no mesmo ninho

ovos e filhotes já crescidos. Daqui por deante não en-

contramos mais ninlios fechados nem incubadores

em cavidades. Tudo se passa a céu aberto ; a con-

strncção é frequentemente nulla. As espécies crescem
em tamanho e força e dispensam as precauções usadas

até ahi. Apenas as menores ainda escondem os seus ni-

nhos nas brenhas, juncaes, etc.

As Coluiiibidae, que constituem a 4.''' ordem, são

homogéneas nos seus ninhos, como nos seus caracteres.

Quem viu o ninho de uma das suas espécies, conhece
os de todas as outras.

Nas (rallinae, 5.*^ ordem, as familias Penelope e

Grax ainda constroem ninhos toscos nas arvores. Odon-
tophorus, o nosso único representante das Phasianidae,

segue o~exemplo dos seus parentes exóticos, e faz um
ninho primitivo no chão.
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Na C).^ ordoin, Sl:)-/'lIiioties, níto lui mais construc-

ção. Tanto lUiea como Tinamus reduzem os seus

ninhos a uma simples excavarTio no chão, mal guarne-

cida de material macio.

O mesmo se ohserva iin T.'' ordem, (}rallae, quan-

to ás famílias Charadrius, Haematopus, Psophia, Scolo-

pax e Jacana. As outras como Gariama, Ardea, Rallus,

Oallinula, Palamedea e Hehornis constroem ninhos muito

simples nas arvores e arbustos dos In'ejos. â beira dos

rios e riachos que habitam, e outras nos juncos.

Na ultima ordem, a dos .áí^svre.s, notamos o

Plotus anhinga que assemelha o seu uinho ao dos Ac-

cipitres diurnos, collocando-o nas arvores altas do mat-

to. Phoenicopterus construe o ninho no chão com
folhas de junco ; o mesmo fazem Gygnus. ;Vnser, Anas

e Podiceps ; o d'esté idtimo é iluc tuante na agua.

As outras famílias cão exclusivamente marítimas e pro-

cream nas praias e ilhas do oceano, onde se utllisam dos

rochedos e areias sem proceder â construcções. l ma
excepção ê representada pela Fregata aquila, o alcatraz,

que estabelece um ninho chato de ramos nos arbustos

daquellas localidades.

Comparando agora os nossos ninhos com os das

outras zonas vemos que os das espécies, que fazem par-

te de famílias cosmopolitas ou representadas em outras

zonas, são idênticas entre si. Assim os ninhos dos nos-

sos Accipitres diurnos e nocturnos não differem dos

dos gaviões ou corujas exóticas. O mesmc se verifica

nos de Gaprimulgus, Geryle, Troglodytes, Turdus,

Gorvus, Fringilla, Picus, Golumba, Ardea e outras

famílias palustres ou aquáticas. Entre as famílias e

g-eneros brazileiros ou sul-americanos avulta o numero
de incubadores em cavidades e constructores de ninhos

fechados ou cobertos, constituindo esto facto um traço

característico da nossa ornis em relação com outras.

Já dissemos que pode ser considerado como mais uma
prova da relativa antiguidade da nossa fauna, ou attri-

buido a maior necessidade de protecção no meio da

grande intensidade daquella.



— 120 —

Gomo notabilidades em constracção possuímos bom
numero, mas sem levarmos a palma a outras terras,

especialmente a Africa. Australia e Oceania. O afamado

ninho do nosso João de barro, 1' urnarius rufus, é certa-

mente uma obra prima principalmente pela sua divisão

interna que o faz superior em conforto a muitas habita-

ções humanas. Tem porem sua analogia aperfeiçoada

no ninho de uma espécie de garça africana, Scopus um-
bretta Gm. que faz um ninho enorme, de cerca de 2 metros,

de diâmetro, fechado, composto de ramos e barro, apre-

sentando 3 divisões internas, das quaes a mais afastada

da entrada, como no Furn. rufus, serve de camará de

incubação. Os ninhos dos nossos guáches (Gassicus) e

Icterus acham seus equivalentes nos ninhos dos tecelões

africanos (Ploceus). Talvez que o dos nossos Synalla-

xinae (cinnamomea e albescens) sejam únicos pela sua ori-

ginalidade, e certamente o são os dos nossos beija-ílores

pela sua delicadeza e elegância. O ninho da nossa

Ghaetura pelasgia pôde perfeitamente rivalisar com o

celebre ninho do Parus pendulinus da Europa, citado

como o nec plus ultra da textura.

Entre nós são as tribus dos Fissi e Dentirostres da

ordem dos Passeres que mais se distinguem pela forma

original dos seus ninhos, e entre estes são as Trochi-

lidae e Tyrannidae que contam o maior numero de ar-

tistas Gom ellas rivalisa ainda a familha Icteridae da

tribu dos Gonirostres. Nas outras ordens ou tribus pro-

curamos em vão ninhos artísticos.

Fica assim demonstrado que a zona neo tropical, se

não é inferior a outras em relação a fórina e qualidade

dos ninhos, também não se separa d'ellas por typos

novos e originaes. E' porque não se pode esperar im-

portantes divergências e innovações n'um assumpto d'essa

natureza. A sua origem é restricta, o seu íira rigoro-

samente limitado, sendo sempre e em toda a parte a

realisação do modo mais adequado de protecção e se-

gurança da prole. As variações que se observam na reali-

sação d'esse íim são productos da idjosincrasia do pás-

saro, assim como da natureza do ambiente em que este
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vive. Sendo estes dois factores muito variáveis, também
o serão os seus effeitos, e A. Brelim tem razão quando

affirma :

«O parentesco dos pássaros como familia e género

não permitte concluir que elle deve manifestar-se pela

identidade na construccão dos seus ninhos. Os diversos

membros de unia familia, ou mesmo ^^eiiero divergem

frequentes vezes n'esse assumpto».

E assim deve ser, porque a architectura do ninho

não passa de manifestação exterior de faculdades adqui-

ridas pelo pássaro e por isso não pôde ter grande valor

biológico. Isto, porém, não obsta a que em muitos casos

exista concordância em alto grau entre as espécies de

uma mesma familia ou género, e que se esta não pôde
ser critério absoluto de classifícação, pôde e deve ser-

vir de guia auxiliar nos casos duvidosos, porque o

ninho, como manifestação do temperamento e como
producto do modo de viver do pássaro, funda-se em
elementos vivos que deixam de acompanhar a sua pelle,

privando o systematisador de valiosos testemunhos e

argumentos.

Outro caracter apresenta o ovo. Este é um pro-

ducto orgânico, ligado intimamente à physiologia do
pássaro; um producto do seu organismo e como tal

um elemento serio para estabelecer a sua differenciação

e fixação do seu lugar na serie, um producto de real

valor biológico. Sei que, externando- me d'esté modo,
/ou de encontro ao estabelecido e que Brehm, por exem-
plo, estende o que a respeito dos ninhos já referi,

até o o^'O, negando a este lambem valor classificador.

Estou, porem, convencido que ainda é cedo para pro-

nunciar-me em absoluto e definitivamente n'esta materia,

em vista da actual deficiência do material oologico, e da
relativa minoridade em que é tida a oologia.

A lógica quer que haja connexão entre as causas
e seus eiïeitos.

Se aquella nem sempre se descobre nas famihas e

seus ovos, ousarei apenas lembrar que a classificação é

obra humana e como tal convencional e que quem põe
os ovos são os pássaros.
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primitivas, que na evolução serviram de troucos a actual

ornis, eram incolores e brancos como os que se observam
na classe dos reptis, seus antepassados. As cores, os de-

senhos orig'inaram-se como meio de protecção para os

ovos das espécies que, por diversas circumstancias e no

correr dos tempos, chegaram a adoptar ninhos abertos,

perpetuando -se o facto pela selecção cías raças (Rassen-

zuchtM'ahl) c fixando-se pela selecção da estructura (Ge-

íuegezuchtwahl). Na transformação lenta daquellas espé-

cies primitivas em géneros e famílias a natureza dos seus

ovos, fixada anteriormente, deve ter passado, ou ter

sido transmiUida i)ara os ovos d'estas, o que traz a

consequência da conformidade dos ovos nos géneros e

até familias naturaes, que a conservaram por meio da

hereditariedade, como caracter physiologico, (]ue não

pôde ser desprezado como meio de dififerenciação.

Assignalada, assim, a importância s^^stematologica

que a meu vèr deve ser attribuida, em niaior ou menor
grau, ao ovo, façamos um exame na oologia brazi-

leira representada pelas observações reunidas no pre-

sente trabalho. Convém, porem, fazel-o preceder de algu-

mas reriexões de caracter geral.

( ) que constitue a variabilidade do ovo o}, de um lado,

a instabihdade na forma, e de outro lado, a da còr da

casca. A f(')rma tem por origem a construcção do orgam
conductor, que leva o ovo desde o ovário até a cloaca.

As •diíierenças desta produzem as variações na forma.

A còr e os desenhos são produzidos na cloaca. Ad-
mittia-se que o colorido do ovo provinha directamente

dos numerosos vasos sanguíneos daquelle orgam. lima

exacta analyse chimica, feita pelo Prof. AVilke, demons-
trou, porém, que esta opinião ora inexacta. A còr par-

do-vermelha é constituida pela «Cholephyndina», e a

verde-azul pela «l)ihverdina>>, ambas substancias com-
ponentes da bilis. Mas os mais sensiveis reagentes não

puderam patentear o menor vestígio de ferro, o que se

daria iníalhvelniente si a còr das mancbas fosse um
producto directo do sangue.
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As cores que se apresentam nos ovos da nossa

ornis são as mesmas que se o])servam na oolog'ia exo-

tica ; encontram-se todas as existentes e não se desco-

bre nenhuma nova, o que demonstra perfeitamente a

-origem commum dos respectivos troncos. (]omo em ou-

tras zonas, os nossos incubadores em cavidades põem
ovos incolores lirancos, os nossos Accipitres diurnos

conservam os ovos mesclados e os nocturnos, os ovos
brancos. As nossas andorinhas põem ovos ijrancos, como
as suas congéneres de outras zonas. O mesmo se dà

com os nossos pica-paus, que até apresentam o lustro

commnm a toda família.

E' de notar que os beija-ílòres ponham ovos brari-

€0s, apezar dos seus ninhos abertos em forma de tigela.

Affirmam, deste modo, de um lado a sua antiguidade

e. de outro lado, o seu parentesco com os pica-paus.

Outra famiha sul-americana, os Tracheophones,
tem, na grande maioria das suas espécies, ovos ])ran-

€0s incolores.

Gorvus, Turdus, Fringilla, Gharadrius, Ardea, como
cosmopolitas, conservam o typo dos seus congéneres, que
é verde.

As únicas fiimilias brasileiras que se destacam pelo

typo sui generis dos seus ovos são Tinamus e Grotophaga.
Na occasiao de descrever os ovos das Tinaminae,

yÀ me externei sobre a conveniência de reduzir o co-

lorido dos ovos a typos g-eraes. E de facto, as cores
que se notam nos ovos são : encarnada, amarella, parda,
preta, cinzenta, rosa, azul e verde, todas ellas nas suas
diversas escalas do claro para o escuro.

Gomo vimes, essas diversas cores tòm somen-
te duas origens : a Gholephyndina e a Ililiverdina

contidas na bilis. Da primeira destas substancias deri-

va m-se o vermelho, o pardo, o preto e o amarello
;

este ultimo nunca apparece puro, mas sempre como
nuança clara do pardo, assim como o preto, nas man-
chas dos ovos, é antes uma nuança muito escura da-
quelle. O verde, azul, cinzento e roxo, são productos
da segunda substancia.
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() enfeixãiiiento dessas cores emi dois typos-, ten-

do cada um determinada origem, éj pois, bem justifi-

cado. Além disso, a apreciação de uma nuance de còr

é geralmente toda subjectiva ; dabi geram-se grandes-

divergências nas descripções existentes. Por isso,, pare-

ce- me racional, proveitoso e^ correspondente á realida-

de estabelecer 3 typos : o branco,, o- vermellio e o-

verde.

Quanto ;i fV)rma dos nossos^ ovos,, esta,, como eiHi

outras partes, deriva-se do conbecido t^^po do das gal-

linhas, indo em numerosas graduações, de um lado,,

para a esphera do quiriquiri (Tinnunculus), e de outrO'

lado, até a forma da pêra (Crallinago frenata),. mani-
festando-se a variabilidade de preferencia pela forma-,

mais ou menos aguda ou obtusa da ponta anterior do-

ovo, sendo a posterior muito mais estável.. Os ovos da
ornis sul-americana apresentam todas^ as- formas- conlie-

cidas em outras zonas.

Considerando os nossos representantes das 8^ or-

dens em relação a seus ovos, notamos o seguinte :

Na 1." ordem, Accijjiires, os typos são homogé-
neos nas duas divisões: diurnos e nocturnos. Os ovos-

da primeira são do typo vermelho malhado^ os da se-

gunda do typo incolor. As ^\llturidae parecem, desta-

car-se dos Falcon idae pelo tom mais ou menos azula-

do do campo, quando estas mostram todo o decidido-

typo vermelho. Entre ellas, as Polybori.nae, família sul-

americana, distingue-se pela còr carregada do campo-

dos seus ovos, que vai até o pardoi. O' typo incolor

dos ovos das Strigidae corresponde ao seu modo de ni-

diticar ena cavidades, como com a sua vida nocturna..

Na 2.* ordem, Passeres, a 1.^ tribu, os 1'issiros-

tres, conserva as tradições da ultima divisão dos Acci-

pitres, sendo todas as famílias que a compõe incubado-

res em cavidades naturaes ou artíficíaes e como taes

põem ovos brancos. Ga])rimulgus faz excepção, approxí-

mando se os seus ovos do typo vermelho, por meio de-

raras manchas sobre o campo branco.

Na 2.''^ tribu, os Tenuirostres, a homog-eneidade"
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•desapparece. Trochihis e a maior parte dos Anabates

.põem ovos incolores, fonstituindo uma (^jntinuação dos

Fissirostres, emquanto Certhioia e '1'roglodytes abrem
a série dos ovos pintados, que encontramos na seguin-

te tribu. Certhioia tem ovos do typo verde, Troglody-

tes do vermelho, ambos malhados.

Na 3.' tribu, Diniílrostres, appareomi todos os

typos bastante liaralhados, e ás vezes em desaccordo

•com a classificação, .vs Xíniotiltidae pertencem ao ty-

po vermelho, sendo os seus ovos de campo branco,

•com manchas pardas. As Turdidae têm os ovos do ty-

po verde-malhado e nas Formicarlidae predomina outra

vez o typo vermelho. O mesmo se observa na familia

das Tyrannidae, onde o typo vermelho existe em todos

•os géneros, com exclusão do verde, n campo dos seus

•ovos, quasi sempre malhados, mostra tons de còr de

•carne ou amarello e pardo-claro. Na sub-íamilia das

Taeniopterinae nota-se, além do vermelho, o typo inco-

ior para as espécies incubadoras em cavidade, como
Gopurus, ou em ninhos equivalentes, como Arundinicola.

Nas Platyrhynchinae destoa o ovo do Serpliophaga nigri-

cans pela sua còr esverdeada e a falta de desenho, e nos

Elaineinae o do E. brevipes, sendo incolor. As Tyran -

ninae são homogéneos no typo vermelho. Da tamiha dos

Gotingidae conheço somente os géneros Pachyrham-
phus e Pipra; aml)Os têm ovos do typo vermelho, o

primeiro unicolor e o segundo malhado.

Na i*. e ultima triba dos passeres, os Conirostres^

ê o typo verde o predominante. Cyanocorax distingue-se

por um ovo dos mais lindos : campo azul celeste com
desenho branco (?) Na famiha das Icteridie encontra-

mos os géneros Gassicus e Icterus, tão notáveis pela

sua nidificação, com ovos de campo branco-azulado e

malhados de roxo. Agelaius, com seus costumes disso-

lutos, não podia sujeitar-se a regras
;
pertence ora a um

ora a outro typo, como disse quanto ao Moiothrus bona-

riensis, ou mesmo ao incolor, como o refere Sternberg. Na
familia das Tanagridae os géneros Rhamphocoelus,Tachy-
phonus o Saltator são de typo verde ; Thraupis, Galliste,
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Arrernon e Euplionia do vermelho. Sobre o incolor, Proc-

nias, mettido nessa companhia, já me pronunciei. As Ta-

iiag-ridae têm todas os ovos malhados ; o mesmo se obser-

A'a nas Fringillidae, pois todas as suas espécies procream

em ninhos abertos. Os géneros A'olatinia e Sporophila são

do typo verde ; Sycalis, Zonotrichia e Paroaria dão os

2 typos alternados.

Na 3.^ ordem, Scanso}''es, notamos as famílias dos

Khamphastidae, Psittacidae e Picidae como rigorosos in-

cubadores em cavidades e portanto todas do typo branco

em relação aos seus ovos. A familia das Guculidae, ulti-

ma desta ordem, pertence ao typo verde exclusivamente.

Portanto esta ordem não tem uui único representante do
typo vermelho. Entre as suas íamilias destaca-sé sob o

ponto de vista oologico como sob o do modo da incu-

bação, o notável grupo das Grotophaginae, cujos interes-

santes ovos oíferecem a singularidade de uma camada
calcaria branca sobreposta â casca lisa colorida. O ovo

da Guira ainda se avantaja pelos seus desenhos em relevo.

Sobre os ovos da 4."- ordem, Columbidar, que são

todos incolores, nada se oíFerece a dizer.

A 5.^ ordem, Gallinae, apresenta a mesma liomo-

geneidade ; Penelope, Grax e Odontophorus põem ovos

brancos sem desenho.

Se na 6.^ ordem, Struthiones, continua a serie in-

color com a familia Pvheidae com as Tinamidae chega-

mos a mais interessante de todas relativamente ao colo-

rido dos seus ovos. Estes são, indubitavelmente, os mais lin-

dos conhecidos até hoje. De grande homogeneidade no

seu aspecto, são sem rivaes na vivacidade e brillio das

suas cores, e sobretudo no notável e extraordinário lus-

tro que realça aquellas. Nelles, os 2 tvpos. o vermelho

e o verde, attingem a sua maior pureza e intensidade.

O primeiro vai do rosado, (chocolate com leite) no Grypt.

tataupa, até o pardo escuro, (chocolate puro) na Xo-
thura maculosa. O segundo manifesta-so em tom verde-

azul muito intenso. Todos esses ovos são unicolores, sem
desenho, a sua forma approxima-se da espherica.

Do tamanho do da pomba ((Jr. tataupa) vão até o
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do macuco (Tinamus solitariusj. fortissimo lustro ê com-
inum a toda familia. São realmente únicos no seu género,

sem equivalentes em outras zonas e constrtuem um verda-

deiro ornamento da oologia ])razileira.

Na T.'"^ ordem, Grallac, o tjpo verde ò represen-

tado pelos géneros Gharadrius, Arenaria, Psophia e Ar-
dea ; o vermelho pelo Scolopax, Caria ma, Rallus, Galli-

nula e Jacana, e o incolor por Palamedea.

]Na S.'^ e ultima ordem, .4;^st'r<?s, encontramos quasi

exclusivamente famílias incolores, sendo excepção o gé-

nero >'regata que põe um ovo verde e além disso di-

stingue-se pela construcção de um ninho nas arvores.

Por este resumo deprehende-se que a homogenei-
dade existente entre famílias e géneros quanto aos ovos

é muito mais pronunciada do que a que se observa em
relação aos ninhos, o que não é de extranhar conside-

rando a origem dos dous productos. Em todas as 8 or-

dens avultam familias e géneros rigorosamente dehmi-
tados e caracterisados pela còr dos seus ovos que assim

oíFerecem incontestável elemento para a difterenciação das

espécies que as compõem.
Devemos concluir que a forma dos ninhos e, so-

bretudo, a còr dos ovos obedecem a leis naturaes que as

regem. Por emquanto, essas leis conservam-se obscuras

para o nosso entendimento e constituem^ um problema
a resolver. Por mais que se procure coordenar e sys-

tematisar esta materia a nenhum resultado satisfactorio

ainda se chegou. O que se deve fazer, por em-
quanto, è accumular materiaes para futuros obreiros.

Nesse sentido, será proveitoso condensar as precedentes

observações na seguinte synthèse :

^"îiilios braxîleîros

1.° Tvi'O : Caridades naíura.es e art/fiòiaes—Es-
coiiderijo coberto

Strix, Nyctibius, Ghaetura, llirundo, Trogon, Buc-
co, Galbula, Geryle, liOchraias, Scleruru'-', Dendrocolaptes.

Taenioptera, Procnias, Pxhamphastus, Psittacidae, Pici-

dae, Troglodvtes.
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2.° TYPO : Esphcra. IcUas fccliadas. fixas ou suspensas

Furnariiis, Gerthioa, Sjnallaxis, Pyrigleiia, Tae-

uioptera, Platyrhyncluis, Elainea, Tjrannus, Pachjrhain-

phus, Icterus.

3." TYPO : Tigela ou cadinha alertas

Falco, Triclias, Turdiis, Attila, Platyrliyiichus, El-

ainea, Tyrannus, Trochilus, Goracina, Pipra, Rupicola.

Muscicapa, Cyanocorax, Agelaius, Tanagra, Pytilus, Eu-
phonia, Fringilla, Porphyrospiza, Grotophaga, Goccyzus,

Golumba, Penelope, Grax, Gariaina, Ardea, Botaurus, Ral-

lus, Gallinula, l^alamedea, Hçliornis, Phoenicopterus,

Podiceps, Plotus, Fregata.

4.^ TYPO: E.rcaraçõís no chão, mais ou menos guarnecidas

Gaprirnnlgus, Tetrao, Rhea, Tinam us, Gharadrius,

Arenaria, I^sphia, Scolapax, Ortigometra, Jacana, An-
ser. Anas, I^-ioií. Parus.

Géneros que conta, ii espécies contendo ninhosdemais
de um typo. : Taenioptera : 1.° e 2.° typo. Gopu-
rus e Machetornis pertencem ao l.*^; Arundinicola ao

2.0 typo.

Platyrhynclius : 2.° e 3.° typo ; Triccus ao 2.° e

Euscartlimus e Serpliopliaga ao 3.° typo.

Elaiueinae : 'Z." e 3.° typo ; E. iDrevipes, E. obso-

leta, Rhynchocyclus olivaceus e Pitangus ao 2.", E. pa-

gana e Myiodynastes ao 3.° typo.

Tyranninae : 2.« e 3.° typo. Todas as espécies

descriptas são do 3.*^ typo, com excepção de Myiobius

Ijarbatus, que faz parte do 2.° Os outros géneros de-

scriptos são homogéneos quanto á forma dos seus ni-

nhos e a classificação das suas espécies se encontra

na mesma

Ovos brasileiros

2
-o 'pypo : Incolor^ branco sem desenho

Strix, Ghaetura, Hirundo, Trogon, Bucco, Galbula,

Geryle, Trochilus, Furnarius, Lochmias, Sclerurus, Sy-
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nallaxis, Dendrocolaptos, Taenioptera, riat_yrhynchus,

Elainea,Ag'elaius, Frocnias, Rhamphastiis, Psittaciis, Pi-

cas, (^olmnba, Penelope. Crax, Tetrao, Rhea, Palame-
dea, Anser, Anas, Prion, Larus.

2 o rj^YpQ . y<rviilho^ unicolor e molhado

WilUir, Falco, Nyctibius, Capri iiiulgus, Troglody-

tes, Triclias, Mynnonax, Pyri£!iena, Thamnopliilus, At-
tila, Taenioptera, Pachyrhamphus, Elainea, Tyranniis,

Platyrhynchiis, Pipra, Rupicola, Tanagra, Py tikis, Por-
pliyrospiza, Euphonia, Tinamus, Gariama, Scolopax.

Rallus, Ortigometra, Gallinula, Jacana.

3. TYPO : Ytrde^ unicolor e malhado

Gerthiola, Tardus, Gyanocorax, Icteras, Agelaias,

Pitylus, Fringilla, Zonotrichia, Grotophaga, Goccyzas,
Tinamas, Gharadrias, Arenaria, Psophia, Ardea, Botaa-
rus, Fregata.

Cleneros qae contam espécies de différentes typos :

Taenioptera: 1.° e 2.° T. nengeta, Arandinicola o

Gopuras são do 1/'
; Sairiri e Machetornis do 2.°

Platyrliynchinae : 1.^ e 2.° Serphophaga ao 1.°, os

oatros ao 2.°

Elaineinae : l."" e 2." Todas as espécies do 2." corn

excepção de E. brevipes que faz parte do l.''

Agelainae : 1.", 2/' e 3/'
; Apbobas : 1."

; Leistes, 2.°

Molotbras : os 3 typos.

Pitylinae: 2.° e 3." Arremon : 2." Saltator : 3.«

Tinaminae : 2.° e 3.° : 1 1 espécies do 2° e 4 es-

pécies do 3," typo.

Os oatros géneros são homogéneos em relação a
côr dos seus ovos.

PARTE BIÛLQGIGA

Desde o principio do nosso secalo Natterer, o
Principe zu Wied, Freyreiss, Sellow, Saint-Hilaire,

Spix, Martins, Swainson, Langsdorf, Ménétriés, Land,
Reinhardt, Gastelnau e Deville, Wallace, D'Orbigny,
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Burmeister, von Tscliudi e outros naturalistas viajantes

percorreram o nosso continente, explorando a sua flora

e fauna, e construiram a ornithologia sul-americana.

Tornaram assira bem conhecidas as suas immensas ri-

quezas, de modo que hoje muito pouco ou quasi nada

resta a descobrir e a accroscentar ao quadro. As suas

collecções acham-se repartidas entre os museus euro-

peus e norte-americanos que apresentam uma imagem
do mundo dos nossos pássaros certamente mais exacta

e completa do que os nossos próprios institutos con-

géneres.

Se, porém, a re[)resentaçao e classificação da nossa

launa ornithologica pouco deixa, a desejar, o mesmo
não acontece com o conhecimento dos seus costumes e

sobretudo com o que diz respeito ao seu modo de re-

producção.

Além de grandes lacunas encontram-se numerosos

(n-ros neste importante assumpto. E nao é extranhavel

esse facto, pois que o respectivo estudo exige antes de

tudo prolongada residência no mesmo logar, com re-

petidas e continuadas observações, factores irrealisaveis

para o viajante. Este geralmente depende das in-

formações dos haljitantes que nem sempre merecem
confiança, por não ligarem a devida importância a ma-
teria, e quando elle não tem a rara fortuna de achar

por si um ninho com os seus ovos e apanhar o pás-

saro proprietário, os que elle possa obter indirecta-

mente não podem, com poucas excepções, fazer fé na

sciencia. Somente observações de pessoa competente

t<'m valor.

(Convencido desta verdade dediquei-me nos annos

de 1862 a 186() ao estudo do modo de reproducção dos

pássaros do districto de Cantagallo, na então província

do Rio de Janeiro, residindo na minha fazenda do Bom
Valle, e em 1867 e 18<''8 publiquei parte do resultado

ol)tido no «Journal fur Ornithologie, órgão central para

a ornithologia» redigido e editado pela notável auctori-

dade ornithologista, o Dr. Jean Caljanis, em Berhm.
Embora sem outro merecimento do que o que pos-
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sa resultar da prolong'ada e exacta ol^servação dos fa-

ctos, o que não era dado aos viajantes, teve o meu mo-
desto trabalho bca acceitoção nos círculos competentes.

( ) exímio director do Museu Paulista, o Sr. Dr. II,

von Iherinfi-, pensou que elle devia occupar um logar

na sua excellente revista como contribuição para a or-

nithologia pátria, e me incumbiu da honrosa tarefa da
sua traducção em lingua vernácula. Desemponhando-me
delia, julguei conveniente adcUizir ás minhas proprias ob-

servações as que por outros naturalistas foram publica-

das sobre o mesmo assumpto e constituir assim uma
exposição suramaria do estado actual da nidologia e oo-

logia subamericanas que poderá servir de embryao para
ulteriores trabalhos.

Gantagallo está situada na encosta norte da serra de

Nova-Friburgo cerca de 2^*.° de latitude sul. () districto é

limitado ao norte pelo rio Parahyba do Sul, e a sua

altura media acima do nivel do mar è de 300 a 400
metros. O seu caracter orographico é o de um ter-

reno montanhoso, de altura mediana, cortado por fun-

das grotas e desíiladeiros, sem valles notáveis, l)anha-

do por numerosos córregos e pequenos rios que des-

embocam no Parahyba, e coberto de mattas e planta-

ções.

Ha relativamente poucos an nos que o districto

formava uma não interrompida matta virgem, frequen-

tada por poucos garimpeiros do visinho Estado de Mi-
nas Geraes á procura do ouro. Ouando, em 1819, fun-

dou-se a colónia suissa no Morro Oueimado, hoje No-
va-Friburgo, muitos colonos abandonaram esta e des-

ceram para as terras ([uentes do districto, abrindo

numerosas, e mais tardo prosperas fazendas de café.

A fazenda do Bom A'alle, theatro das minhas opera-

ções ornithologicas, apresenta as seguintes conforma-
ções de terreno e vegetação : Nos limites de uma ses-

maria alternam as plantações de café com a matta vir-

gem, capoeirões, capoeiras, pastos e um pequeno brejo.

Na visinhança, corre o pequeno rio Macuco. A tempe-
ratura media annual, secundo as minhas observações,
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é (le 22,5'' C. sendo a minima de 7,7" em Jnlho e a

maxima de 37,5" em Outubro e Janeiro. De Abril a

Setembro reina tempo secco ; com o augmento do ca-

lor em Outubro apparecem frequentes trovoadas, e de

Novembro a Janeiro as grandes chuvas, que, ás vezes

caenri durante semanas, sem interrupção.

As minhas observações foram feitas exclusiva-

mente ahi e no districto de Gantagallo; são, portanto,

de caracter puramente local. Se ellas muitas vezes vão

de encontro a observações alheias, será isso devido a

esse caracter, abrangendo as outras quasi sempre ter-

ritórios mais extensos, Considero, porem, o meu districto

como sendo de posição eminentemente favorável para

estudos ornithologicos, porque a vizinhança do Trópico

faz que aqui se opere uma espécie de fusão das faunas

respectivas, e assim encontrei muitas espécies que

na literatura dos exploradores figuram coino pertencen-

€endo exclusivamente a zonas septentrionaes ou meri-

<lionaes. Penso mesmo que, abstrahindo da zona do

Amazonas e do 1'rata, o modo de viver dos pássa-

ros, que occupam a zona intermediaria d' estes dois rios

deve ser geralmente concorde com o que observei

em Gantagallo.

Encontrei n'esta restricta zona cerca de 250 espécies,

numero relativamente pouco avultado. Attribuo-o ao con-

stante progresso das culturas. As nossas mattas virgens

não são mais compactas, cobrindo grandes extensões o

que afasta muitas espécies ([ue d'isso fazem condição da

sua permanência. Assim retiraram-se no correr da in-

vasão da lavoura as diversas espécies de Araras que

habitavam aqui em grande numero ;
todas as espécies

dos géneros Grax, e 1'rax Guv. (mutunsi assijii como
algumas dos géneros Grvpturus e Penelope. Depois de-

vemos desfalcar, na ausência de extensos brejos, quasi

todas as grandes espécies palustres, as aquáticas e, na-

turalmente, as maritimas. Avaliando 3S espécies, que

me escaparam, cm 100, não deixa o nosso districto, com
35o espécies, de dar rlemonstração de l)oa riqueza or~

nithologica.
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A observação da vida dos pássaros nos trópicos

é, certamente, mais penosa do que nos climas tempera-

dos. Numerosos são os obstáculos e entre elles avulta

a uberrima vegetação. A matta virgem é, cm grande

parte, impenetrável para o observador e alli sempre ba um
acaso feliz quando se Ibe depara um ninbo. Por isso,

não é de extranhar que, na lista dos ninbos descriptos

por mim os dos pássaros da capoeira e plantações este-

jam em maioria.

l^rocurei agrupar as minhas observações sobre a

reproducção dos nossos pássaros em Cantagallo nas 3
tabeliãs juntas, que tè:n por base 4 annos de investi-

gações. Apezar da sua imperfeição e das grandes, mas
inevitáveis, lacunas que n'ellas se notam, não duvido que

possam prestar-se a endireitar algumas ideas erróneas

que até boje dominam n'esta materia, e a servir para

esclarecer pontos obscuros do thema.

A primeira tabeliã mostra a repartição das postu-

ras sobre os 12 mezes do anno.

Por ella poie-se aiïîrma'' que a postura da maio-

ria dos nossos pássaros coincide com o periodo que de-

corre de meiados de Agosto até íim de Fevereiro, sal-

vo numerosas excepções que tiram a esta affirmação o

caracter de absoluta. Taes excepções são as que notei

para Troglodytes musculus e Gertbiola chloropjga, cujos

ninhos sempre encontrei já em Julho durante os 4 an-

nos ; Serphophaga nigricans V. que construía coni gran-

de regularidade debaixo do nosso telhado em princípios

de Julho ; além dessas varias espécies de pombos, sobre-

tudo a Jurity e a rola, e a maior parte dos beija-Ho--

res que já em Junho e Julho procedem á incubação.

A pequena difiíerença que existe entre as estações ex-

plica sufficienteiuente estes factos, e na zona de serra

abaixo, onde ella é ainda menos sensível, notei que a

época da reproducção ainda é mais cedo.

Todavia as posturas de Agosto e Setembro podem
ser consideradas como têmporas, pois que as que fi-

guram na columna de Agosto pertencem í|uasi todas

ao ultimo terço do mez. Somente em Outubro a in-
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cubacão toma o caracter de iterai para perdel-o em
Fevereiro. Na tabeliã, o niez de Outubro apresenta o

máximo; parece-rae, porém, que Dezem])ro e Janeiro

devem ser de egual valor, porque o dcjtcít que n'elles

se nota pôde ser attribuido ás difficuldades de observa-

ção, oriundas das chuvas que g'eralmente reinam, naquel-

les mezes.

< lomo se vè, os meus dados concordam geralmente

como os affirmados por outros autores, entre estes o

Principe AVied e Burmeister.

Em estreita connexão cora o tempo da procreação

acha-se a mudança de domicilio dos pássaros. Esta è

fácil de notar-se e o foi também pelos dois citados au-

tores, que a attribuera, porém, a vários factores que, não

parecem fundados. Para mim, a única causa da-

quella mudança é, a necessidade que tem o pás-

saro de proceder á sua procreação e aos cuidados in-

hérentes a esta. O l^rincipe A\'ied opina que o tempo
da chuva o])riga os nossos pássaros a abandonar a matta

e a procurar os logares descampados ; Burmeister af-

firma que elles sahem do matto em Novembro o se appro-

ximam então das habitações. Ambos raciocinam com
o calor húmido daquolle mez que torna o matto inhabitavei

para os pássaros, e com a maturação das fructas, que, se-

gundo elles, tem logar em Novembro e os attrahe para

as plantações.

Ora, realmente, existe um periodo onde os nossos

pássaros abandonam os bosques para percorrer em ban-

dos mais ou menos numerosos as localidades abertas,

mas esse periodo é em Maio e vai até Setembro, e não

no tempo das chuvas. Aquella época é appelidada pelo

povo de tempo dos passarinhos; a época em que se vai

«passarinhar». N'esse periodo, a reproduccão acha-se

concluída e pais e íilhf)s reunidos visitamentão os campos,

plantações e jardins. No tempo do estio, de Outubro a

Abril, observa-se o contrario. Os bandos dissolvem-se

em pares, que, solicitados pelo instincto da reproduccão,

se internão no matto o esquivam á observação do

homem. - Além d'isso, o tempo da maturação das fru-
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€tas cae geralmente aqui no inverno o não pôde. por-

tanto, iníinir sobre os pássaros em Novembro. () principal

factor do movimento notado, mas em sentido inverso,

é o cuidado da procreação cpie muda o habito do pás-

saro. Nem essa mudança tem grande saliência, porque

afora daquella, motivada pela reunião dos pais e íillios,

pouca variação se nota na residência das espécies.

Pássaros genuinos da matta virgem nunca sabem d'esta,

•e os da capoeira e do campo tèm a mesma tenacidade

<pianto aos logares que lhes convém.
Ao lado d'esse movimento geral, fácil é distinguir

outros, embora parciaes, que também se operam no
inverno. Exceptuadas as espécies que se observam durante

o anno inteiro, vè-se então apparecer pequenos bandos

de outras que aqui não procream nem residem habi-

tualmente. São diversas Fringillas, Tanagras, Musci-
capas e beija-íiòres. Estas migrações, sim, são origi-

nadas pelas attracções do alimento, apezar de que não
faltam exemplos do pássaros que preferem mudar de

alimento a emigrar. Assim, achei o Procnias tersa

no inverno nutrindo-se exclusivamente de fructas, mas
em Novembro os seus estômagos estavam repletos de

insectos. Chiromachaeris gutturosa, insectivoro no ve-

rão, come no inverno bagos que colhe, voando, em redor

do arbusto. Geleus ilavescens e Melanerpes candidus,

embora insectivores genuínos, comem fructas no in-

verno, e até o Bemtevi de quem ninguém poderia sus-

peitar relativamente á natureza da sua alimentação, ven-

do-o tão açodado na caça dos insectos, abstem-se dos

seus costumes quando sitiado pela falta daquelles, pois

o estômago de um, morto era Julho, continha uma
não pequena fructa verde.

Emigração e immigração absoluta e regular só as

pude verificar com certeza para duas espécies, attribu-

indo-as á influencia da temperatura da estação. A
primeira é Tyranus melancholicus, que, muito frequente

até principies de Maio, desapparece sul^itamente para
voltar em tins de Setembro aos mesmos logares.

A outra é um pequeno pa[)a-moscas, o Myiocha-
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lies cinereus Spix, que arri])a em Maio, tomando posse

de todos os cepos â beira dos caminhos, e que, em fins

de Agosto, some-se completamente. Parece que ambas
emigram para o norte á procura do calor, com diífe-

rença que a primeira tem aqui a sua pátria onde pro-

créa, e a segunda vem emigrada do sul. Cito essas

duas espécies porque pude observar o seu movimento
todos os annos com grande regularidade ; não duvido,

porem, que esses dois casos não sejam isolados, pois

que durante o inverno notei outras ausências, como
seja a de Myiodvnastes solitarius, Sisopygis icterophrys,

Co nu r us leucophthalmus, Butorides striata, Pipridea

melanonota, Euphonia violácea, Heliothrix auriculatus,

Glytolaema rubinea, e a de Ghasmorhyncluis nudicol-

lis, etc.

Na segunda tabeliã expuz a data (mez) da desco-

berta dos respectivos ninhos, segundo as diversas espé-

cies, com o intento de illustrar a controversa questão

do numero de posturas annuaes dos nossos pássaros.

Bajou pretende que os pequenos pássaros da Guya-
na Franceza iazem 4 e 5 posturas por anno. Para a

mesma zona R. Schomburgk ad uitte uma segunda pos-

tura como excepção da regra geral. O Princijje Wied
e Burmeister concedem 2 posturas annuaes como re-

gra geral para os pequenos pássaros do Brasil, e não

negam a possibilidade de uma terceira.

A minha experiência approxima-se bastante da dos

dois últimos autores, porem com a modificação de con-

siderar-se uma terceira postura como regra para vários

géneros e de admittir a segunda como absoluta. Duas
posturas annuaes é a lei normal dos pássaros da nossa

zona ; se ha alguma rara excepção deve ser procurada

talvez, nos granr^es rapineiros diurnos.

As lacunas que se notam na minha tabeliã, e que

parecem em contradicção com esta these são unicamente

provenientes do relativo curto espaço das observações
;

ulteriores investigações hão de confirmal-a com certeza.

A procura dos ninhos aqui otFerece grandes diffi-

culdades, e tempo ainda passar-se-á antes de obtermos
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iim quadro completo sobre o modo de procreação dos

nossos pássaros. Geralmente, o povo mostra-se indif-

férente a nossa opulenta natureza, e o observador fica

reduzido aos seus próprios esforços, ainda para as

cousas mais elementares.

Considero, pois, uma segunda postura annual como
regra fixa para os pássaros de Gantagallo, sendo, para

os que se contentam com duas posturas, a primeira em
Setembro ou Outubro e a segunda em Dezembro ou
Janeiro. Para os que fazpm mais de duas posturas o seu

periodo se estende de agosto até Fevereiro ou Março.
Entre estes conto especialmente os seguintes : Hirundo,
Pipra, Fringilla, Tanagra, Synallaxis, Troglodytes, a

maior parte das muscicapas e Tyrannus, Trocbilus,

Grotophaga, as pequenas espécies do Picus, Golumba,
Grypturus, Jacana etc. Encontrei 4 posturas na Zono-
trichia, Synnalaxis cinnamomea, Leptoptila reicbenbachi,

Ghamaepelia talpacoti e Grypturus tataupa.

Raríssimas v^zes me foi dado observar o mesmo
casal em suas consecutivas posturas ; além disso é ma-
nifesto que a natureza tropical não se cinge a regras

rigorosas, o que muito diliiculta a exacta observação do
numero de posturas de uma níesma espécie. Se, porém, eu
encontro 05 ninhos de Sycalis ílaveola, por ex., em Outubro,
Dezembro, Fevereiro e Março não terei errado admit-
tindo 3 posturas annuaes para esse canário, so])retudo

tomando em consideração outros factores, como sejam
a mudança no modo de viver durante esses 6 mezes, o
appareciínento dos filhotes em companhia dos pais etc.

Em alguns poucos casos tive a fortuna de poder
«eguir o mesmo pássaro no intervallo de duas posturas.

Em 17 de Novembro, encontrei o ninho do Sanhaço,
Tanagra sayaca, com 3 ovos. Em 2 de Dezembro, nasce-
ram 2 filhotes, o 3." ovo estava gorado. E ii 15 de De-
izembro, os filhotes voaram. Em 8 de Janeiro, achei o
mesmo pássaro no mesmo ninho incubando 3 ovos que
nasceram em 11 dias. Admittindo 16 dias de incubação,
;(17 de Novembro a 2 de Dezembro) o começo da 2.*

incubação encontraria o 27 de Dezembro e, portanto, o
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tempo decorrido entre a partida dos primeiros íilliotes

e o começo da 2.* incubação não seria maior do que
11 dias. Entretanto, esse sanhaço completou duas postu-

ras em menos de 2 mezes. Encontra-se, porém, os seus

ninhos frequentemente já em princípios de í^etembro o

que até íiui de Janeiro perfaz 5 mezes para o período

da sua procreação, e considerando os factos acima re-

latados, perfeitamente exactos, não será exagerado admlt-
tir 3 posturas annuaes para essa espécie. Um outro

exemplo me olfereceu um casal de tico-ticos, (Zonotrl-

chia). Encontrei o seu ninho em 10 de Dezembro com
4 filliotes recemnascidos, dos quaes 2 eram virabostas,.

Molothrus bonariensis. Depois de haver criado todos os

4, achei a mesma fêmea, facilmente reconhecível pela

falta das penas caudaes das quaes conservava uma unica^

em 30 de Janeiro, incu])ando no mesmo ninho 2 ovos>

sendo outra vez i do virabosta. Ambos nasceram no dia

seguinte. Portanto, ahi houve também 2 posturas no
espaço de 2 mezes, quando o seu periodo de procreação

é não menos de 6 mezes. Turdus rufiventris em 19 de
Setembro com 4 ovos ; em IG de Outubro voaram os 4
filhotes e em 24 dito o sabiá havia começado segunda
postura com um ovo no mesmo ninho.

Pode-se, pois, affirmar que a 3.'* postura não é caso

raro e que nas espécies numerosos em indivíduos tor-

na-se geral, assim como naquellas cujas posturas não
excedera de 2 ovos.

Parece-me isto tanto mais natural quanto é sabido

que varias espécies europêas, em verão favorável, fazem

3 posturas, sendo pouco provável que a poderosa natu-

reza tropical produza em menor escala, sobretudo tendo

em vista que o numero medio dos ovos de cada postura

aqui é inferior á media europea.

A forma e feitio dos nossos ninhos é de grande
variedade e afora dos já conhecidos achei outros dignos
de menção. Devo notar que é nesta materia que se en-

contram as maiores divergências nos autores, e vários

ovos representados na obra de Thienemann (Fortpli. der

\'oegel) não cora])inam com os originaes que aqui colhi.
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Pelo que diz respeito ao numero de ovos de cada

postura, a terceira tabeliã demonstra que as minhas ob-

servações não concordam com as de U. Schomburgk

e de Wied. Esses dois autores affirmam que a maioria

dos nossos pássaros põe apenas 2 ovos em cada postu-

tura, quando, na realidade, pòde-se considerar as pos-

turas de 3 ovos como regra geral. ^íais da metade

das espécies que o Principe Vried menciona na sua

lista com '2 ovos, deve ser promovida para a columna

das de 3. Além disso, tenho fundada esperança que ul-

teriores investigações façam passar muitas espécies da

minha columna com 2 ovos para a de 3, principalmente

entre os géneros Fringilla, Tanagra e Muscicapa.

Somente 2 ovos põem os beija-ílòres, pombas, as es-

pécies maiores dos papagaios e provavelmente os tuca-

nos, araçaris e quasi todos os pica-paus. Posturas de

'> e 4 ovos são muito mais frequentes do que as de 2,

o mesmo no exiguo Orchilus auricularis achei uma pos-

tura de 3 ovos minúsculos.

Para Crotophaga ani e (iuira guira, o Anum preto

o o ])ranco, adoptei o numero do 3 ovos, porque creio

([uo cada fêmea não concori-e com maior numero para

as suas posturas sociaes. Ha pouco tive occasião de ob-

servar um ninho de anuns pretos, construído e servi-

do por 2 casaes, que não tinha mais do que 5 ovos.

Nas espécies que figuram na rubrica dos 4 ovos.

achei este numero com grande regularidade nas suas

fíosturas, embora as terceiras posturas dos ]\íegarhyn-

chus pitang'ua e dos Sisopygis icterophrjs constem, ás

\ezes, de 3 ovos. Stelgido])teryx ruficoUisTpõo normal-

mente 4 ovos, raras vezes 5 e nma única vez a encon-

trei com 6 ovos. Os Inhambi'is fazem posturas do 4 a

12 ovos. Na pequena galliiha do brejo, Porzana albi-

collis, extranhei o numero de S ovos que encontrei,

quando seus próximos e grandes parentes, as saracu-

ras, põem somente 4 ovos. E' possível que aquelle ni-

nho fosse social.

Thienemann julga que as aves carnívoras fazem
posturas menores do que as íVuctivoras. Não posso ex-
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ternar-me sobre este ponto, por falta de material; das

minhas resumidas observações, porém, resulta que para

o Brasil ha excepções a essa regra. Muitos dos nossos

insectivoros fazem tantas e tamanhas posturas como os

fructivoros. A maior parte das Muscicapas, Tyrannos,
batára, andorinhas, etc., figura nas rubricas dos 3 e 4
ovos, emquanto, por exemplo, os pombos põem geralmen-

te só 2 ovos e as Tanagras e Fringillas nunca jnais de 3.

Resumindo agora as observações contidas nas mi-

nhas 3 tabeliãs, poderei tirar as seguintes conclusões, não

sem grandes reservas, visto suas numerosas lacunas.

O periodo geral da procreação dos pássaros da

zona de Cantagailo coincide com o periodo quente e

húmido do anno, e dura de Setembro a Março. Creio

hoje que esta afíirmação se pode extender a toda Ame-
rica do Sul. Varias espécies não se prendem a estes

limites, o que no nosso clima não pôde ser estranho.

Neste periodo todos os nossos pássaros procrèain

no mínimo duas vezes, e 3 posturas são tão frequen-

tes que perdem o caracter de excepção da regra.

O numero dos ovos, embora inferior na sua me-
dia ao dos climas temperados, é, todavia, maior do
que se computava até hoje.

Emigração e mudança de residência maiores são

positivamente excepções. O movimento geral que se

observa de Maio até Setembro, e que é conhecido pelo

termo de «tempo dos passarinhos» é devido, principal-

mente, á terminação das posturas que se dá nesta épo-

ca e á apparição dos seus productos.

Finalmente, a opinião geralinente admittida atè

hoje e que attribue aos pássaros do trópico menor
força de reproducção, deve ser substituída pela opposta,

sendo a media inferior do numero de ovos compensa-
da e superada pelo maior numero das posturas como
pela sua extensão em maior periodo, e que também
nesta classe de animaes e nesta materia a natureza

tropical sabe conservar o seu caracter sobrepujante e

seus incontestados privilégios.
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Terminando assim este despretencioso trabalho,

não posso apresentar cutra justificação da sua grande

deficiência, que sou o primeiro a reconhecer, a não

ser as numerosas difíiculdades que sempre acompanham
as primeiras tentativas num terreno novo. E o terre-

no que aqui investi é virgem e ainda está á espera do

seu lavrador, porque até hoje não existe um tratado

da nidologia e oologia brasileira independente. Os seus

elementos andam esparsos em múltiplas publicações ex-

trangeiras, e não permittem formar-se uma idêa justa

e exacta do importante assumpto. Além disso, as gran-

des lacunas existentes nas observações até o presente

conhecidas não deixam esperança que por ora se possa

emprehender de modo satisfactorio tal obra, e serão

ainda por muito tempo um serio obstáculo a tão util

quão desejável empreza.

Possa ao menos o presente esboço servir de in-

citamento, senão de ponto de partida, á realisação de

semelhante feito patriótico.

Novembro de 1898.
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Tabeliã n." 1

Época (las posturas segundo os mezos

JAXElllO

Salv.Asturina nattcreri, Scl.

Tanagra sayaca, L.

Saltator sirailis, Lafr. O.

Spermophila coprulescons. R. o V.

Zonotrichia capensi^, (Miill.)

Tardus ruMvcntris, V.

Megarliynclius pitangua, L.

Myiozctotos similis, (Spix)

Arundinicola leiícocepliala, (L.)

Tyrannus niolancholicus, V.

^Molothrns bonariensis, Gm.
Chrysoptilus molanoclilorus, Gai.

Charaaepelia talpacoti. T.

Loptoptila roichcnbaciíi, Pelz.

Crypturus tafaupa, V.

Jacana jacaiia, L.

Porzana albicollis, V.

Gallinula galeata, Licht.

Ncttion brasiiiense, Gm.

FEVEREIRO

Cliiroraacbaeris gutturosa, Desm.
Callistc tatao, ]j.

Guiraca cyanea, L.

Volatinia jacarini, L.

Sycalis flaveola, L.

Psiitacula passerina, L.

Loptoptila rcielicnbachi, Pelz.

Gdontophorus capoeira, (Shaw.)

Crypturus tataupa, V.

JIABrO

Sycalis flaveola, L.

Ijampornis violicauda, (Bodd.)

Psittacula passerina, L.

Crotophaga ani, L.

Leptoptila roicbenbachi, Pelz,

Crypturus tataupa, Y.

Megarhynchus pitangua, V.
Dondrobatcs affinis, Sws.
Crypturus tataupa, V.

Troglodytes rausculu.s. Naum.
Leptoptila rcichenbachi, Pelz.

.1 L'NIIO

Thalurania glaucopis, Gra.

(à'ypturus tataupa, V.

! Certhiola cbloropyga, Cab.

:
",']'ypturu3 tataupa, V.

i AGOSTO

! Catharista arrata, (Bartr.)

Zonotrichia capeusis, Miill.

j
Troglodytes rausculus, Naum.

I

Thr-yophilus longirostris, V.
i
Synallaxis cinnaraoraea, Gm.

I

Certhiola chloropyga. Cab.
: Thalurania glaucopis, Gm.
!

Ostinops decumanus, Pali.

j

Guira guira, Gra.

!

í

SETEMBKO

Ictinia plnrabea. Gm.

I

Scops brasiliauus, Gm.
' Stelgidoptery ruhcoUis, V.
' Tanagra sayaca, L.

Zonotrichia capensis, (Miill).

Turdus rullventris, /.

I

Scrphophaga nigricans, V.
' Erafiidonax biraaculatus (Lafr. O.)

Sisopygis icterophrys. V.

Megarhynchus pitangua, L.

Myiozetetes similis (Spix)

EÍainea pagana, Licht.

Hirundinca bellicosa, V.
Pitangua sulpb.uratus, L.

Molothrus bonariensis. Gm.
Ostinops decumanus (Pali.)

Cassicus haemorrhonus, L.

Thalurania glaucopis, Gm.
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Trogoa viridis. L.
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Molothrus bonariensis, Gra.
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Tabeliã n.° 2

KSPECIES POSTURAS ENCONTRADAS EM

Catharista atrata, Bart. .

Asturina nattcreri, Scl. Salv
Ictinia p lura boa, Gm.
Tiiimmculus cinaaraoniimis, Sw
Ibycter eliimachima, V. .

Polyborus tharus, Mol. .

Scops brasilianus, Gra. .

Nyctibiiis aethcreus, Wicd.
Nyctidroruus albicollis, Gra
ÍSteJgidopteryx ruílcollis, V.

Progne domestica, V.

Atticora cyaiioleuca V. .

Chaetura pelasgia, Wied.
Chiromachaeiis gutturosa, Desra.

Pfocnias tersa, III.

Tanagra sayaca, L

Salta tor similis, Spix. .

Callisto tatao, L
Rhamphocoelus brasilius, L. .

Taehyphoiuís riifus, Bodd. .

Phoenieothraupis rubioa, V.

Trichothraiipis raclanops, V. .

Sperraophila caerulescens, B. V.
Zonotrichia capensis, Mali. .

Guiraca cyanea, L
Volatinia jacarini, L. . . .

Sycalis ílaveola, L

Turdus ruflventris, V.

Tardus albicollis, V. . . .

Synallaxis cinnaraomea, Gm-

Synallaxis albescens, Gm. .

Geothlypis velata, V.
Myrmeciza loricata, Licht. .

Troglodytes rausculus, Naum.

Thryophilus longirostris, V.
Serphophaga nigricans, V. .

Myiobius barbatus, Gm.

Agosto
Outubro e Dezembro
Setembro
Outubro
Outubro
Outubro
Setembro e Outubro
Dezembro
Dezembro
Setembro, Outubro e No-
vembro

Outubro e Novembro
Outubro e Dezembro
Outubro
Outubro, Dezembro e Fe-

vereiro

Outubro
Setembro, Outubro, No-

vembro, Dezembro e Ja-

H'-'iro

Outubro e Janeiro
Outubro
Outubro
Outubro e Dezembro
Novembro
Novembro
Dezembro e Janeiro
Agosto até Janeiro
Fevereiro
Fevereiro
Outubro, Dezembro, Fe-

vereiro e Março
Setembro, Outubro, No-
vembro e Janeiro

Setembro, Outubro, No-
vembro e Janeiro

Agosto, Outubro e De-
zembro

Novembro
Outubro e Novembro
Novembro
Maio, Agosto, Outubro e

Dezembro
Agosto
.lulho, Setembro e De-
zembro

Outubro
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ESPÉCIES POSTURAS ENCONTRADAS EM

Myiobius nacvius;, Eoclcl..

Certhioia ohloropyga, Cab. .

Basilcuterus stragulatus, Liclit. .

Basiloutcms aiiricapillus, S\v. .

Megarhyticlms pitaugua, L. .

Myiozctetcs ?imilis, Spi::. . .

Avundinicola loucoccphala, L. .

Elainca pagana, Licht.

Sisopygis ictcropbrys, V. .

Elainea brevipes, AVied.

rdyiarchus ibrox, Gm. . . •

Attila cinorcus, Gui
Copiirus colotuis, V. . . .

Pacbyrlianiiilius viiidis, V. .

Pachyrharaphiiè rufiis, Bodtl. •

PbylloiDyias brevirostris, Rpix.

Tvrannus luclaucholicus. A'. .

^[yioflynastos solitarius, V.
Hapalooorcus mcloryphus, WJcd.

Orcliilus auriculari?, Y.

Erapidonax bimaculatus. Lafr. et Orb

Todirostruni polioccpbaluin, Wicd
libyncbocyclus sulpburosccns, Spix

Pitangus siilpliuratus, !.. -

Pja-iglena leucoptera, V. . .

Lochmias nematura, Liclit. . .

Hirundiíiea bcUicosa, V. .

Thaninopbilus ambiguus, Sw. .

Thamnophilus torquatua, S\v. .

Tbaniiiopbilus pailiatiis, Licht .

Arreraou seniitorquatus, S\v. .

Ficolaptes tcnuirostris, Licbt. .

Autoraolns Iciicoplithalnuis, AVied

Molothrus bonariensis, Gra.

Ostinops documanus, Pali. .

Cassicus haeinorrhons, L. .

Larupornis violicauda, Bodd.
Thalurania glaucopis, Gra.

Phactiiornis squalidus, Natt. .

Psittacula passevina, L.

Ptoroglossiis wicdi, Sturm.

Trogon viridis, L. .

Outnbr'^

Julho Agosto o Outubro
Outubro
Novembro
Setembro, Outubro, Ja-

neiro o Abril.

Setembro, Outubro e Ja-

neiro

Outubro, Dezembro e Ja-

neiro

Setembro, Outubro o De-
zembro

Setembro e Outubro
Outubro
Outubro
Novembro
Outubro c Dczrrabro
Outubro o l^czembro
Novembro
Dezembro
Outubro, Novembro o Ja-

neiro

Outubro
Outubi'0

Outubro
Setembro, Outubro o No-
vembro

Outubro o Dezembro
Outubro e Novembro
Setembro
Outubro e Dezembro
Outubro
Setembro, Novembro o
Dezembro

Outubro o Novembro
Outubro
Outubro
Novembro
Outubro
Outubro
Setembro até Janeiro

Agosto e Setembro
Agosto o Setembro
Março
Junlio, Agosto e Setembro
Novembro
Dezembro,
Março

Outubro
Setembro

Fevereiro c



— Ii7

ESPÉCIES POSTURAS ENCONTRADAS EM

Trogon aurantius, Spix.

Crotophaga ani, L, .

Guira giiira, Gra

Chelidoptera tenebrosa brasiliensis, Scl.

Picumnus luinutiis, L
Chrysoptilus mclanoclilorus, Gra. .

Dcndrobates passerinus, L.
Leptoptila reichenbachi, Peiz.

Chamaepclia talpacoti, Tcnira.

Odontopnorus capueira, Spix.

Crax carunculata, Temiu. .

Crypturus tataupa, Terara. .

Crypturus noctivag'us, AYied.

Tinaraus solitarius, V. .

Butoridcs striata, L.
Gallinago frcnata, 111.

Porzana albicoUis, V. .

Liramopardalus nigricans, V.
Araraides saracura, Spix. .

Gallinula galeata, Lieht.

Porphyriola raartinica, L. .

Jacana jacaua, L. . . .

Podiceps dorainious, L. .

Nettion brasiliensc, Gra.

Setembro
Seterabro, Outubro, Xo-
vembro o Mar(.-o

Agosto, Seterabro e No-
vembro

Novembro
Novembro
Setembro, Outubro e No-
vembro

Abril

Setembro, Outubro, De-
zembro, Janeiro, Feve-
reiro, Marco o í\!aio

Setembro, Outubro, No-
vembro, Dezembro e Ja-

neiro

Novembro e Fevereiro
Setembro
Junho, Jullio, Setembro,

Janeiro, Fevereiro, Mar-
ço e Abril

Setembro e Outubro
O'ltubro e Dezembro
Dezembro
Setembro
Janeiro
Seterabro

Outubro
Outubro c Janeiro
Novembro
Setembro, Outubro, No-
vembro o Janeiro

Outubro
Setembro c Janeiro
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Tabeliã n.° 3
Numero iinxiin» 'los ovo> por caili |)'.)sUii\i ii.is pspecie-^ observadas

PÕEM 2 OVOS :

Catharista atrita, Baitr.

Astui'ina nattereri, Scl. Salv.

Chironiachaori.s gutturosa, Desm.
Saltator similis Lafr. Oib.

Volatinia jacarini, L.

Spermophila caeruioscons, B. V.

Basiluuterus stragulatus, Licht.

Arundinicola leucucephala, L.

Arreraon senutorquatus, Sw.
Pachyi'hanipliiis viridis, V.

Myiobius naovius, Bodd.

Myiobius barbatus. Gra.

Hapaloooi'cus meloryphus, Wied.
Hirudinea bellicosa, V.

Pitaimiis sulpliuratus, L.

PyriglCiia lencoptera, V.

l.ochtiiias neraatura, Licht.

Myrmeciza loricata, Licht.

Picolaptos tenuiro-tris, Ijicht.

Tharanophiluc palliatus, Licht.

Trochilidae.

Chelidoptera tenebrosa brasilien-

sis, Scl.

Piciimnus minutus, L.

Chrysoptilus rtielanochlorus, Gm.
Dendrobates passerinus, L-

Columbidae.
Gallinago fronata, 111.

PÕEM 3 ovos :

Ibycter chiraango, V.

Tininuuicuius ciniiamoniiiRS, Sw.

Scops brasilianus, Gm.
Tanagra sayaca, L.

Eharaphocoohis brasilius, L.

Caliiste tatao, L.

Tachyphonuá rufus, Bodd.

Phoenicothraupis nibica, V.

Trichothraupis melanops, V.

Zonotrichia capensis, Miill.

Serphophaga nigricans, V.

Erapidonax bimaculatus Lafr. O.

Synallaxis cinnamoraoa, Gm.
Hapalocercus meloryphus, Wied.

Geothlypis velata, V.

Certhiola chloropyga, Cab.

Sisopygis icterophrys, V.

Blalnea pagana, Licht.

Elainea brevipes, Wied.
Basileuterus aoricapiUus, Svv.

Basileiíterus stragulatus, Spix.

Copurus coloniis, V.

Tyrarinus nieiancholicus. V.

Myiodynastes soiitarius, V,
Orchilus aiiricuiaris, V.

Todirostrura poliocephalum, Wied.
Thanmophilus ambiguus, Svv.

Tharaii' philus turquatus, Sw.
Automoliis leucophthaimus, Wied.
Crotophaga aiú, L.

Guira guira, Gm.

PÕEM 4 ovos :

Polyborus tharus, Mol.

Progno domestica, V.

Atticora cyanolenca. V.

Sycalis flaveola, L.

Turdus ruíiventris, V.

Turrlus albicollis, V.

Trgoludytes mnsculus, Naum.
Synallaxis albescens, Temra.
Meii;arhynehus pitangua, L.

Myiozetetes similis Spix.

Rhynchocyclus sulphurescens, Spix.

Myiarchus ferox. Gm.
Attila cinerens, Gm.
Pachyrhamphus rufus Bodd.
Psittacula passerina, L.

Grypturus tataupa, V.

Limnopardalus nigricans, V.
Gallinula galeata, L.

Aram idos saracura, Spix.

Porphyriola niartinica, L.

Jacana jacana, L.

Podicepes dominicus L.

PÕEM 5 E 6 ovos :

Stelgidopteryx ruflcollis, V.

PÕEM MAIS DE 6 ovos :

Ibycter chiraachiraa, V.

Odontophorus capueira Spix.

Grypturus noctivagus, Wied.
Porzana albicollis, V.

Nettion brasiliense, Gra.

Tinaraus soiitarius, V.



Aves observadas em Ganíagallo e Nova Friburgo

POR

H. VON IHERING

O presente artigo apreseiila-se como ura appendice

ao precedente do Sr. Ealer. Procurando eu exa ninar

de modo minucioso a nomenclatura por elle usada foi

necessário organisar a lista completa das aves daqueila

zona para fonnar uma segura base systematica para as

interessantes co nmunicações biológicas do Sr. Euler.

E' grande o nu aero das espécies descriptas como
provenientes do Rio de Janeiro e parece que entre el-

las ha algumas que em verdade não occorrem naquel-

la região. A seguinte lista de 36S espécies refere-se,

entretanto, apenas ás aves que vivem no interior mon-
tanhoso do Estado mencionado, na região de Ganta-
gallo e Nova Friburgo.

O que sabemos sobre a ornis de Gantagallo está

quasi exclusivamente baseado nas observações de Car-
los Euler, excepto algumas poucas indicações feitas por
Lund e Burmeister. As coUecções reunidas por Euler
foram determinadas no Museu de Berlim por Gabanis
que delias tratou em vários artigos publicados no Jor-
nal fuer Ornithologie. Esforcei-me por verificar com
exactidão o verdadeiro significado das denominações
usadas por Gabanis, o que quasi sempre me foi possí-

vel. Não sei, entretanto, dizer o que significa :

Penelope jacquaçu Spix
Elainea brevipes Wied
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Como as coUecções reunidas por Euler estão gniar-

dadas no Museu Zoológico de 1 Berlim é provável que
ali seja possivel esclarecer as duvidas que se pren-

dem a essas espécies, que Euler aílirma ter oljtido em
Cantagallo. Onde houve conveniência ajuntei na se-

guinte lista as denoniinaçòes usadas por Euler nas suas

antigas publicações.

Parte dessas correcções estou devendo ao Sr.

Euler mesmo como as de Tachjplionus coronatus, My-
iozetetes similis e Saltator similis. Sobre Euscarth-
mus orbita tus A\'ied, communicou-me o vSr, Euler a se-

guinte observação de Cabanis, tirada de uma carta : «O
exemplar de E. or]>ilatus do Sr. Euler combina perfei-

tamente com os nossos t3'pos de E. limbatus. Parece-

me que o Sr. Euler tem razão comparando o seu passa-

rinho ao E. orbitatus de \\'ied ao qual pertence tal-

vez, como synonyme, também E. zosterops Pelz.»

Sobre Atticora tibialis Cass, escreve-me o Sr, Eu-
ler «()bservei-a só uma vez em Cantagallo, isto é, nos

mezes de Março até Maio de 1868. N"mn barranco

alto onde se achavam 4—5 canaes excavados pelo cui-

tellão r.Tacamaralcyon tridactylaj appareceram, á tarde,

antes do pôr do sol, em numero variável até 40 ou
mais, voando e gritando até que uma depois da outra

desapparecerai.n nos buracos mencionados do barranco.

No mez de Maio, desappareceram e nunca as vi mais».

Parece, pois, que se trata de uma migração excepcional,

não me constando que essa espécie da America Cen-

tral tenha sido encontrada no Brazil. O Sr .Euler ca-

çou um exemplar do sexo feminino que mandou ao

Museu de Berlim.

Philydor lichtensteini Cab. Hein, considero agora

como uma boa espécie que recebi do Estado de São

Paulo (Alto da Serra e Iguape) e que é intermediaria

entre as outras duas.

Elainea brevipes AMed que Euler obteve em Can-

tagallo é, segundo a communicação que me fez o Sr.

vou Berlepsch, considerada por Allen como ave nova de

Neopelma- aurifrons Wieá. Se Euler realmente teve
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a mesin;i espocie com Wied, ii;lo pôde ser exacta a

opinião (lo Allen visto qne Euler observou ])eni o ni-

nho e os ovos.

A cidade de Xova FrilniriiO eslá situada na mesma
reg-ião como Gantagallo á distancia de n penas S lé-

guas mais ou menos, de modo que se pode jiresunfiir

que a fauna seja mais ou menos idêntica, o que está

provado pelas indicações que reuni pelo estudo da li-

teratura. IJurmeister passou algum tempo em Nova
Friburgo e além das proprias colleccões estudou as que

iim naturalista ali estabelecido, Beske, possuia. O British

Museum em Londres obteve por Youds e Ileeves aves

de Xova Friburgo, mencionadas no respectivo catalogo.

Também o Museu em Vienna obteve aves de Nova
Friburgo sobre as quaes Pelzeln pubhcou um. artigo no
periódico «Nunquam Otiosus» por L, \\'. Schaufuss

Dresden 1872 p. 291—202 no qual se acham enume-
radas 50 espécies.

Algumas das espécies mencionadas precisam de nova
contirmação como, p. expl., Pionus menstruus L. que

Gurmeister diz ter caçado em Nova Fril:)urgo, quando
essa espécie parece ser do Norte do Brazil e Euler

obteve P. maximiliani.

Na seguinte lista significa B. Burmeister, P. Pel-

zeln, L. Fund, Y. Ycuds como observadores das respe-

ctivas espécies.

A lista consiste em 368 espécies. F' provável

que seja J)astante completa e que a avifauna aaquella re-

gião consista mais ou menos em 400 espécies. Entre
ellas ha algumas que não são proprias á região como
a andorinha Atticora tibialis Cass., espécie de ('olumbia

o do Peru que só em um verão foi oljservado por Eu-
ler, mas então em bando não pequeno.

jVs o])servações de Fund sobre aves de Nova h'ri-

burgo são incluídas no artigo de Reinhardt sobre as

aves dos campos de Minas publicado em 1870 em Ko-
penhague nas Yidens Kabelige Aíeddelerser. as de

Burmeister são contidas nó seu livro Svstematische

Febersicht der ^'ogel Brasiliens.
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1. A., l^asseres: Oscîiies

Tardus 7'iifiventris ( Vieill.) Gantagallo, N. Friburgo P.

Tardus albicolUs V. ( crotopezus Euler III p. 404
)

Gantagallo.

Tardus albiventer Spix N. Friburgo P.

Tardus leacomelas Vieill. (albicollis Euler) Gaiitagallo

Merula ffavipes (Vieill.) Cantagallo ; N. Friburgo B. e P.

Donacebias atricapillus {L.) Cantagallo.

Tliri/ophilas longirostris ( Vieill.)

fTliryophilus striolatus Euler.) Gantagallo; N. Friburgo B.

Iroglodrjtes musculas Naum. (T.furvus Euler) Gantagallo

Antltus l/flesce/is Puch. N. Friburgo B.

Parala piliayumi ( Vieill.) Gantagallo.

Geothlypis velata ( Vieill.) Gantagallo; N. Fril)urgo B.e P.

BasiUalerus stragulatus [Licltt.) Gantagallo ; Nova
Friburgo Lund.

Basileaterus leacoblepharus ( Vieill.) N. Fri])urgo B. e P.

B:csileuterus naricapillus {Sujs.) (B. vermivorus Euler)

Gantagallo
; N. Friburgo B.

Vi)'eo chivi ( Vieill.) Gantagallo.

Hijlophilas poecilotis [Temm.) N. Friburgo B.

Cijclorhis ochrocephala [Tsch.) Gantagallo; N. Fri-

burgo B. e P.

Tanhjjcineta albiventris [Bodd.) Gantagallo.

Progne domestica, ( Vieill.) (P. dominicensis Euler)

Gantagallo.

Atticora cganoleuca ( Vieill.) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Atticora tibialis [Cass.) Gantagallo.

Stelgidopteryx raficoWs ( Vieill.) (Gotyle ilavigastra

Gab.) Gantagallo.

Dacnis cayana [L.) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Certhiola chloropyga [Cab.) Gantagallo (G.llaveola Eider)

Chlorophanes spiz-a (//.) Gantagallo.

Procnias tersa [L.) Gantagallo; N. Friburgo B.

Chlorophonia iv'ridis ( Vieill.) Gantagallo; N. Friburgo B.

Eup)}ionia xanthogastra [Lund) N. Frigurgo Y.

Euphonia chlorotica [L.) (violaceicollis Gab. Euler)

Gantagallo.

Euphonia nigricollis [Vieill.) Gantagallo.
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Eivphonia violaced (L.) Gantagallo; N. Friburgo B e Y.

E'lphonia pectoralis {Lath.) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Htjpojjhaea chalybaea {Mill.) N. Friburgo Y. e P.

PIpridea melanonota { Vieill.) Gantagallo; N. Friburgo B.

Calliste tricolor {(x in.) Gantagallo; N. Friburgo B.

Calliste fediva {Sham.) Gantagallo ; N. Friburgo B. e Y.

Calliste thoracica {Temm.) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Calliste cjjaiieirentris { Vieill.) Gantagallo (G. citri-

nella Euler.)

Calliste fîaïKi {Gm.) N. Friburgo B. e Y.

Calliste brasiliensis {L.) N. Friburgo B.

i^^tejjhanopJiorus leucocephalus (Vieill.) Gantagallo; N.

Friburgo B. e Y.

Tanagra sayaca (/>.) Gantagallo,

Tanagra cyanoptera {Vieill.) N. Friburgo Y.

Tanagra palmarum {Wied) Gantagallo.

Tanagra ornata {Sparrm.) Gantagallo ; N. Friburgo Y.

Rhampliocoilas hrasilius {L.) Gantagallo; N. Friburgo Y.

Phoenicothraupis rubica { Vieill.) Gantagallo ; N. Fri-

burgo B. e Y.

Tachyphonus cristatus {Gm.) Gantagallo; N. Friburgo Y.

Tachyphonus coronatus { Vieill.) (nigerrimus Euler nee

Grm.) Gantagallo ; N. Friburgo Y. e P.

Trichotliraupis nielanops { Vieill.) (T. quadricolor Euler)

Gantagallo ; N. Friburgo B e Y e P.

Pyrrhocoma riificeps {Strirkl.) N. Friburgo P.

Nemosia ruficapilla { Vieill.) Gantagallo ; N. Fri-

burgo Y e P.

Nemosia ûavicollis { Vieill.) Gantagallo ; N. Friburgo P.

Thlypopsis sórdida {Lafr. et d' Orb.) Gantagallo.

Arremon semitorquatas {Sw.) Gantagallo; N. Friburgo Y.
Saltator similis {Lafr. et d' Orb.) N. Friburgo Lund

e P.
; Gantagallo fS. magnus Euler nee Gm.)

Saltator máximas {Mall.) (S. luagnus Gm.) N.Friburgo B
Orchesticus abeillei {Less.) N. Friburgo Lund.
Cissopis major (Cab.) Gantagallo; N. Friburgo Y e B.
Pity las faliginosas (Daad.) CantãL^aWo ; N. Friburgo B.

Pitylas brasiliensis yCab.) Gantagallo; N. Friburgo B.eY.
Guiraca cyanea {L.) Gantagallo; N. Friburgo Y.
Oryzoboras tórridas {Scop.) Gantagallo.
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Spei'mophlla siipercíUci) is [Pel:-.) (S. euleri Gab.) '''an-

ta gallo.

Spc7^mophUa i^iriroauranila ' Bodd.) Gantagallo ; Nova
Friburgo J).

Spermopltila c((>ridescens [Boiui. rt V.) (S. ornata Eu-
ler) Gantagallo.

Spennophila falcii'ostris {Temni.) N. Friburgo P.

Plionipara fidifiinosa {Wi'ed) Gantagallo.

Volatinia jacarhii (L.) Gantagallo ; N. Friburgo Lund.

Si/calis ffaveola (L.) (S. brasiliensis Euler") Gantagallo.

Zonotrichia rapeiisis [Miul.) (Z, matutina Euler ; Z. pi-

leata ant.) Gantagallo ; N. Friburgo F.

Poospiza ihoi'dcica (AV>rc///i..) N. Friburgo B. e Y. e P.

Aramodroimis manimbe {LicJd.) Gantag.; N. FriburgoB.

C()rt/phosp)hiju/iis pjlleatus Wied. Gantagallo

Paroaria larvata [Bodd.) N. Friburgo Y.

Ostinops dectnnamis [Pall.) Gantagallo.

Cassiciis hœi/wrrhous aphanes (Beri.) Çantagallo.

Moloihrits boiiarieusk {(h'n.) (jM. sericeus Euler) Gan-

tagallo ; N. Friburgo B. e Y. e P.

Icterus tibialU {Sir.) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Apjiiobus chopi ( T7(v7/.) Gantagallo.

Ï, \%. S*asseres : Clstaîiatofes

a. OLIGOMYODAE

Ai'imdinicola leucoccphala (L.) Gantagallo.

Alectrv.nis tricolor ( VielU.) Gantagallo.

Cijbernetes ijetapa ( V.) (Alcetnirus risorius Eulcr noc

V.) Gantagallo.

Hisnp'ycjis icterophnjs^yij'iil.) Gantagallo; N. Friburgo

B. e P.

Caipolefjus ct/aiiij-ostris ( Vicit/.) N. Friburgo Mus. IL

von Berlepsch. e P.

Mascipipra vrtula (Licht.) Gantagallo.

Copurifs roloims ( Viedl) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Platyrlii/iicJu's iinjstaceus {Viei/L) Gantagallo.

Todiros'trinn poiioccphanirn ( ir/V',7). Gantagallo; Nova
Fnburgo P.
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Eii^cartliunts oi'bt'atn:^ [W/ed.) '\Y\m\)dii\\?. Gab. IL) Gan-

tag'allo.

Eiiscartlimus f/t'iaris {Temm.) X. Fribiirgo P.

Ccratotriccils fiircatus {Lafr.) Gantagallo.

Plij/l/oscartes ventral/ s {Tetum.) N. FriJîurgo P.

Orclulus auricflaris ( VieiJI.) Gantagallo.

HapaJocerciis uielorliijphu^ {^^ icd) Ganta gallo.

Pixjonotriccus crimius [Temm.) Cantagallo ; N. Fri-

burgo B. e P.

Serpliopltaga nif/rican.'^ {Vleill.) Gantagallo ; N. Fri-

burgo P.

Serpliophaga subcrtstata ( V.) N. Friburgo P.

Mio/h'ctes rufimntris [Ltdrt.) Gantagallo ; N. Fri-

burgo P.

Capsiempis flavrobc {L/chi.) Gantagallo ; N. Fri-

burgo B.

Phyllomjjíax brerh-ostris [Spix] Gantagallo ; N. Fri-

burgo B. e P.

PliijUomipas fjr/seocapilla {La/'/-.) Gantagallo.

Elalnea ranicepfi. [Sh\) Gantagallo.

E!allira payana (Llcht.) Gantagallo.

Legatus albicolus Vieil'. Gantagallo.

M)/io2etetes similis [Spix) (Sauropbagiis lictor Euler

II p. 226) Gantagallo ; N. FrilDurgo Y.

Rlijjnchocijclus siilpharcsrens [Spi.r] Gantagallo.

PiUuupts sulpliurattis maximiliani [Cab. Ilem.) Gan-

tagallo.

Sirgstes sibilator ( F/Vv7/.) Gantagallo ; N. Friburgo P.

Mgiodgnastes solilarius ( Vieil l.) (Scapborbyncbus andax

Euler) Gantagallo ; N. Friburgo B. e Y.

Mer/arinjnchas pitaivpia [L.) Gantaii'allo ; X. Friburgo

B. e Y.
Mascivora. swainsoni [Pel z.) Gantagallo ;'X". Friburgo B.

lliî^undinea belUcosa ( Vieill.) (Muscivora ferruginea

Euler) Gantagallo.

Mgiobiiis barbatiis [(hii.)ÇSl. xanthopygius Euler) Ganta-

gallo ; X. Friburgo.

Mgobius nœvins [Bodd.) Gantagallo ; X. Friburgo B.

Emipidonax bimacalatas [L-ij'r. et d''i)rb.) (Empido-
chanes euleri Gab.) Gantagallo.
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Empidochanes fuscatus ( ^yied) N. Friburg"o P'.

Myiochanes cinereus [Spix) Gantagallo.

Miflarchus ferox {Git}.) Gantag'allo
;
Nova FriburgO' P.

7]i/ranni(s melandioUcus ( VieilL) Gaiitagallo.

Milvidiis tyrannus [L.) Gantagallo.

O.ri/fhcii/qjhits fammiceps [Tern ta,) N. Friburgo Y.
Pijwa rubricapiUd {Briss.) Gantagallo ; N. Fril^urgo B..

PIpra leucocUla (L.) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Macluieropterui< regulus {Ha/ni et K.) Ganta ga llo ;, N.
Fribiirgo B. e Y.

Uiiroxiphia caudata {Sliaw.) Gantagallo ; N. Fri-

biirgo P.

Chiroxipjliia pareola {L.) N. Friburgo Y,

lUcitra militaris {Shaiv.) N. Friburgo Y. e B. e P".

Chiromachaeris guMurosa (Desm.) (Pipra manacás-

Euler) Gantagallo ; N. Friburgo B. e Y. e P.

Ptilochloris squamata {Wied) N. Friburgo Y.

Heteropjelina virescens ( Wied) Gantagallo ; N. Fri-

burgo P.

Neopelma aurifrons {^yied) (Elainea brevipes, Wied„
Euler) Gantagallo; N. Friburgo P.

Tityra inquisitor [Licht.) Gantagallo.

Tityra brasiliensis [Stv.) N. Friburgo B.

PachyrhampliMs viridis {Vieill.) P. nigriceps iiuler)

Gantagallo ; N. Friburgo Y.

Pachyrhamphus rufus (Bodd.) (Bathmidurus nielano-

leucus Euler) Gantagallo; N. Friburgo B. e P.

Pachyrhamphus polychropteras (Vieill.) Gantagallo..

Lathria virussu (Peh.) Gantagallo

Attila cmereus (Gm.) Gantagallo ; N. Friburgo P.

Lipaugus simplex [Licht.) Gantagallo.

Phihalura flavirosiris (Vieill.) Gantagallo; N. Friburgo»

B. e Y.

Xipholena atropurpwea ( Wied) N. Fril)urgo B.

Ampelion cucullatus {Sw.) N. Friburgo B. e Y"^.

Ampelion melanocephalus (Sw.) N. Friburgo B.

Tijuca nigra Less. N. Friburgo Y.

Catinga cincta (Kuhl) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Cal'/ptura cristata ( Vieill.) Gantagallo ;
N. FriburgO)

'

B. e Y.
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Jodopleura pipra (Less.) Cantagallo
;
N. Friburgo Y.

Pyroderiis scutatas [Shaw) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Chasmarhi/nchus nudicollls ( Vieill.) Gantagallo ; N.
Fribiirgo B e P.

C Xi-aclieoplioiies

Lochmias nematura {Licht.) Gantagallo ; N. Friburgo
Lund.

Sj/nallaxls ruficapilla ( Vieill.) Gantagallo
; N. Fri-

burgo Lund,

Synallaxis cinerascens Temm. Gantagallo.

Synallaxis spixi Scl. (albescens Euler) Gantagallo
; N.

Friburgo B.

Synallaxis cmnamomea [Gm.) (S. mentalis Euler) Gan-
tagallo ; N. Friburgo B.

Siptornis pallida ( Wied) N. Friburgo B. e Lund.
Automolus ferruginolentas ( Wied) Gantagallo.

Automolics leucoplithalmus [Wied) Gantagallo.

Philydor atricapillus (^TTa'^i/j Gantagallo.

Philydor 7'ufus [Vieill.) Gantagallo; N. Friburgo Lund.
Philydor lichtensteini Cab. et H. Gantagallo.

Heliobletas cojitaminatiis Pelz. N. Friburgo B.

Xenops rutilus Licht. Gantagallo.

Xenops genibarbis 111. N. Friburgo B.

Anabatoides fascus [Vieill.) Gantagallo.

Anabazenops 7ntfo-superciliatus ÏMfr. N. Friburgo
B. e P.

Sclerurus iimbretta (Licht.) Gantagallo ; N. Fri-burgo
B. e P.

Sittosonius erlthaxus [Licht.) Gantagallo.

Xiphocolaptes albicollis [Vieill.) Gantagallo; N. Fri-

burgo B.

Picolaptessquamatiis [Licht.) Gantagallo ; N. Friburgo B.
Picolaptes tenuirostris [Licht.) Gantagallo ;N. Friburgo B.
Xiphorhynchus procurvus [Jemm.) Gantagallo ; N.

Friburgo B. e Y.
Dendrocincla turdina [Licht.) Gantagallo.

Deïidrocolaptes picmnnus (Licht.) Gantagallo ; N. Fri-
burgo Lund.
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Batara cmerea ( Vleill.) N. Friburgo B.

'ThcmiuopJ/ilus guitaius Vieill. Gantagallo.

Thamyiophilm leachi Such. N. Friburgo B. e P.

Thamno2?iulus doJiatus (/>.) Gantagallo.

lliamnophih'.s pailiatiis [Licht.) Canta gallo; N. Fri-

burgo B.

ThanmopliiJas torquaU(sSi(\)T. scalaris Eiiler) Ganta gallo.

Tharrmo'plu'lifs severus [lÃchí.) Gantagallo.

Thamnophilns coci'ulescens [Vieill.) Gantagallo.

Thau/nojjhilu.s naerit's LIcht. N. FriJiurgo B e P.

lltamnophih's Qmficcq^'llus V. N. Friburgo P.

Thamnopliihi.s ainhiiiuus Sir. (T. nigricans Euler) Gan-

tagallo.

Biatas nigropecfus [Lafr.) Gantagallo; N. Friburgo B.

Dysithamuus j-aiúliopterus Bm^m. N. Friburgo B.

Dysilhamiius guAluralis [Licht.) Gantagallo.

Dgsilhamiuis 'mentcdis [Temm.) Gantagallo.

Myrmotherula melanogastcr [Spi.r) Gantagallo.

Myrrnotherida brecicauda [Sic.) Gantagallo.

MurmotJierula gidaris [Spi.r) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Harpsilochrnus rirfimarginaius [Temm.) Gantagallo.

He^ysilochinirs pileatcx {Licht.) N. Friburgo B.

Iioi^inicivora ri'falra [Lair et d' Orb.) Gantagallo.

Formicivora genaei L)e d il. N. Fiiburgo P
Formicivora squamata [Licht.) Gantagallo; N.Friburgo P.

Foi-'micirora uicdura [Teiuiii.) N. Friburgo P.

Loriiiic'ivora ferruginea [Licht.) Gantagallo.

Terenura maadata [M^icd) Gantagallo.

Pyriglena levcopiera ( Vieill.) [P. domicella Euler)

Gantagallo ; N. Friburgo P.

lihopociclila ardesiaca [Wted) Gantagallo.

Myrmeciza loricata [Licht.) Gantagallo ; N. Friburgo

B. e Y.

Percnostola fimehris [Licht.) Gantagallo.

I-iormicariiis colma [Gm.) Gantagallo; N. Friburgo B-
Chamaez.a brericacda [Vieill.) Gantagallo; N. Fri.

burgo P.

Grallaria imperator [Lafr.) Gantagallo.

Conopòphaqa lineata ( Wied) Gantagallo ;
N. Friburgo

B. e P.
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Conopo2ohaga rnelanoi^s ( VieilL) Gantagallo.

Corijtliop>s calcarata ( TlVi'c^) Gantagallo.

IleliolIœLx airricidatus [Xordm.) Gantagallo ; N. Fri-

burgo B.

liliarnpliodoii lucviits {Danimont) Gantagallo ; N. Fri-

burgo B.

(xlaiicts hirsuta {Gui.) Gantagallo ; N. Fribiirgo.

CJdorostilbon pucheraiii {Boarc.) Gantagalio.

Thcuurania glaucopis [Gm.) (Glaucopis frontalis Euler).

Gantagalio ; N. Friburgo Y.

Tiiali'rania erepliile {Less.) N. Friburgo B. e Y.

Lampornis violicauda [Bodd.) Gantagalio; N. Fri-

burgo B.

PetasojjJiora sendrostrU ( VieHi.) Gantagalio.

Pohjtmus thaumciidias {L.) N. Friburgo B.

Leucochloris alhicoUis ( Viei'd.) Gantagalio.

Argtjrtria breiy'rosiris {Less.) Gantagalio; N. Friburgo B.

Arfiyrtria tephrocephala {Vieiil.) Gantagilo.

Eifcephaia svaaragdinea {Gould) N. Friburgo Pveeves.

HgJocharis sapphirina {Gnu) N. Friburgo B.

lîi/lochcD'is cj/anea {Vieiil.) N. Friburgo B.

pjiaeUiornis eunjnome {Less.) Gantagalio ; N. Friburiyo

B. e Y. '

Phaethornis squalidus (Natt.) Gantagalio; X. Friburgo B.

Piplniornis pjygmaeus {Spix) Gantagalio ; N. Friburgo
^

B. e Y.

Aphcii/tochroa cirrJiocIdoj-is Vieiil. N. Friburgo Y.

Clgtolaenia ridjinea {(hn.) Cantâgallo ; N. Friburgo B.

Florisuga fusca ( Vieiil.) Gantagalio; N. Friburgo B. e Y.
CepJuilolepis delalandii { Vieiil.) Gantagalio ; N. Fri-

burgo B.

CallijMo.v aviiethystina (Gm.) Gantagalio.

Smaragdoclirgsis iridesceus (rould N. Friburgo Beeves.

Jjoplioruis maqiiificus {Vieiil.) Gantagalio; N. Friburgo
B. e Y.

Prgnmarantha langsdorffl {Bonn, et V.) Gantagalio
;

N. Friburao B. e Y.
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Chaetiira z-onarís {Slicuo.' Cantagallo ; N. Fribur^o B.

Chaetara pelasgia ( Wied) (Acaiitliylis oxyura Euler)

Gantagailo ;
N. Friburg^o B.

Caprnnuh/HS mfus Bodd. N. Friburiio B.

Nyciidromus alb'Collia [Gíii.) Ganta j^allo.

Macropsalis creagra {Bp). Gantagailo; N. Friburgo B.

Lurocalis semltorqiiata [Gi/i.) N. Fri])urg"0 B.

Nyctibius artJteref's ( Wied) Gantagailo.

Nyctibius grandis {Gm.) Gantagailo; N. Friburgo B.

III. i»îcî

Chlo) onerpes erytliropsis {Vielll.) Gantagailo.

Chloi'onerpes auridentus [Jemm.) N. Friburgo Y.

Chloronerpes brasUiensis (Sw.) Gantagailo.

Chrysoptilas melanochloras ((rm.) Gantagailo ; N. Fri-

burgo Y.

Melanerpes candidxs (Otto) Gantagailo; N. Friburgo B.

Mekuierpes parif'rons ( Vielll.) Gantagailo ; N. Fri-

burgo Y
Dendrohdtes ntacalifrons (Spix) Gantagailo ; N. Fri-

burgo B.

Celeas ffar/>scens (Gin.) Gantagailo ; N. Friburgo Y.

Canipoplnlns robustas (lÁcht.) Gantagailo.

Ceopldœus lineatus (I..) Gantagailo ; N. Friburgo B.

Ceophloius erythrops ( Valenc.) Gantagailo.

Picamuns cirrJiatus (Jemm.) Gantagailo ; N. Fri-

burgo Y.

Picamnus pygniaeus (Licht.) N. Friburgo Y.

IV Coccyges

Ihryphthengus raflcapillus (Vieill.) Gantagailo.

Ceryle torqaata (L.) Gantagailo ; N. Friburgo.

Ceri/le amazona (IaUIi.) Gantagailo ; N. Friburgo
'

B. e Y.

Ceryle americana {Gm.) Gantagailo; N. Friburgo B.

Ceryle inda (L.) Gantagailo.

Troqon atricollis Vieill. Gantagailo; N. Friburgo
'

B. e Y.

Trofjon viridis (L.) Gantagailo ; N. Friburgo Y.
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Troifon aiirantius Spix. (]aatagallo ; N. Friburgo B.

Galbala rafoviridis Cab. Cantagallo ; N. Friburgo Y.

Jacamaraleyon tridactyla (Vieill.) CantagaLo ; N.
Friburgo B. e Y.

Bticco sicaiiisoiii Gray. Gantagallo ; N. Friburgo Y.

Malacopiila torqaata Hahn et K. Gantagallo ; N.
Friburgo Y.

Nonntda riibecula (Spix) Gantagallo ; N. Friburgo B.
Chelidoptera tenebrosa brasíliensís Sel. Gantagallo.

Crotophaga ani (L.) Gantagallo.

Gidra guira [Gm.) Gantagallo; N. Friburgo Y.
Diplopterus naevius (L.) Gantagallo ; N. Friburgo

B. e Y.

Dromococeyx phasiauellus {Spix) Gantagallo.

Playa cayana cabanisi [Allen) Gantagallo; N. Fri-

burgo Y.
Neofiiorphnus geoff'royi [Temm.) Gantagallo.

Coccyzus ealeri [Cab.) Gantagallo.

Rhamphastos ariel ( Vig.) Gantagallo ; N. Friburgo B.
Rhamphastos dieoloras (L.) Gantagallo ; N. Fri-

burgo Y,

Andigena bailloni (Vieill.) Gantagallo; N. Friburgo
B. e Y.

Pteroglossus wiedi [Sturm) Gantagallo.

Selenide^^a maculirostris (Licht.) Gantagallo
; N. Fri-

burgo Y.

"V I*8Îttacî

Ara maraeana [Vieill.) N. Friburgo B.

Conurus leucophthalmuH [Vieill.) Gantagallo; N. Fri-

burgo B.

Conurus aureus (Gm.) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Pyrrhura cruentata ( Wied) Gantagallo; N. Friburgo B.
Pyrrhura vittata (Shaw) Gantagallo.

Pyrrhura leucotis [Licht.) N. Frii^urgo B.
Psittacula passerina (L.) Gantagallo.

Brotogerys tirica (Gm.) Gantagallo.

Brotogerys chiriri [Vieill.) N. Friburgo B.
Chrysotis farinosa (Bodd.) Gantagallo.
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Ckrysotis aestii'Ct [L.) Gantagallo.

C/wt/sotis viiiacea (Wied) N. Friburgo Lund.

Pionus niaxiriiiliani ( VieilL) N. Friburgo Lund.

Phiius menstnii'.s {L.) N. Friburgo B.

Tridaria Cj/anogaster {VieilL) Gantagallo;



— 103 -

Morphnm guiariensis (Z)«/'(i.)Ganta£^allo Euler e B.

Sp/:.iastiir meIanoÍP)fCu>^ {Vleill.) Gantagallo.

Spic.aetifs tijy^anims (Wird) Gantai^^allo ; X. Fri])urgo I>.

Elanoldes forficatus [L.) Gantagallo ; N. Friljurgo I>.

Leptodon cayennensis {Gni.) Gantag-allo.

Jlarpagus diodon [Temni.) Gantagallo.

Harpa(jii:< bideniatus {Lath.) Gantagallo.

Ictinia pl/'.mbea {Gm.) (gantagallo ; N. Fri])urgo B.

Falco aurantixs (Gm.) Gantagallo.

Tinnwiculus cinnainoinintis [Sirs.) Gantagallo ; X. Fri-

burgo B.

ÏX Hei»ociîoiies

LeucopliOij.r rcmdidissn.ia [Gm.) Gantagallo ; X. Fri-

biirgo Y.

Bi'tor/desslj-iata (L.) (ArdeascapularisEulor) Gantagallo.

Cairina moscliaia {L.) Gantagallo.

Nettion brasiliense {Gm.) Gantagallo.

X.Ï Coïiiiiîlîae

Coh'.inba plmmbea ( Vieill.) Gantagallo ; N. Friburgo B.

Zenaida auricalata [Des j\I>frs) Gantagallo.

Chamaepelia talpacoti {Temm.) Gantagallo; X. Fri-

burgo Y.

Peristei'-a c/nt'r(?a (T<?//r;/z.) Gantagallo ; X. Friburgo B.

Peristera geoffroiji ( Tertim.) Gantagallo ; X. Friburgo B.

Leptoptila reichenbaclii {Pels.) (Peristera frontalis

Euler) Gantagallo,

Geotri/f/oii v/olacea {Temm.) Gantagallo.

Geotruf/rm montaiia {L.) Gantagallo ; X'. Friburgo B.

:X.II Cmîillînae

Odontoplioriis capii.cira {Spix) Gantagallo; X. Fri-

burgo B.
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Cra.i- <-((rniicnl(ila {Tanm.) ((Ù. nibrirostris P]uler) Can-

lcn}j;'allo.

Fenelope sujicj'cih'aris (J/L) Gantai;allo («-Tacupeinba»).

Penelope jaeq/tactf' (Sj)i.e) Canlafj^allo («jacii-açu»).

Ptpil(' jdei'tiiifia {Spi/x) Cantaj^'allo.

IILIII T^aluclÍ4'ol»e

Linniopardalaa nigricans ( Vieill.) Gantai^allo; N. Fri-

biirgo B.

Ai'a>nides saracura [Spix] (A. ])luinbeus Euler) Gan-

tagallo ; N. Friburiio 15.

Poi'zana alhicollis ( Vieill.) Gantagallo ; N. Friburgo

Lund.

Creciscns inelanophacus [Vieill.) Gantagallo.

(kiUiimla (jaleata [Lath.) ("antagallo.

Porplujriola niartinica [L.) GaiUagallo.

"SLIV I^iiiiieoluo

Jacana jacana [L.) Gantagallo.

Belonopterus cai/cnnensis [Gni.) Gantagallo.

TotauKs jiaripes [Grn.) Gantagallo ; N. Friburgo B.

(!allituu/o frenata [JII.) Gantagallo.

:X.VII f*> gopodos

Podiceps (loiiiinieus [L.) Gantagallo.

XIX. Crypturî

Tiiiamits soh'larius [ Vieill.) Gantagallo.

Cri/ptifj-us obsoletas [Tenini.) Gantagallo; N. Friburgo B.

Cryptto'us tatanpa [Temm.) Gantagallo; N. Friburgo.

Crijptif}'>ts noctiim<pis [Wied) Gantagallo.

Crupturns pileatns [Bodd.) Gantagallo.
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Joaquim Correia de Mello (d

JOSE^ DE CAMPOS NO\'AES

Entre todas as personalidades, que ill listraram Cam-
pinas—este foco da vitalidade mais pujante do Estado

de S. Paulo, nenhuma mais modesta pela vida recata-

da, nenhuma mais operosa, nenhuma conseguiu fora do

paiz um respeito mais profundo pelos seus méritos de

observador sagaz.

Nessa mesma penum])ra de modéstia que o cercou

e da qual foi forçado a sahir nos seus últimos dias, 6

que se torna tão sympathico obrigando aquelles que de-

sejam reconstruir a série de suas descobertas a um tra-

balho difíicultosissimo
;
porque pareceu sempre escon-

der aos olhos profanos a serie de seus escriptos, que

será sempre uma mina inexgottavel de agradáveis sor-

presas quando os annaes da sciencia botânica forem com-
pulsados com a tenacidade necessária para de lá trazer-

mos á luz os seus traljalhos espalhados na Europa entre

seus numerosos correspondentes.

[y A redacção desta Revista com a publicação do presente trabalho

deseja prestar justa liomcnagem á memoria do beuemerito botânico cam-
pineiro J. Correia de Mcilo c agradece ao distincto auctor a auctori-

zação de reproduzir o artigo acompanhado do retrato que foi estam-

pado no DiAuio DE Campimas aos lli de Abril de 1S99.—ÍÍ. lOuJ/íerinir.
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Era uma série de diamantes amorosamente lapida-

dos com os quaes elle mimoseava, ora um, ora outro

dos seus pares e profundos admiradores.

A série de elementos biograpliicos que consegui

colligir dará, assim o espero, uma idéa bastante exacta

das suas descobertas mais notáveis.

Quanto ao retrato moral do bondoso velhinho, que
tantas creanças fez novamente sorrir a seus pães au-

xiliados perante as creaturinhas, cuja pathologia elle

tanto e tão desveladamente soubera aprofundar e revi-

gorar com os expedientes do seu espirito inventivo e
perspicaz, já a penna fulgurante do poeta campineiro,

Dr. Francisco Quirino dos Santos, (*) que pessoalmente

o conheceu, nos deixou fielmente burilado.

Resta a fazer ainda uma tarefa mais urgente, qual

a de congregar e enfeichar na sua biographia os seus

titulos scientificos, como existe já para Frei Velloso e

Freire AUemão, nos annaes do Instituto Histórico do
Rio de Janeiro.

Essa tarefa tomo-a agora em proporções mais con-

sentâneas com minhas forças ; maxime attendendo â im-

possibihdade de remontar ás fontes e aos annaes das

sociedades scientiricas todas das quaes era elle membro
proeminente.

A sua existência perpassou sem incidentes notá-

veis, como convém a um excellente burguez e amoro-

so pai de familia.

Não me consta que lhe tivesse acontecido incidente

algum sensacional. Sua vida não diffère das uaiitas outras,

de paulistas bem educados, porém sempre guiados pela

mais estreita honestidade, como convém a todo o bom
cidadão que sabe ser util, merecendo o respeito dos

seus contemporâneos.

(*) F. Quirino dos Santos—Almanak de Campinas seguido do de
Elo Claro pára 1873, pagina 81.
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Nasceu J. Correia de Mello e'n São Paulo, a

10 de Abril de 1816 e falleceu a 20 de Dezembro

de 1877.

Seu pai, portuguez, tornou-se brasileiro adoptivo,

•depois de ter sido na sua pátria capitão de cavallaria.

e ter prestado bons e perseverantes serviços na conta-

doria da fazenda provincial.

Fora o preceptor de seu íilho nas primeiras letras
;

-entregando -o mais tarde aos cuidados do latinista André

•da Silva Gomes, muito apreciado educador, que o pre-

parou para encetar a carreira jurídica na nossa Academia.

Já !<e tinha bam iniciado no terceiro anno lectivo

110 Corpus Juris, quando falleceu seu progenitor, que

lhe legou a orphandade e a pobreza, apanágio forçado

dos empregados públicos, deixando-o sem meios de pro-

seguir na carreira encetada.

Cogitou de se fazer militar, carreira para a qual

a sua constituição débil não o tinha predestinado.

Nesse momenio critico deparou-se-lhe em S. Paulo

um dos patriarchas da Independência, F. Alvares Ma-
chado de Vasconcellos, que reconhecendo no joven

Mello uma capacidade singular e aproveitabilissima,

chamou-o para junctode si, levando-o para praticar em
sua pharraacia de Campinas.

Affeiçoando-se a elle, levou-o ao Rio de Janeiro,

em 18H4, afim de inicial-o no curso regular de phar-

macia.

Recebeu seu diploma, optime cura laude, das mãos
do Dr. J. V. Torres Homem.

De volta a Campinas em 1836, o illustre parla-

mentar ofFereceu-lhe sociedade na botica, emquanto ia

á Corte trabalhar pelo Rrasil.

Durante os vinte annos seguintes continuou na faina

quotidiana das manipulações chimicas, exercitando-se,

:ao mesmo tempo, na cura gratuita, especialmente das

'Creanças, em que se tornou insigne ; assim como na

íipplicação da medicina popular da nossa materia me-
dica da flora inexgottavel e mysteriosamente desconhe-

'cida do Brasil.
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Lentamente foi colligindo factos c observações de

patliologia e os elfeitos benéficos obtidos pelos curan-

deiros, que com boa critica foi annotando até se accu-

niular no repertório de medicina domestica que appa-

receu editado sob o escudo do diploma doutoral do

dinamarquez Dr. Langaard.

O Dr. Theodoro J. H. Langaard era um desses

ííspiritos vastos e observadores, que vindos do estran-

geiro no meiado do século, se congregaram em Cam-
pinas numa plêiade illustre entre os quaes ennumera-

jnos : Hercules Florence e o Dr. Pxicardo O'Conor
Gumbleton Dauntre.

Todos, ao lado de J. G. de Mello, elaboravam ale-

vantados problemas scientificos, quer nas sciencias na-

turaes, medicas e bistoricas cujos espécimens ora davam
em resultado no Diccíonarío de Medicina Popular—
ora em excavações de inéditos, como a (renealogia

Paulista, offerecida pelo Dr. Ilicardo e editada pelo

Instituto Histórico do Ilio : ora em experiências chimi-

cas, como as feitas em collaboração com Hercules Flo-

rence sol^re a Photographia.

Os documentos sobre esta ultima descoberta scien-

tiíica, das mais úteis do nosso século XIX, e que foi

eíFectuada cm Campinas por Hercules Florence e com-
pletada pelas subtilíssimas manipulações chimicas de J.

C. de Mello, estão em poder dos seus netos que devem
dar-lhe a publicidade que merece.

Não reivindicaram publicamente a invenção, por

coincidir com idêntica descoljerta de Da guerre e Niepce

em França.

Este facto sò, doAidamenle explanado, dará idéa

da profundeza das pesquizas a que se entregavam

neste recanto provinciano esse conjuncto de homens
superiores.

O preclaro Dr. C. F. r-*hiiippe von Martins agra-

decendo em carta, ao editor Henrique Laemmert, da-

tada de 18 de Novembro de 1867, usa de phra-

ses alevantadas referi ndo-se a essa bella obra do Dr.

Langaard :
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«Ao auctor e oo editor de uma importar le obra

nova, quasi sempre nie trazem ;i memoria aquelles dois

heroes Jiomericos que pelejaïii juntos num carro do

guerra, um, brandindo as armas valorosamente, o outro

dirigindo ousado os cavallos frementes.

Do mesmo modo avisto daqui, por occasião da pu-

])licaçao do sr. Dr, Langaard, v, s. unido com um va-

loroso combatente, sentindo-me irresistivelmente levado

a applaudir a ambos em testemunho de minha sympa-
tliia e approvação de uma grande empreza literária

digna de louvor».

O leitor, â primeira vista, pensaria que cabe ao

collaborador modesto que nem quiz que se offerecesse

aos olhos de von Martins a parte que lhe cabia no

triumpho desse magno prélio ; elle só deixara a seu

amigo referir-se a elle na 2.^ edição, cujo prefacio re-

fere-se ù parte botânica somente
;
quando é notório, em

Campinas, que seu trabalho se extendeu a uma coUa-

boraçcão ellectiva sobre toda a obra :

«Sendo as plantas medicinaes indigenas do Brazil,

diz o Dr. Langaard, de grande importância medica, e

tendo muita applicação, maxime no interior do paiz,

lemijrei-me de as tornar mais conhecidas ; e, para esse

íim, de muito me valeu o auxilio do meu distincto e

sábio amigo o Ulmo. Sr. Joaquim Correia de Mello,

illustrado pharmaceutico da cidade de Campinas».
A modéstia excessiva, e o desprendimento com que

alienava de si os seus trabalhos e descobertas, foi sem-
pre ura predicado indelével de seu caracter.

A'on Martins cuja o]3ra clássica sobre a Ma (cria

medica brasileira tão bem soul^e prezar o seu conti-

nuador campineiro, por elle aliás então ignorado, en-

carregou um seu collega de Munich (Baviera) o Dr. J.

B. Ullersperc/er, de dar um parecer critico.

Referindo-se á contribuição da botânica medica in-

dígena, reconliece o relator o mérito da tentativa e as

lacunas forcadas do nosso meio scientiíico ainda embryo-
nario :

« Naturalmente, diz este relator, não podemos exi-
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gir que todos esses novos corpos tenham passado pela

analyse cliimica e pela physiologia experimental, como
acontece sempre, quando o medico europeu descobre

no velho mundo alguma planta madicional ainda des-

conhecida ; muitas vezes, pelo contrario, somos obriga-

dos a contentar-nos com os resultados do empirismo
menos scientiíico.»

Aquillo que lá é a excepção, por aqui é e será a

regra, por muito tempo.

No dominio da chimica medica, seus serviços são

notórios. Procurou Mello isolar corpos e extractos di-

versos que elle enviava perfeitamente acondicionados

para os especialistas europeus, que consignavam nos

annaes da pharmacopéa as suas valiosas contribuições
;

pelas quaes mereceu ser nomeado membro correspon-

dente da British Pliarmaceatlcal Conference, de Lon-
dres.

Quanto não me foi grato 1er na obra clássica de

Flukiger, (*) tratando dos bálsamos, o tópico seguinte

sobre o Cahureiba preto :

«Um bello exemplar desta substancia Mijrocarpus
[rondosHs Alie não, acompanhado de elementos de her-

bario, foi offerecido a u:n de nós (Hambury) por Mr.
J. Correia Mello, de Campinas, Brasil.

E' um'i resina com o aspecto do « Balsamo de

Toulou», mas tinto com uma còr mais escura, e me-
nos vermelha e de una dureza maior».

Na literatura medica do seu tempo será fácil col-

ligir muitos outros exemplos das suas investigações ex-

perimentaes sobre os medicamentos indígenas ; dominio
scientiíico esse onde conta bem poucos successores na

classe medica brasileira.

Durante a elaboração do Diccionario de Medicina
Popular, as aptidões especiaes para a sciencia das

plantas se revelaram aos olhos dos amigos Íntimos.

(*) Fhikiger et Daniel Hambury —Histoire des drogues d'origine

végétale, volume I, p. 379.
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Mais tarde, apôs a diffusa o pelo Brasil dessa obra

tão necessária de vulgarisação de tantos segredos cio-

samente armazenados na tradição dos curandeiros e

empiricos, que de um momento para outro tiveram que
rever as suas plantas ao lado da correcta classificação

scientiíica, mais notoriedade ainda adquiriu pela sanc-

ção e approvação dos extrangeiros, que nesse repositó-

rio botânico iam se orientar sobre as propriedades das

plantas medicinaes indigenas, ou acclimadas, ou usadas

nas drogarias do interior do paiz.

Começaram a aíHuir ao seu gabinete as corres-

pondências cheias de pedidos, e de problemas cuja so-

lução esperavam não só da sua competência, como da
sua posição sedentária numa região tropical apenas

herborisada ás pressas por viajantes que não podiam
acompanhar a evolução embriogenica e morphologica
de diversas ciasses de plantas, mal representadas em
espécimens seccos nos Museus Europeos.

Logo começaram a prezar o seu concurso nos
problemas propostos pelos especialistas que pediam os

seus pareceres sempre prolicuos ; e foram estes amigos
longinquos que o propuzeram como membro de varias

sociedades scientificas, entre as quaes se conta a Lí-
necm Society de Londres, em cujos annaes (*) pude eu
colligir as memorias botânicas assaz interessantes, que
procurarei summariar nas notas que seguem :

I. No volume X, pag. 1, do Journal linneano o

celebre viajante Spruce, que colligiu e classiíicou os

Musgos e as Hepáticas da America Meridional, leu

perante a sociedade um trabalho de Correia de Mello
sobre as Papaiacece.

Esta memoria descreve o Jaracatiá [Jaracatiá do-
decapliylla P. DC), que por sua inconsistência na
fructiíicação, desfaz-se toda depois de secca ; o que im-
possibilita seu estudo nos herbarios, pelos botânicos
que não podem estudal-o na planta viva.

n The Journal ot thoLinnean Society -Boírm.y—volume X—XVllI.



Demonstrou as affinidades das Papaiace;o com as

Pasifloraceas.

Descreveu também o Mamão {Carica Pa/paia L.)

«Em resumo, diz Spruce, apenas pode-se dizer que

as Papaias possam ser ditas «bem conhecidas».

Porque de muito poucas dentre ellas nossos her-

barios ccntèm espécimens de ambos os sexos, e suas

iníiorescencias, mesmo daquellas tidas e havidas como
as mais communs, ainda não tinham sido traçadas em
todas as suas faces embriogenicas evolutivas antes do
trabalho do Senhor Mello, o qual, esperamos, conti

nuarú suas interessantes investigações não só sobre as

Papaiareíc, como fobre todas as plantas a seu alcance,

que por suas proporções e sua perecivel natureza, não
podem ser estudadas em herbarios seccos.»

Eis, portanto, traçado o elogio e o quanto se espe-

rava da sua capacidade de observação nas regiões tro-

picaes, onde todas as arvores estão vivas, e não são

simples múmias de museus, cuja evolução só aqui pôde

ser acompanhada e descripta á medida que passam por

diversas phases morphologicas e embriogenicas.

IL No volume XIA' pagina i, do mesmo Journal,

se encontra uma optima e longa diagnose sol^re a Ci-

sampclos citis de Aelloso, que Miers (*) reconheceu

ser a sua Odo//tocarj/a ocnpfirata Miers, que está de-

senhada na sua obra monographica sobre as Menis-

permacece.
Tal diagnose o botânico inglez diz ser a exacta

contraprova das suas observações e anal3^ses desse gé-

nero diclinio, da familía das AJenispermiaccas.

No volume anterior, no XI, do mesmo Journal

da sociedade Linneana, pagina 201, onde estudou uma
serie de plantas dos arredores de Campinas, elle já

tinha dito que «acreditava pertencer ao género Odon-
iocarya de Miers» ; mas que por outros motivos revi-

sou levando a espécie para o género Burasaia de

(*) Miers— Contributions to Botany, taboa 100, vol. II.
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Tlioiiars. A retificação do especialista ingiez deante da

bella diagnose de Mello reunindo a forma feminina á

forma masculina da espécie, liastam para demonstrar a

rigorosa perfeição das suas descripções.

líl. Nesse mesmo volume XI, lemos uma longa

carta enviada a G. Bentham intitulada— Notes ou

some Braz-ílían plants from tlie itcltilihocr hood o/

Campinas— lida a 4 de Novembro de 1861).

Referem-se estas notas a collecções do plantas de

varias familias, interessantes sob diversos aspectos.

Observou a immersão das íiòres da Aracliis hij-

p)ogea L., vulgo Mendoin, sob a terro, o comparou-a

com a Voandzeía subterrânea, que os aíricanos accli-

maram aqui.

Reviu a serie de Cacurbiiaeeas dos arredores

que Pacifico Mauço, de terrível memoria em Gampi-
íias, classificara e estudara segundo as propriedades

niedicinaes.

Diagnosticou minuciosamente em latiai a espécie

única do género Anisospjerma de ]síanço, que desde

então se tornou definitivamente constituído e acceito

na sciencia.

Referiu-se ao Pacovâ do género Atpinia cultiva-

da nos quintaes e pertencente á familia das Zingi-

heraxeo' ; enumera as Cannaceas, vulgo bir;/ ; e as

Maranthaeeas cultivadas como a araruta, e o Caetâ

das maltas,

So])re as Musaceas cultas, e sobre as Heliconias

das circumvisiidianças da capital paulista, e muitas ou-

tras plantas interessantes ou pouco estudadas fornece

noticias úteis aos phytologistas.

IV. Segue á pagina 263 do mesmo volume XI,
a diagnose da ]\Ijjrocarp)Us frondosas Allemão já as-

signalada atraz.

Essas dissertações,, todas de valor scientiíico pelas

novidades emittidas, dão perfeita idéa das suas predi-

lecções e dos seus recursos bibUographicos ; assim como
das lacunas insanáveis de que se achavam, ha 30 annos.
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rodeados os botânicos brasileiros antes da vasta publi-

cação da Flora Brasíliensls.

Armado desse repertório, as numerosas duvidas

que, a cada passo, detinham a pen na de Mello, cessariam,

em grande parte.

Onde o Podrornus dos De Gandolle nada adian-

tava ha 30 an nos, agora encontramos explanado, sys-

tematisado e gravado em grandes planchas no formato-

folio máximo dos herbarios seccos.

Nas monographias rnais recentes é facílimo reco-

nhecer, com sufficiente probalidade de certeza, se temos

uma espécie nova ou mal descripta para offerecer aos

especialiastas europeus.

Na cryptogamia microscópica ainda laboramos nas-

mesmas condições de Correia de ]\íello.

Se de um lado as novidades scientificas são mais-

numerosas ; de outro lado, os meios de classifical-as-

ainda não estão elaborados de modo sufficiente para po-

dermos desbravar o terreno ainda maninho dos seres-

inferiores.

A obra capital, na qual se absorveram todos o&

lazeres de Mello, que nella concentrou toda a activida-

de intellectual do seu ultimo decennio de vida operosa

em prol da sciencia, foi sobre as bellas e matisadas

campanulas de colorido, proporções, attitudes e nume-
ro que attingem os mais altos cimos das ílorestas, so-

braçando com seus múltiplos ramos até encobrir a fo-

lhagem dos maiores gigantes das selvas
;

quando não

são arvores como as Tecomarice (Ipè) que se revestem

exclusivamente de esplendidas flores antes de desenvol-

verem as folhas.

Havia muita confusão nos géneros e muitas incer-

tezas nas espécies, distribuídas sem precisão alguma nos

herbarios
;
porque não estavam acompanhados das ca-

psulas multiformes alongadas e lineareas até cerca de 50
centímetros ou echinadas e ovaes, como as que deno-

minam pinturescamente— «pentes de macaco».
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Quanto ás tiges, de uma estructura anatómica curio-

síssima, com lenlios sobrepostos cruzados e alternados

com o liber da casca ; estavam disftersas nas collecções

sem ser possível aproveital-as por falta de indicações

que as identificassem com as ílôres classiíicadas nos

herbarios.

Um dos mais auctorisados botânicos francezes, o

venerando Mr. Dr. Edouard Bureau, professor do Mu-
seu de Paris, deliberou dirigir-se aos naturalistas, mais
sedentários e residentes nas regiões tropicaes da Ame-
rica, onde fulguram as bellas íiòres das Bignonias

para que com mais cuidado e certeza reunissem as

flores aos fructos maduros e não se olvidassem tam-
bém de addicionar a estas os lenhos da base dos

caules.

Para que essas pesquizas viessem a tomar as pro-

porções d'uma monographia de espécies bastante com-
pleta que viesse servir de complemento á sua iVono-

graphíe des Bignoniacêes, obra primorosa em que es-

tabeleceu apenas os géneros, acudi u-lhe a idéa de apro-

veitar os naturalistas que conhecia na America Meri-
dional.

Essa empreza scientiíica tornou-se, tanto para o

respeitável especialista francez como para o seu colla-

borador brasileiro, a norma e fim de todas as suas fa-

culdades mentaes, dirigidas para a elaboração de um pro-

blema vasto como a bella e rica famiha vegetal que, ao
lado das Orcliideas, mais exorna de cores brilhantes a

primavera eterna do Brasil.

Eis ccuiio o próprio Mr. E. Bureau (*) narra a sua

feliz correspondência ligada com o nosso modesto e ope-

roso conterrâneo : — «Occupando-me desde muito tem-
po da monographia das Bignoniaceas, tive que dar
uma attenção especial ao estudo das tiges. Quando co-

mecei este trabalho, muitos dos fragmentos de lenho
pertencentes a esta famiha existiam, é verdade, nos

(*) E. Bureau—Buletin de la Société Botanique de France -Sé-
ance du 5 Janiver 187â, pag. 15
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museus botânicos ; mas a maior parte dos espécimens

estavam sem denominação e indetermináveis. Não se

podia, portanto, cogitar de extrahir do exame délies

conclusões applicaveis a uma classificação natural. Nes-

se ponto de vista, a collecção de tiges de Bignoniaceas

deveria ser refeita inteiramente e em condições de dif-

ficuldades de todo peculiares.

Eflectivamente, os fructos são, em muitos casos,

indispensáveis para darem-se ao trabalho de marcar os

pés so])re os quaes elles colheriam os espécimens em
ílòres e voltarem n"uma outra estação para colher os

fructos e cortar a tige.

Estas, por causa das diíferencas que apresenta a

madeira, segundo a edade, deveriam ser representa-

das por pedaços que indicassem a madeira segundo

as diversas épocas do seu desenvolvimento ; deve-

riam ser tiradas amostras de todas as grossuras, des-

de a parte mais espessa do tronco até os ramúsculos

mais gracis.

Certamente era exigir muito.

Redigi, todavia, instrucções nesse sentido, e as en-

viei para todos os correspondentes que pude encontrar

na America do Sul e na America Central. Minhas pri-

meiras tentativas nesse sentido datam de 1868.

Hoje possuo (187,2) mais de 150 espécies de Bi-

gnoniaceas, cuidadosamente recolhidas com flor, fructo

e tige, ramos e muitas vezes também com raizes.

Três quartas partes (3/4) approximadamente desta

collecção provêm das pesquizes de Mr. Correia de Mel-

lo, que reside em Campinas, província de S. Paulo,

no Brasil, e de Mr. Glaziou, director do Jardim Publico

do Bio de Janeiro.

Graças ao /elo e á actividade destes dois ])otanicos,

haverá d'ora era diante pouca cousa a ajuntar para a

historia do Sul do Brasil».

A collecção de Mello foi mmierada até a 65^* espécie

recolhida por elle, e acorapanliada de notas numerosas
distribuídas em uma serie de correspondências ou me-
morias, que se foram completando umas ás outras du-
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rante um decennio. notas estas que ostão oin poder do

signatário destas linhas.

As discussões sobre os caracteres genéricos for-

niam o conteúdo de longas dissertações, que receberam

completa acceitação por parte de !Mr. Bureau que del-

ias se aproveitou largamente nos seus estudos sub-

sequentes.

Mr. Glaziou , recolheu em suas vastas excursões

botânicas outro tanto, até àquella data ; e como perse-

verasse a colligir juais de duas dezenas de milheiros

de plantas, conseguiu addicionar ainda, durante os 15

annos seguintes, antes de partir do Brasil, uma serie

riquíssima em novas espécies.

Pena foi não lhe ser permittido juntar a seus im-

menses tra]3alhos de herborisador, notas mais minucio-

sas sobre a procedência de grande parte das Bignonia-

ceas
;
pois lemos a cada momento nas listas dos her-

barios citados na Flo^^a Bi-asilicnsis, á pagina 243

—

Bignoniaceas, por exemplo :

LuNDiA NiTiDULA, J. C. Mello, ill Prorincid Sanil

Pauli 'pro^pe Santos, X. 49

—

(Uaziou Ns. 4103, 4711,

6645, 11249 e 12993, loci^ Jiaud accural lus addtctïs

2:robabUe maxiaa pro parte c Proriac/a. lîlo de Ja-

neiro.

Isto prova, que se as colheitas foram mais nume-
rosas, e levadas a cabo num espaço maior de tempo
e de território, não foram acompanhadas de commen-
taries, ou mesmo de annotações comparáveis ;is profun-

das confrontações diagnosticas de Mello.

A correspondência de Mello com Mr. Bureau pro-

seguiu activamente de 1868 até o cerco a Paris em
1871, em que enviou de uma só vez, uma grande me-
moria contendo ao lado dos espécimens lioristicos, bel-

los desenhos que Mr. Bureau destinava ás Transactions

da Liiuiean Society, devidos ao hábil pincel «skilfall

pencil» de Miss Francisca Correia da Silva ^Níello, na

phrase de J. Dalton Hooker, o patriarcha dos botâni-

cos inglezes.

O intermediário que se encarregara de remetter o



- 178 -

precioso deposito scientiíico, Mr. A. L. Garraux, (que

não clieguei a conhecer, por ter se retirado de S. Pau-
lo ha muitos annos) por um motivo qualquer indepen-

dente da sua vontade, não conseguiu rehaver noticias

do manuscripto entregue aos seus cuidados.

Esse facto foi um golpe tremendo no animo de
Correia de Mello, que se descurou d^ahi em deante de
seus estudos predilectos, com grave damno para sua
fama e para a sciencia hrasileira.

Durante vinte annos ouvi circular em Campinas
versões e lendas sol)re esse precioso monumento scien-

tiíico ; atè que, em 1895, resolvi utihsar os meus estu-

dos botânicos na reivindicação dos restos que ainda po-

dessem ser aproveitados desses trabalhos.

Recebi de D. Candida da Silva Mello um maço de
papeis repletos de entrelinhas, de notas á lapis, divi-

vidos em séries de annotações distribuídas em cadernos

sem nexo apparente.

Encontrei o tio de Ariadne desse labyrintho, pela

numeração dos espécimens de herbario enviados em
memorias successivas a Mr. Edouard Bureau.

Bastava, portanto, um pesado trabalho de coorde-

nação e de eliminação das repetições, baseado na esco-

lha das melhores lições do texto definitivo.

O que me custou de trabalho para elaborar emt

ordem scientifica nesses rascunhos informes em que os
órgãos nem ao menos eram observados e descriptos

segundo o methodo usual ; só aquelle que for exami-
nar essas notas multiformes poderá julgal-o pelo que
valem.

Depois de passado a limpo em um volume folio

da minha penna, procurei saber se ainda seria tempo
de enviar essas notas impressas a Mr. Bureau que pos-

suía, quando menos, os originaes anteriores a 1871.

E enviei uma respeitosa carta a Mr. Bureau, que
devia ser-lhe entregue de mão propria ; mas delia não
recebi resposta.

Em compensação, a outra copia idêntica da mes-
ma carta, foi mandada para Berlim onde está de posse
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dos papeis de Correia de Mello o Dr. Karl Schu-
mann, a quern Mr. Bureau encarregou de dar a ultima

de mão ao seu manuscripto das Bignonias, para que
fosse publicado, em nome conjuncto, na monumental
Flora Brasíllensís.

Este illustre botânico do Museu de Berlim res-

pondeu ao Senhor Dr, Alberto Lofgren que, eífecti vã-

mente, possuia muitos manuscriptos acompanhando todo

o herbario de 65 espécies de Correia de Mello ; mas
que lhe não servia de auxilio algu;ii, por não entender

o portuguez.

Isto escrevia elle um anno antes de sahir o 1.^

fascículo das Bignonias ; razão pela qual sustive qual-

quer publicação até poder junctar o texto latino, tra-

duzido por mim, ás notas preciosas, que demonstra o
valor e importância irrecusável que pelo confronto de
ambos se transformam em commentarios mútuos.

Ora, é obvio que Mr. Bureau já tinha expremido
todo o sueco das annotações de Mello ; e que, portanto,

ê inutil cogitarmos até que ponto fora isso feito, visto

o Dr. Karl Schumman ter apenas coordenado as ulti-

mas novidades na materia.

Desses factos, até a minha tentativa de fazer valer

os trabalhos do conterrâneo antes de sahir do prelo o
1.® fascículo na Flora Brasilíeasis, haviam decorrido

boas vinte e seis annos
;

por isso nada parecia poder
reviver na memoria dos dois sábios coUaboradores eu-

ropeus, e vir reclamar o logar especialíssimo que lhe

cabe na turba multa dos viajantes que colligirara sem
ootas os espécimens mal coordenados dos herbarios de-

positados nos museus europeus.

Lê-se no prefacio devido á penna de Karl Schu-
mann :

(*) «Nenhum órgão ha de maior peso no systema,
quando se tem de coordenar as Bignoneaceas, do que
ai indole e a forma dos fructos.

O preclaro M. Bureau examinou e pintou em sua

(*) Flora Brasiliensis— Bt^>io"iacece, pag. 12., prefacio.
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obra excellentissirna e esplenclidissima Monographie
des Bífiiioiu.acces as capsulas de muitos géneros desta

família com máximo cuidado.

Duranir //H'itos cumos rccrbcv. iwincipalnienle

da Amei'icd do SuU mdlci'fars iiuniensos de capsida^

yuc teve sob seus olhos prcsc.ruUidorrs ; com estudo

diligentissimo este auctor celeberrirao resolveu as for-

mas mais intrincadas de diversos géneros que na íio-

ração se parecem tanto umas com as outras, e que

nem o preclaro l\vsamus De Gandolle no Prodi^omus,

nem os celebres Hooker e Benthara nas suas (jeitera

Píaiitarii.iit. conseguiram confeccionar e que só elle

conseguiu bem dividir e circumscrever».

Só falta nesse esplendido e résonante latinório o

nome daquelle modesto colleccionador desses thesouros

da liora americana que permittiram tirar do cabos

uma das mais bellas famílias de Phanerogamos tro-

picaes.

Apenas encontramos Mello citado na serie de via-

jantes apressados que tudo reuniram ás carreiras e

sem critica.

Ha, nesta emissão, uma injustiça clamorosa, e uma
preterição que a publicação da monograpliia das l)ig-

noniaceas na Piora Pauusla ba de tirar do nada para

a claridade dos arcbivos da sciencia.

AlgLimas conjecturas são permissiveis de se emit-

tir a respeito do destino ulterior do manuscripto en-

viado a ]\lr. Hureau, por intermédio de Mr. A. L.

Oarraux.

Ha ao menos um ponto de partida bem firmado

pelas palavras seguintes encontradas, n"uma nota sobre

o género Haplolopjhiam de Kunth :

«Sendo esta planta interessante não só pela sua

raridade nos berbarios, como porque ella firma o gé-

nero Ilapjolophrníit de Ivuntli. até agora duvidoso ;
c

senão p)osslr('l (pic por causa da gvo^ra com a Pras-
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sía se ícnltfiiii perdido os oj/oiiin mcrlos (po^ sohj'i' cs-

ia plaida reinctli a Mr. Bi'rcaa dalado de /> de

Jidlio de JS70; por isso aqiú reproduzo todo o con-

teúdo desses apontamentos que não continham a de-

scripção das corollas, com as necessárias addiccões e

alterações».

Alii está firmado o facto da perda de parte das

dissertações, que foram novamente recopiadas das no-

tas refundidas e melhoradas.

(Jbservando as datas e os papeis usados nas notas

em meu poder, torna-se desde logo patente três ma-
nuscriptos principaes. O primeiro contem uma alluvião

informe de rasctinhos no primeiro periodo dos seus

estudos, que motivaram a carta honrosissima de Mr.

Bureau, datada de 20 de Novembro de 1868.

O segundo, que denominarei s^pplemcido a esses

rascunhos, contem melhor texto em papel azul de

carta, em que recopiou e melhorou grande parte

das notas anteriores. Este manuscripto é anterior a

1870.

O terceiro, em papel de requerimento, é posterior

a essa data, e a nota acima citada pertence à disser-

tação bellissima sobre o género duvidoso que elle elu-

cidou, o qual está contido nas paginas 89— 95 dessa

3.^ parte.

A metade, portanto, do manuscripto, contendo a

materia mais largamente explanada è certamente iné-

dita ; ou antes não chegou ás mãos de Mr. Bureau
conjunctamente com as plantas estudadas nos últimos

annos.

Mas, ha um segundo facto importante que a mo-
nographia publÍ3ada na Flora Brasiliensis nos attesta.

Consiste esse segundo ponto firme da questão, na

citação, senão de todos os números do herbario de

Correia de Mello, ao menos da maior parte inclu-

sive a ultima 65^ espécie colhida e descripta nos ma-
nuscriptos.

Se não ha engano nas informações que colhi a esse

respeito, esses últimos números do seu herbario foram



— 182 -

enviados a Europa depois do fallecimento de Correia

de Mello.

Donde se conclue : que eífectivamente alguma par-

te importante das dissertações poderia se ter perdido

em companhia dos desenhos e das plantas cujas diqjli-

catas Correia de Mello conservou para si.

Neste caso, segundo uma versão, consta ter sido

perdido em naufrágio o precioso manuscripto, essa

perda foi restituida pelas duplicatas ; segundo outras

conjecturas gratuitas, houve desvio devido a algum in-

termediário intiel que o quizesse usar sobrepticiamente,

o que se torna possível também.
Mas eu positivamente afFirmo, fundado nas mais

pacientes pesquizas bibliographicas que essa obra

nunca foi nem poderia ser publicada durante a vida de

Mr, El. Bureau, qu9 é a única pessoa que pode-

ria delia usar sem ser denunciada por qualquer bo-

tânico.

Primo : consegui reunir todas as memorias de

alguma importância sobre Bignonias ; nellas nada denun-

cia o uso desses apontamentos perdidos.

Secundo : entre os botânicos qualquer planta só

tem valor acompanhada de notas sobre a procedência,

e com nome certo de quem a apanhou. Se notas como
as de Mello fossem publicadas, acompanhando taes

plantas, seriam desde logo reconhecidas por Mr. Bureau,

pof serem taes dissertações escriptas em resposta ás

suas questões, que suggeriam ao nosso patrício a for-

mula exacta das replicas.

Tercio : um especialista domina a sua provinda

tão despoticamente ou mais do que o Czar os seus do-

mínios.

Nada escapa às suas vistas de argos, que prescruta e

rectitica, segundo seu sjstema, todas as plantas novas, to-

das as collecções de viajantes, que são os primeiros a sub-

metterem ás suas denominações todas as espécies novas.

Um tal arbitro existe vivo ha 30 annos de 1868

—

1898, para nada ter deixado passar despercebido, e

esse é o próprio Dr. Edouard Bureau
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Na communicação á Société Botanique, acima ci-

tada, ellft diz possuir três quartas partes de suas 150

espécies enviadas por Mello e Glaziou.

Mostrando-se Mr. Bureau tão satisfeito do seu

thesouro não accusou omissão de espécie alj^uina em
1872

;
portanto, em data posterior ao facto do desvio

do manuscripto, elle devia tel-as todas.

Desse conjuncto de circunistancias creio poder

acreditar que, se os seus papeis existem, elles chegaram
ás mãos do destinatário.

Em breve, poderei enviar a Monographia da Flora
Paulista contendo as bigiioniaceas, acompanhadas das

notas todas de Mello. Só então poderá Mr. Bureau ou

o mais accessivel Dr. Karl Schuman nos informar a

verdade deante das notas impressas, e dizer-nos quanto

ha de inédito na publicação das notas ultimas de Mello.

Correia de Mello, tal como o vi, era um velhinho

modestíssimo.

Nunca seus comtemporaneos suspeitaram todo o mé-
rito intrínseco desse bemfeitor das creanças e dos pobres.

Só muito no íim da vida começou a transparecer

a aureola de celebridade que da Europa culta se reíle-

ctia sobre sua personalidade.

Não tenho senão vagas recordações desse excel-

lente velho, que veio preoccupar-me tanto posterior"

mente com os seus valiosos estudos botânicos.

Todavia, lembro-me das suas visitas ao Culto á
Sciencias, onde os directores o recebiam com todas as

deferências devidas a nm espirito superior.

Via-o encetar discussões com o Dr. Moretson e

com Mr. Bentley sobre darwinismo, e evolucionismo
e outras questões das quaes nada pescava então.
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Sei, por tradição, que Mello tomava o partido dos

Guvierianos de velha e solida tempera.

Esse velhinho, que nunca conheci pessoalmente,

tinha então cerca de 60 annos, magro, com unia testa

oval, firme, serio e prescrutador, mas de maneiras lha-

nas e prasenteiras.

Delle conta-se como facto authentico, que D. Pe-

dro II fora visitar a galeria de retratos da Línnean,

Soclrtij de Londres, da qual era socio (Fello/o) muito

admirado e prezado pelas suas vahosas contribuições.

Os sábios ciceroni que informavam sobre os vá-

rios sócios que tinham a subida honra de figurar nessa

selecta galeria de retratos, conduziram o monarcha

brasileiro deante de um semblante para elle totalmente

desconhecido.

Com indescriptivel assombro os sábios inglezes,

verificaram que era um desconhecido essa personalidade

para todo o séquito imperial, inclusive o próprio D.

Pedro II, que conhecia na ponta dos dedos as obras

e os feitos mais ou menos notórios das mais obscuras

figuras do mundo scientifico europeu, aos quaes D.

Pedro II costumava embasbacar enumerando-as aos

próprios autores.

Shochinr/ ! Most sliocliinçf !

Que fiasco para um monarcha tão xahio que não

conhecia um súbdito desse valor !

Voltou ao hotel e tratou de indagar quem era

esse senhor Joaquim Correia de Mello, de Campinas.

Dentre vários paulistas houve um que escovando

bem a memoria exclamou:
—Ora, conheço-o muito. O Jo'KiuinzinJio da Botica.

O Imperador tomou a serio a licção,

Ximo a Campinas em 1876, na occasião da inau-

guração do gaz, mandou que o fossem procurar.

E desde esse momento collocou-o ao seu lado na

mesa e nas viagens de trolj.

Tive' occasião de acompanhal-os numa excursão á
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l'azenda Sele-Quedas, do Visconde de Indayatuba, em
que monaroha não o abandonou uni momento.

Queixou-se Mello, então, que seus numerosos cor-

respondentes não conseguiram enviar-llie nenhuma das

grandes o])ras de von Martins.

Eífectivamente, nunca deparei em seus escriptos

com uma única citação desse autor fundamental sobre

as nossas plantas conhecidas.

O imperador apressou-se em enviar-lhe esse pre-

cioso repositório da botânica brazileira.

Mello, mostrando o presente inestimável aos ami-
gos, exclamava :—Que pena que me viesse isso ás mãos tão tarde,

quando já me sinto cançado e desilludido. Se o }»os-

suisse quando trabalhava com ardor, ter-me-hiam sido

poupados tantos erros e repetições de cousas já sabidas

e descriptas por outrem.

Xenhum óbice é mais insuperável do que essa

ausência de bibliothecas especiaes de sciencias iiatu-

raes, para não fallarmos nos herbarios authenticos dos

Museus.
Desde o momento em que seus talentos de obser-

vador se patentearam perante as sociedades scientiíicas,

uma multidão de pedidos de plantas lhe foi encher o
gabinete de trabalho.

Especialistas de todas as classes de plantas pediam
o sen concurso, atim de recolher novos materia-is.

Cercavam todos o pedido de encómios que enca-

reciam o seu desejado concurso.

Edouard Marren pedia-lhe Bromelins, Nylander
Lichens, Cogniaux Cucu.rhitnrcas, Miers Menísperuiea-
i'cas, Spruce Papaj/areas, Reichenbach Orchulacew&y
IJentham, Hooker, tudo quanto pudesse addicionar ao

herbario de KeAv.

A todos satisfazia liljeralmente
; mas se esque-

cia do modo convencionado de fazer relembrar seu

Tiome nas publicações, enumerando a serie das plan-

tas em ordem continua para ser citado nos herbarios

ii'eraes.
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O desprendimento com o qual alienava de si todas

as novidades scientiíicas parecia aconselhal-o a esque-

cer o lemiiia dos De CandoUe :

Nomina mutant, numetxt manent.

Os nomes variara segundo o progredir da sciencia
;

mas a numeração pura e simples dos espécimens lloris-

ticos depositados nos herbarios dos Museus, é immuta-

vel como a procedência e o nome do viajante que os

recolheu

Dahi, o facto de só ser lembrado o nome de Mel-

lo nas 65 plantas do herbario de Mr. Bureau, especial

ás Bignoniaceas ; ao passo que os números de André
Regnell, em Caldas,e os de Pacifico Manco enumera-

das nas plantas que enviou de Guyabá a von Martins,

são lembrados em todos os tratados e monograpbias

de flores Universaes ou Brasileiras conhecidas.

Gomo prova demonstrativa do desapparecimento

de seu nome nas obras em que collaborou enviando

plantas, desenhos e notas, basta relatarmos os resulta-

dos práticos do estudo sobre o género Alíbertía.

José Dalton Hooker, filho, o coripheu darwiníano

da botânica, i'ecebeu e publicou nas Trcrnsactions da

Limiean Societ;j, Secção Botânica, do volume XXVIII,
pagina 520, sobre a Marmeladinha do campo, Ru-
biacea que erradamente denominavam Gat-dneria ses-

siiis, e que com os desenhos e diagnoses de G. de

.Mello foi collocado no género AUbertia com o nome
especifico, de Melloana, Hooker.

Karl Schuman refundindo essa classe das Ru-
biaceas na Flora Brasiliensi.s, com quanto reconheces-

se o valor da contribuição, foi forçado, apezar de um tal

2}adrmho, a restituir o nome especifico—sessdis-qiiod

maxime doleo, pondo na synonimia, verdadeiro hospi-

tal de inválidos, o nome especifico-Melloana.

Conservou o género Alíbertía assignalado por

Hooker, mas regeitou o novo nome de Melloana, por-

que já existia um outro (sessilis) que forçoso era con-
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servar para obedecer ás leis da nomenclatura e ao

direito de prioridade.

Prevalece, portanto, aiiora a espécie AUbertia ses-

silis Schumann.
Nem Mello nem Hooker tèm mais direito algum de

ser lem])rados a propósito dessa espécie rara e curiosa.

Se Correia de Mello, pelo contrario, tivesse posto

um simples numero ao lado do seu preparado, seu no-

me ahi teria sempre permanecido ao par das denomi-

nações novas.

Eis o valor do aphorismo botânico de Pyramus
De Gandolle:

Nomina imitant, numera mamint.

O circulo dos seus amigos não podia, excepto nos

poucos mencionados acima, acoroçoal-o e excital-o ao

trabalho l)otanico senão de um modo todo platónico.

As sciencias naturaes tèm no Brazil riquezas inex-

gottaveis; mas força é confessar que esses estudos es-

tão ainda apenas theoricamente recommendados pelos

jornalistas, que os encarecem como si se tratasse de bel-

las artes, que são boas para se applaudir como espec-

tador, mas nunca para participarem desses labores de

valor apenas recommendavel como ornamento só pró-

prio de povos excessivamente civihsados.

Um sábio, authentico como Correia de Mello, era

um objecto de curiosidade com o qual a Nação nada
tem que vòr, nem cousa alguma a esperar delle.

Os proveitos promettidos são tão longínquos que
não mereciam no seu tempo attenção alguma especial,

anão ser a admiração de um caso raro e inexplicável no
nosso meio provinciano de ha trinta annos atraz.

Agora começa a mudar um pouco a face das cousas.

Com a federação dos Estados, o Pará e São Paulo
tèm Museus e commissões scientificas.

Minas tentou esse hi.vo e foi a primeira verba
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que em momento de apuros se lemjjroii de supprimir

ex-ahrnpto.

Mas, para Correia de Niello bastava a sua filha e

dedicada collaboradora, a desenliisca aprimorada que

seguia OS v6os mais ousados das meditações do sábio

paulista.

Ajudava o carinhosamente a preparar as bellas e

raras ílòres que trazia das suas excursões nos campos e

mattas da visinhança, desenhando e colorindo com es-

mero ílòres exóticas, tão diversamente lindas das nos-

sas feracissimas selvas primitivas, já bem devastadas

agora.

Para julgar da proficiência artistica da senbcra d.

Francisca de Salles Mello, dou a palavra a J. Dalton

Hooker, talvez o botânico que maior quantidade de mi-

Iheh'os de gravuras e planchas lithographadas coloridas

tem publicado neste século tanto no Bolanical Alnf/asinc,

como nas fioras das colónias inglezas, e em Iconca

diversas :

«Tenho o prazer de fazer chegar-lhe meu caloro-

so agradecimento pelo bonito e exacto desenho da JAíy-

melladinlia do Canqw, que tanto por liabil arte, quanto

por semelhança botânica e utilidade nada deixa e desejar.

Peço-lhe dar licença de enviar meus cumprimentos

á linda artista D. Francisca de Salles Mello».

A este gracioso cumprimento correspondeu a in-

serção dos desenhos nas transactions da mais respei-

tável sociedade de sciencia naturaes que existe.

A apothéose final veio alcançal-o no seu recanto, onde

sempre se conservou alheio ã vã popularidade das massas.

Compatriotas, naturalistas como elle próprio, La-

dislau Netto, Capanema, e José de Saldanha da Gama,
recebiam cartas com honrosissimas referencias a esse

patrício de Campinas, ou antes, iam como este ultimo

sorprehender nos museus as riquezas desencavadas das

nossas selvas por um patrício ignorado dos próprios

brasileiros :

«Tantas vezes, diz Saldanha da Gama, apreciei em
Pariz os ,bellos espécimens por A'. S. enviados ao senhor
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Bureau, auctor da Monograpliia das Bignoneaceas, amos-

tras tão sabiamente preparadas e tão admiradas pelos

botânicos da Europa, que, como brazileiro, sinceramente

felicito-lbe pelos assignalados serviços prestados por v.

s. á sciencia, para nesta occasião ofíerecer-lbe algumas

das minbas publicações sobre a ílora do nosso paiz,

esperando que as acceite como um signal de apreço

para com sua pessoa».

Estava bem de volta a celebridade, que sua mo-
déstia e repulsão pelo ruido espalliafatoso da nossa im-

prensa diária, o faziam sempre excusar-se de amenisal-a

com suas contribuições.

Mas, o publicista, o velbo e denodado apostolo da

Republica, Dr. Francisco Rangel Pestana, concitou-o a

romper o silencio systematico com a carta honrosissima

para ambos, de onde extrahimos estas palavras :

«Creio que V. S. conhece o jornal A Província

de São Paulo e seu programma; por isso não me
julgará importuno vindo solicitar a sua valiosíssima col-

laboração na—Secção scientifica. Sei que V. S. tem
trabalhos importantes que dão muita gloria a si e á

sua Pátria e que uma excessiva modéstia e desconfiança

de não encontrarem elles acceitação real da parte de

seus compatriotas fazem V. S. não entregal-os â publi-

cidade entre nós.

Permitta-me, porém, que eu ouse contrarial-o no

seu propósito, pedindo alguns desses trabalhos para a

Profiiwia de São Paido.

Tenha paciência ; V. S. já não tem direito a que-

rer a obscuridade em seu paiz ; o mundo scientiíico

proclamou- o uma gloria brasileira e os paulistas da

geração nova reclamam com enthusiasmo para si um
pouco dessa gloria».

Não sei si um tão caloroso appello o d-emoveu a

enviar ao iMustre mestre do jornalismo alguma contri-

buição (*). A conservação desta preciosa carta demons-

(*) Apenas conheço como vulgarisa(,ílo a lista de plantas campi-
neiras, postas em seguida á biographia do nosso botânico por F.
Quiriuo dos Santos', no Almanack de 1873.
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tra ao menos que, commoveram as palavras affectuosas

cheias de profunda admiração, da parte de um patricio

illustre.

Campinas conserva d'elle duas memorias.

Uma:~a arborisacão do jardim da Praça da Im-

prensa do Bw desenhada pelo Dr. Alberto Lofgren,

quando engenheiro da Paulista ;
outra : — a Escola

Correia de Mello, que tantas creanças tem iniciado

nas letras.

Resta um monumento que desejo seja — aere ps-

rennÍHS—são as dissertações inéditas que os competen-

tes archivaram como um commentario ao lado do texto

da Mora Brasiíieasís para a qual foi escrípta.

Esse livro não estava redigido, nem nunca deveria

seu auctor preparal-o em forma systematica.

Mais uma vez elle se esqueceu de si para só se

lembrar da Pátria e da Sciencia que o reconfortou nos

últimos dias.



Catalogo critioo-oomparatlïo dos ninhos e ovos

das aïes do Brasil

POR

H. VON IHERING

O presente artigo está em connexão intima com o
do Sr. Carlos Euler, adeante publicado neste volume, e

a respeito do qual ajunto algumas observações.

Nos annos de l867 e 1868 publicou o Sr. Carlos
Elder, então consul suisso em Gantagallo no Estado do
Rio de Janeiro, no Journal fàr O/'iul/iologie de Caba-
nis, quatro artigos sob o titulo «Contribuições para a

historia natural das aves do Brazil». Esses artigos re-

presentam, sem duvida, o melhor que foi publicado sobre

a biologia das aves do nosso paiz e por essa razão era

de lastimar que tão importante estudo, publicado em al-

iemão e n'um periódico pouco accessivel, não fosse co-

nhecido entre nós.

Nessas circumstancias será bastante agradável para
os amadores da historia natural que tendo o Sr. Euler ac-

ceitado o meu pedido, resolvesse publicar uma traducção

ampliada e modificada nesta Revista. O manuseripto foi

por mim revisto e modificado quanto á denominação das
espécies, de modo que o pres3nte artigo corresponde
na sua classificação moderna, ao estudo que publiquei no
volume terceiro desta Revista sobre as aves de S. Paulo,

que, na sua grande maioria, são idênticas ás do Es-
tado do Rio de Janeiro.
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Gomo appendice accrescentei uma lista de todas as

espécies de aves até hoje observadas no interior do Es-

tado do Pvio de Janeiro em Canta gallo e Nova Friburgo.

Espero que essa publicação contribuirá para animar

mais estudos análogos. Se as pesquizas systematicas em
vista do grande apparelho que exigem em collecções e

literatura quasi se prohibem ás pessoas que vivem longe

dos grandes centros da civilisação, ao contrario, a ob-

servação biológica recommenda-se aos mesmos de um mo-
do bem especial. Ha de fazer-se ainda muito e uma mul-

tidão de descobertas interessantes neste sentido promet-

te recompensar os esforços do hábil e zeloso observador.

E' singular, mas é verdade, que a maior parte de aves

tão características do Brazil como os tucanos e arassa-

ris, gaturamos, papagaios, sassys, pica-paus, gaviões etc.

não seja ainda conhecida ou estudada com relação á

sua biologia e propagação. As pessoas que neste sentido

se dedicarem a novas observações podem, para o exame
scientiíico do material obtido, francamente contar com
o auxilio deste Museu.

O presente artigo fornece-me occasião para des-

crever ninhos e ovos atê hoje desconhecidos, segundo

os materiaes do Museu Paulista, e de referir-me á li-

teratura de um modo mais extenso do que foi pos-

sível ao Sr. Euler. Entre a literatura por mim citada

menciono alem de vários artigos insertos nesta Revista

vol. Ill, p. 119 :

Allen, I. A. On a collection of Birds from Cha-

pada, Matto (xrosso, Brazil made by M. H. A. Smith

Part I Bolletin American Museum of Nat. Hist. Ne^v

A^ork Vol. HI, 1891 p. 337 ss. ;
Part II Ibid, vol. IV

1892, p. 330-350
; Part. Ill e IV Ibid. A'ol. Y, 1893

p. 107-158.

Aplin. O. V. On the Birds of Uruguay. Ibis 1894,

VI Ser. Vol. 6, London 1894, p. 149-^14 è PI. A'.

Berlejjsch, H. von unci JJierimi, H. ran. Die

Vœgel der Umgebung von Taquara do Mundo Novo
Zeitschr. f. cres. Ornithologie 1885 p. 97-184 e Taf.

\I-IX. -
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Brelnns Th'œrlcbcu II Auíi. vol. -4-6, Leipziíí iSTO.

Coiics, E. Key to North American Birds. II Edit.

London 18S4.

Dahileish I. 1. N.^ I. Notes on the Birds of Pay-
sandii, Ilepiibhc of Uruguay by. E. Gi])son. «The Ibis»

1885 p. 275-28:3.

Ddiii'ieish, I. L N.° II. Notes on a Collection of

Birds and Eags from Central Uruguay. Proc. Royal
Physical Society of Edinburgh \'ol. Y\. 1880-1881' p.

232-254, PI. Vn and MIL
'

DaJyleisli, L 1. N. HI. Notes on a second Col-

lection of Birds and Eggs from Central Uruguay.
Proc. Roval Physical Society of Edin])urgh A'ol. VIIU
1883—1884 p. 77-88.

Dalfileish L I. N.° W Notes on a Collection of

Birds and Eq-gs from the Republic of Paraiiuav. Proc.

Royal Physical Society of Edinbur-h A'ol. X'l888—
1889, p. 73—88.

Eii'irr, C. Descripção dos ninhos e ovos das aves

do Brazil. Neste Aoluni. pg. 9 ss.

Gocldi, E. As aves do Brazil I. Rio de Janeiro,

1894.

Iherinq, H von. As aves do Est. de S. Paulo. Nesta

Revista, Vol. Ill, 1808, p. 113 ss.

Xeltrlioy^n, A. Katalog der Eiersaramlung, Braun-
schweig 1899.

Remhardl, I. Bidrag til Kundskab om Fuglefau-

nien i Braziliens Campos. Videnskabs Meddelser f. d.

Naturh. A'orening. Kjobenhavn I e II 1870.

Sdater, P. L and Iladson, W. H. Argentine
Ornithology. London vol I, 1888 e II 1889.

Em geral, iicão tratei das espécies das quaes Euler

communicou as suas observações, sendo raros os casos

em que elle parece ter-se enganado. Assim trocou

elle as medidas das duas espécies de urubu e a des-

cripção dos ovos do pequeno frango d'agua Porzana
albicollis refere-se na minha opinião ao Creciscus me-
lanophaeus. Enganos desta ordem são sempre possi-

veis quando não se obtém d ave do respectivo ninho.
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mas alem deste imico caso não sei outro em que o
Sr. Eiiler, observador liabil e consciencioso, pareça ter-

se enganado, visto como a descripção inexacta dos ovos
de urubu é devida a indicações erradas da literatura.

Resultado tão lisongeiro o Sr. Euler só podde o])ter por
ser seu próprio coUeccionador.

A coUecção do Museu Paulista não foi tão feliz.

Sabendo os coUeccionadores que só ovos acompanbados
pela ave de que provém para nós são de valor, em caso
que não puderam obter, apresentaram outra, confiando

em affirmações de caçadores ou outras pessoas. Acon-
tece o mesmo com os naturalistas que fazem collecções

para vendel-as e assim não foi só este JSIuseu varias

vezes illudido, mas dá-se o mesmo caso com outros

também, sendo prova disto as numerosas correcções,

que tenbo de apresentar com referencia ao Catalogo
do Sr. A. Nebrkorn, especialista dos mais notáveis

neste ramo de sciencia. cuja collecção ê uma das
mais completas que existem e a cuja liberalidade a
nossa collecção está devendo specimens raros e inte-

ressantes.

E' esse, pois, o fim especial do presente artigo

de comparar com a nossa collecção as informa-
ções reunidas na literatura e por meio de um estudo

critico e comparativo separar as observações exactas e

confirmadas das falsas. Ajuntei numerosas descripções

novas e julguei conveniente indicar as medidas dos

ovos e as variações nelles observadas, visto como é pre-

ciso conhecer os limites dentro dos quaes se movem
as variações.

Ha ovos que já foram duas vezes descriptos e

nunca de modo correcto como o de Ammodromus ma-
nimbe, outros a respeito dos quaes divergem as de-

scripções de différentes observadores. Parece, pois, que

já era necessário proceder, afinal, a um exame critico

como é o presente. Espero que esse estudo e o do
Sr. Euler possam contribuir para que mais observado-

res liguem attençãc a um dos capítulos mais attrahen-

tes e amáveis da nossa natureza—a biologia das nossas
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aves. Gomquanto nein do sabiá- una e do gaturamo,

nera da gallinhola ou do sassy, do tucano, do papagaio

e de numerosissimos outros typos geralmente conhecidos

se conheçam os ovos e ninhos—ha um campo vasto

aberto ao estudo.

Entre as observações communicadas em seguida

ha duas que merecem ser notadas especiahiiente ; re-

ferera-se a materiaes apphcados na construcção de ni-

nhos. O primeiro são umas fitas finas, histrosas e es-

tiradas, brunas, que são por muitos beija-ílores usadas

para o ninho, representando material extremamente ap-

propriado, fino e molle. São essas as escamas terminaes

da samambaia arborescente do matto.

O segundo é a conhecida barba de pau, a Brome-
liacea Tillandsia usnoides. E' com esse material macio
que algumas aves constroem o ninho, sobresahindo

entre elles o japu, Ostinops decumauus, cujos ninhos

pendentes, em forma de bolsa comprida são quasi ex-

clusivamente feitos de barba de pau, que è applicado

como a arrancam das arvores, de modo que continua

no ninho a viver e, ás vezes, a florescer.

A grande maioria dos outros pássaros que deste

material fazem uso para a construcção dos ninhos ap-

plica somente o fio axial solido bruno ou preto da
barba de pau. Examinando massas velhas e mortas de

barba de pau encontram-se fios que perderam completa-

mente a derme, a casca cinzenta, e são esses fios que
servem aos guaches para fazer as bolsas elegantes

dos seus ninhos. E' singular que essa observação seja

tão pouco conhecida que nem Euler nem Goeldi a te-

nhaiTi feito e que ainda ha pouco no Museu Paraense
esses esqueletos axiaes da barba de pau fossem conside-

rados como um typo novo de lichen (cf. Ibis 1897 p.

364). Não são só os guaches e japuis do género Gas-
sicus que fazem uso deste elegante material. Muitos
dos ninhos mais simples que no interior são forrados

de „crinas de cavallo'' o são em verdade de fios axiaes

da barba de pau e ha um passarinho que délies constroe
um ninho extremamente artificial, uma espécie ou talvez



— 1^6 —

todas as espécies do género Rhynchocyclus. O ninho é

suspenso como o do guache, mas a entrada ê debaixo

e lateralmente.

Muito melhor do que do Brazil é conhecida a bio-

logia das aves da Argentina e do Truguay. Aprovei-

tando-me da respectiva literatura pude dar informações

sobre muitas espécies, cuja propagação no lírazil ainda

não foi observada. Do mesmo modo procedi com as

espécies cosmopolitas ou distribuídas até a America do

Norte referindo -me ú respectiva literatura. Proceden-

do assim, quiz apenas informar o leitor do que está co-

nhecido sobre a propagação dessas espécies, mas sem af-

tirmar que ellas procriem também no Brazil, o que é possí-

vel, mas não provado. Acceitei, pois, todas as espécies

jà o])servadas no Brazil, ás vezes só no Rio Grande do

Sul ou só na Amazonia, e bem possível è que parte

delias só temporariamente occorra no Brazil e não se

propague nelle.

Em alguns casos, notei diíTerenças pronunciadas

entre os ovos da mesma espécie, mas de proveniên-

cia différente, seja entre vS. Paulo e Ilio (h-ande do

Sid ou entre a America do Norte e o Brazil. Limito-

me, entretanto, apenas a tocar no assumpto, por não dis-

por das necessárias series para um estudo comparativo

exacto.

S. Paulo, 7 de Setem])ro de 1899.



1. ORDEM. PASSERES

I. Siil3-OT*d.em Oscines

Fam. Turdidae

Não obstante serem os sabiás, que pertencem a

essa família, das aves mais conbecidas do Brazil, não
está bem examinado e descripto o ninbo das diversas

espécies e o mesmo acontece com os ovo*. Na constru-

cção da parede e da base do ninbo os sabiás gostam de

applicar barro para a ligação dos ramos e raizes, mas
essa massa argiJlosa falta no interior do ninlio, segun-

do as minlias observações, confirmando as do Sr. Euler.

O Principe Wied, porem, diz que o ninbo é forrado

de uma camada de barro na espécie Turdus ruíiventris

e que contem dois ovos que são verde-azues, ás vezes

com alguns pontos pretos Tudo isso refere-se prova-

velmente e por engano a uma outra espécie de Turdus
e de modo algum ao sabiá laranjeira. Gomo, entretan-

to, Goeldi (Aves I p. 253) também descreve o ninbo

do sabiá-laranjeira como «cuidadosamente re])Ocado de

barro por dentro» limito-me a notar essas diver-

gências e a exigir novas averiguações. Das espécies do
Norte do Brazil nada consta sobre a nidificação.

>:• Turdus leucomelas Virill. Sclater and Hudson
p. 1. O ninbo é feito a pouca altura em arvores ou
arbustos, medindo o diâmetro exterior 14 centímetros,

o interior 8 ditos e a altura 13 ditos. E' uma tigela funda

bem trabalbada de raizes de paredes grossas reforçadas
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pelo revestimento de barro e enfeitadas exteriormente

de musgo. No interior do ninho e na orla não repara -se

barro. Os ovos são

um pouco menores
do que os do T.

rufiventris. Temos
uma postura conti

3 ovos medindo os

ovos 28—29 X 20
mm. tendo sobre

campo verde-azuí

claro salpicos finos,

brunos. Os ovos da
outra postura, de 3
ovos também, me-
dem 29X^1—22
mm. sendo, pois,

ii:aiores e tendo

também as man-
chas maiores, asse-

melhando-se aos

ovos da espécie se-

guinte.

* Turdus albí-

collis VieílL Nehr-
korn p. 36 ; Allea

1 p. 341. O ninho
assemelha-se ao da
espécie preceden-

te, sendo, porem, feito com menos cuidado. A cavi-

dade interior é formada não só de raizes, como tambero

por talos e algumas folhas. O nosso continha 2 ovos

cujas dimensões são de 29—30 X 22 mm. A côr é

verde-azul, clara, com numerosas manchas e salpicos de

côr clara bruno-vermelha mais numerosas e contluentes

n'uma cupola no polo rombo, sendo algumas das man-
chas mais escuras. As medidas dadas por Nehrkorrs

são 29X20—22 mm. e as dadas por Allen parecem

ser um pouco menores ainda.

FIGUEA 1

Ninho do sabiá branco

Turdus leucomelas Vieill
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* Ti'/rdus riifivrnt)'is Vielll. Euler p. 3. Nehrkorn

TiTihis crotojM'z/fs Licht. Eiiler p. 3. Nehrkorn

Tiirdi's ftniwiaitfs Licht. Euler p. 5,

* Turdus albireuler Spiv. Allen I p, 341. Allen

diz que o ovo é bastante variável em còr, medindo

1, 15 X ^-^^^^ pollegadas, sendo de forma alongada, azul-

esbranquiçado, com manchas avermelhadas.

De JSlerida ffarijjrs (
Víeill.) o sabiá-una, não se

conhece o ninho e ovos. Em geral, nao são bastante

estudados e conhecidos os ninhos e ovos das diversas

espécies de Turdidíc do Brazil e as descripções, em
parte, são contradictorias.

Fam. Timeliidœ

-;í^ TliVj/opliUifs loiíijií-ostris Vírill. Euler p. 8
;

Nehrkorn p. 45. O ovo que temos, de Iguape, mede
18 X 14 mm. e tem sobre o campo brancacento man-
chas profundas roxas e superíiciaes bruno-amarelladas
que na ponta obtusa formam uma coroa densa, ás vezes

indistincta. () ninho, que è maior do que o do curruira,

é mal feito de talos e raizes.

^ Troíilodytes mvscidns Naum. Euler p. 7 ; Nehr-
korn p. 47. Dalgleisli III p. 81. O curruira é outra

espécie commum cuja ])iologia não está bem estudada.

Goeldi diz que o tempo da propagação é de Maio até

Dezembro, como parece enganado por um erro na ta-

beliã de Euler. Que o curruira ponha ovos em Maio
de certo é um caso excepcional e não os põe nos me-
zes de Junho e Julho, começando a construcção do ni-

nho em fins de Julho e continuando com a criação até

Março ou Abril. O numero de ovos, ê em geral, de
3—4 ás vezes 5 ou G, mas não 9 como o diz talvez

por engano Hudson na Argentine Ornithology I p. 15.

() Sr. Euler escreve-me que no Rio cíe Janeiro
encontrou curruiras pondo ovos em Junho e Julho, mas
que em Gantagallo não. No Rio Grande do Sul, o
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período da propagação é interrompido no inverno e

aqui em ^5. Paulo também. No Rio Grande do Sul e

nas Republicas do Rio da Pj-ata o tempo da propaga-

ção do curruira restringe-se aos mezes do verão.

Troglodytes genibarbís Sws. Nehrkorn p. 48. O
ovo mede 20,5X14,5 mm. sendo branco com salpicos

pardos que, na ponta obtusa, formam uma coroa.

Thyyothorus rutllus V. Nebrkorn p. 47. O ovo

que mede 17—20 X^-^ — 15 nim. tem o campo branco

ou avermelhado-esbranquiçado e numerosos pontos rôxo-

pardos que na ponta obtusa formam uma coroa. Nehr-
korn descreve, p. 46, também os ovos de Tii. amazo-

niens Slip, e griseipectus Siip. provenientes da Amazonia
mas não me consta que essas espécies sejam encontra-

das na parte brazileira da Amazonia.

Cistoihorus 'j^johigloíÍHs V. Nebrkorn p. 47. O
ovo, que mede 1<',5X13 mm, assemelha-se ao do

curruira.

* Mtmits saturnmus {Liclit.) Euler p. 6; Nehrkorn

p. 49. O ninho do sabiá-póca é um giráo simples e

grande, mal feito, de ramos seccos.

Um ninho que em Ypiranga obtivemos a 13 de

Outubro de 1899 mede cerca de 30 centim. no diâme-

tro exterior, 10 centim. no interior e tem a altura de

17 centim.; é feito de ramos seccos, compridos, haven-

do entre elles um de 35 centim. de comprimento. Es-

tava collocado a 2 m. de altura num arbusto entre 3

galhos divergentes ; é forrado de raizes finas. A postura

consistia em 3 ovos cujas dimensões são 29— 30X'21—22
mm. O ovo é de campo verde-claro, coberto de nu-

merosas manchas bruno-avermelhadas, mais numerosas

no polo rombo e outras, profundas, cinzento-roxas.

E' pois evidente que os ovos que Nehrkorn referiu

a esta espécie medindo 25X1^ niin- pertencera a ou-

tra espécie, provavelmente lividus.

Em outra postura de 3 ovos já chocados as me-
didas variavam de 29 —31 X 20? ^m outra de cinco ovos

de 29 de Outubro as medidas eram de 27—29X^0—21
mm. Dois entre estes ovos eram mais escuros e já
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chocados, os outros mais verdes e sem embryão. A côr

do ovo é bastante variável neste género sendo alguns

ovos mais claros, verdes, com manchas ora maiores e

desbotadas, ora menores, e outros mais escuros, visto

como as numerosas manchas se confundem numa rede

irregular, bruno desbotada. Muitas vezes, os ovos tèm
manchas calcareo-brancas superficiaes.

FIGURA 2

Ninho do Sabiá póca

Mimus saturninus (Licht.)

Mmius modulator [Gould) Euler p. 0; Nehrkorn p.

49 ; Aplin p. 162 ; Allen I p. 342 ; Dalgleish II p. 244.

ovo mede 28—30X20—21 mm. Dalgleish diz que

a postura é de 4 ovos.

Mimus triurus V. Nehrkorn p. 49. O ovo mede

57X20 mm.
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Mimas lirldus {LIclit) Nehrkorn p. 49. ovo mede

25X^8 mm. Não se conhece o ninho do «Sahiá da

praia».

Douacobíiis atrícaplWis ( L. ) Nehrkorn p. 50 ;

Goekli p. 259. (Sroekli diz «dispõe o ninho em touceiras de

jmico hem escondidas e de accesso não muito fácil». O
ovo, caso não haja engano, segundo Nehrkorn mede
24x16 mm. e tem sohre campo azul-cinzento numero-
sas manclias castanhas, tão densamente coUocadas que

o ovo parece quasi hruno-uniforme.

Fam. Sylviidas

PoJíoplila diinucola Y. Nehrkorn p. 27. O ta-

manho do ovo é de 15, 5X^1' '-^ mm. Nehrkorn diz

que todas as espécies de Polioptila têm o campo do ovo
azul-claro ou hranco-azulado com manchas hem mar-
cadas hruno-escuras. Não se conhecem hem os ninhos.

Fam. Motacillidae

* Anlluis IfUesre/hs Pacli. (rufus Gm.) Euler p. 9 ;

Nehrkorn p. 93. O ninho é feito de talos de gramíneas,

scxm cuidado, contendo, ás vezes, misturadas algumas pen-

nas e mede 9 centim. no diâmetro exterior, 6,5 centim.

no interior. A cavidade é funda; o ovo mede 19

—

20 X 14 mm.
* Aj(fh>'s iiattereri Scl. O ninho é maior e mais

chato, com. a cavidade pouco funda, feito de talos, ás

vezes com raizes de gramíneas sendo para fora collo-

cados os mais grossos e mais escuros, para dentro os

íinos e mede 14 centim. no diâmetro exterior, 9 no

interior. O ovo mede 2í—22X15 mm. e tem sohre o

campo cinzento-eshranquiçado numerosos pontos e sal-

picos bruno-cinzentos.

Aiithus correndera V. Nehrkorn p. 93 ; Sclater

and Hudson 1 p. 19; Aphn p. 163 PI. \' iig. 1 ; Dal-

gleish III p. 81. ovo é hranco-azulado com salpicos

cinzentos e hruno-pallidos. A. postura é de 3 a 4 ovos,

cujas dimensões são de 20 X Î4 mm.
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Noto que os ninhos de Antlius que aqui observei

são mal construídos e sem cuidado, de talos de gramí-
neas, o que se observa tam]:)em nos canários do género
Sycalis, em Ammodromus e outras espécies que vivem
nos campos no clulo e alli coiistróem o ninho.

Fam. Mniotiltidae

* Panda 'piúayuiaí Y. Nehrkorn p. 88. Não co-

nheço o ninho desse passarinho não raro do matto. O
Principe AVied diz (III p. 707) que o achou collccado

numa forquilha, mas não o descreve, dizendo apenas

que era bonito e pequeno. Os nossos ovos medem
19X 13 mm. e são branco-amarellados com salpicos

roxo-bruaos pouco numerosos. Nehrkorn diz que o ovo
é branco com algumas manchas roxo-brunas, medindo

16X12 111™- Será, pois, preciso fazer observações no-
vas exactas.

* (r('othliipi>^ veUiía (YS) Eulerp. 10; Nehrkorn p.

90. O ninho é bem característico e fácil de conhecer
pelo revestimento exterior de largas folhas de gramí-
neas do banhado. O ovo mede 19 X 1'"^ ^^"^^ segundo
Euler, 20 X 14,5 mm. segundo Nehrkorn, 19 X 14 mm.
segundo os nossos exemplares.

Bai<ileuU'ri's strat/alatas (Licht.) Euler p, 10.

Basileuterus ffcweolns Baird. Allen 1 p. 3í5. O
ovo mede 20 X 1'^ mm., é Ijranco, com salpicos bruno-
avermelhados mais numerosos e densamente agrupados
no polo obtuso.

BasdeiUe/'if.s aurícapHias (Sics.) Euler p. 11
;

Nehrkorn p. 90 ; Goeldi p. 269. O nosso ninho tem
a coberta formada essencialmente de talos finos de ca-
pim que sobre a entrada circular sobresahem, diver-

gindo, em forma de alpendre. Tenho duvidas se esse
nosso ninho eíFectivamente é o de B. auricapillus.

-^ Basileuterus leacohlejjharus (Yicul.) Nehrkorn
p. 90. O ninho corresponde bem á descripção feita por
Euler relativamente ao da espécie precedente. Um que
conseguimos em Itatiba, em Novembro de 1899, foi con-
struído no chão e o Sr. João Lima que o obteve admi-
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rou a coragem do passarinho, que em vez de fugir, pro-

curou resistir. O ninlio é uma tigela bem elaborada

de talos de capim misturado com algumas raizes íinas

e crina vegetal, medindo 10 centim. o diâmetro exte-

rior, 6 ditos o interior e 6 ditos a altura. Do lado de
traz nota-se um prolongamento da parede do ninho

destinado a cobril-o de cima e feito de modo pouco
cuidadoso de talos, folhas e raizes. Deste modo é co-

berta a parte posterior apenas do ninho, ficando livre

e aberta a anterior. A postura consistia em 3 ovos

de forma oval, curta, brancos, com numerosos salpicos e

pontos vermelhos que no polo rombo formam uma larga

cupola. O ovo mede 20—25X 15—15,5 mm.

Fam. Vireonidae

* Vireo chiei (V.) Euler p. 12; Nehrkorn p. 73.

O ninho está suspenso na forquilha de um ramo e forma
uma tigela funda feita de capim e folhas largas de jun-

cos para fora e revestida de musgo verde, forrada do
capim fino por dentro. E' parecido com o da Geothlypis

mas delle se distingue pelo musgo que reveste a superficie

exterior, e que alli está segurado mediante fios prove-

nientes de teias de aranha e de casulos tecidos por la-

gartos de borboletas, notando-se entre elles esses casu-

los mesmo e os saccos em que as aranhas guardam os

seus ovos. O ninho tem a altura de 8 centim., o diâ-

metro exterior é de 8, o interior de 5 centim. O ovo

mede 20 X 5 mm., sendo branco com pontos e salpicos

pretos pouco numerosos na metade do polo obtuso. Ha
ovos com as manchinhas mais numerosas e outros quasi

sem ellas.

* Vireo oliimceus (L.) Nehrkorn p. 73. Pouco
différente. Allen obteve essa espécie da America do

Norte e do Matto Grosso.

Hylophilus auraniiifn ons Lawr. Nehrkorn p. 74.

O ovo mede 19X 13 mm., é branco- amarellado, com
uma coroa de salpicos roxos e pretos no polo obtuso.

E' essa espécie da Venezuela e Guyana que tambein

occorre no Brazil na região do Rio Negro. Das nu-
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merosas espécies brazileiras desse género não se co-

nhece in os ninhos e ovos.

Hi/lophílus poècílotis Temm. Temos na coUecção

um ninho que é indicado como proveniente desta es-

pécie. E' uma bola fechada, construcção grande, de 21

centimetros de altura e 10 de largura, de paredes gros-

sas feitas com folhas de gramíneas molhadas e em
parte sujas de lodo. Parece que o material consiste

em folhas molhadas de Gyperaceas e Gramíneas tiradas

da agua. O ninho está collocado entre os galhos diver-

gentes de um arbusto. A entrada é na frente, era

baixo do cume e bastante pequena, medindo apenas três

centimetros de diâmetro, e sendo por cima abrigado

por um vestigio de alpendre. A cavidade do ninho é

funda não chegando o dedo ao receptáculo dos ovos e

ás paredes lisas, brunidas.

Cjjclorhis viridts V. Nehrkorn p. 74. O ovo mede
24 X^^ '^ii"^''- sendo de còr branco-avermelhada com
alguns salpicos roxos e brancos como os de Vireo.

Cyclorhis cearensis Baird. (albiventris Scl. Salv.)

Nehrkorn p. 74. Ovo semelhante ao precedente medin-

do 23 X i^?5 mm. Não é conhecido o ninho das espé-

cies de Cyclorhis.

Fam. Hirundlnidae

* Cotyle rijjaria (L.) Brehm V. p. 514. Essa an-

dorinha cosmopolita cava nos barrancos, á beira do rio,

um canal de 5-6 centimetros de largura e um metro
de comprimento que no fim se alarga em furna para

receber o ninho. O ovo, que é branco, mede 17 x 12
mm. E' espécie do hemispherio septentrional que no
inverno extende as suas migrações até a índia e na
America até o Amazonas e Matto Grosso, mas não se

sabe se nidifica na America do Sul.

* Tachyclneta albiventris [Bodd.) Euler p. 14;
Nehrkorn p. 85.

O ovo mede 19X^3,5 mm. O Sr. A. Hempel
observou essa espécie no Rio Mogy Guassú. Os ninhos

que encontrou no mez de Setembro estavam collocados em
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trcncos mortos ou ocos, feitos de capim e formados

de pennas e continiiam 4

—

õ ovos brancos cujas dimen-
saes variam de 17 X 13 até 20 X ^-^^^ nfim-

Tadnjcineta leucorrhoa [V.) Eulor p. 14; Nelir-

korn p. 85., Sclater and Hudson I p. o2., Aplin I p, 166

Essa andorinha faz com capim secco e algumas pennas

um ninlio simples em baixo do telhado ou em arvo-

res ocas e põe õ—7 ovos l^rancos do tamanho dos da

espécie precedente.

Hii-iindo erijUirofjdsira Bodd. Nehrkorn p. 85.

Espécie da America do Norte que é encontrada tam-

bém no Amazonas e em Matto Grosso. Não conheço o

ninho que provavelmente é feito de barro como o da

Î1. rústica da qual é apenas uma variedade americana.

O ovo mede 20X14 mm.
* Progne irurp^irea (L.) Nehrkorn p. 86. O ovo,

que é branco, mede 25—27 X ^^ mni., às vezes só

22X17 mm. O ninho é feito em cavidades de arvores

ou em ])aixo das casas e consiste em talos e capim com
algumas pennas.

* Frognc (lomesíica{Y.)^i\\QY '^. 13.: Dalgieish II

p. 79 ;
Sclater and Hudson I p. 26 ; Nehrkorn p. SQ>.

Quando o ninlio está collocado em logar al^rip'ado ò fei-

to apenas de capim e raizes íinas com algumas pennas o

cabellos, medindo o diâmetro exterior 18 centímetros.

Hudson diz que quando a entrada do ninho ê larga de-

mais o passarinho fecha-a em parte por uma mistura

de barro e palha, devendo nesse sentido ser rectificada

a descripção de Euler caso ella não se refira a Tr.

chalybea, o que acho bem possível. O ovo mede 24X17
mm. conforme os nossos, 25 X l^^ ^ ^'^' segundo Euler.

A postura consiste em 5 ovos (Hudson) ou 4 (Eulerj.

Prof/jie cliaJijhea [Gm.) Nehrkorn p. 86. O ovo

mede 23 X 15 mm.
proffiie lapera (L.) Nehrkorn p. 56 ; Sclater and

Hudson 1 p. 27. Na Argentina essa andorinha para fazer

o ninho toma conta do ninho do João de barro (Fur-

narius rufus), ás "^'ezes pondo fora da propria moradia
o casal que o fez. Não conheço observações relativas
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ao Brazil. O ovo é do tamanho do da espécie prece-

dente. A postura consiste cm 4 ovos,

AUícora melanoleiíca {Wicd) Xelirkorn p. 86. O
ovo mede 18 X 1~5 ^ mm., sendo do presnmir que o

ninho seja feito em buracos ou galerias subterrâneas.
* Atticora cijanoletica {V.)Yíw\qy p. 15., Nehrkorn

p. 86 ;
Aplin p. 166 ; Sclater and Hudson 1 p. 33. Goeldi

e eu encontramos essa espécie nidiíicando em baixo dos

telhados. No Museu nidiíica desde meiado de Agosto entre

os capiteis das columnas. E' singular que na Argentina

essa espécie tenlia outro costume. Aplin e Hudson dizem
({ue essa andorinha faz o seu ninho em canaes subter-

râneos, aproveita ndo-se das que por outras aves ou mam-
miferos foram feitos. O ovo do que Euler diz que mede
15,5 X i2,5 mm. acho de 18X14 mm. e Nehrkorn diz

que mede ITX 12 mm. Em todo caso, é essa uma das

espécies cuja biologia carece de mais informaç(3es.

* Atticora fucata {Tcinm.) Aplin p. 167. Gomo
Aplin achei também aqui em S. Paulo essa espécie cons-

truindo o seu ninho em canaes subterrâneos feitos no
])arranco do rio Tamanduatehy. O canal teve o compri-

mento de meio metro alargando-se atinai em furna que
continha o ninho, que mede 14 centímetros no diâme-
tro exterior, 7 no interior, sendo construído de capim
e forrado de pennas, contendo 4 ovos. O ovo é branco e

mede 18 X ^3 mm. Aplin achou a postura composta de

5, Euler de 4 ovos. Em Mundo Novo, Rio Crande do
Sul, obtive em Novembro de 1882 um ninho com filho-

tes e com o pássaro, e que foi feito n'uma arvore ôca.

* Petrochelídoii pijryJionofa ( V) Nehrkorn p. 87,
Goues p. 23 (P. iunifrons). Espécie da America do
Norte que alli se produz fazendo ninho de barro e
pondo ovos de 17X12 mm. brancos, cora algumas
manchinhas pardas. No inverno emigra para a Ame-
rica meridional e até Buenos Aires, mas não me cons-
ta que alli se reproduzisse.

*- Stelgidojjteryx ruficoUis {V.) Euler p. 15; Nehr-
korn p. 18. Nidiíica em canaes subterrâneos como diver-
sas espécies de Atticora. Nehrkorn diz que o ovo mede
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20X 14, eu achei 20 X 13,5 ram. A essa espécie refere-se

o que Goeldi, p. 206, diz de «Gotyle Havigastra».

Fam. Coerebidc.e

* Dacnis cayana (L.) Obtivemos do Sr. R. Kro-
ne, em Iguape, o ninho

e o ovo. O primeiro con-

siste apenas numa mas-
sa de barba de pau ex-

tendida na altura de 47
centim., como uma cor-

tina, entre os galhos de
uma arvore, contendo no
meio a pequena camará
que mais ou menos tem
6 centim. de altura e ou-

tros tantos de largura. (>

ovo é de forma curta^

com a ponta aguda ar-

redondada mais romba
do que entre os outros

passarinhos é a regra

e mede ITX^^ mm. O
campo é branco-esver-

deado, com numerosos
pontos e raanchinhas pro-

fundas, desbotadas, cin-

zentas, que formam na
ponta obtusa uma coroa e

manchinhas e garatujas pretas superíiciaes. A ponta aguda

é quasi isenta de pontos.

Coereba cijanea {L.) Nehrkorn p. 94 Taf. III fi^.

26 ; Allen, I p.' 347. Nada consta sobre o ninho. Nehr-

korn diz que o ovo mede 20X14, sendo de côr branco-

escura ou uniforme preta. Segundo Allen, o ovo mede
0.75X 0,55 «inches» ou 19 X 14 mm. e tem a còr branca^

com manchas rochas que só na ponta romba são densamen-

te distribuidas. Gomo Allen diz que este ovo foi obtido

em 13 de Outubro dB 1882, em Chapada, Matto Grosso,

FIGURA 3

Ninho do Sahy-azul
Dacnis cayana (L.)
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junto com as aves do mesmo ninho, parece-me certo que

o ovo íigurado por Nehrkorn pertence a outra espécie.

Certhíola chloropyga Cab. Euler pag. 6.

Fam. Tanagridae

* Procnias tersa {L.) Euler p. 25. Um dos nossos

ovos mede 24X^8 o outro 25 X^^ n^ni.

Bi/pophaea chalybea {Mík.) Nehrkorn p. 95. O
ovo desse gaturamo é amarellado com manchinhas
roxas, medindo 17,5X ^3 mm., caso não haja engano
como o desconfia Nehrkorn, que descreve os ovos de

duas espécies da America Central como uniforme azues.

Não se conhecem, pois, até hoje, os ninhos e ovos dos

gaturamos, passarinhos tão característicos 3 conheci-

dos do paiz. Veja-se Eoler p. 26.

Tauagrelia vella {L.) Nehrkorn p. 95. Ovo de

22y(^[l mm., branco-cinzento com numerosas manchi-
nhas pardo-cinzentas.

Calliste tricolor [Gin.) Nehrkonii». 95; Euler p. 28.

Calliste brasiliensis (L.) Euler p. 23.

Calliste margaritœ Allen. Allen I p. 354. ovo
mede 21 X 13—15 mm. e tem o campo amarellento com
numerosas manchinhas ròxo-brunas.

Stephanophorus leucocephalus V. Nehrkorn p. 95;
Sclater and Hudson I p. 38. O ninho é encontrado em
cima de arvores na altura de 3—4 m.; é simples, pou-
co fundo, forrado de capim e contém 4 ovos que são

branco-azulados com manchas profundas, cínzento-roxas

e com salpicos e garatujas pretas, superíiciaes. O ovo
mede 24 X 17 mm.

* Tanagra sayaca [L.) Euler p. 19 ; Nehrkorn p. 96 ;

Allen I p. 355. O nosso ninho mede no diâmetro exterior

11 centim., no interior 7 centim. O musgo que o reveste

exteriormente é em parte atado por teias de aranha.

Tanagra episcopus (L.), *cyanop)fera V., coelestis

Spíx, cana Sw., palmarum Wíed, * otnata Sparrm.,
bonariensis Gm. Nehrkorn p, 95—96. Os ovos de
todas essas espécies são semelhantes entre si em tamanho
e desenho, que consiste em manchas numerosas, cinzen-
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tas, sobre campo esbranquiçado e com salpicos e gara-

tujas ou linbas curtas, pretas. O de T. palmarum é

branco, com manchinhas avermelbado-pallidas, medindo

22X^5,5 mm.; o de T. ornata mede 25x1^^ i^ni^-

^ liltauiphocoeluii brasilius (L.) Euler p. 19; Xebr-
korn p. 96. As medidas do ovo indicadas por Nehr-
korn são 24X1"^ i^^^- Isso combina com os nossos,

mas um délies mede 25 X 18 mm. As medidas dadas

por Euler são menores.

O ninho que temos não corresponde bem á de-

scripção de Euler, por ser maior. Mede li centim. no
diâmetro exterior, 7 centim. no interior e tem 4,5 cen-

tim. de altura interior. E' feito de folhas de junco e de

cipós molles com as suas folhas ; as paredes grossas e

forradas de fibras vegetaes, talvez de Tillandsia des-

cascada. A ligação dos elementos é perfeitamente boa.

Bhampliocoelus oti-osericexs La/): et d' Orb. Allen

I p. 357. O ovo assemelha-se ao da espécie precedente.

* Plioniicotlií-aupis ruhíca V. Euler p. 20 ; Nehr-
Ivorn p. 97. O tamanho dos nossos ovos ê de 2o—26 X ^^

mm., parecendo ser 24—25 X 18 a regra.
>'í Lachjjjilionux rafas Bodd. (T. rnelalcacas

Spar/-m.) Allen 1 p. 359 ; Nehrkorn. p. 97. O compri-

mento do ovo (', segundo Nehrkorn., 22—25X1'^ ï^™-

* 7}(c/rijpho/iffs coroiiatas ( F.) Euler p. 20 ; Nehr-
korn. p. 97. () ninho, de que temos vários exemplares

de S. Paulo e Piquete, é parecido com uma tigela, cujo

diâmetro exterior é de 11— 13 e interior de 6—7 cen-

tim., feito de raminhos e cipós em parte providos com
suas folhas e muitas vezez por fora feito de folhas de

junco e forrado dentro de talos de raizes fixas. Os ovos

são branco-encarnados, com manchas e salpicos branco-

vermehios e algumas manchinhas e garatujas pretas. O
tamanho varia de 24—26,5 X 1"^" 18,5 mm.

* larlnjjilioaiis rrlstaias Grn. Os ovos que de Igua-

pe recebemos do Sr. R. Krone são de forma curta, brancos,

pouco lustrosos e medem 22

—

2^ y^ il mm. Sobre cam-
po branco existem pontos e manchinhas averm'elhadas,

profundas, e mais algumas maiores, superíiciaes, pretas.
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* Trirliollirajq^is hielcuiops V. [T. (jiiadricoloy^ F.)

Euler p. 21. Os ovos que recebemos do Sr. Krone de

Igiiape asscraelliam-se aos do Tacliyphonus coronatus

e medem 25X^8 víww. O campo é branco, um pouco
encarnado, as manchas profundas são roxas, as exterio-

res bruno — escuras e muito mais numerosas n'um
délies do que no outro. Em baixo do polo obtuso

nota-se uma coroa pouco distincta.

Pyrrliocoiiia ruficejjs (Strichl.) Nehrkorn p. 97
Taf. Ill fig-. 28. ovo mede i^,^)^].^,^ mm. e tem

campo branco com poucas manchas escuras, mais

numerosas no polo ol)tuso.

Arremoii seiiiito>'<iuat>i>> St'\ Euler p. 23.

Arreinoii pollonodis Bp. Allen I p. 308. O ovo é

de forma muito alongada, medindo 25 X ^^ mm., branco,

com salpicos brunos, mais numerosos no polo o])tuso.

Saltai f)?^ ma.riíiios MidJ. Nehr Korn p. 88. O
nosso ovo mede 27 X ^^ iiiïn-

Saltalor sini/h'-^ Lafr. et cV Orb. Euler p. 24;
Allen I p. 3(>5. Segundo Allen o ovo mede 25 X ^'^^

—20 mm., sendo de còr azul-clara com garatujas pre-

tas. O niidio achava-se n'lima moita espessa á altura

de um metro. Euler dá as medidas do ovo de 28 X ^'^ i^^"'^-

Três ovos que obtivemos no Ypiranga, a 12 de

Outubro de 1899, são deforma bastante alongada, me-
dindo 29 X i8 e 28 X 19 nim., sendo de còr linda

azul-clara, com algumas manchinlias e garatujas

grossas que no polo rombo formam uma coroa. O ni-

nho estava collocado entre três galhos divergentes

de um arbusto a 2 metros de altura ; é uma tigela bem
feita, de 11 centim. de altura, como diâmetro exterior

de 12 e o interior de 8 centim., construída de talos

e macega e forrado de raizes finas.

Saltalor caerulesccns V. Euler p. 25. Bur-
meister (Reise La Plata II p. 480) diz que d'Orbigny
figurou o ovo (Ois. PI. 28 Hg. 3) e que o obteve tam-
bém, O ovo, diz elle, é verde com garatujas pretas

na ponta romba.
Saltalor atricolh's V. Nehrkorn, p. 98. Os ovcg
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são brancos cora algumas manchas brunas na ponta

romba e medem
26,5X20 mm.
Julgo provável

que esses ovos

só por engano
fossem attribui-

dos a essa espé-

cie, visto como
os das outras
espécies todas
combinam bem
tre si,

Cisso2:)is ma-
jor Cab. Nehr-
korn p. 98. O
ovo é um pouco
maior de que o

de G. leveriana

cujas medidas são

3nx20 mm. A
côr é cinzento-

avermelhada com
manchas desbota-

das, pardas. Rein-

hardt (11 p. 320)
observou em Mi-
nas o ninho que

era pequeno, feito

de palha de taquaraçu, sendo uma simples tigela que con-

tinha dois ovos brancos densamente cobertos de salpi-

cos bruno-amarellos.

Schistochlainj/s ater (Gni.) Allen 1. p. 367. O ovo

mede 23—25X15-17 mm., sendo sobre o campo
branco-amarellado coberto de numerosíssimos salpicos

bruno-escuros.

Das espécies brazileiras de Pitjlus, Orchesticus,

Lamprotes, Thlypopsis, Nemosia, Eucometis, Orthogonys,

Pyranga, Pipridea não se conhecem os ninhos e ovos.

FÍGUBA 4

Ninho do pichochó
Saltator similis Lafr. et d Orb.
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Fam Fringillidae

Cniiraca cyanea (L.) Nehrkorn p. 105. ovo

mede 22,5 X ^^ ^î^- ^ tem o campo cinzento-azul com
fiumerosissimas marichínlias cinzentas.

* Orijzoborus torrídus Scojj. O ninho é feito sem
arte de talos e raizes mais grossas para fóra, mais finas

para dentro. O ovo, que mede 19X14 mm. é bran-

co-cinzento com manchinhas bruno-cinzentas e alguns

pontos e garatujas pretas que faltam em parte dos ovos.

* Speryiwphlla caerulescens Bonn, et V. Euler p. 32;

Nehrkorn p. 105; Sclater and Hudson I p. 46. O ninho,

que é tecido de raizes finas, mede 5 a té 7 centim. O nosso

tem o diâmetro exterior de 7, o interior de 4 centim. Os
ovos são em numero de 8 e mede n 17— 18X^3 mm.

Spermopliíla supsrcílíarís Pelz. Nehrkorn p.

105. O ovo é semelhante ao da espécie precedente po-
rem um pouco maior, de 19,5 X lè mm.

Spennophila niyroaiirantia {Bodd.) Nehrkorn p.

105. O tamanho do ovo é de 1<-),5X12,5 mm. O
desenho é o mesmo, as manchinhas são cinzentas.

Spennophila castaneíventrís Cab. Nehrkorn p.

105. O ovo mede 17X12,5 mm.
Sjjet^inophíla gutturalís Licht. Nehrkorn p. 105.

O campo do ovo é cinzento-avermelhado, o desenho o

das espécies precedentes,as medidas são 16,5X12,5 mm.
Spennophila minuta L. Nehrkorn p. 105. Ovo

como o da Sp. castaneiventris.

Spermophila lineola L. Nehi-korn p. 106. O ovo
é brancacento com manchas profundas roxas e super-

íiciaes escuras, medindo 17,5 X 13 mm.
* Volatinia jacarlni {L.) Euler p. 31 ; Nehrkorn

p. 106. Nehrkorn diz que as dimensões dos ovos são

de 16— 18 X 1^ iT^iT^- O numero de ovos da postura é

de i, medindo os nossos 18X11^5— 12,5 mm.
Chrysomitris ictérica (Licht.) Nehrkorn p. 107;

Âpiin p, 170 ; Sclater and Hudson I p. 6\ O ninho é feito

na altura de alguns metros na forquilha de alguns galhos,

de talos e capim e forrado de crinas e pennas. Os ovos.



que medem 16,5X 12 mm., são frágeis e brancos segundo

Hudson, Ijrancos com pontos íinos escuros segundo Nehr-

korn que porem se refere a exemplares obtidos do Chile.

* S,/calis pareola{L.) Euler 26; Nehrkorn p. 110.

Nelirkorn descreve de um modo um pouco différente o

ovo em comparação com o de Euler. Segundo elle o

ovo mede 19

—

22yiii—ib mm., sendo branco com
mancliinhas mais ou menos escuras. Os nossos medem
19—20 X 15 iT^™- ^ s^o brancacentos com manchinhas

])ranco-cinzentas, às vezes distantes e ás vezes tão che-

gadas que a superficie do ovo parece ser parda.

Sj/calis pelzclni ScL Nehrkorn p. 110; Sclater

and Hudson I p. (jC). Hudson, diz que essa espécie faz o

ninho bastante grande, forrado de cabellos de cavallo e

põe 5 ovos densamente salpicados de branco-escuro. O
ovo mede 17,5 X 1'^ ™i^^- segundo Nehrkorn. Hudson

observou que esse canário de preferencia faz o seu ni-

nho no do João de barro.

* Si/calis aj-rensis {KUtl.) Nehrkorn p. 111 ; Dal-

gleish' Hl p. 81 ; Sclater and Hudson I p. 69 (S. lu-

teola). Hudson diz que essa espécie põe 5 ovos alon-

gados, brancos, com manchinhas brunas. Eu acho o ovo

da nossa variedade de S. Paulo, maior Gab., como

Nehrkorn diz, branco com numerosos pontos e salpicos

bruno-avermelbados que na ponta romba formam uma
cupola ou coroa larga. As medidas variam de 17—18

X-lí^— 14 mm. Dalgleisb achou o ninho no chão fei-

to de capim fino e contendo 4 a 5 ovos.

* Zonoí}-ichia rapensis MúU. (pileata Bodd.) Euler

p. 27; Dalgleisb H p. 246 ; Nehrkorn p. 114; Aplin

p. 170 ; Allen 1 p. 372. Um ninho feito no fim do

verão é mais simples e descuidadosamente composto do

que os outros. A'ale a pena observar se os ninhos do

verão e das ultimas posturas são feitos com mais des-

cuido do que os da primavera.

Poo.y)i:;a pcj-souata {Sus,) Sclater and Hudson I p.

50 (P. nigrorufa). O ninho é feito no chão ou pouco

acima delle num arbusto. O ovo é azul-claro com sal-

picos brancos e pretos, irregulares.
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Poospiza assímílk Cab. Nelirkorn p. 115, Taf IV,

fig. 50. ovo, que mecle 19,5 < 15 mm., é azul carre-

gado com alguns pontos ou mancliinhas pretas.

FIGURA 5

Ninho do Tico- tico do campo

Amniodromus manirabe ( Liclit.)

* Ammodromiis maiurube (Licht.) Euler p. 31;
Nehrkorn p. 116. O ninho é feito no chão com talos

e capim secco, construcção simples, um pouco escondi-

da por um tufo de macega. Contem 2 ou 3 ovos de

forma curta, medindo 19—20X15 nim. e de cor uni-

forme hranca. Sendo assim três posturas que obtive-

mos junto com o passarinlio estou certo que a descri-

pção de Burmeister a que Euler se refere e a de Nehr-

korn são falsas, referindo-se a outras espécies.

Eítibeniariaplatensk {Ctiii.\ Nehrkorn p. 118; Dal-

gleish IV p. 77; Holland Ibis VII Ser. Vol. I, 1895 p. 215.

Holland achou na Argentina o ninho no chão, embai-

xo de hervas, no raez de Novembro
; era uma tigela

feita de capim que continlia 3 ovos. Esses são brancos
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com numerosas riscas lineares e com manchas bruno-

rôxas na ponta romba. A descripção que Nehrkorn dá

do ovo, que mede 23X '"^ w^ti"!- sendo pardo-cinzento

com manchas escuras desbotadas parece-me referir-se a

outra espécie, não correspondendo com a de Holland.

Burmeister (Reise La Plata II p. 483) diz que o ovo

é espherico, amarello, com linhas e manchas cinzentas.

Dalgleish diz que d'Orbiguy figurou o ovo na sua obra

de viagem PI. 22 e diz mais que o ovo mede 26X19
mm., que é pyriforme-oval, branco, com salpicos e li-

nhas ròxo-escuras no polo rombo. As descripções de

de Nehrkorn e de Burmeister referem-se, pois, em ver-

dade, não a essa espécie.

Coí^yphospínfjas cncallatus [MiUl.) (G. cristatus Gni.)

Euler p. 32; Nehrkorn p. 19; Allen Ip. 371. Allen

diz que o ovo mede 0.83—0.85X0.62—0.63 inch, o

que será mais ou menos 21—22X16 mm. e que são

de côr branco-azuLada e cobertos por toda a parte de

salpicos e manchinhas castanhas. Nehrkorn diz que o

ovo é branco, medindo 18X14 mm. Referindo-se a

clescripção de Allen ao seu collecionador excellente e que

sobre os ovos que collecionava ajuntou dados minuciosos,

data etc. não duvido que Nehrkorn foi illudido. A des-

cripção de Allen está conforme com a de Burmeister.

Paroaria cuculata [Lath.) Euler p. 32, Dalgleish

II, p. 246 PI. VII, íig. 5; Nehrkorn p. 119, Aphn p.

168 ; Sela ter and Hudson I p. 47. As medidas dadas por

Euler não combinam com as de Nehrkorn que são

23,5

—

25.5X1'^'5 mm. O ninho que Dalgleish obteve

era feito de elos e forrado de cabellos de cavallo e con-

tinha 3 ovos. Dalgleish denomina essa espécie, por en-

gano, de P. dominicana.

Paroaria capítata {Lafr. et d' Orb.) Euler p. 32.

Paroaria larvata [Bodd.) Nehrkorn p. 119. O
ovo, que mede 21,9 X ^" mm., ò um pouco mais escuro

do que o da P. cucullata.

Gabernatríx cristata {V.) Nehrkorn p. 119. O
ovo, que mede 25 x 18 mm., é azul-claro, com poucas

manchas pretas, regularmente distribuídas.
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IFam. leteridae

FIGURA 6

Ninhos de japu coUoeados num coqueiro

* Ostinops decumanus {Pali.)

Euler, p. 83 ; Nehrkron p. 99;
Allen I p. 376. O ninho do
japu, que mede um metro ou
mais, é feito essencialmente de
l)arba de páu, mas não exclusi-

Tamente como o diz Euler,

FIGURA 7

Ninho do Japu
Ostinops decnmanus (PaU.
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entrando na construcção da parede talos,, capim, om
macega e folhas. E' suspenso com preferencia em co-
queiros. Os ovos que medem 32-

—

óA.y(^2D—26 mm.
parecem bastante variáveis nas manchinlias roxas que

em um dos nossos são desbotadas, faltando no outro.

Na nossa figura marca a fiecbinha a entrada do ninho.

* Cassícifs Jiaemorrhou.s aplanes [Berl.) Euler p.

34; Nehrkorn p. 99. O ninho do guacbe é feito de

capim e barba de páu ,âs vezes ainda viva.

com a epiderme cinzenta bem conservada.

O ovo mede 28—30 X 19-—2D mm. e tem.

manchas profundas roxas,

e superficiaes brunas, re-

unidas ás vezes na ponta

obtusa em coroa. O Sr.

Hempel viu muitos desses

ninhos suspensos em ar-

vores no rio Mogv-guas-
sú no mez de Setembro e

especialmente em ingás.

São bolsas suspensas, cur-

tas, de 40 centm. mais ou

menos de comprimento e

feitas quasi exclusiva-

mente de capim.

Cassions albirostrís
'^ Vieill. Nehrkorn p. 99;

FIGURA 8 Dalgleish IV p. 77. O
Ninho do guache ninho é uma bolsa estrei-

cassicus haeraorrhous ta c comprida fcita exclu-
aphanes (Beil.) . ^ ,'^ ^

sivamente de íibras des-

cascadas de barba de páu. Parece que

essa observação, fácil de verificar, não

foi ainda publicada por outros autores.

Goeldi (Ibis 1897 p. 364) trata esse ma-
terial como sendo novo e interessante

tjpo de lichen. Os fios da barba de Ninho'drsoidarto
páu ou de Tillandsia usnoides tem um f'assicus aihirostns vieiíL

eixo central preto que se apresenta em massas mortas de:
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Darba de páu e que pode ser preparado com facilidade

•em plantas vivas. Esse íio central asseniellia-se muito
á crina de cavallo, differindo, porem, pelas ramificações.

'G ninho mede 50—80 centim. e ha de mais de um me-
tro de comprimento. A entrada como em todos esses

ninhos suspensos das Icterinas é uma fenda na parte

•estreita e superior do ninho. O ovo mede 23X^^,5
mm., é de forma oval-alongada, esbranquiçado, com
numerosos salpicos bruno-avermelhados.

Cassícas persicuK {L.) Euler p. 84 ; Nehrkorn p.

99 ; Allen I p. 377 ; Goeldi Ibis 1897 p. 361-365.

Allen diz que o ninho é feito de capim ; segundo Wied,
porem, consiste em fios descascados da Tillandsia (barba

cie páu). G ovo mede 27

—

30X19miïi- segundo Nehr-
korn, 25,5—27,5 X l'^—ií^ segundo Goeldi.

Aniblycercus solitariíis ( V.) Nehrkorn p. 99
;

Aplin p. 171. Aplin considerou como feito por essa

espécie um ninho feito de fibras vegetaes e compridas
«cabellos de cavallo» em forma de l3olsa, de 50 centim.

de comprimento. G ovo mede 29X19 mni. sendo
branco com poucas manchas e garatujas branco-escu-

ras. Burmeister (Reise La Plata Staaten II, 1861, p.

494) diz que os ovos são alongados, esverdeado-claros,

com manchas grandes, vermelhas.

Cassidix oryzivo7'a {(hn.) Euler p. 38; Goeldi p.

284. Goeldi e Kuschl disseram no periódico Ibis que
os ovos dessa espécie são postos nos ninhos do che-

cheu, Cassicus persicus e japu, Gstinops decuman us.

Goeldi, entretanto, já em 1894 publicara o facto. A
descripção do ovo deu Kuschl no Journal f. Ornitholo-

gie vol. 4—5, 1897 p. 169. G ovo mede 32-35X 23
—24 mm. e a sua côr é verde com pontos e garatujas
isoladas, pretas . Loyd e Barshall (Ibis 1898, p. 166)
observaram ovos de Gassidix em ninhos de Cassicus
persicus e affinis e de Gstinops decumanus.

Dolíclwwjx orij::ívonis [L). Couesp. 401; Nehr-
korn p. 99. Pássaro conhecido na America do Norte
sob o nome de bobolink. Nidifica alh no chão, na ma-
•cega, pondo 4—6 ovos de 21 X 16 mm., de côr cin-
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zenta com manchas brunas. A espécie occorre na Ama-
zonia e em Matto Grosso, mas não sei se alii nidiíica;

ou se comparece só em certa época do anno.

* Molothrus bonarieusis {(hn.) Euler p. 36; Nelir-

korn p. 100; Sclater and Hudson I p. *2
; Aplin p. 172,.

Burmeister (Reise La Plata I p. 495) diz que o ovo foi

figurado por d'Orbig-ny (Ois. PL 45 fig. 4). As medidas
do ovo variam em geral de 23 -25X 1§—2.Í mm. Ao
lado dos ovos descriptos por Euler occorrem no Rio
Grande do Sul e no Rio da Prata ovos brancos com
poucos salpicos ou sem elles uniformes branco-esverdea-

clos, lustrosos.

Molotliriis rufoaxíllaris Cass. Nehrkorn p. 100;,

Seíater and Hudson I p. 86. Hudson achou que essa.

espécie tem o costume parasitico do virabosta, mas
que põe os seus ovos exclusivamente no ninho do Mo-
lothrus badius. O ovo assemelha-se completamente aO'

do M. badius e não ao do M. bonariensis como Nehr-
korn diz e cada uma das duas fêmeas põe 5 ovos-

Entre os 10 ovos assim reunidos Hudson não poude-

distinguir os das duas espécies nem entre os filhotes,,

eguaes entre si.

Molothrus badius V. Euler p. 38 ;
Nehrkorn p..

100 ; Dalgleish II p. 245 PI. VII tíg. 4 ;
Aplin p. 173

;

Sclater and Hudson I p. 95. Não é exacto o que Euler-

diz sobre o modo parasitico da propagação dessa espécie.

Toma, ás vezes, conta do ninho do Anumbius, mas, em-.

geral, constróe na forquilha de ura galho o seu ninho

forrado de cabellos de cavallo. Assim o declaram Aplin-

e Hudson. A postura consiste em 5 ovos. A postura

de quatro ovos que Dalgleish obteve era tirada de um-

ninho da Taenioptera, mas de certo o casal do Molothrus

só tomara conta do ninho. As medidas do ovo são-

24-26X18-19 mm.
Ayelaeus thilius {Mol.) Nehrkorn p. 100 ; Scla-

ter and Hudson I, p. 97. O ninho é feito de capim era

arbustos á margem de rio ou banhado, e contem 4

ovos que segundo Nehrkorn medem 21—24X1^'

—

18 ranl. e são pardo-cinzentos com manchas profun-



221 __

das roxas e superficiaes brunas. Hudson diz que só na

ponta romlja são salpicados de bruno e preto sobre

campo branco. E' possivel que essas descripções se re-

firam a espécies différentes.

Agelaeus flavus {Gíí>.) Nebrlvorn p. 100; Sclater

and Hudson I p. 98 ; Dalgleish I p. 228. O ninho é

feito de capim, cerca de i m. do altura acima do chão,

em arbusto, e contem 4 ovos brancos, salpicados de

bruno, especialmente na ponta romba. O ovo mede
23 X ^^ iiini- A postura é de 3— 5 e em geral de 4 ovos.

Agelaeus rufïcajjilh's V. Sclater and Hudson p. 99.

O ninho é feito a pouca altura, nos banhados, e muitos

se acham reunidos no mesmo logar. Os quatro ovos

são de côr branco-azulada com manchas pretas na

ponta obtusa.

Leistes supercílíaris [Bp.) Sclater and Hudson I p.

100. O ninho é feito de capim no chão e contem quatro

ovos brancos salpicados de bruno-vermelho.

Amblyrliampltus holosericeus [Scojj.) Sclater and
Hudson I p. 101. O ninho é feito de capim e fixado

em arbustos no banhado, á pequena altura. A postura

consiste em quatro ovos de campo azul-claro com pou-
cas manchas pretas, l^urmeister (Reise La Plata II, p.

491) diz que o ovo é por toda parte densamente sal-

picado de vermelho.

Pseudoleistes guíraliuro [V.) Euler p. 35; Nehr-
korn p. 101. O ovo mede 25X^9 i^mi- e tem salpi-

cos roxos e brunos mais numeJosos no polo obtuso.

Pseadoleistes vírescens {V.) Euler p. 36; Dal-
gleish 1 p. 279; Sclater and Hudson I, p. 103; Nehr-
korn p. 101. ovo mede 24—2õX lT-20 mm. Dal-
gleish achou o ninho a 2 pés acima do chão feito de
capim, com uma camada grossa do lo :1o, e forrado de
cabeUos, contendo 5 ovos.

Trvpialis defilippii {Bp.), Holland p. 2lõ. O ni-

nho é feito de capim, no chão e contem 3—4 ovos
brancos, alongados, com numerosos salpicos bruno-ver-
melhos. Nehrkorn diz, p, 101, que o ovo dessa espé-

cie se assemelha ao do Tr. militaris L. que descreve
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como cinzento-encarnado com manchas brunas, medindo
29-30 X2^>-2i mm.

Sturnella magna (L.) Nehrkorn p. 101. Espécie

da Guyana e do Rio Branco. O ovo mede 29X^2 mm.
e tem sobre campo branco salpicos roxos e brunos.

Gymnomystax melanicteriis (V). GoeLli Ibis 1897

p. 365. O ninho é uma tigela feita de macega e cipó.

O ovo é branco-azulado com grandes manchas escuras.

Jeterus jyi/rrhopterus ( V.) Sclater and Hudson I

p. 107 ; Nehrkorn p. 1»)1. O ninho é suspenso na

extremidade de um galho e construído de lichens. O
ovo é parecido ao do I. baltimore que mede 22,õ X ^^

mm. sendo esbranquiçado com manchas e garatujas

roxas e brunas.

Icterus jamacaií (Gm.) Eulor p. 35.

Icterus cayanensis L. Euler p. 35 ; Nehrkorn p.

102. O ovo mede 22X18 mm.
Icterus xantliornus (Gm.) Euler p. 35 ; Nehrkorn p.

102. Nehrkorn diz que o ovo mede 25 X ^^^'^ ii^™- ^

que tem sobre campo pardo-cinzento garatujas grossas

bruno-denegridas. Essa descripção pouco combina com
a de Burmeister.

Laviiprosar tanagrínus (S'pix) Nehrkorn, p. 123. O
ovo, que Nehrkorn obteve do Pará, mede 21X i'^^j^mm.,

é de forma bastante arredondada e tem o campo pardo-

claro com manchas brunas e salpicos pretos distriÍDuidos

sobre toda a superíicie sendo mais densas na ponta romba.

Apltobas chopi(V.) Euler p. 35; Sclater and Hudson
I p. 109 ; Dalgleish IV, p. 78. Hudson diz que o ovo é

branco, mas Dalgleish achou diversos ninhos com 4 ou

5 ovos que medem 24—26X1^—1^ mm., sendo de

côr azul-clara com linhas tinas e algumas manchas roxas

no polo rombo. O ninho é uma tigela feita de capim
e folhas de coqueiro, collocado nos coqueiros com prefe-

rencia.

Fam. Corvidae

^ Q/anocorax coendeus fF.) Nehrkorn p. 17. Taf.

I fig. 1 Nehrkorn descreve o ovo recebido por mim



223

do Rio Grande do Sul ; mede 36X 23 mm. Os que de
ïg'uape obtivemos do Sr. Krone medem 33 X 23—24 mm.
e tem o campo azul-verdoengo com numerosas manchas
pardo-claras.

Cyanocorax cJirijsops (V.) Euler p. 40.

Uroleuca ct/anoleuca {Wíecl) Allen î p. 153. O
ovo mede 33X^3—24 mm. e tem o campo azul-claro

e numerosas manchas brunas que são maiores na ponta

romba.

II. Sub-ordeni. Clamatores

DlVlSiO 1. OLIGOMVODÂE

Fam. Tyrannidae

^ub-fâiii. Xaenîopterîtise

Tœnioptera nengeta (L.) Euler [>. 41 ; Dalaleish

II p. 243; Aphn p. 175 PI. V. íig. 3-4. O ninho

é feito em arvores e consiste em talos e raizes, sen-

do forrado de cabellos e pennas. () ovo, que mede
27—30X20—2t mm., é branco com manchas pouco
numerosas, roxas profundas, e brunas superficiaes na

metade romba.

Burmeister (Reise La Plata 11 p. 460) diz que

d'Orbigny (Ois. PI. 57 íig\ 4) figurava o ovo que é

globuloso liso, lustroso e uniforme-branco com tom azul.

Burmeister diz que obteve o ovo dessa espécie e o de

Tíenioptera coronata V. e que ambos são uniformemente
brancos. Não sei explicar essa diíTerença na descripção

senão presumindo que as manchas do ovo indicadas por

Dalgleish e por Hudson ás vezes fazem falta. Creio que
não pode haver duvida de que as descripções e figuras

de Dalgleish e Aplin que bem combinam entre si elevem

ser consideradas como exactas e características.

Tœiiioptera impero ( V.) Aplin p. 176 ; Nehrkorn,

p. 136; Dalgleish II p. 244, PI. Vil, fig. 2. Aphn obser-

vou um casal que o seu ninho teve no de João de barro.
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O ovo mede 2>^—24 X 1"^ imn-
; a côr é branco-araarel-

lada, uniforme, ou com algumas manchas escuras. Bur-
meister (Reise La Plata II p. 460) diz que o ovo é mais
alongado do que nas outras espécies e branco uniforme.

Tœnioptej-a dominicana
( V.) Nehrkorn p. 136.

O ovo é branco-amarello claro com algumas manchas
brunas e mede 24 X ^3,5 mm.

IHuvicola pica (Bodd.) Nehrkorn p. 136. O ovo

é branco com algumas manchas brunas e mede 17,5

X 13 mm.
Fíuvicola albiveníer [Spiœ) Euler p. 41 ;

Nehrkorn
p. 137. O ovo assemelha-se ao da espécie precedente.

FIGURA 10

Ninho da viuvinha
Arundinicola leucocephala (L)

* Arundinicola leucocephala (L.) Euler p. 42 ; Nehr-
korn p. 137. O ninho, que é bem característico, foi
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bem descripto e figurado (Abbildungen Lief. 14) por
Wied. E' coUocado entre os galhos divergentes de

um arbusto ou de um pé de junco construído de talos

e capim e forraao de pennas. A entrada nessa bola

fechada é na frente pouco embaixo da cupola e mede
3—4 centim. de diâmetro. As dimensões do ninho

são 18 centim. de altura, 9 de largura.

Quanto aos ovos parece-me que houve engano por

parte de Euler quanto ás medidas. As nossas combinam
com as que Nehrkorn indicou, sendo 19-20xn— 15.

Alectrunts risorius ( V.) Sclater and Hudson I p.

124 ; Dalgleish I p. 279. O ninho é feito no chão, de

capi n secco e contem 3 ovos branco-amarellados.

* Sisopi/gU Icterophrifs (V.) Euler p. 42; Sclater

and Hudson I p. 126 ; Nehrkorn p. 147. O ovo, que

mede 21 X ^'^ mm., é de còr branco-amarellada com
poucas manchas que são grandes e avermelhadas. Essa

descripção não combina bem com os ovos que obtive-

mos do Sr. Krone e cujo campo é branco com
manchas pequenas branco-amarelladas. Burmeister (Reise

La Plata II p. 461j diz que d"Orbigny figurou o ovo
(Ois. PI. 45 fig. 3) que é branco com uma coroa de

salpicos pretos na ponta romba.

Cnípolefins cyanírostris {V.) Burmeister (Reise

La Plata II p. 457) obteve os ovos que são brancos

com pontos pardo-pretos, pouco numerosos, na ponta

romba.

Cnipolegvs comatus (Ijiclit.) Nehrkorn p. 137. O
ovo que mede 18,5 Xl^»^ i^ni- ^ branco amarellado

com poucas manchas bruno-claras, bem marcadas, que
são mais numerosas no polo obtuso.

Líchenops perspícHiatus {Gm.) Sclater and Hudson
I p. 131

; Nehrkorn p. 137. O ninlio é feito de capim
e contem quatro ovos brancos com algumas manchas
na ponta romba, segundo Hudson. Nehrkorn descreve

o uvo de modo différente, dizendo que é branco ama-
rellado com manchas roxas profundas desbotadas e bru-

nas, grandes, que na ponta romba formam uma coroa,

medindo 21,5 X 15,5 mm. A descripção de Burmeister
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(Reise La Plata II p. 45s) combina com a cle Hudson
dando como medida de comprimento 7 "V o que é me-
nos do que Nelirkoni diz.

Cojt'trns colomis [V.) Euler p. 43; Nehrkorn p.

137. A descripção do ovo cuja còr é branca, é bem
différente entre esses dois auctores. Segundo Euler é de

forma curta medindo 18

—

IQXl^ím^^- Nehrkorn, ao

contrario, o descreve como muito alongado medindo
19—20,5X 14 mm.

Maclietoris rixosa ( V.) Euler p. 43 ; ApKn p.

178 ; Sela ter and Hudson I p. 133 ; Nehrkorn p. 137. O
ninho é feito era paus ocos ou em ninhos deixados de

João de barro ou de Anurabius. O ovo é branco-ama-

rellado com numerosas manchas alongadas, roxas e bru-

nas e mede 23-24X1^,5 mm. Burmeister f Reise La
Plata II p. 459) diz que d'Orbigny íigurou os ovos (Ois.

PI. 51 íig. 3 e í) e que são ambos dessa espécie e não

do Tyr. melanchohcus cujo ovo d'Orbignv íigurou, PI.

-34, íig. 3.

Subfani. Platyrhynehinae

* Platijrhijncluis mystaceus V. Temos um ninho e

um ovo colligidos em Iguape por R. Krone. O ninho é

uma tigela bem feita cujo diâmetro exterior ê de 6
centim. e o interior de 4 cent., sendo a altura de 4
•cent. As paredes são construídas com pedaços curtos

4e folhas de macega e junco lixados exteriormente por

fios finos de fibras vegetaes e forrado com fios pretos

descascados de barba de páu. Contrasta singularmente a

cor alvacenta da parede com a preta do revestimento

interior do ninho. O ovo, que mede 18) (14 mm., é de

còr branco-amarella, sem lustro e tem entre o meio e

a ponta romba uma zona pouco marcada de finas man-
chas vermelho-claras. A forma do ovo é curta, sendo

a ponta aguda relativamente bem obtusa.

Esse ovo assemelha-se aos do género Todirostrum;

quanto aos ninhos são muito différentes.

* Todirostrum poliocephalum {Wied.) Euler p. 43;



Nehrkorn p. 138. ovo que mede 16X^2 mm. é de-

cor branco-encarnada com mancliinhas avermelhadas

bastante numerosas na ponta romba, onde íormam uma
larga coroa. O ovo descripto por Nehrkorn de Ciiiriqui

é menor e com menos manchinhas.

Todirostrmn cinereum {L.) Nehrkorn p. 138. O
ovo é branco com pontinhas vermelhas no polo obtuso

e mede 17X ^^ ^fï^-

Tolirostrum maculatum (Desm.) Goeldi Ibis 1897
p. 368, fig. J. O ninho as-

semelhd-se ao descripto por

Euler por ter alpendre sobre

a entrada e appendice caudal.

Os ovos medem 16 X ^^'^

mm. e são brancos com nu-

merosos pontos vermelhos.

* Eitsrarthmus nídípen-

dulus Wied, Euler p. 44.

Principe Wied descreve,

III, p. í 102, o ninho e diz que

ia figural-o na obra «Abbil-

dungen» mas não o acho re-

presentado naquella obra. O
que obtive em principio de

Outubro do anno corrente

com dois ovos é uma bolsa

pyriforme, suspensa num ra-

minho, O ninho tem o com-
primento de 13 centm. sem
o appendice de algumas fo-

lhas seccas de 26 centim.

e mede 8 cent, de diâmetro
na parte inferior. A entrada

ê uma abertura redonda de

3 cent, de diâmetro, coberta

por um alpendre de 4 cent,

de comprimento. O ninho é

feito de talos, raizes e folhas ^..
^^^^"""^ "^^^

1 . í> 1 1
Tsinho do Cagasebo

de macega, etc. e torrado de Euscartbraus nidipenduius Wied.
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paina. Este ninho estava collocado a cerca de 1,5 M. aci-

ma do nivel de um arroio e continlia dois ovos. Estes

são brancos com tom esverdeado e cobertos de sal-

picos íinos vermelhos, que deixam livre o polo acumina-
do e sao mais numerosos no polo rombo onde formam
uma coroa. As medidas são 28X1-^ "^n^- Foi morta a

fêmea quando sabia do ninho, mas o macho encontrado três

vezes com ella e afínal morto ao lado do ninho era

-da espécie E. gularis.

* Euscarthmus gularis TÍ3r/?-m.Berlepsch undlhering-,

p. 129; Nehrkorn p. 138.

O ninho assemelha-se ao

da espécie precedente na for-

ma e nas dimensões difíerin-

do pelo alpendre que é fraco

composto apenas de talos e

espigas de capim. O ninho

é forrado também de capim
e não de paina e mede 8 cen-

ti metros no diâmetro em bai-

xo tendo o comprimento de
26—28 cen ti metros. E' un a

bolsa que em baixo é arre-

dondada e sem appendice fei-

ta de macega e capim, jjarba

de páu, talos e raizes. O ovo
mede 16 — 17 X ^2 mm. e

tem sobre campo branco com
tom amarellado irianchinhas

roxas e brunas, mais nume-
rosas no polo rombo.

Euscartlimus margari-
taceíventer {Lafr. el d' Orb.)

Nehrkorn p. 138. O ovo
assemelha-se ao da espécie

precedente e mede 19X l-^-

Euscarthmus striaticoUís

{La[r) Nehrkorn p. 138.

O ovo mede 17 X 13 mm.

FIGURA 12

Ninho do Euscarthmus gularis

Terara.
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Orchíhis aaricuJaris ( V.) Euler p. 45. O ninho

combina com o de Todirostrun.

Hapalocercus melo)'}jphus ( Wíed). Euler p. 45.

Hapalocercus fiavíventris (Lafr. et d' Orb.) Scla-

ter and Hudson I p. 13S. O ninho ê feito em pouca

altura na forquilha de um arbusto e construido de

capim. A postura foi encontrada no mez de Outubro

e consistia em 3—4 ovos branco-amarellados com o

polo obtuso mais escuro, amarello-cinzento.

* Serpliophaga nigricans ( V.) Euler p. 46 ;
Sclater

and Hudson I p. 41 ; Dal-leish H p. 248, PI. HI fig. 3.

Os nossos ninhos medem 9—10 centímetros no diâme-

tro exterior, 1,3 centímetros no interior, sendo feitos

de raizes e lichens e forrados de paina. Os ovos me-
dem, em regra, 16

—

ITX 12— 13 mm., mas temos um
de 1.8 X l'^ ™'^^- ^ ^**^' ^^ ^^^ é uniforme, branco-

esverdeada ou branco-amarella, mas não amarello de

enxofre como Nehrkorn diz. Combina com a nossa

descripção a de Dalgieish, mas não a de Hudson que

de certo se refere a outro passarinho, dizendo Hudson
que o ovo é branco com manchinhas cinzentas e pre-

tas no polo obtuso. Os ninhos que o Snr. A. Hempel
trouxe do Rio Mogy-guassú são feitos de musgo verde

e forrados de paina e pennas medindo o diâmetro inte-

rior 4—5 centímetros e exterior 8 — 10 centímetros,

sendo o tamanho do ninho bem variável. A postura é

de 2 ou 3 ovos.

* Serphophaga subcristata V. Sclater and Hudson I

p. 147; Dalgieish IV p. 82 ; Nehrkorn p. 138. O
ninho é menor e feito com mais cuidado do que o da

espécie precedente. O diâmetro exterior é de 7 centí-

metros, o interior de 3,5 centímetros. E' uma tigela

funda, feita de capi n, musgo, lichens e pennas e forrada

de pennas brancas. O ovo mede 14—15X11"^^
mm. Temos dois ovos que são de pontas bera obtusas,

de forma curta, medindo 14 X ^^ i^^™- A côr é branco-

amarellada. O revestimento exterior do ninho de lichens

parece característico. A postura é de dois ovos.
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Subfam. Elaineinas

Cf/anotis azarce [Licht.) Sclater and Hudson I p.

144; Nehrkorn p. 139. ninho é uma tigelinha bem
e artisticamente elaborada, as paredes

compactas feitas de pedaços de folhas

de junco reunidas em estado húmido
e talvez de algum modo grudadas. Está

íixado de um lado a um tronco triangu-

lar de junco, medindo 7 centímetros na
altura e 5—6 no diâmetro. A borda
da entrada é muito estreita quasi li-

near. Para baixo o ninho fica mais
estreito, formando atinai apenas um en-

volucro delgado do tronco do junco. O
ovo que mede 15,5X12 mm. é branco-

amarellado e tem, ás vezes, na ponta

romba uma coroa estreita, pallida e

desbotada. A postura consiste em dois

ovos.

FIGURA 13 Le/ptopogon amauroceplialus Cah.
Ninho do papa-piry. Allen IV p^ 153. O OVO, que mede

'^^^'(LiditT'"''' 19—20X14 mm., é branco, uniforme.

Não se conhece o ninho.

Phijlloniyias hurmeisíeri. Cab. et Heine. O ni-

nho é uma tigela simples, feito de alguns talos e rai-

zes e forrado de talos grossos de barba de páu des-
cascada. Exteriormente, é enfeitado com pedaços de
lichen. E' pouco fundo e mede 9—10 centímetros na
diâmetro exterior, 5—6 centímetros no interior. Nào
conheço os ovos.

Ornítlííon obsoletiim (Temm.) Euler p. 50. Não
se conhecem os ovos.

* Elaínea pagana {Licht.) Euler p. 46; Nehrkorn
p. 139. Os nossos ninhos medem no diâmetro exterior

7 e no interior 5 centímetros, e tom o revestimento

exterior de musgo e lichen íixado por meio de algo-
dão, sendo forrado de pennas brancas.

O ninho é construído de talos e raizes íixas e tem



a borda bem elaborada e revestida também de lichen.

As medidas dos ovos são 21

—

22y(^\i') mm. segando

Elder, i7— 19 X ^^ ™iii- s*5o^'"f^o Nehrkorn. A mesma
differença noto entre nossos ovos sendo os do Ypiranga

menores do que os de S. Sebastião que medem 21 X ít)

e 22X1'^ contra 19— 20 X ^'^ '^*^^ ^^^ Ypiranga. A
côr do ovo é branca com tom encarnado e uma larga

coroa de manchinlias redondas, roxas, profundas, e bruno-

avermelhadas, superficiaes. Em alguns ovos extendem-se

essas manchas sobre a metade aguda. Dous ovos que

em Novembro obtivemos em Itatiba medem 22 X 1^

mm. Desconfio que os ovos de 17 X ^^ mm. de
Nehrkorn se referem a outra espécie afim e que como
medidas do ovo de El. paeana deve-se considerar

19—22X15— 1Î mm.
* Elainea obsciu'a (Lafr. et cV 0^ b.) Nehrkorn p.

139. U;u ninho que em fins de Outubro obtivemos com
dois ovos bem chocados, é feito sem arte. E' uma
construcçao relaxadamente feita entre três galhos di-

vergentes de um arbusto, uma tigela chata, feita de

talos, raizes e barba de páu descascada e exteriormen-

te enfeitado com pouco cuidado com alguns pedaços

de hchen e musgo. O diâmetro do ninho é de 8—9,

a altura de 5—6 centímetros. Os ovos medem 21—22

X 15—16 mm., e são branco-encarnados com uma lar-

ga coroa de manchas cinzento-roxas, profundas, e bru-

iio-avermelhadas, superficiaes, na metade romba.
* Elainea albíceps (Lafr. et d' Orb.) Allen \\ p.

153
; Nehrkorn p. 139. Um ninho que obtivemos

era Ypiranga a 18 de De/emliro de 1899 com 2 ovos

é uma tigela pouco funda, feita de talos, e forrada de
capim fino e talos de eftlorescencia de capim. Exte-
riormente, tem enfeite de algumas folhas seccas e teias

de aranha. Os ovos são de forma encorpada, mais
curta do que nas outras espécies afins e medem
18X^4,5 mm. As medidas dos ovos variam nessa es-

pécie de 18—20X 14~lõ mm. A côr do ovo é bran-
ca, com uma larga coroa de salpicos finos, de côr bru-
no-avermelhada. O ninho mede 7 centim. no diame-
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tro exterior, 5 no interior e 7 na altura. Outro ni-

nho recebido em Janeiro tem exteriormeute enfeite de

alguns pequenos pedaços de lichens.

Nota-se a differença entre esses ninhos das espé-

cies alhadas de Elainea. Feitos com capricho e arte e

enfeitados exteriormente de lichens são os de Elainea

mesoleuca e pagana distinguindo-se o ultimo por ser

forrado de pennas ; os de obscura e albiceps são mais

simples, feitos com pouca arte e com pouco ou sem
enfeite algum. Eutre os ovos distingue-se o de E.

obscura pela còr amarellada. Os de albiceps e meso-

leuca são semelhantes, mas a coroa extende-se na pri-

meira espécie até ao equador do ovo e na outra limi-

ta-se ao polo rombo consistindo em manchas maiores

e mais escuras.

* Elainea mesoleuca (Cab. u. Heine) Nehrkorn p.

139. Pouco diffère da espécie precedente ; o ovo me-
de 18—19X15— 15,5 mm.

As manchas formam no polo rombo uma larga co-

roa de manchas bruno-avermelhadas e outras menores,

roxo-paliidas. O ninho é chato, medindo no diâmetro

exterior 9, no interior 5 centira. e 4 centira. na al-

tura. E' feito de raizes, de barba de páu descasca-

da, hcliens e exteriormeute revestido de lichens. Esse

ninho foi apanhado a 22 de Novembro de 1898 com
um ovo em Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul, pelo

Sr. Schwartz e junto com a ave.

Elainea hrevipes Wi.ed. Euler p. 48. E' essa espécie

sobre a qual na literatura não acho as necessárias in-

formações. O ninho de modo algum corresponde aos

de Elainea e dos géneros alliados, não me restando du-

vida alguma que essa espécie nada tenha que vèr com
o género Elainea, mas julgando provável que seja afim

aos géneros Euscarthmus e Òrchilus. O Sr. von

Berlepsch escreve-me que, na opinião do Dr. Allen, esta

espécie de Wied representa a ave nova de Neopelma

aurifrons Wied, mas, como já observei, Euler obteve a

mesma espécie e observou as aves adultas, o ninho e

os ovos.
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Myíopatis viridícata ( V.) Elainea placens Scl.

"Nehrkorn p. 139. O ovo corresponde ao de E. albi-

ceps.

^ Lefjatus albicollís ( V.; Nehrkorn p. 130. O ovo,

segundo esse auctor, é branco-amarellado, com manchas
brunas na ponta romba e mede 20Xlõ,5 mm. O Sr.

R. Krone mando u-nos sob este nome dois ovos que

medem 23XJ^^5 iT^ni- ^ que são de còr bruno-cinzenta

com manchinhas escuras que na ponta romba formam
uma coroa. Gomo os ovos de Elainea e dos géneros

aíins combinam bem entre si, penso que o engano que

deve formar a razão dessas descripções tão diiïerentes

foi commettido pelo Sr. Krone, talvez por determina-

ção inexacta.

* Mijio:;etetes similis (Spix) Euler p. 531 ; Nehr-

korn p. Í39. O ovo è de forma oval-alongada, bran-

co ou encarnado-branco com manchas pardas no polo

rombo e mede 24X1'' mn^- Os nossos medem 25X17
mm. e alguns délies tèm as manchas mais ou me-
nos regularmente distribuídas em toda a superficie, ou-

tros tèm-n'as só na ponta romba em forma de cupola

ou de coroa. A Muscicapa cayanensis Wied é Pitan-

gus lictor e não esta espécie, que por engano Euler na

sua primeira publicação, II p. 226, tratou de Sauropha-

gus lictor.

Mifiozetetes cayennensis (L.) Nehrkorn p. 139.

As manchas, que são roxas e pardas, formam na ponta

Tomba uma coroa. O ovo mede 22,5X1"^ ii^"^-

Myioz-etetes texensis (Gir.) Nehrkorn p. 139. O
ovo assemelha-se ao de M. similis, mas as manchas são

mais escuras e mais numerosas.

Rhyncliocyclas olivaceus [Temni.) Euler p. 48;
"Nehrkorn p. 140. Segundo Nehrkorn o ovo mede

20,5X15,5 mm. e tem sobre campo encarnado-branco

manchas profundas roxas e superticiaes, bruno-pretas,

menores. E' provável que os ninhos que desse género

temos e ({ue correspondem á descripção de Euler pro-

venham da espécie seguinte, R. sulphurescens Spix.
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Esses ninhos medem cerca de 30 centim. na altu-

ra 20 na base e são fei-

tas de íibras descascadas

de Tillandsia. (Bar])a de
páui.

Rhynchocyclas snlpli u-

rencens [Spíx) Allen I\"

p. 1Õ3. O ovo é parecido

com o da espécie preceden-

te. As manchas bnino-cla-

ras são só um pouco mais
escuras do que o campo
branco-encarnado. A for-

ma do ovo, que mede
17 mm., é

FIGURA 14

Ninho de Rhyncbocyclus sul-

phurescens (Spix)

alonga-2ÕX
da.

* Pitawjus sulpluiratns^

mrwimUiani {Cab. et Hei-
ne) Euler p. 52 ; Nehr-
korn p. 140. As medidas

dos nossos ovos variam
de 2

2 1 mm
X 20 mm até 30 )<

e segundo Euler

97 V '^AAs medidas de

mni. que Nehrkorn publi-

ca, parece-me, referem-se

a um engano, talvez typo-

graphico.

Pila ) igus su Iphitratus

boJirianus {Lafr.) Aplin

p. lT9;Dalgleish II p. 247
Pi. VIII fig. 1 ; Sclaterand

Hudson I p. 150; Nehr-
korn p. 140. Nehrkorn diz

que o ovo mede 20 X ^^ mm., sendo no mais semelhante

ao da espécie precedente. Dalgleish diz que o ninho

é grande, fechado em cima e com entrada lateral e

que a postura consiste, em 4 raras vezes em 5 ovos.



— 235 —

FIllUiíA 15

Ninhu de Beratevi
Pitaiigus snlphuratus niaximiliani (Cab. ot H.)

Pitang/cs lictor {Ij'cht.) Nehrlvora p. 140 Nehr-
korn achou as medidas 25Xií^ nim.

* Mi/todt/)iast('s soUtarins ( V.) Euler, p. 25.

Subfam. Tyranninae

•>f Megarhynchus pUangua (L.) Euler p. 54; Nehr-
korn p. 14. Segundo Euler, o ovo mede 26X19—20
mm.; segundo Nebrkorn, 29:/22 mm. Os nossos me-
dem 28-29X21 mm.

Miischora swainsoni Pelz. Nelirkorn p. 14<>. O
ovo que mede 22,5X15 mm., é pardo-cinzento com
manchas e garatujas pardo-vermelhas, que, em])aixo

da ponta romba, formam uma coroa densa.

Htnmãtnea beUícosa {V.) Euler p. 55; Nehrkorn.

p. 141.
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* Myiohius nneriu.s {Bodd.) Nehrkorn p. 141;:

Allen IV p. 15:3; Sclater and Hudson I p. l52. ni-

nho é suspenso na forquilha de um arbusto, mediante

algumas libras e teias de aranha e mede 8 -10 centim.

no diâmetro exterior, 4 centim. no interior e 7 centim.

na altura. E' uma tigela funda, feita de talos de capimi

e macega com paina, revestida por íora, ãs vezes, com
musgo e forrada de talos finos de capim. Essa descri-

pção combina com a de Hudson, excepto que esse au-

tor o achou forrado de pennas. Os ovos medem 18

—

19 xl3— 14 mm. e são amarello-pallidos ou branco-

amarellados, com manchas bruno-avermelhadas situa-

das em baixo da ponta romba, numa coroa vermelho-

desbotada.

Mijíobius barbatits {Gm.) Euler p. 50. O ninho é-

bastante différente do da espécie precedente.

* Pyroceplialiis ri'bineus [Bodd.) Euler p. 59 ;.

Nehrkorn p. 141; Dalgleish III p. S3
; Sclater and Hud-

son I p. 154. ninho é construído somente pela fê-

mea e feito de raizes de paina e lichens, fixados por-

telas de aranha s forrado de pennas. A postura con-

siste em 3 ou 4 ovos de 15—12,5 mm., de forma oval

arredondada, de campo branco-amarellado e com man-

chas roxas e pretas, formando, ás vezes, uma coroa.

Dalgleish diz que o ovo é bruno-amarello, com uma-i

coi'ôa de manchas bruno-escuras.

Empldochanes fuscatus ( Wied) Nehrkorn p. 141..

O ovo que mede 20,5X16 mm., é branco-amarellado,.

com pintinhas isoladas, roxas e brunas. Os que obtive-

mos do Sr. Krone, de Iguape, medem 23X10 mm. e

tèm manchas fortes, brunas. Acho bem différentes es-

sas descripções, provavelmente devido a algum engano.

Gomo o ninbo que acampanhou os ovos é o de Elai-

nea paga na, espécie á qual podem ser bem attribuidos

também esses ovos, não duvido que houve engano por

parte do Sr. Krone.

Empidonax bimaculatus Lajr. et d\)rb. Euler

p. 58 ; Allen IV, p. 153. As medidas indicadas por Al-

len são 18—19X14 mm.
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* Myiarchus ferox {Chu.) Euler p. 58; Nehrkorn
p. 42 ; Dalgleisli IV, p. 29. Os nossos ovos medem
:í'^-2Ay^\.l mm. As observações de Dalgleish sobre M.
tjrannulus Mull., de certo se referem a essa espécie.

Ás medidas do ovo são um pouco menores.

Empidonornus varias {V.) Nehrkorn p. 143. O
ovo é branco-amarellento, com iii anchas alongadas, re-

gularmente distribuídas e que são roxas, profundas, e

brunas, superticiaes. O ovo mede 21X^6 mm. Os nos-

sos ovos coníirmam esta descripção de Nehrkorn.
Eiiipídonoiíias aiiranlio-airo-crístatus Lafr. et

d'Orh. Nehrkorn p. 143; Sclater and Hudson I p. 158.

ninho é uma construcção relaxada de alguns talos.

A postura consiste em 4 ovos, que são brancos com
manchas roxas e brunas, medindo 19X14,5 mm.

* Tyrannus melancJiolicus ( V.) Euler p, 60 ; Nehr-
korn p. 143; Dalgleish IV p. 83

; Sclater and Hudson,
1 p. 159. Hudson diz que a postura é de 4 ovos. Es-
tes parecem bem variáveis no tamanho, sendo as medi-
das representadas na serie que temos de 23—27X17— 19
mm., sendo 23X^7— 18 a regra. Dalgleish diz que
o ovo é figurado em «Ibis» 1859, PI. \

, p. l21.

* Mílvulus tí/rannus (L. Euler p. 60 ; Nehrkorn
p. 143; Dalgleish, I p. 280 e II p. 248 PL VIII fig.

2; Sclater and Hudson I p. 161. D'Orbigny figura o ovo
(Ois. PL 44, fig. 3) segundo Burmeister que diz ser

o ovo figurado mais salpicado do que é a regra. A
postura é de 3 ou 4 ovos.

Fam. Oxyrhamphidae

Nada consta sobre a biologia.

Fam. Pipridae

Metopia galeata [Licht.) Allen W p. 154. Dois
ovos foram encontrados no mez de Outubro, que me-
dem 23X16,5 min. O ovo é branco-amarellado com
numerosas estrias e manchas brunas, densamente co-

bertas, que formam no polo obtuso uma coroa larga.
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Pípra faseiata Lafi\ et cVOrb, Allen p. 154. O
ovo, que mede SIX^^ mm., tem o campo branco-cin-

zento coberto quasi poi* toda parle de estrias loug-itu-

dinaes e manchas pequenas, aloni;adas, bruno-roxas.

Chiroxípliía pareola [L.) Eider p. Q2.

* Chiroxípkia caudata (Shaw). Euler p. 61 ; Nehr-
korn p. 144. Nehrkorn diz que as manchas são

alongadas e formam no polo obtuso uma coroa e que

as medidas são 23—20X16— 17 mm.
Chiromachaeris nianacits L. Nehrkorn p. 144

Taf. VI, fig. 38. O ovo, que mede 20X1^^ mm., acin-

zento ou esverdeado-cinzento, com manchas alongadas,

desbotadas, bruno-cinzentas, mais numerosas no polo

obtuso.

* Clu'i-Oiiiachaerls guttarosa {Desm.) Euler p. 02.

Dos nossos dois ovos, mede um 20X14 mm., o outro

22 X ^5 mm. Um tem o polo obtuso quasi privado de

manchas, o outro tem-n'o denftimenle salpicado. As
manchas formam, em baixo do polo obtuso, uma coroa

pouco distincta. O ninho que temos está collocado na for-

quilha horizontal de um galho e mede 8 centim. no diâ-

metro exterior, (> centim. no interior. A profundidade

interior é de 3 centim. O ninho é transparente, feito

de raizes e talos e forrado com alguns talos de capim.

Exteriormente, é revestido de varias folhas seccas de

arvores.

Sobre ninhos e ovos dos géneros Piprites, Ma-
chaeropterus, Ihcura, Ptilochloris, Ileteropelma e Neo-

pelma, nada consta.

Fam. Cotingidae

TiAj/ra cayana {L.) Segundo Lloyd (Ibis 1898, p.

166), essa espécie põe em cupins ou em termiteiros.

Assim o observou na Guyana,
* Títyra brasilíensis [Sw.) Obtivemos do Sr. Krone,

em Iguape, o ovo, que é de forma oval alongada, com
pouca differença entre os dois poios, medindo 32 X 22

mm. A superficie é lisa e lustrosa, a còr cinzento-en-

carnada paUida, com manchinhas profundas branco-cin-
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zentas, desbotadas, que formam uma coroa pouca dis-

tincta em baixo do polo obtuso e com garatujas, linbas

e manchinhas ])ruiio-escuras, irregularmente distribui-

das. Nada me consta sobre o ninho.

* Hadrostomus atricapílln& V. Nehrkorn p. 144.

O ovo, que mede 26 X 18 mm., é cinzento-claro, com
manchinhas e garatujas cinzento-escuras, especialmente
no polo obtuso, e, ás vezes, com algumas garatujas li-

neares pretas. Os nossos medem 26X18 e 27X10 mm.,
e as manchas são restringidas á coroa em uns. distribuí-

das sobre toda a supeilicie em outros. O ninho, caso
o nosso seja authentico, «^ uma simples construcção de
libras vegetaes, dispostas symeiricaraete, em círculos ou
espiraes. O ninho ò pouco fundo, quasi chato e mede
18 centim. no diâmetro.

Pac]n/r]ta,iiph)is viriãh { Y.) Nehrkorn p. 144;
Euler p, 65. Nehrkorn diz que o ovo mede 22X1

6

mm. e que é branco-cinzento com manchas e garatujas

cinzento-escuras, ás vezes com garatujas bruno-pretas,

formando em alguns exemplares uma coroa.

Pachj/rhamplius níger (Spix) Nehrkorn p. 144
Taf. IV pag. 40. Ovo de 21X16 mm., de còr bruno-
cinzenta com salpicos brunos que em cima formam
uma coroa pouco marcada.

, Pachi/rhaniphus polycliropteras (V.) Euler p.

65. Os nossos dois ovos, que recebemos do Sr. Krone,
medem 23X1 tJ— 1Î mm. e são ciuzento-claros com
manchinhas alongadas e estrias cinzento-escuras e bru
nas irregularmente distrdiuidas, mais fortes e numero-
sas no polo obtuso. Segundo Euler, os ovos das espé-

cies de Pachyrhamphus seriam bruno-chocolate unifor-

mes, mas creio que isto só por excepção aconteça. Pa-
rece, segundo diz Nehrkorn, que os ovos dos géneros
Pachyrhamphus e Hadrostomus se assemelham mas são

bastante variáveis.

* Pachyrhaííiplins atricapUlus í/r//^) Nehrkorn p.

144. O ovo assemelha-se ao do P. niger, sendo um
pouco mais claro.

Attila cinereiís {Gm.) Euler p. 63.
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Attila citrinweniris {Sel.) Nehrkorn p. 145 Taf. IV

p. 39. ovo assemelha-se ao da espécie precedente e

mede 24X19,5 mm.
Rupicola crocea {L.) Eiiler p. 64 ;

Lloyd (Ibis

1896 p. 429). ninho é feito, segundo Lloyd, nos ro-

chedos e construido de pedaços de libras de coqueiros

que são grudados por meio de massa. A postura consiste

em dois ovos salpicados, um pouco maiores do que os

dos pombos.
Phlhalara ilavirostris ( V.) Goeldi, On the Nesting

of miibalura. Ibis, 1894, p. 484—490 e figura. Goeldi

observou essa ave na Serra dos Orgams, onde apparece

só no verão, criando duas vezes no anno, nos mezes

de Novembro e Setembro. O ninho é a])enas uma massa

de hchens, wsnea longissima. A postura consiste em
dois ovos de 22—23X19 mm. que são de campo azul-

verde- claro com uma coroa de manchas escuras no

polo obtuso.

* Ampelion cacallatus {Sio.) O ovo que do Sr. Krone

obtivemos é de forma oval-alongada com dois poios

quasi eguaes cora a superficie lustrosa e mede 34X^3
mm. O campo é cinzento-amarello e coberto de nume-

rosos salpicos e manchas bruno-ci izentas, desbotadas, em
parte confluentes. Nada me consta sobre o ninho.

Pi/roderus scutatits {Shdic) Euler p. CS. N.ehr-

korn descreve o ovo de P. orenocensis Lafr. que é

cinzento-amarello com algumas manchas brunas e mede

45x32 mm.
Cephalopterus ornatus (Geoffr.) Euler p. 66.

A famiha das Gotingidas é uma das que menos

são conhecidas quanto á sua propagação e biologia.

Nada é conhecido relativamente aos ninhos e ovos dos

géneros Lathria, Lipaugus, Gasiornis, Phoenicocercus,

Tijuca, Gotinga, Xipholena, Jodopleura, Galyptura, Ha3-

matoderus, Querula, Gephalopterus, Gymnoderus, Ghas-

marhynchus. Ao ultima desses géneros pertence o fer-

reiro ou Araponga.
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Divisão II. Tracheophones

Fam. Dendroeolaptidœ

Dalíileish

p.' 16(3:.

Os ovos são sempre uniformes nesta família e quasi

sempre brancos, sendo notável a excepção que está fa-

zendo o género Phloeocryptes com os seus ovos de côr

verde-azul escura.

GeosUta cunicidaria (TV) Aplin p. 181; Sclater

and Hudson 1 p. 166; Nehrkorn p. 148. O ovo mede
2Ay^\^d mm. O ninho é feito subterraneamente em canaes

que na Argentina são feitos como dependências das ex-

cavações do viscacha. O canal mede 1—2 m. e alarga

em furna que contém o ninho forrado de capim. A
postura consiste em 5 ovos.

* Fumartus rufus [fhn.) Euler p. 67
II p. 248; Aplin p. 181; Sclater and Hudson I

Nehrkorn p. 148;

Goeldi Der Zoo-

logische Garten

vol. 27, 1886, p.

265. O ovo mede

29X21,5 mm. se-

gundo Nehrkorn.
Noto como sin-

gularidade que te-

mos ura ninho de

João de barro du-

plo ou de sobrado,

um em cima de

outro. A postura

é de 4 ovos, segundo Dalgleish. As medidas do ovo
variam de 28—30X21—22 mm.

Fumarlus figulus [Liclit.) Nehrkorn p. 148. O ovo
mede 30x22 mm.

Fwmarius albogularius (Spix) Allen, IV p. 154.

Os ovos medem 25—30X20 mm.

FIGURA 16

Ninho do João de barro

Furnarius rufus (V.)
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* Lochrnias nernaíura [Licht.) Eiiler p. 69 ; Allen

IV p. 15Í; Goeldi, «Ibis», 1894 p. 490, ss. e %, 2—3.
O pássaro excava no barranco um canal de 20—40
centim. de comprimento em cujo fundo alargado está col-

locado o ninho bem feito de folhas, macega e taquara,

sendo uma bola fechada com entrada lateral. A pos-

tura consiste em dois ovos

de 24—26X^9 mm., segundo
Nehrkorn, de 25—26X19 se-

gundo os nossos ovos.

* Phioeocn/ptes melanops
[Vieill) Aphn'p. 182; Scla-

ter and Hudson I p. 166 ;

Nehrkorn p. 148. O ninho ê

uma obra de arte feito de fo-

lhas de macega e plantas aquá-

ticas misturadas com lodo. O
ninho ê uma bola alongada e

irregular com })equena entrada

lateral lixada soljre a agua num
arbnsto e forrado de pennas.

A postura consiste em três ovos

de campo azAil-escuro ou ver-

de-azul que medem Í9,ÕX16
mm. segundo Nehrkorn, me-
dindo os nossos ^0—21X16
mm. Temos também o ninho

de Iguape.

* Synallaxih riíficapilla ( V.) Berlepsh und Ihering

p. 142; Nehrkorn p. 148. O ovo mede 19X15 mm.
sendo branco-esverdeado, segundo Nehrkorn, sendo

as medidas dos nossos 20X16 nim. O ninho é uma
construcção singular de ramos seccos e muitas vezes

ornado pela mistura de cascas velhas de cobras, pe-

daços de caracóes etc. O nosso mede 42 centim.

de altura, 30 centim. de largura e tem a entrada situada

em cima, de um lado, ou excêntrica. A postura é de

3 ovos.

FiLiURA 17

Ninho de Phloeocrypteg

molanops (Vieill.)
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ciiinamoiuea [Gí/t.) S. rufícauda

Nelirkorn p. 148. A entrada do 1

* Sf/nallaœis

Spix. Eiiler p. 69;
ninho é de cima

como na espécie

precedente. Os
ovos medem 19

—20X15 mm. e

são mais esver-

deados do que o

das outras espé-

cies afíins.

* Si/na /Iaxis

albescens Tem m.

Nehrkorn p. 148
;

Sclater and Hud-
son I p. 179;
Holland Ibis 1895

p .216. Holland e

Hudson attîrmam

que a entrada do

ninbo ó de cima.

ovo mede 23

XI 5, 5 mm. se-

gundo Nehrkorn,

23X1Î-18 mm.
seí^undo os nossos

ovos.

A descripção

de ninhos e ovos

que Eu 1er deu de

S. albescens não se refere

guinte.

* Synallaxls spiri Scl. Euler p. 69 ( «S. albes-

cens»); Nehrkorn p. 148, O ovo mede 20 X 14 mm.
segundo Euler, 19X14 mm. segundo Nehrkorn. 20X15
mm. segundo os nossos ovos. O ninho que ha pouco
obtivemos corresponde á descripção de Euler e tem
a entrada do lado.

FIGURA 18

Niiilio da Synallaxis cinnamonea V,

a esta espécie mas á se-
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FIGURA 19

Ninho da Synallaxis spixi Sol

Sjfaallaxis azarae Orb. (frontalis Pelz.) Allen IV p.

154; Nehrkorn p. 148. A descripção do ninho dada por

Allen é insuficiente, não indicando a situação da entrada.

Gomo, porém, as medidas do ninho são 12 de altura, 8 de

largura parece fora de duvida que a entrada é de cima. O
ovo mede 20 -21X1^ mni.

Siptornís pallida {Wíed) Nehrkorn p. 149. O ovo

mede i^Y^il mm.
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Amimòiiis anumbi (V.) Ihering" \'oej^eI d. Lagoa

<los Patos p. J44; Sclater and Hudson T p, 189 ; Aplin

p. 183; Nehrkorn p. i49. O ninlio é feito de espi-

nhos, ramos etc num arbusto, medindo 50—60 centim.

na altura e 30 na largura. A entrada é em cima e

o canal desce em linha espiral á camará que é forrada

de capim. A postura consiste em cinco ovos que me-
dem 15X^9 m'n.

Phacellodomus riififrons ( Wíed ) Euler p. 73.

Phacellodomus stríatícollís {Lafi\ et d' Orb.) Aplin

p. 183; Dalgleish I, p. ?81 e IV p. 79; Sclater and
Hudson I p. i9õ; Nehrkorn p. 149. O ninho corre-

sponde ao da espécie precedente, mas no interior con-
tem duas camarás ligadas entre si por um canal es-

treito. Gomo Aplin encontrou os ovos na camará
exterior parece que a interior representa o primeiro
ninho já deixado, mas de certo a respectiva observação
não é exacta. Dalgleish e Gibson aíHrmam que ha
duas camarás entre si ligadas por canal horizontal e

que a interior, forrada de raizes linas, cabellos e pen-
nas, recebe a postura. Dalgleish trata a primeira ca-

mará apenas como passagem ao ninho, de que diz que
suspenso na extremidade de um galho é feito de ra-

mos seccos. A postura consiste em 4 ovos branco-

amarellados cujas medidas indica Nehrkorn de SíiX'^
mm. e Dalgleish de 2õXl"~18 mm. Dalgleish com-
para com razão esse ninho ao de Anumbius com a dif-

ferença de entrar o canal em rumo vertical. Ao
mesmo grupo de ninhos e ligado especialmente aos

de Phacellodomus temos de notar o que em seguida

descrevo de Tripophaga.
* Trlpoi^hcuja sclater i Beri. O ninho deste pássaro

é uma massa grande composta de ramos seccos entre-

laçados em forma de botina suspensa na ponta de um
galho e com a entrada na ponta anterior inferior. Essa
entrada dá a uma sala profunda torrada de capim e da
qual em cima uma entrada pequena de 3 centim. de

diâmetro conduz á camará interior que é forrada tam-
bém de capim e na qual é depositada e chocada a pos-
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tura. A dimensão maior no ramo diagonal é de 40
centim., a da base de 30 centim. A entrada na ponta

anterior mede 6 centim. de diâmetro. O Sr. João L.

Lima, que descobriu esse interessante ninho, observou

que o passarinho quando sentiu a presença de gente

desceu da camará interior e superior á outra situada

logo atraz da entrada, esperando alli algum tempo antes

de fugir. Esse ninho é, por conseguinte, composto de

sala e alcova. E' assim que o temos observado em
três ninhos absolutamente iguaes entre si.

FIGURA 20

Ninho de Tripophaga

sclateri Berl.

A 12 de Outubro o ninho doscripto continha 3

ovos lisos brancos, de forma oval, com pouca diíferença

entre os dois poios medindo 23X16—17 mm.
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Temos na collecção outro ninho desse grupo e do

mesmo tamanho, differindo pelo revestimento exterior

de musg'0 verde

e pela camará an- ^^í
terior mais chata

e coberta de excre-

mentos, o que nun-

ca occorre nos ni-

nhos de Tr. scla-

teri. Creio, por

conseguinte, que
será de outra es-

pécie esse ninho.

O Principe Wied
observou o ninho

de Tr. erythro-

phthalma mas não

poudeobtel-o, por

estar coUocado alto

FIGURA 31

Secção raodiana do mesmo ninho (flg. 20)

foi um ninhode mais. Pela descripção parece que

semelhante ao nosso.

Tripophaga eri/throphthalma (Wied) Euler p. 75.

Automolas leucophthalmus [Wied) Euler p. 74.

Xenops genibarbís [III.) Euler p. 7õ, Noticia in-

completa.
* Scleriirus umbreUa {Lícht.) Nehrkorn p. 149.

O ovo mede, segundo Nehrkorn, 26,5X21 mm. Os
que de Iguape recebe nos do Sr

medindo 30X22 mm.
Dendrojilex picus (Gm.) Euler p

completa.

Pícolaptes teniíírostrís (Líclit.) Euler p. 75. O
ovo da espécie argentina P. angustirostris V, mede

26X19 mm.
Xíphocolaptes major { VieiU.) Dalgleish IV p. 80.

Dalgleish obteve os ovos do Paraguay. O ninho é feito

em pau òco sem ser forrado. A postura consiste em 3
ovos brancos, de forma oval, e de superficie escabrosa.

As dimensões do ovo são 35—38X25—26 mm.

Krone são maiores

75. Noticia in-
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Fam. Forniieariidce

T/'iamiiojj/tiuis (jiittiflux (T".) Nohrkorn p. iõO,

ovo, que mede 27X21 mm., è brancacento ou cin-

zeiito-em^arnado, variado com manchas, garatujas e li-

nhas roxas e brancas.

Tliamnopliíliis major {V.) Nehrkorn p. 150.

ovo é bastante variável assemelhando-se em tamanho
e còr ao da espécie precedente,

.f Tiiatiiiiopíifín^ naeriíis {GíD.) O Sr. J. Zech trou-

xe nos de Piquete um ninho com três ovos que obteve

no mez de Outubro de 1<S96. O ninho è uma tigela

profunda, feita de capim e revestido por fora de musgo,
com pouca arte. O ninho siiede no diâmetro exterior

12 ceníim., no interior 7 centim., sendo a altura no
interior de 4 centim. A postura consiste em três ovos

que medem 22—23X1'^ i^ini- e são brancacentos com
salpicos ])runo-vermelhos o com manchas grandes, da

mesma còr, que são limitados á metade romba, for-

mando em baixo do respectivo polo uma coroa irregular.

Outro ninho que obtivemos com 2 ovos è semelhante,

porém menor ; ê suspenso entre dois galhos horizontaes

e divergentes.

ThaninoijliUus líiaclatus {Lafr. cl cr; ^r-^.) Nehr-
korn p. 150. O ovo assemelha-se no desenho ao da

espécie precedente e mede 22,5X1*^ i^^t^-

Thamnophila^ auihígu.us iS"\) Euler p. Cu ; Allen

l\ p. 155. O ovo mede, segundo Euler, 19X14,5 mm.
e segundo Allen 21X1^ -'^^'^i- ^ assemelha-se ao do

Th. naevius.

Jlianinophihis cirrliali's [Gíii.) Nehrkorn p. 15().

O ovo mede 23X1'^ nim. e assemelha-se ao do Th.

naevius, sendo porem marcado alem das iiianchas de

garatujas e linlias brunas.

* Tliamnnpliiu's riificapillas [Vicííl.) Em tins de

Outubro do anno corrente recebemos um ninho com
três ovos. O ninho é suspenso entre dois galhos hori-

zontaes. E' uma tigela coiíi o diâmetro exterior de

10 centime o interior de O e a altura de O centim..
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feita de capim enfeitada do. musgo e forrada de cabel-

ÎOS caudaes de cavallo. Os ovos sfio de forma curta,

encorpada, de campo branco, quasi sem lustro, e cobertos

de numerosas manchas, salpicos e linhas de côr roxo-

bruna maiores e mais numerosas no polo rombo onde
ibrmam uma larga coroa ou cupola de manchas con-

íluentes. As medidas do ovo são .23X'i'^ I'l^'ii- O tom
das manchas que ê averraelhado-quente entre as Ty-
rannidas costuma ser frio, azulado-cinzento nos ovos do
lienero Thamnophilus.

FIGURA 2.2

Ninho da Choca

Thamnophilus ruflcapiUus (Viciil.

'IhamiiopJtilus (loí/aíiis [L.) Nehrkorn ]j. lõO. O
ovo não diffère do da espécie precedente, como também
o da espécie seguinte.

TJuiïiinophili's liitp-lcrlsíalii.s Lairr. Nelirkorn
p. 150.
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Thamnophilus radiatus V. Alleji IV p, 155.

ovo que, mede 22,5X1"^ mva., assemelha-se ao do Th.

ambiguus, sendo porem mais densamente e por toda par-

te coberto de estrias e garatujas roxas e bruno-escuras.

Tliarnnophilus torquatus Sit\ Euler p. 79.

Thamnophilus pcolliatiis {Licht.) Euler p. 77; Nehr-
korn p. 151. O ovo assemelha-se ao de Th. cirrhatus

e mede 19,5 X^^-^ i^^"^- segundo Nehrkorn, 22X^6
mm, segundo Euler.

Dysithammis mentalls [Temm.) Euler p. 80.

Forniicivoi a sciuaniaía {Licht.) Etder p. 76.

>! Formicirora ferrnginea [LiclU.) Do Sr. Krone
obtivemos de Iguape dois ovos que medem 21—22X1^
mm. São de forma um pouco curta com o polo an-

terior bastante obtuso, de côr branca, com salpicos e-

manchas roxo-brunas e hnhas desbotadas, irregulares,,

formando uma rede. As manchas são n'um dos ovos

maiores e restringidos ao polo o])t'iso, no outro me-
nores e distribuidas sobre toda a superficie.

* Pyrifiíena leHCop)tera ( V.) Euler p. 76 ; Nehrkorn

p. 151. As medidas do ovo são, segundo Euler, 25X1 9'

mm. segundo Nehrkorn 24+17 mm. Os nossos, que são

de Iguape medem 25-26X19 mm.
Pyriglena atra {Sm.) Nehrkorn p. 151. O ovo não^

diffère do da espécie precedente.

Myï^meciza loricata {Licht.) Euler p. 76.

* Myrmecioa squamosa Pel:-. Obtivemos dois ovos

de Iguape pelo Sr. Krone que medem 22X16 mm. e

correspondem á descripção que da espécie precedente-

deu Euler. Um é mais pallido, com as manchas desbo-

tadas e quasi faltando no polo attenuado, o outro é por

toda parte densamente coberto de salpicos e garatujas

bruno-vermelhas superficiaes e roxo-claras profundas,

* Chamaeza brericauda (A\) De Iguape recebemos

pelo Sr. Krone dois ovos que são lirancos, lisos, pouco-

lustrosos e sem poros grandes, de forma curta, encor-

pada, com os poios quasi iguaes e que medem 28X24 mm.
* Grallaria imperator Lafr. Euler p, 70 ;;

JNehrkorn p, 151. O ovo é uniforme verde-azul claro,.
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de forma curta, com o polo anterior bem obtuso. As
medidas do ovo de Nehrkorn são 36X30 mm,, as do
nosso proveniente de Iguape oõX28 mm. O campo ò

pouco lustroso e provido de poros largos, chatos.

Fam Conopophagidae

* Conopophaga lineata ( TT7^d[j Nehrkorn p. loi.

Nehrkorn diz que o ovo é branco-amarellado, ou còr de

carne clara com uma coroa indistincta de manchinhas

e que mede 20,5—21X^'^— 1"^?'^ ™it^- Temos quatro ovos

que em Outubro de 1896 o Sr. Zech collecionou em
Piquete e que medem 22 — 23X^8 mm. O ovo ó

branco amarellado e tem no polo rombo uma coroa

de manchinhas desbotadas e confluentes de còr bruno-

«lara ou parda e algumas manchinhas isoladas.

Dois ovos que recebemos de Iguape do Sr. Krone
medem 23—24X18 mm. e sao de còr encarnada-araa-

rella com as manchas da coroa bem profundas, desbo-

tadas. (Jiaso a descripção de Nehrkorn não se retira

a outra espécie, as medidas indicadas suo menores do

que de costume. Talvez que nas diversas regiões essas

medidas e cores variem. O ninho, que temos do Pi-

quete, ê uma tigela cuidadosamente tra])alhada que

parece ter sido collocada sobre uma pedra ou no chão,

visto que é livre de todos os lados o achatado no fundo.

O diâmetro exterior é de 1 1 centímetros, o interior de 6
centímetros, a profundidade interior de .'>,õ centímetros.

As paredes são feitas de folhas largas de plantas aquá-

ticas que foram ligadas em estado húmido. O interior é

bem forrado de grossas fibras vegetaes.

* Coaopo2'}haga nigy'Ojieuijs Less. Obtivemos do
Sr .Krone dois ovos colligidos em Iguape que medem
22-21X1'^ nim. e dos quaes um tem o cam^po branco-

amarello e outro amarello-encarnado-claro. As man-
chinhas desbotadas da coroa são menores e mais isola-

das do que na espécie precedente. Talvez os ovos des-

criptos por Nehrkorn sejam provenientes dessa espécie.
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H OEDEM. lACMOCillRES

Fam. Trochilidas

São bastante insufíicieiítes os dados que existem
na literatura com referencia aos ninhos e ovos dos
beija-ílores. Não é possivel determinar os ninhos das
espécies mais conhecidas com essas indicações ás vezes
contradictorias e incompletas. Nehrkorn diz que as dif-

ferenças do tamanho dos ovos são tão insignificantes

nesta familia que deixava de indicar as medidas. (Ireio

que mesmo assim as espécies que aqui temos podem ser
distinguidas segundo seus ovos, mas muito mais acontece
isso quando aos ninhos. Como, porem, a nossa serie não
é grande, desisti de dar as coirecções e notas comple-
mentares que posso olïerecer para outra occasião

Helíothrix aurfcidaíds [Nordin.) Euler p. 80.

RJianiphodon naevíus {Diimont) Nehrkorn p. 15,2.

Temos o ninho que é suspenso n'um cipó e munido de

uma cauda comprida de folhas sec-

cas e raizes, medindo 24 centim. O
ninho próprio é pequeno, feito do

raizes tinas, sem ser forrado e me-
dindo 5 centim. no diâmetro exterior.

Glancis Júrsnta {Gu/.) Euler p.

82 ; Nehrkorn p. 152.

Clilorostilhon splendidus ' V.)

Dalgleish 111 p. 71); Nehrkorn p. 152
(pucherani). No Rio Grande do Sul,

donde Nehrkorn obteve os respectivos

ovos não vive pucherani, mas a espé-

cie ou variedade aíim Gh. splendidus.

Dalgleish descreve o ninho e os ovos.

Thaluranía glauco^yis (Gm.) Eu-
ler ]). 85, Nehrkorn p. 152., (^oeldi

p. 227. Os ovos medem 13 X'*^ — ^^

mm. O ninho mede 40—43 ram.

FIGURA 23

Ninho do Beija flor Tha
iui'ania glaucopis (orm) no diameiro exierior ,::/ mm.
no interior,- variando na altura de 35—50 mm. E' feito

de paina branca e revestido exteriormente por pedaços
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cinzentos de casca fina de arvores, mas não de liclions.

Ao menos acho assim os nossos. Alem disto, é notável

o empreg'0 de fitas castanhas na orla da tigela que pro-

vêm de escamas de feto e samambaia. E' preciso com-
parar mais ninhos e de diversas localidades para conhe-
cer as variações e os caracteres significativos.

* Lampornis nigricollis V. (violicauda Bodd.) Euler

p. 84. Os nossos medem XiSy^iO mm. Euler diz que o

ninho é feito de raizes ; o nosso é construído de paina aver-

melhada e enfeitada por fora de lichens e mede 43
mm. ]]o diâmetro exterior 27 mm. no interior.

Chr//s-oloi/ipfS iDOsrliiia [L.) Goeldi p. 230. O ni-

nho, segundo Goeldi, é figurado por Gould ; tem a for-

ma de calice e consta de lã com enfeite exterior de

lichens.

* Lencocldorís albicolUs (V.) Euler p. 85; Nehrkorn
p. 1Õ2 ;

Goeldi p. 226. Os ovos medem 14X10 mm-
Argi/rtria brevirostris ( Less.

)

Euler p.
'85.

* Arjijjrti'ia láctea {Less.) Te-

mos um ninho de Itatiba que é seme-
lhante ao da Thalurania glaucopis, sus-

penso como elle na ponta de um galho.

E' uma tigela de 40 mm. de altura cujo

diâmetro exterior mede 40 e o inte-

rior 20 mm. E' feito de paina e ex-

teriormente revestido de pedaços finos

de casca de arvore. O ovo é cylin-

drico e mede 13,5X8 mm.
Hjjlocharís sapphirina (Gm.)

Euler p. 8(3.

* Plmetliornis eunjnome {Less.)

Euler p. 82; Nehrkoru p. 153.

Pharthoniis squalidus {Natt.)

Euler p. 82.

PJiaethornis pretrli {Less, et

Del.) Allen IV p. 155. O ninho ê ar-

queado, medindo 13 centim. no comprimento e estava

collocado n\ima raiz pendente de um l^arranco de um rio.

FIGUK.V 24

Ninho do Beija - flor

Phaethornis pjetrii

{Less, et Del.)
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Não sei se o ninho figurado pertence a essa espécie ou

a Pli. squaliclus.

Cijjtolaeiíia rubínea {Gm.) Euler p. 86.

Florisuga fusca (7.) Euler p. 85; Wied (Abbil-

dungen Lief. 15) figura o ninlio.

Lophornis r/iagnificits ( V.) Euler,

p. 233 diz, que o ninho é figurado por

obra não posso consultar.

Eiqjetoinena mac)

p. 86. Goeldi

Cxould, cuja

FIGURA 25

ara [Gm.) O -Sr. Hem-
pel, achou no mez de Se-

tembro o ninho figurado

à margem do Rio Mogy
guassú.

do, de

por fora de lichens fixa-

dos por teias de aranha.

A altura é de 54, o diâ-

metro exterior de 52, o

interior de 30 mm. Os
dois ovos são alongados

E' bem trabalha-

paina e enfeitado

Ninho do Beija-flor ,k k\/< i

Eupetoraena raacrura (Gm.) medindo l0,0/\tl mm.

Fam. Cypselidae.

Todos os ovos dessa familia são brancos e mais
ou menos ellipticos. Todas as espécies fazem uso pro-

fuso de saliva viscosa para a fabricação do ninho.

Janyptila cayanensis [Gm.) Sclater Buli. Orni-

thol-Glub. VI, 1897 p. XXVI. Goeldi, A lenda ama-
zonica do Gauré. Boi. do Museu Paraense, vol. 11, p.

430 s. s. e Estampa; Nehrkorn p. 153.

Goeldi verificou que o ninho desse andorinhão

corresponde completamente a descripção que da espé-

cie afim T. sancti-hieronymi, da Guatemala, deu
Salvin. Esse singular ninho é uma bolsa de cerca de

1 M. de comprimento coUocada em altura considerável

no tronco cie uma arvore. As paredes do ninho são
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feitas de lã vegetal ou pai na, formando 1 tecido de 1

centini. de espessura e i^rudado ao tronco. A entrada

é ein baixo ; no terço superior existe uma divisão in-

terna horizontal, formando uma tigelinha destinada a

receber os ovos. Pedacinhos do ninho deste pseudo-

cauré (o «cauré» do Amazonas, ê o gavião Falco albi-

gularis aud.) vendem-se no mercado do Pará, porque

a superstição lhes attribue a propriedade de augmentar
a fortuna e dar felicidade. O ovo, que NeJirkorn obte-

ve da Guyana, mede 18X11^5 mm.
Chaetiira cinereicauda Cass. [pela.sgia Wieã,

Acanthylís oxyura auct.) Euler p. 87 ; Goeldi 1. c. p.

438. Euler, observou um ninho não acabado ao qual

faltava a tigela do ninho. A espécie aíirii da Ame-
rica do Norte Gh. pelágica L. faz o mesmo ninho e o

ovo mede 23X1''^ nim.

Chaetiira zonaris [Sluuo] Allen \\
, p. 155

;

Euler, p. 86 ; Nehrkorn, p. l54 ; Goeldi p. 431. Não
se conhece ainda o ninho. ÍI. ^mith obteve os ovos,

mas nada disse sobre o ninho. Os ovos inedem

37X24,5 mm. segundo Allen, 33 22, 5 mm. segundo
Nehrkorn. A differença é notável. Na colónia de
Mundo Novo, Rio Grande do Sul, entravam esses an-

dorinhões em grande quantidade de algumas centenas

de noite em grandes arvores ocas. Parece que os an-

dorinhões da familia Cypsehda? são os únicos pássaros

que tèm esse costume de entrar para pernoitar em ar-

vores ocas e em bandos numerosos.

Cy2')seloi(les senex (Tennn.) Allen IV, p. 15f>. O
collecionador H. Smith, que notou «o ninho era feito de
matérias frouxamente unidas e collocado num logar
abrigado embaixo de uma pedra sobre o qual passava
a agua de uma cachoeira». O ovo mede 28X18 mm.

Fam. Caprimulgidœ

Caprlmulgus rufus. Bodd. Nehrkorn, p. 148. O
ovo mede 30X22,5 mm. é branco-amarello com man-
chas roxas e bruno-pallidas, pouco visíveis.
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Caprinwlgns nifjrcscens Cab. Nelirkorii, p. 156.

ovo ê amarello-ciiizento com manchinhas e garatu-

jas briino-pallidas desbotadas e mede 24,5X1 ^,5 min.

Cap/'iniulf/ds jjciTvidus Gould. Allen lY, p. 15G
;

Nehrkorn, p. 155. ovo ' corresponde na côr e no

desenho ao da espécie precedente e mede, segundo Allen,

26X^1 mm., seg-^undo Nelirkorn 24,5X19 mm.
Caprímtdgus ocellalus T.^cli. Nehrkorn p. 15í).

O ovo asseinelha-se ao precedente e mede 20XlTmm.
Stoiopsis longii-ostrls (Bp.) Xehrkorn p. lõo ()

ovo assemelha-se ao da espécie precedente e mede

27,5X20,5 mm.
* Nyciidromus albicolHs (Trm.j Nehrkorn p. 156

;

Allen IV p. 156; Euler p. 89. Nehrkorn diz, que as

medidas variam de 28—32X^4—22 mm., os que temos

de S. Paulo medem 28—31X22-^23 mm,, o que com-

bino com as indicações de Allen. As medidas dadas por

Euler, 26,5X20,5 mm., são menores do que corresponde

á regra O campo nào é branco como Euler diz; mas
branco-amarello ou amarello-encarnado com as manchas

ás vezes pouco visíveis, ás vezes numerosas o grandes,

mas sempre desbotadas.

HydroijmlU torquaUí {Guí.) Nehrkorn. p. 157.

O ovo que mede 27X^0 mm., é cinzento-claro com
manchas profundas roxas e manchas e garatujas supor-

íiciaes amarello-cinzentas ou pardas desbotadas.

Hydropscdis cUmacocerca Tsrh. Nehrkorn p. 157.

O ovo pouco diffère do da espécie precedente e mede

26,5X20mm.
Hydroj)scdís fureifei-a [V.) Aplin p. 188 PI. \.

íig. 5; Nehrkorn p. 157. (_) ovo mede 28—^9X21 mm.
A côr é amarellada com numerosos pontos, linhas o

garatujas cinzento-pardas. Nehrkorn, descrevendo o ovo

de Macropsalis forcipata Nitsch, diz que a figura do ovo

dessa espécie dada por Aplin é escura demais. Parece

assim que Nehrkorn quiz tratar de 11. furcifera e wm
de forcipata e a descripcão corresponde com a de Aplin,

mas Alacropsalis forcipata ê ave maior, cujo ovo. com

toda probabilidade, excede a 30 mm. no comprimento.
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Chordeílcs v/rfiínlanns ((rui.') Nelirkorn p. 157.

Ovo do còr cinzenta com numerosas manclias roxo-cin-

zentas profundas e cinzento-pardas suporíiciaes, medin-
do, segundo Nehrkorn, 29X22 mm.. sep;iindo os nos-

sos exemplares provenientes da America do Xorto

30—32X22—23 mm.
* (liordcílcs ariitípcmiis Ikxld. Euler p. 90

;

Xelirkorn p. 157. <) carapo é cinzento-amarello, e não
branco como AVicd o disse, coberto de manchinhas ro-

xas profundas e de garatujas superíiciaes bruno-cinzen-

tas. O tamanho dos nossos é de 2(3 X 1^^ mm., sen-

do a indicação 36X1*^ i^^í^^- tlc Nehrkorn, erro ty-

pographico.

* Chordcíles )'irpestris (Spir) Nehrkorn p. 158.

O ovo asseraelha-se ao da espécie precedente e mede
2SX20 mm.

Nnnnorliorde/lcs pnsíUus (Gonld.) Nehrkorn p.

lõS. O ovo medo 23X1^5 mm., tein sobre campo
Jjranco-amareUo manchinhas profundas roxas o superti-

ciaes bruno-pretas.

Podar/cr nacnda ' V.) Euler p. 90 ; Dalgleish II

p. 241 ; Ápiin p. 18G PI. V íig. 7: Sclater and Hud-
son II p. 13. As medietas do ovo são 34—37X24—25
mm. Dalgleish encontrou nos mezes de Outubro e No-
vembro varias posturas de dois ovos. •

Njjctib/ris janiaicen^/s [Gm.) Euler p. 89; Goeldi

Ibis 1896 p. 299 ss. e íig-. 1—2. As espécies de Nv-
ctibius poem os seus ovos em arvores, troncos etc.,

em contraste com todos os outros géneros de famiha

que nidiíicam no chão.

Xj/ctibíii.s arlhcj'Ci's {Wicd) Nehrkorn p. 158.

O ovo assemelha-se ao da espécie precedente e mede

33X23 mm.
Xi/ctdjías grandis {Gm.) Euler p. 90.

Nada me consta sobre os ovos das espécies dos

géneros Eleothreptus, Lurocalis e Macropsalis.
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111. ORDEM. PI Cl

Fam. Picidas

Os ovus de todos os pica-páas são brancos e em
geral lustrosos, excepto nos géneros Geleas e Picaranus

nos quaes o lustro falta ou é pouco notável.

Colapécs crnupcstris { V.) Allen IV p. 15(3; Nehr-
korn p. 104; Dalgloish W p. 81. ninho é feito

em cupins. A postura consiste em 4—6 ovos, cujas

medidas são 28X24 mm. segundo Allen, 29X21 mm.
segundo Nehrkorn. Dalgleisli obteve do Paraguay uma
postura de 3 ovos achados no tronco de um coqueiro.

O ovo é de forma alongada, oval, de superficie lustrosa,

medindo 33x23 rnm. Na indicação do cumprimento
do ovo de 1^ pollegadas, de certo ha um engano.

Colaptes fuirícola [Malh.) Sclater and Hudson I;

pag. 24; Aphn"^p. 1«9 PI. V íig. 6; Nehrkorn p. 164;

Dalgleish 111 p. 87. Esse pica-páu do campo constróe

o seu ninho, era barrancos, cupins ou e ii arvores ocas

de madeira molle. A postura consiste em 4—5 ovos.

que medem 29X23 mm.
Chloronerjoes aurulentus {Temm.) Nehrkorn p.

165. O ovo mede 23,5X19 mm.
* CJhrysoptílus melanochlorus {Gm.) Nelirkorn, p.

1()5, diz que o ovo mede 33X20 mm., havendo de

certo occorrido algum engano. Os nossos de Iguape

medem 27

—

28X'^1—22 mm. e os da espécie afim

Gh. cristatus do Rio da Prata medem 31X23 mm.,
segundo Nehrkorn. Com referencia a espécie mencio-

nada argentina diz Hudson que em Setembro ou Ou-
tubro excava n'uraa arvore uma cavidade perpendicular

de um pé de co uprimento na qual põe 4 -5 ovos, o

que confirma Dalgleish III p. 56.

Mclanerpes rrucnldtti.s (BodcL) Nehrkorn p. 165
obteve do Peru o ovo que mede 19X15 mm.

* Celeiís ffavescens (Gm.) Obtivemos do Sr. Krone
em Iguape, dois ovos que são de forma oval e se dis-

tinguem pela côr branca sem lustro. A superficie é co-
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berta de poros finos nuirierosissimos e outros pouco

numerosos maiores. As dimensões são íUX^S tnm.

Celm^i jamaua {Spix) Schulz, W. A. Ueber Nest

und Eier von Geleus jumana Journ. f. Truithol, 1899

p. 306—309. O Sr. Schulz obteve, perto do Pará, 4

ovos dessa espécie que em presença delle foram reti-

rados da arvore junto com o pica-páu. Goífio, porem,

o respectivo caçador já antes tinha cortado uma aber-

tura na arvore não é certo que os ovos que retiraram

fossem da mesma ave. As dimensões eram 31X^0,7. . .

28,5X21.... 24X21,3... 20,5X16 mm. O ultimo ovo

se realmente pertenceu á mesma espécie, é abnorme,

talvez o primeiro que a respectiva ave poz. Os ovos

não tiveram lustro, o que combina com a minha ob-

servação e o tamanho regular parece ser 29

—

õlX^l
mm., o que está de conformidade com as nossas ob-

servações, sendo essa espécie quasi do tamanho de (J.

ílavescens.

P/ruiiimis círrhatus [Teuira.) Euler p. 91 ; Nehr-
korn p. 168. O ovo mede 16X12 mm. segundo Euler,

15X12,5 rnm., segundo Nehrkorn.
* Pirniiinus temmincki Lafr. Obtivemos de Iguape

pelo Sr. Krone um ninho e dois ovos que são branco-

esverdeados, pouco histrosos e medem 1.5X12 mm. O
ninho é feito n'um tronco de madeira molle. E' uma
cavidade trabalhada com muita arte e symetria em cujo

fundo arredondado sobre algumas serralhas estavam
collocados os ovos. O diâmetro do ninho ou do canal

vertical ò de 6 centim., o da abertura redonda de 23
mm. O comprimento do canal ou sua altura vertical

é de 13 centim..

Nada me consta sobre o ninho e ovos dos géneros

Dendrobates, Cerchneipicus, Gampophilus e Geophloeus
relativamennte ás espécies brazileiras.

í V o íi 1) E )1. C O C C \ <i E S

Fam. Alcedinidae

* Ceryle torquaía (L.) Sclater and Hudson II p.

26 ; Nehrkorn p. 160. Essa espécie maior entre os
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«martini

—

pescadores» excava no ]»arranco do rio um
canal de 1—2 metros de comprimento que no fim se

alarga para formar a camará do ninho. Sep'undo

Nebrkorn, o ovo mede Í2—43x32

—

-!4 mm., distin-

gMiindo-se pelos poros numerosos densamente collocados

e pretos no fundo. Os nossos medem 43—45 X ^-"^—
35 mm.

* Cerijle avnaz-ona Latli. Nehrkorn p. J60. Dos
nossos dois ovos, um mede 35x^6 mm., o outro 33

X 27 mm. Nehrkorn indica as medidas 33 X 25 mm.
* i'ci'ijle americana (Gm.) Nehrkorn p. 160 diz,

que as medidas do ovo são 24,5x1-^ ^'^^^^- ^'^^^ ^['^^

temos do Rio (irando do Sul, de Nova Hamburgo, pre-

parado pelo Sr. A. Sch^vartz mede 23^il,b mm. O
polo anterior é nesta espécie bastante ponteagudo, sendo

obtuso nas outras duas espécies mencionadas e creio

que por engano foi refirido a essa espécie. Dous ovos

que de Iguape recebemos pelo Sr. W. Krone medem
23 X 19,5 mm.

Fam. Momotidae

- Barypldlicnfii's r/f/lcapi/liis (V.) ( ioeldi, p. 17S,

(Momotus levaillanti). Não se conheceu até agora o

ovo dessa espécie que Goeldi confundiu com ]\íomotus

])rasiliensis. Obtivemos os ovos pelo Sr. R. Krone de

Iguape. São brancos, de íV)rma encorpada com os

dois poios subiguaes e com numerosíssimos poros fi-

nos o outros maiores que, ás vezes, se prolongam cm
curtos sulcos. A superfiicie è, por essa razão, pouco

lustrosa. As medidas são 10—11 X -"^^ "^i^""-

Fani. Trogoniclae

7'rofj(m aarantifs SjjÍj:. Euler, p. 97.

Trogon collaris V. Nehrkorn, p. 103. O ovo é

branco-amarellado e mede 31X^3 mm.
* TroijOii riridiii L. Nehrkorn, p. 103. Como o

precedente, medindo 30 X 23 mm. Um ovo, que de

Iguape nos mandou o Sr. Krone, mede 37X27 mm..
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sendo In-anco, uniibrme ; não duvido que houvesse por
parte d'elle engano c que a descripçao de Nehrkorn
seja exacta.

* Tro<l(yn aurucara V. Nehrkorn, p. 164. O Sr.

Th. Bischoff encontrou em Mundo Novo, Rio Grande
do Sul, uai ninho dessa espécie com dois filhotes, que
estava feito n'uma massa de musgo em cima de um
galho forte de uma arvore. Dois ovos, que nos man-
dou o Sr. Krone, de Iguape, medem 33 X 25 mm., e são

brancos com vestígios de algumas manchas roxo-palli-

das desbotadas. Combinam neste sentido e no tama-
nho com os dos japus do género Ostinops, mas a su-

perficie é mais lisa. Segundo Nehrkorn, o ovo de Tr.

surucura mede 29X23 mm., e se elle tem razão, como
parece, houve engano por parte do Sr. Krone.

^ Trogoii (itrícollis V. O Sr. Krone mandou-nos
de iguape um ovo de forma curta e de superficie lisa,

lustrosa, branco-amarellado, que mede 28,5 X 23 mm.
E' este o único entre esses nossos ovos de surucuá
do que não duvido da authenticidade, precisando de
mais informações e material seguro para as outras de
que tratei.

Fam. Galbulidae

Galhula j'/'/Icai'.da Cur. Nehrkorn. p. 170. O ovo
ê espherico, de casca delgada, branco com tom ama-
rellado e mede 20,5X1^^ íí^^-

Jacaniaralci/on tríiíactjjla ( F.) Euler,p. 98. Ob-
servamos esse cuitelão entrar em galerias subterrâneas

onde constròe o ninho, mas não pudemos ainda obter

os ovos.

Nada consta sobre os ninhos e ovos dos géneros
Urogalba, Brachygalba, Jacamerops e miuto pouco
quanto ao género Galbula, não se conhecendo a nidifi-

cação.

Fam. Buceonidae

Moj/ar-hrc nif/rifrous Splx. Nehrkorn, p. 170. O
ovo assemelha-se ao de Galbula e mede 27 X 23,5 mm.

^ Cheiidoptci-a tenebrosa brasílicnsis [Scl.) Elder,
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p. 97; Nelirkorn, p. 170. ovo é branco, espherico,

de casca delgada e mede 25 X ^^^ 'i^™- Um dos nos-

sos mede 25 X ^^ ™í^- ^ ninho estava collocado no tim

de um canal de 70 centim. de comprimento no bar-

ranco do rio.

Bhcco jacuru V. Observa ;nos o «João bobo» en-

trar em galerias subterrâneas, onde constróe o ninho,

mas ainda não obtivemos o ovo. O Sr. Alexandre

Hummel escreveu-me que o João bobo aproveita a ga-

leria feita no barranco por uma andorinha.

Não se conhecem os ninhos e ovos dos géneros

Nonnula, Bucco e Malacoptila.

Fará. Capltonidae

Nada sabemos sobre a propagação das espécies de

Capito, que todas são da região do Amazonas, Guyana etc.

Fam. Rhamphastidae

Pterof/lossiis flavirostris I^ras. Nehrkorn p. 169.

Desta espécie amazonica obteve Nehrkorn os ovos. Numa
arvore grande estavam três buracos occupados por esses

arassaris. Cada ninho continha dous ovos que são bran-

ces, de casca grossa com poros profnndos, ligados entre

si por sulcos, o ovo mede 32 X ~9 ^'^^'

* Ilham2jhastf(s ariel Vlg. O Sr. Krone mandou-nos

de Iguape um ovo desse tucano que diz proveniente

dessa espécie e que mede 37X^8 mm. E' branco, com o

polo anterior bem obtuso e com poros profundos e iso-

lados. Não corresponde, pois, esse ovo de modo como se

podia esperar ao do arassari e esperava julgar que seria

maior. Precisamos de mais material e informações.

Nada consta sobre a nidificação e os ovos dos gé-

neros Andigena e Selenidera. Quanto aos diversos tu-

canos do género Rhamphastus, não se conhecem os ni-

nhos nem os ovos a não ser a observação duvidosa aci-

ma exposta e outra, de certo falsa de Edwards. E' certo

que os tucanos comem ovos e pintos, mas não acredito

que sejam jcapazes de entrar nos ninhos pendurados dos

japus e guaches.
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Fam. Cuculidae

* Coccysusmelanocoiyjihus Y. Eviler,^. 96; Scla-

ter and Hudson I p. 38 ; Nehrkorn, p. 172. Hudson diz

que essa ave põe 3—4 ovos num ninho feito muito re-

laxadamente de alguns raminhos seccos de modo que, ás

vezes, os ovos delle cahera. Parece, pois, que o ninho por

elle observado era feito pela propria ave e não ninho

abandonado de pomba. Os ovos da nossa collecção me-
dem 29—31X 23 mm.

Coccyzus minor (Gm.) Nehrkorn, p. 172. O
ovo é branco-azul com nuvens amarelladas e mede
29—31 X23—24mm.

* Coccyzus amerícanus. (L.) Nehrkorn, p. 172. O
ovo assemelha-se ao da espécie precedente.

* Piaija cayana(L.) Euler, p. 96 ; Nehrkorn, p. 173.

Nehrkorn obteve os ovos da Auierica Central e diz que

são de côr cinzento-azul com nuvens calcareas brancas e

que medem 32,5 X^^ íí^"^- Os nossos, que comprámos
ao Sr. Krone, em Iguape, medem 32—33X^6—27 mm.
€ são brancos com uma, delgada crosta homogenea,cal-

€area e branco-suja.

CrotojDhaga ani L. Euler, p, 92 ; Nehrkorn, p. 173
;

Dalgleish IV, pag. 81 ; Sclater and Hudson II, p. 31. As
medidas dos ovosdoanum preto variam de -'^2 -^-^7X24—27
mm., sendo 25X26 o mais commum.

Crotophaga major Gm. Eider, p. 95 ; Nehrkorn,

p. 173. O ovo dessa espécie maior de anum preto mede
41 X 3^ iTifiíi-

Guira giiíra [Gm.) Euler, p. 96 ; Nehrkorn, p. 173;
Dalgleish líl p. 87 e IV pag. 82 ; Allen IV p. 157

;

Sclater and Hudson I. p. 33. Segundo Hudson, o anum
l)ranco vive socialmente só fora do tempo da propaga-
ção, época quando se separam os casaes. As medidas do
ovo, indicadas por Nehrkorn, 39X32 mm. referem-se a

um exemplar bem pequeno. A regra é que medem
41—44X31—33 mm. Dalgleish observou posturas de 3
-e outras de 10 ovos que julga proveniente de varias

fêmeas.
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Observações exactas sobre a propagação social do

anum ])ranco ainda não temos.

Não se conhecem os ovos do sass}' Diplopterus nae-

visus L. nem os das espécies de Neomorphnus e Dro-

mococcjx.

V. OUDFJL PSÍTTAH
Fam. Psittacidae

AnodorlijpicliKs iiJdifcus W Euler, p. 101.

Ara arairna (L). Euler, p. 101., Nehrkorn, p. ITõ.

O ovo que Xehrkorn obteve da Guyana mede 50 X^^^^i^^in-

Ara macao {L.) Euler, p. 101.; Nehrkorn, p. 175;

o ovo mede, segundo Nehrkorn, Õ2X 34 mm.
Ara cUloroptera (Irai/ Goeldi, p. 85, diz que o

tamanho do ovo varia de 48—52X'^3—35 mm.
Ara severa {L.) Nehrkorn p. 175. O ovo mede

34 X^'î' 11^111-

Ara ni((racana {V.) Nehrkorn p. i75. O ovo mede

36,5X29 mm.
Connrus sohtitialis (L.) Euler p, 101.; Nehrkorn

p. 175; Goeldi p. 97. (J ovo mede 29X^3 mm.
Conar/ís aeniginosus [L.) Nehrkorn p. 175. O ovo

mede 26 X^O mm.
Comi) as jendajja (Gía.) Euler p. 101.

Conurm áureas {(hn.) Euler p. 101 ; Nehrkorn p.

175. O ovo mede 28X22 mm. Um pouco maior é o

ovo de G. nenday Vieill do Paraguay, espécie que não

foi ainda oljservada no Brazil, segundo Dalgleish

IV p. 82.

Pyrrhara cUtata {Shaa:) Nelirkorn p. 175; Dal-

gleish \\ p. S2.

A postura é de 5 ovos que são postos numa ca-

vidade de arvore ôca que não é forrada. O ovo mede

25X20,5 mm.
Mi/oj)sittacay. moaarlius [Bodd.) Euler p. 100 o

101
; Nehrkorn p. 175; Dalgleish III p. 84; Sclater

and Hudson p. 43; Aplin p. 192. Os ovos examinados
por Nehrkorn medem 28X^0,5 mm. O ovo é, segundo
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Dalû'leisli. ocuminado em ambos os polos e a postura

consiste cm 3—S ovos. Dalg^leisli diz que 3—4 e ás

vezes uma duzia de casaes inhal)itam o mesmo grande

ninho occupando cada casal duas camarás.

* Psittao.da passerína [L.) Euler p. 102 ; Nehr-
korn p. 176; Goeldi p. 10(S. Segundo Xehrkorn, o ovo

mede 18X14,5mm. ;o nosso mede 19X1*^'^ "^™-

PsiHacfda sclaterl Grai/. Nehrkorn p. 176. O ovo

mede 18,5X15 mm.
# Brotogerijs tirica ((rm.) Euler p. 101 ; Nehr-

korn p. ITC). O ovo mede, segundo Euler, 25—26 X
22— 23 mm., segundo Nehrkorn i^y^ibmm.

( ) nosso que de Iguape recebemos do Sr. Krone
mede 22X1 "^ mm. Não duvido que Nehrkorn fosse en-

ganado, pois as medidas que indica se referem a uma
espécie de Psittacula. As outras espécies de Brotogerys,

que Nehrkorn mediu, tèm ovos de 23X18 mm. e são

espécies de tamanho menor do que B. tirica. A diífe-

rença, porém, entre as medida.s indicadas por mim e

Euler, fazem crer que liouve mais um engano que, de

momento, não posso esclarecer, acreditando, porém,

que Euler deu as medidas correctas.

Brotogenjs rirrscens {Gin.) Nehrkorn p. 176. O
ovo mede 23X17 mm.

Ijrotof/erijs dernleí {(rrai/) Nehrkorn p. 176. O
ovo mede 23,5 X 18,5 mm.

(7/rt/solis farinom. [Bodd.) Euler p. 102.

(li rysoi IS aestlra (L.) Euler p. 102; Nehrkorn p.

176. O ovo mede 37X28 mm.
Chriisotis ainazonlca (Briss) Euler p. 102.

(Jir;/soti:- ochrocephala {(jin,) Nehrkorn p. 176.
O ovo mede 35X29 mm.

Cln-i/sofis xantltops {Spíx) Nehrkorn p. 176. O ovo
mede 32X25 mm.

Pioiívs niensíritus {L.) Nehrkorn p. 176. O ovo
mede 32X28 mm.

Deropliipus accipílrínns (/y.) Euler p. 102.

Não se conhecem os ovos do Guyuyu (Pionopsitta-
cus), do Sabiá-cica (Triclaria), dos géneros Urocliroma,
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Gaica e da maior parte dos papagaios e periquitos. Além
disto, é preciso notar, que muitas das observações aqui

compiladas são incompletas.

\l ORDEM. STKIGES

Fam. Strigidae

Str^íx fíam.mea L. Essa espécie cosmopolita é com-
mum em S. Paulo e vive no Museu, entre cujas co-

lumnas faz o seu simples ninho. Obtivemos, por acaso,

um ovo alli deposto. O ovo é branco e mede 40 X
30—31 mm., a postura consiste em 6 a 9 ovos.

Fam. Bubonidae

Asio accipítrinus [Pali.) Sclater and Hudson II p.

49; Nehrkorn p. 12. Essa coruja nidifica no chão e

põe, segundo Hudson, 3 a 4 ovos, quasi esphericos,

brancos como são os de todas as corujas e que medem
-10—47X24—26 mm. E' essa outra espécie cosmopo-
hta que vive de preferencia no brejo. Brehm diz que

a postura consiste em 6 a 10 ovos.

Babo inafiellaníciís Gm. Euler p. 104 ;
Dalgleish

p. 83. O ovo de u Tia espécie pouco différente, da

America do Norte, B. virginianus Gm., mede 57—59

X42—47 m n. A coruja mencionada põe no inverno

ou na primavera seus ovos, no numero de 2 a 6, nu-

ma arvore ôca ou num ninho feito de raminhos, apro-

veitando ás vezes o ninho abandonado de um gavião.

A observação de Azara ha de ser, por conseguinte,

correcta. Dalgleish obteve dois ovos de B. magellani-

cus, que considera apenas uma variedade de B. virgi-

nianus. O respectivo ninho encontrado no Paraguay,
em Outubro, era construído no alto de uma arvore,

feito de ramos e forrado de capim, contendo dois ovos,

de forma arredondada, medindo 55X43—44 mm.
* Scops brasilianm [Gm.). Euler p. 103 ;

Nehrkorn

p. 11. Segundo Nehrkorn, o ovo mede 35X30 mm.
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* Speotyto cunícularia {Mol.) Euler p. 1(>3; Dal-

gleish 11 p. 240; Nehrkorn p. 11 ; Aplin p. 193; Scla-

ter aiiil Hudson 11 p. 52. Os ovos que aqui obtivemos

medem 33—34x27—28 mm. Não observei a coruja

do campo, quando fez o sen ninho, mas nunca consi-

derei a sua galeria como buraco de tatu, por ser niais

estreita. Para completar a descripção de Euler, obser-

vo que na entrada do canal e adiante delia a coruja

junta excrementos seccos de gado e restos da sua co-

mida, especialmente pernas de lagartas e azas de co-

leopteros ou cascudos. Um canal, que abri, media cerca

de dous metros, mas Hudson diz que ha de 4 metros
de comprimento. Um, que observamos, estava curvado
de modo que a furna estava perto da entrada. A pos-

tura é de 5 a 7 ovos. Dalg-leish diz qae no Uruguay
essa coruja cava as suas galerias de 5 melros de com-
primento, pondo 4 a 5 ovos.

Glaucidíiim ferrucfineuni {Wied). Euler, p. 104;
Nehrkorn p. 12 (G. ferox). Nehrkorn diz que o ovo
de CtI. ferox V. da Argentina, mede 28X25 mm. Ob-
tivemos de Iguape, pelo Sr. Krone, dois ovos de Gl.

phalaenoides, que medem 25X22 mm. e não duvido que
se refiram a outra espécie do que a argentina, de que
Nehrkorn trata e que será Gl. nanum King.

Nada consta sobre os ninhos e ovos das espécies

brazileiras do género Syrnium.

\lí OUDEM. ACCIPITRES

Fam. vSareorhamphidae

Sarcorhmnxjhus im^pa (L.) Euler, p. 106 ; Nehr-
korn p. 2. O ovo mede, segundo Nehrkorn, 91,5X62
mm., mas não é fora de duvida a authenticidade dos
respectivos ovos. Seria, pois, de grande interesse, obter
ovos do urubú-rei.

* Catharísta atraia {Bartr.) Euler, p. 106, Nehr
korn p. 2 ; Dalgleish II p. 236 e IV p. 84 ; Goues Key
p. 560. Observei o ninho que era uma simples con-
strucção de raminhos e folhas, feita no chão, num mat-
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to cerrado no meio de um caraguatal. Os ovos são

Ijrancos, com manchas profundas roxas e outras super-

ticiaes brunas, que, ás vezes, formam uma coroa no polo

rom])0. São muito contradictorias as indicar-õos dos au-

ctores sobre as medidas dos ovos. E' certo que as que

Euler deu são falsas e trocadas com as Ja espécie se-

guinte. Em geral, os ovos do urubu preto são maiores

do que os da espécie com cabeça vermelha. As medi-

das da espécie presente são, segundo Cones, SLX^U
segundo Nehrkorn 72—75X^8—52 mm. Entre os

jiossos ha alguns mais curtos e outros liem alongados,

variando do modo seguinte Hy^òi, 75X'5i? 81X47
mm. O tempo da propagação e o numero das posturas

consecutivas de um anno não ê conhecido nem quanto

á esta espécie nem quanto á seguinte.

No Diário Pqpular, desta capital, foi publicada,

a 15 de Agosto de 1890, uma carta do Sr. Vicente

Moreira da Silva, de Agua Suja, Estado de Minas, so-

bre um ninho de urubu collocado numa pequena cavi-

dade, num barranco, onde, sobre a terra e sem preparo

algum, estavam coUocados os quatro ovos da postura.

Dalgleish diz que o ovo foi figurado por d'Orbi-

gny. A postura é, segundo Dalgleish, de 2 ovos, ([uo

medem 67—72X47 mm. O ninho é feito em pau ôco

ou no chão, ao lado das raizes de uma arvore. Os ovos

são muito perseguidos pelos lagartos o pelas coljras.

* Catliartes aura (L.) Euler. p. I^>6; Dalgleish

I\^ p. 84, Goues Key, p. 559; Nehrkorn p. 2. O ovo
assemelha-se ao da espécie precedente, sendo um pou-

co menor. As medidas são, segundo Nehrkorn, (39

—

70X46—47 mm.; 70X48 mm., segundo Goues; 67X48
mm., segundo um ovo da nossa coUecção. Faltam-nos
informações sobre o ninho. A postura è de dois ovos,

como na espécie precedente. Dalgleish obteve em No-
vembro dois ovos que eram postos no chão, ao lado

de uma arvore grossa. O ovo, figurado tamisem por

d'Orbignj, mede 63 —65X45 mm. E' bem possível que
os ovos dos uruljiis sejam na America do Norte um
pouco maiores do que no Brasil e no Uruguay.
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Fam. Falconidœ

Sol3Í«m. S^olyUîOï'ÎMSi»!

Pol\)horu^ tharus {Mol.) Euler, p. 108; Daliiieisli

II, p. 238; Nehrkorn, p. 2 ; Ba^^o^vs Auk I, 1884 p.

111; Aplin, p. 196; Sclater and Iluflson, II, p. 88. O
carancho vive em casaes que são muito dedicados entre

si e usam por muitos ânuos o iiiesrao ninho, feito com
raminhos em arvores ou, nas regiões dos campos e

pampas, no chão, A postura consiste, segundo Hudson,
em 3—4 ovos que medem 59—62,5 X 47—50,5 mm.
E' certo, pois, que a descripção do ovo dada por (loeldi

(p. 45) não se refere a essa espécie, mas a um caracará

do género Ibycter, provavehnente I. chimachima, cujos

ovos podem ser designados pyriformes, o que se não
reíere aos de Polyborus que são de íV)rma oval-curta,

sub-espherica.

Burmeister (Reise La Plata, II, p. 434) descreve os

ovos como pardo-escuros com manchas mais escuras e

diz que d"Orbigny figurou o ovo (Ois., PI. I, fig, 2) e

que o mesmo autor (Ois,, Pb II, fig, 3 e d) figurou os

ovos de Ibycter chimango.
Dalgieish diz que a postura é de 3 ovos e que o

tempo da propagação ô nos mezes de Agosto até De-
zembro. O ninho é construido em arvores altas feito

de ramos e forrado de capim, contendo ossos, espinhos

de peixe e outros restos da comida. Os ovos, diz o

mesmo autor, são de forma oblonga e medem 56 X 47
mm.

Ibijctcr chiniach.inia [Y.) Euler, p. 415; Xehrkorn,

p, 2. O ovo mede 41—44X^5—37 rara,

<^ Jbi/rter chinuingo (V.) Euler p, 108 ; Dalgieish

II, p. 237 ; Nehrkorn, p. 2 ; Sclater and Hudson, II, p.

75. O ninho é feito no chão ou em arbustos pouco
altos no brejo, A postura consiste em 3— 4 ovos que
se assemelham aos da espécie precedente

; o nosso mede
45X 35 mm. Dalgieish diz que o ninho é feito no
chão, de capim, e que contem três ovos que medem
42 X 34 mm.
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Siiljfsiiii. Accîpîtrîiise

Circus cinereus (F.) Euler, p. 112; Sclater anct

Hudson II, p. 58. ninho é feito no brejo no chão ;.

o ovo é branco com manchas pardas.

Antenor unicinctus [Temni.) Euler, p. 1 12 ; Nehr-
korn p. 3. O ovo é branco, com manchas desbotadas, e

mede 55 X 4Õ—42 mm.

Suljf!»sM. lîoteoilinse

Heterosir/zkis meridionalis {Latli.) Euler. p. 112;
Nehrkorn, p. 8. O ovo, que mede 59 X ^^ mm., é

branco com poucas manchas bruno-desbotadas.

Geranoaetus ntelanoleiwus ( V.) Sclater and Hudson,

II, p. 65; Dalgleish H, p. 239, PL VU, tig. 3; Nehr-

korn, p. 5. Um ninho observado por Gibson era feito

em cima de uma arvore, construído de ramos, forrado

de lã e cabellos e continha dois ovos que são brancos

com manchas avermelhadas. O ovo mede 65—70 X 52
—53 mm.

B/(teo sioalnsoní {Bp.) Sclater and Hudson, II, p.

60. O ovo é branco-esverdeado, com algumas manchas
desbotadas e mede 56 X 43 mm.

Bateola brachyura ( V.) Nehrkorn, p. 6. O ovo

asseraelha-se aos do género Buteo e mede 45 X 38 mm.
* Astuî'ina nattererí [Scl. and Salv.) Euler, p. 11 1

;

Nehrkorn p. 6. As medidas do ovo dadas por Nehr-

korn são 52X40 mm. Dos nossos dois ovos de «ga-

vião carijó» que medem 47 X 40 e 49 X 40 mm. um
é brancacento com salpicos brunos distribuídos sobre

toda a superficie, o outro tem, alem desses salpicos, uma
coroa de manchas brunas no polo rombo. A forma do

ovo é curta, os dois poios pouco differem entre si. Da
espécie semelhante A. pucherani obteve Dalgleish um
ninho com dois ovos no mez de Outubro. O ninho era

feito em arvore alta de ramos e forrado de folhas sec-

cas, pouco numerosas. Os ovos medem 50X^9—41

mm.
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Asturina leiicorrhoa [Ovou ^^ ^•) Nehrkorn p. 6.

O ovo que medo 48 X ^"^ mm., assemelha-se ao da es-

pécie precedente e tem uma coroa de manchas.

Basarellus nigricoílis {Lath.) Euler, p. 109. Não
se conhece o ovo.

Urubitínga zonura (Shatr) Euler, p. 109.

Morphnus guianensis (Daud.) Euler, p. 110.

Thrasaetus hcwpyia (L.) Euler p. 110. Não se

conhece o ovo.

Sjjhaetas tgrannus {Wíed) Euler, p. 109.

Spízaetus. maudui/ti Daud. Euler, p. 109 : Ber-

lepsch und Jhering, p. 169. Fiz ohservações sobre o ni-

nho desse gavião de pennacho (veja Euler p. 110) mas
não obtive o ovo.

Elanoídes forficatus (L.) Euler, p- 111 ; Goues, p.

526. A postura consiste em 4—6 ovos que medem
48 X ^"^8 ram. e são brancos com salpicos e manchas
castanhas.

Rostrhmnus socíabUis {V.) Bailey Zool. Rec. 1884,

p. 57 ; Sclater and Hudson, II, p. 73. Gibson achou,

segundo Hudson, uma colónia de ninhos desse gavião

caramujeiro n\im brejo. Os ninhos estavam a pouca
altura collocados em arbustos. A postura consiste em
3 ovos branco-azues com manchas pardas. O ovo da

variedade da America do Norte mede segundo Goues
44 X 37 mm.

Elanus leucarus ( V.) Sclater and Hudson, II, p.

71 ; Goues, p. 525. O ninho é cohocado em arvores e

forrado de capim. A postura consiste em 4—8 ovos

de grande fragilidade, esphericos, brancos, com man
chas e estrias avermelhadas. O ovo mede 40X^6 mm

Subiam. Falcoiiínse

Harpagus bidentatiis {Lath.) Euler, p. 110.

* Harpagus díodon [Temm.) Dois ovos, que de

Iguape recebemos do Sr. Krone, medem 42—43 X 34
—35 mm. e são de forma encorpada com os dois poios

pouco différentes, de còr branco-amarellada cora nume-
rosos salpicos e manchas brunas em parte confluentes.
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Ictinla phiidbea [Gru.) Euler p. Ill ; Allen I\' p.

157. ovo mede segundo Allen 45X35 mm. e a

<?òr delle é branco-snjo.

talco peregrinus (L.) ovo desta espécie cos-

mopolita que foi encontrada no Pará e na Argentina
ïnede 51X42 mm., sendo de forma sub-espherica o

sobre campo avermelhado, salpicado de bruno.

talro p(sro-caerulescen>< (F.j Sclater and Ihidsoii,

ÎI, p. 69 ; Nehrkorn, p. 9. ovo é ])runo-uniibrme o

mede 44 X 32 mm.
talco albigularis Daud. Nehrkorn, p. 9. O ovo as-

semelha-se ao da espécie precedente e mede 42)\35 mm.
* TiïinuncHh's cinnamominus (Sics.) Enler, p. 110 ;

Daldeish 111, p. 784 e IV, p. 84 ; Sclater and íludson

11, p. 69 ; Nehrkorn, p. 10. O Oairiquiri píjc 4 ovos

pardo-salpicados sol^re campo amarellento. O ovo mede

35_38X28—29 mm.
As indicações vagas de Burmcistcr e outros autoi es

parecem ser inexactas. A única observação que tenho

está de conformidade com as observações pubhcadas
por Franjoti no Diário Popular de S. Paulo de 14

de Agosto de 1897, dizendo : «.Não tenho observado

seus ninhos senão em paus seccos, isolados, geral-

mente em roças antigas ou em campo natural e dentro

de ocos e aproveitam quasi sempre o JDuraco que tenha

sido feito por algum pica-páu de ca])eça vermelha.

Tenho encontrado quasi sempre dois íilhos... e voltam

sempre todos os annos a aninhar no mesmo logar le-

vando-se em conta que em três annos seguidos tenho

observado sempre um mesmo casal criar seus íillios no
mesmo logar».

Dalgleish diz que o quiri-quiri de preferencia so

aproveita de ninhos deixados de outras aves, que põe
^ ovos, e que o ovo foi figurado em «Ibis», 1859 PI,

^f Paiidioíi J/aJiaelus (L.) Brehm Thierleben \"ol.

IV p. 669 e Estampa. A bonita íigura de Brehm re-
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présenta o ninho da águia pesqueira, consí.rucção enorme
de galhos em cima de uma arvore alta. A postura

consiste em 3—4 ovos que medem 59—70X44—52
mm. e são hrancos cora manchas brunas, castanhas ou
pardo-cinzentas.

Yíli. OEDEM. STEGA^OPOPES

* hrefiala (Kiiiíla {L.) Euler p. 113; Nehrkorn

p. 230. O albatroz é commum na costa de S. Paulo

<? alli é dado á propagação a tins do inverno nas ilhas

rochosas desertas, das quaes uma tem o nome dessa

<3legante ave. O ovo mede, segundo Xehrkorn, 66—69

^

'' 47—19 mm. ( )s nossos variam entre (w—76^ (49— 51

mm. A cõr è ])ranca uniforme, sem crosta calcarea,

sondo inexacta a informação dada ao Principe Wied,
que Euler rela la.

Phalacrorora.'- hras.'linnxs [Grn.) (vigua \ .) Xehr-
korn p. 235. O ovo do l)igu;i ê alongado, de còr verde-azul

clara, revestido de uma crosta branca, calcarea, e mede,
segundo Nelirkorn, 55—02 )( 35—37 mm. Não pude
obtel-o até agora. Se o descripção de Nehrkorn é exacta,

o ovo é semelhante ao de Sula, porem mais estreito.

Floliis aiihiufia (L.) Euler p. 113; Nehrkorn p.

236; Goues p. 730. A postura do «bigua-tinga», con-

siste em 3—4 ovos que se assemelham aos do bigua

e medem 51—52 X 35 mm. segundo Nehrkorn.

Phaeton aethereas L. Nehrkorn p. 237. Essa ave

tropical observada no Maranhão e em Fernando Noro-
nha, talvez se propague em alguma das ilhas, na costa do
Brazil do Norte, como acontece nas Ilhas de Permuda. A.

ave põe no rochedo um ovo de còr pardo-cinzenta com
manchas e garatujas pretas e que mede ()4X40) mm., se-

gundo Nehrkorn, 55 X 37 mm. segundo Prehm.
* Sula sala (L.) Nehrkorn p. 230. Obtivemos

numerosos ovos desse mergulhão da costa ou das ilhas

situadas perto delia. O ovo é semelhante ao do biguá
sendo diíferentes só as medidas que são em geral de

57—60X40—41 mm.
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l\. OKDE^l. iiËRODIONËS

Fam. Ardeidae

* Ardea cocoi L. Parece que o ovo deste «João

grande» não foi ainda observado e descripto. Os que

obtive de Pelotas, Rio Grande do Sul, são de linda

còr azul-verde clara, uni délies com alguns vestígios de

massa calcarea depositada em forma de manchas pe-

quenas, o que, ás vezes, occorre também nas espécies

seguintes. As medidas são 62X^6 mm. em ura, 65

X48 mm. no outro dos dois ovos. As espécies se-

guintes têm quasi todas a mesma côr.

* Herodias egretta (Gm.) Sclater and Hudson, II

p. 98 ; Nehrkorn, p. 230. Gibson observou nas pampas

argentinas n'um brejo uma colónia de 300—400 ninhos

dessa espécie e de Ardea candidissima e tayazu-guira.

Os ninhos de H. egretta estavam feitos á pouca altura

sobre arbustos, os das outras duas espécies eram con-

struídos no fundo, elevando-se cerca de 0,5 M sobre o

nivel da agua e sendo feitos de ramos. Eu mesmo
observei no Rio Grande do Sul, n'um banhado extenso,

na barra do Rio Gamaquan uma grande colónia de H.

egretta e N. taj^azu-guira e sei de outras localidades

no sul do Rio Grande do Sul onde existem taes coló-

nias de garças nidificando em companhia.

O ovo de H. egretta assemelha-se na côr ao da

espécie precedente; as medidas são 53—57 X 41—42 mm.
* Florida caerulea (L.) Nehrkorn, p. 230. O

ovo assemelha-se aos precedentes, sendo, entretanto, a

côr um pouco mais escura. As medidas são 42—46

X32—33 mm.
* Nyctanassa violácea {L.) Euler p. 111; Nehr-

korn p. ^31. O ovo mede Á6—49 X 34—38 mm.
* Leucophoyx candidis:<ima (Gm.) Nehrkorn, p.

231. O ovo mede segundo os nossos exemplares 41

^45X31—33 mm.
* Nyclicorax tayazu-guira (V.) Euler p. 114;

Nehrkorn, p, 231. Descrevi esse nesta Revista (III
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p. 379) sob nome de N. nycticorax naevius. Os
ovos, que temos de S. Paulo, medem 48

—

Õ3 X '^^—37
mm., os de Pelotas, Rio Grande do Sul 48—54X37—88 mm. Parece bem possível que um ovo grande
dessa espécie possa ser confundido com um pequeno de

H. egretta, sendo, porem, em geral, a grossura daquella

espécie de 4)—42 mm., a da presente de 35—38 mm.
Cancï orna cochlearia L. Nehrkorn, p. 231. O

ovo é de còr suja cinzento-azui e mede 45 —50 X34—36
mm. A's vezes tem finos salpicos bruno-desbotados.

Syrígraa ubílatrix [Teníni.) Dalgleish í\^, p. 85.

O ninbo do que Dalgleish trata era posto n\ima arvore

alta, feito de ramos, sem ser forrado e continha dois

ovos de forma arredondada, medindo 45—46 X 38 mm.
O ovo é de còr bruno-verde. clara, com algumas pe-

quenas manchas vermelhas, differindo pois do typo ordi-

nário dos ovos das garças e socos, assemelhando-se ao

do género Gancroma.

* Bato7'ídes striata (L.) Euler p. 114; Nehrkorn,

p. 231. As medidas do ovo são 38—39X28—29 mm.
segundo nossos exemplares de Iguape

Tlgrísoma líneatiini ( Bodd. ) Nehrkorn p. 231.

O ovo é branco-verde, cor de azeitona e mede 51—52

X37—38 mm. Em vista das duvidas expostas por

Nehrkorn essas observações precisam de confirmação.

Não conheço o ovo desse «socó-boi» nem o da outra

espécie do género Botaurus.

* Ardetta mvohio'is ( V.) Nehrkorn p. 232. O
ovo é de còr clara, verde-amarellada, e mede 33—34,5

X26 mm., segundo Nehrkorn. Um, que temos de Iguape,

mede 35X27 mm.

Observo nesta occasião que a espécie que na Re-
vista III p. 380, descrevi como A. exilis deve ter o

nome de A. erjthromelas Y. Não conheço o ovo, mas
desconfio que seja um pouco maior do que o da A.
exilis, que mede 30—31X24—26 mm., espécie que só

occorre na America central e até Florida, sendo re-

presentada no Brasil Meridional por A. erjthromelas.
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Fam. Ciconiidœ

* Ea.rcuifríi nicujuari {Gïn.\ Sclater and Hudson
II p. 107. O ninho ê feito no banhado um pouco

acima do nivel da agua. A postura consiste em ;>—4 ovos

brancos. Dos ires, que obtive de Pelotas, Rio Cirande

do Sul pelo Sr. Sebastião AVolf um tem o polo ante-

rior agudo, os outros tèm-n"o rombo quasi como o ou-

tro polo. A estructura da casca é a da Ciconia, mas
o ovo ê mais ventrudo. As medidas dellc silo 09—70

X55—56 mm.
Myctci-tíi innericana L. Sclater and Hudson II

p. 106 ; Lloyd «Breeding of Mycteria americana» Ibis,

1896 p. 587. ninho é feito em cima de uma ar-

vore com galhos unidos por lodo e capim numa massa

dura. Os ovos são alvacentos, do tamanho do ovo do

ganso. A postura consist(3 cm í ovos postos no mez

de Setembro, na Guyana.
* Ttn/lfiu's íoculator L. Aplin p. 199 ; Nehr-

korn p. 23 í. o ninho ù feito no brejo. A postura

consiste era 2—3 ovos de superíicio escabrosa branco,

suja em parlo amarello-suja. O ovo rnodc 67

—

70X-^-^—45 mm.

Fani. Ibididse

Therisífcns melanopís {(rni.) (caudatas IJodd. ')

Sclater and Hudson II p. 107; Nehrkorn p. ;229.

ovo mede 67X42—45 mm. e tem sobre campo branco-

cinzento salpicos roxos e brunos o na })onia rom])a li-

nhas e garatujas bruno-pretas.

Harpijjrioii cajjenncns/s ((hii.) Nehrkorn p. 229.

O ovo assemelha-se no desenho ao da espécie prece-

dente, tendo, porém, o campo cinzento-verde ou azeilonado

o mede 52—53X37—38,5 mm.
* Phijiwsiís infascatufi (IJcItt.) Do Sr. Sebastião

AVolí recebi três ovos por elle colligidos perto do Pe-

lotas, Rio (Irande do Sul. O ovo é de forma elliptica

com os dois })olos (piasi eguaes, de còr uniforme, azul-



clara e inedo 44

—

4GX'^-2—-34 mm. A superfície é um
pouco escabrosa e sem lustro.

- Plcf/adis {ji'araima (/>.) Holland Ibis 1896 p.

318 ; Nehrkorn p. 225. Os ninhos são feitos em gran-
des banhados onde se elevam pouco sobre o uivei da

agua. A postura consiste em três ovos de c^r uniforme

azul-escura. O ovo mede 47—55X33

—

3o mm.
Ei'docimus ruber {L.) Lloyd Ibis 1898 p. 166

;

Xehrkorn p. 229. guará, que na Revista III ]). 384
denominei (luará ru])ra, não construe o seu próprio ni-

nho, mas toma conta do da garça Leucophoyx candi-

dissima, que. expulsa. O ovo, segundo Nehrkorn, asse-

melha-sc ao do Eud. albus L., "espécie da America do
Norte e íalvoz ainda encontrada na' Amazonia ; esse ovo,

que mede 56

—

61X'^8—41 mm., é brancacento-esver-

cleado cora salpicos e manchas ])runas que são maiores
no polo rom])o. A postura consiste em 3 ovos.

Fam. Plataleidœ

* Ajaja (ijaja L. Coues Key p. 621 (rosea) ;

Nehrkorn p. 229. O ninho è uma construcção chata

em cima de nina arvore baixa e feito de galhos e ra-

mos. A postura consiste em 3 ovos brancacentos com
manchas e salpicos brunos e que medem (M—70X42

—

45 mm.
Fam PhoenieopteridaG

Phocíàcoptcrrs ruber L. Cones p. 678 e fíg
;

Nehrlcorn p. 241. Essa espécie de liamengo que vive

do Pará até Florida construe o seu ninho no banhado,
amontoando uma massa cónica de lodo que na cavidade
apical rtíce])e os ovos cujo numero é de dois. A ave,

quando choca, deixa fora do ninho e de cada lado da
accumulação térrea as compridas pernas assentado, como
montado, sobre o ninho. ( ) ovo é azulado, mas coberto
de uma camada branca como o de biguá. As medidas
do ovo são 83—87X53—55 mm.

PI/ oe/i icoptrrifs chãefisis Mol. Euhr p. 114; Nehr-
korn p. 241 ; Holland Ibis 1897 p. 286. O ninho ò
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uma columna de lama perto de meio metro de altura

com uma cavidade especial para os ovos que se asse-

melham aos da espécie precedente e medem 89X'^7-

X. o H D Ë 1. r A L A M E D E A E

Chauna cristata (Sw.) Euler p. 115 ; Ihering"

Voegel d. Lagoa dos Patos p. 153 ; Sclater and Hudson
Il p. 122 ; Nehrkorn p. 241 ; Dalgieisli IV p. 85. A
postura consiste em geral em 5 ovos que medem 87

—

89X^1—62 mm., segundo os que no Rio Grande do

Sul colligi. A superficie do ovo é áspera com poros

grossos. Dalgleish di^ que o numero de ovos de uma
postura é de 4—6 ovos. que o tempo da propagação

é nos mezes de Julho até Dezembro e que o ninho é

feito de capim. Sendo, segundo as minhas observações,

o tempo da postura nos mezes de Julho e Agosto

decerto os ovos que Dalgleish obteve a 20 de Dezem-
bro eram segunda postura.

Palamedea comuta L. Euler p. 115. Não conheço

o ovo do anhuma nem encontro uma sua descripção exa-

cta.

Vejo, porém, contirmado o que disse o Principe

Wied por um artigo publicado no Diário Popular
desta Capital no dia 17 de Maio de 1897 e assignado

Franjotti. O autor obteve em melados de Agosto, num
charco, quatro pintos de pennugem macia e amarellada,

concluindo que o tempo da postura do anhuina seja

nos fins de Junho e até meiados de Julho e que con-

siste em 4 ou mais o^'os, dos quaes ouvi dizer que

sejam brancos.

X.i I) H DE SI. ANSEKES

Fam. Anatidae

Cijfjnus ruelanocorypluis (Mol.) Sclater and Hudson
II p. lê,5; Nehrkorn p. 242: Gibson observou o ni-

nho que é feito no mez de Julho nos banhados de
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modo que o pato arminho chega e sae do ninho

nadando. O ninho eleva-se cerca de meio metro acima

do nivel d'agua. A postura consiste era 3—5 ovos. A
mãe carrega os filhotes recem-nascidos no dorso quando
nada. O ovo é cin/ento-azul e mede 92—100X^5—66 mm.

* Coscoroba cândida (V.) \hering Yœ^rel d. Lagoa
dos Patos p. 153 ; Nehrkorn p. 242. Na segunda metade
de Agosto observei na costa da Lagoa dos patos os

ninhos desse cysne, o capororoca, com ovos. Ao mesmo
tempo já nadava alh o pato-arminho com filhotes nas

costas, de modo que a propagação delle começa mais

cedo. O ninho do capororoca é feito na praia. E'

uma construcção de juncos, folhas etc. que se eleva

alguns palmos sobre uma collina de areia e que está

forrada de finas pennas brancas que a ave, quando deixa

o ninho, espalha sobre os ovos de modo que não se os

enxerga. A postura consiste em 6—8 ovos brancos

de 89—91 X 60—68 ram. Golligi grande porção délies.

* Cairina moschata (L.) Sclater and Hudson p. 129;
Nehrkorn p. 242. O pato do raatto pernoita em arvo-

res e alh constroe o seu ninho. A postura consiste

em 10— 14 ovos de côr brancacenta que medem 64—71

X46— 47 mm. Os que temos do pato domestico medem
64X47 mm. e são branco-esverdeados.

* Dendrocygna víduata {L.) Nehrkorn p. 243. O
ovo que mede 47X'^4 mm. é cinzento-amarellado.

Dendrocijgna fulva (Gm.) Sclater and Hudson p.

127. Esta marreca é extremamente social e assira tam-
bém nidifica em colónias, aproveitando ás vezes varias
aves o raesmo ninho que então contem 20—30 ovos. A
postura, em geral, é de 10— 12 ovos brancos. O ninho é
feito de folhas e juncos no meio das plantas aquáticas.

Mareca sibilatrix [Poeppig) Sclater and Hudson H
p. 136; Nehrkorn p. 244. Ò ninho é feito nos ba-
nhados e contem 8—9 ovos brancos, segundo Hudson.
Nehrkorn diz que os ovos que recebeu do Chile são
cinzento-avermelhados e medem 57x^2 mm.
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Neítion jhivírof^trc (F.) Sclater and Hudson II p.

131 ; Nelirkorn p. 245. O ninho dessa marreca é feito

á grande distancia da agua no chão, na macega e for-

rado de capim e pennas. A postura consiste em 5, ou
às vezes 6—7, ovos encarnado-amarellados e que me-
dem 56X35 mm.

* Neltíoi) ùj-asilù'nse ((7//?.) Nehrkorn p. 245. Não
tenho informações sobre o ninho. Os ovos, que temos
de Iguape, são branco-amarellados e medem 44 —46X
•í4 mm.

Dapia spiníraiida {V.) Sclater and Hudson II p.

134; Nehrkorn p. 2í5. O ninho é feito distante da
agua no chão e forrado de pennas. Os ovos são 7—

8

em numero e amarello-escuros, segundo Hudson. Se
elle tem razão, a descripção de Nehrkorn «ovos branco-
cinzentos, medindo 54—40 mm.» não parece ser exacta.

Parece-me provável que D. spinicauda tenha os ovos
um pouco menores do que seriam segundo as medidas
de Nehrkorn, que correspondem á espécie D. acuta,

que é maior do que esta.

Poecílonctta haliamensls (L.) Holland Ibis 1896
p. 31 9; Nehrkonr p. 245. ovo mede 53X36 mm.,
sendo de còr cinzento-encarnada. O ninho é íeito no
campQ na macega.

' Qacrqaedida versicolor ( V.). 01)tive do Sr. Sebas-

tião Wolf um ovo tirado de uma marreca morta em
Pelotas, Rio Grande do Sul. O ovo mede 47X^1, 5 mm.
sendo pois de forma mais alongada do que as outras

espécies do género. A còr é branca com tom encarna-
"do-amarello. O polo rombo é mais grosso do que o outro.

* (^ncrquedula cijanoptera ( V.) Nehrkorn p. 245
;

Goues p. 696. Segundo Goues essa espécie põe em Ju-

nho, no verão na America do Norte, 9— 12 ovos que
medem 48—52X33—35 mm. e são branco-amarella-
dos. Os que Nehrkorn obteve do Chili são cinzento-

amarellados e medem 45—47, 5 X -^4—36, 5 mm.
Spaíu.la platalra (V.) Holland Ibis 1897 p. 286.

O ninho é feito no chão á pouca distancia da agua,

escondido na herva e forrado de capim. A postura



— 281 —

consiste em 7 ovos do forma along'ada e de còr bran-

co-amai'ellada.

Metopiana prpof^aca {V.) Sclater and ]Iudson II p.

138 ; Nehrkorii p. 246. O ninho é feito no brejo, de

juncos, e com mais cuidado do que em geral usam as

marrecas. A postura consiste em 12 ovos de forma

oval, amarellados, segundo Hudson, cinzento-esverdea-

dos medindo 63X45 mm., segundo Nehrkorn.

Xoinon>/.r dom/nicus (L.) Nehrkorn p. 24T. Os
ovos são hranco-amarellos e medem 54—59 X 39—45
mm. sendo maiores e mais brancos os da Jamaica do

que os do Peru.

Erkmatura ritíata Phil. Nehrkorn p. 2í7. O
ovo dessa espécie argentina que obtive do Rio Grande

do Sul, mede 61 X 48 mm.

\ií. O II D i: Hl. COLIJMBAE

Fain Colunibidœ

Colaniba pícazitro Temm. vSclater and Hudson II

p. 1 40 ; Dalgleish III p. 88 ; Nehrkorn p. 182. O
ninho é chato, feito de ramos ; a postura consiste em
2 ovos brancos que medem 35X 26 mm. segundo Nehr-

korn, 35—40 X 25

—

'z^ segundo Dalgleisli. O ninho ô

feito em altura de 5 M. em arvores.

Columba maculosa Temm.. Sclater and Hudson II

p. 141 ; Nehrkorn p. 182. Ninho e ovo como na es-

pécie precedente. As medidas de ovo são 39X~9 mm.
(Columba specíosa (rm. Nehrkorn p. 182. O ovo

mede 39X29 mm.
Columba rujina Temra. Nehrkonr p. 182. () ovo

mede 39X^7 ram.

* Columba plúmbea V. Nehrkorn p. 182. Os ovos

que temos de Iguape medem 38 X ^'^—-^ ^^^i^- ^ são

brancos.

Fani Peristeridae

Zenaida auricidala {Des JLu\s) (maculate V.',

Sclater and Hudson II p. 141 ; Dalgleish II p. 250 ; Aplin
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p. 202; Nehrkorn p. 183. ninho é a usual construc-

ção de ramos, feita muitas vezes perto das casas. A
postura consiste em dois ovos brancos ou amarellados

que medem 29—31X~3 mm. A's vezes, observam-se
2—3 ninhos desse pombo na mesma arvore.

Zena/da ruficauda Gray Nehrkorn p. 183. O
ovo mede 23,5 X 17 mm.

Scardafella squamosa Temm. Nehrkorn p. 184.

O ovo mede 21,5X17 mm.
GoUtiubula pícuí

(
Temrn.) Sclater and Hudson II

p. 143 ; Nehrkorn p. 184. Hudson observou esse pom-
bo chocando 2—3 vezes até os mezes de Abril ou
Maio. A postura consiste em 2 ovos ellypticos, bran-

cos, que medem 21,5X16,5 mm.
* Chamaepelia passerma [L.) Nehrkorn p. \SA.

O ovo mede 22X16 mm seg'undo Nehrkorn 2'^y^il
mm. segundo os nossos exemplares.

Chamaepelia minuta [L.) Nehrkorn p. 184. O
ovo mede 21,5X1'^ ™™-

* Chaniaepelia talpacoti Temm. Euler p. 1 16
;

Nehrkorn p. 184 ; Dalgleish II p. 86. O ninho é feito

sem arte de ramos seccos e muito sujos, por excre-

mentos. Os ovos são ellypticos, brancos e medem 23

—

25X^8 mm. Obtivemos um ninho feito em cima de

um ninho deixado de outro pássaro e que continha 2
ovos que mediam 22X1"^ ™™-

Peristera cinerea [Temm.) Nehrkorn p. 185. O
ovo mede 24 X 16 mm.

Leptoptila 7-ufaœilla {Bich. et Bem.) Nehrkorn

p. 185; Allen IV p. 157. O ovo é branco-amarelladO'

emede 27X21 mm. segundo Nehrkorn, 29 X 21 mm.
segundo Allen.

* Leptoptila reichenhachi Peh. Euler p. 116;.

Nehrkorn p. 185. O ovo é branco-encarnado e mede

29X22,5 mm. segundo Nehrkorn, 33X22.5 mm. se-

gundo Euler. Os nossos medem '28—30,5 X 22 mm.
Lej^tojjtila eri/throthorax {Temm.) Allen IV p.

157. O 0^0 mede 30X21 mm. Não sei bem se a

espécie é différente da precedente.
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* Leptoptíla chlo^^oauchenia Gigl. et S. Sclater

and Hudson II p. 14í; Xehrkorn p. 186, Hudson diz

que a postura consiste em dois ovos Ijrancos que são

mais esphericos do que os das outras espécies da fa-

milia. As medidas são 29X^1,5 mm., segundo Nelir-

korn.

Nehrkorn separa dessa espécie a L. ochroptera
Pelz. , cujo ovo diz ser branco-encarnadu e medir 32

X^^ mm.
Geotrygon montana {L.) Nehrkorn p. 186. O

ovo é cinzento-bruno e mede 27 X 21 mm.

XIII. ORDEM. GALLINAE

Fam. Phasianidae

* Odontophorus capueíra {Sp}./-) Euler p. 118;
Nehrkorn p. 196. O ovo do urú é branco e mede
40—41 X30—31 mm.

Udontophorus stcllatus Gould Nehrkorn p. 196.

O ovo é menor do que o da espécie precedente, me-
dindo 37 X 27 mm.

Fam. Cracidae

Crax alector L. Mutum do Amazonas. Nehrkorn
p. 197. O ovo, como de todas as espécies dessa fami-

lia, é branco e escabroso, medindo 87—93 X 63—66
mm.

(Jrax sclateri Grrnj. Berg Ann. Mus. Nac. Bue-
nos-Aires V, 1896—1897, p. 36. O ovo mede 85—95
X61—64 mm. O mutum que põe esses ovos é domes-
ticado e põe todos os annos 4—5 ovos.

Crax fasciolata ^pix. Nehrkorn p. 197. O ovo
mede 37X59 mm. Parece que esta espécie seja diffé-

rente da procedente (cf. Ibis 1897 p. 121.)

Crax carimcidala Tcmín. Mutum. Euler p. 117;
Nehrkorn p. 197. Segundo Nehrkorn o ovo mede 84X57
mm.
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Cra.r f/Iobulosa Spir. Nehrkorn p. 198. ovo

mede 85X<J<^ m^i-

Crrur daiihcnton' Gi-aij. Nehrkorn p. 198. O
ovo mede 99X61 mm.

Mítua mita (L.) Nehrkorn p. 198. ovo mede

90X(>0 Tïim.

Penelojje su]jerciUaris 111. Jacu. Euler p. HT.
rendope jarucaca Spi.f. Euler p. 117; Nehr

korn p. 198. Ò ovo é liso e mede 72X51 mm.
* Penelope obscra III. Jacii-guassú. Sclater and

Hudson II p. 146. ninho é grande, feito de ramos,

numa arvore. Os ovos que ohtivemos de Iguape, pelo

sr. Krone, medem 76—80X50—51 mm. São Ijrancos.

com tom amarellado e têm a superficie áspera, devido

ás largas covas em que são situados os poros e que

em parte se prolongam em sulcos communicando com
.os visinhos.

Orlalis tnotníol (L.) Nehrkorn p. 198. O ovo é es-

caiDroso, hranco e mede 64X46 mm.
Ortalís guttata [Spix). Nehrkorn p. 198. O ovo

assemelha-se ao da espécie precedente e mede 68X^
mm.

Ortalis albirentris [Wagl.) Euler p. 117.

Pipile cumanensis [Jarquin). Nehrkorn p. 198.

O ovo tem a casca lisa com numerosos poros profun-

dos e mede 66X48 mm.
Pipile jaxutinga {Spi.v). Ihering Ornith. Forschung

p. 8; Euler p. 117. O jacutinga apparece no norte do

Rio Grande do Sul, nos mezes de Maio e Junho, em
bandos de 4— 16 aves, desapparecendo em Dezembro.

Numa arvore grossa põe na cova formada por diver-

sos galhos divergentes 2—3 ovos brancos, dos quaes,

em Novembro, sabem os filhotes. Recebi essas infor-

mações do sr. Th. Biscbofí'.

Xi\. ORDEM. OPISTHOCOMI

* Opistltocomashoazin (Mr/Z^r) Nehrkorn p. 198.

Sobre o ninho, os ovos, os filhotes, etc., da cigarra

existem numerosos artigos, publicados por loung%
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Qiielcli e outros, cujas descobertas foram confirmadas

por Goeldi. Veja-se, pois, Goeldi Boll. Mus. Paraense

I, 189Õ p. 1G7 vs. e estampa e a figura do ovo dado

no Joiírn. fur Ornitliol. de <^abanis, 1870, Taf. I. O ovo

(|ue mede 45—48X30

—

'i6 mm., é branco ou branco-

cncarnado, com manchas roxas profundas e brunas,

superficiaes. Sobre esses ovos trataram, J;i em 1881, P.

L. Sclater e Nathusius.

XV. ORDEM. RALLI

Limnopardalns inaciilatus {Bodd.) Sclater and Hu-

dson II p. 148 ; Dalgleish IV p. 86. Essa pequena sa-

racura faz o ninho no meio do banhado, elevando-se

cerca de 0,5 m. sobre o nivel d'agua e põe 7 ovos, des-

criptos por Dalgleish ;
medem 37X2"^ itîiîïI- e são ama-

rellos, com manchas escuras no polo rombo.
* Liuuiopardalus nigricans {V.) Euler p. 119:

Nehrkorn p. 200, Os nossos ovos desta pequena
saracura são brancos com tom encarnado e com man-
chas roxas profundas e brancas superficiaes, formando

no polo rombo uma coroa pouco pronunciada, medin-

do 39

—

41X'^^—^^1 rom- ^^ ninho é uma construcção

simples e chata, feito de juncos, medindo 20 centime-

tres de diâmetro.

Liinnopajxlalns rgtirliynchus ( V.) Não conheço o

ovo dessa espécie, mas acho descripto o da sua varie-

dade, L. sanguinolentus, por Nehrkorn p. 201, que in-

dica as medidos 44X31 mm. Desconfio que o ovo de

L. rytirh3aichus será um pouco menor do que o de L.

nigricans.

Arainides yimcalta {Wieill.) Nehrkorn p. 201 (?).

Dalgleish IV p. 87. E' essa a espécie maior entre as

saracuras e que se encontra na Argentina, no Para-

guay e em Minas Geraes*. Dalgleish diz que em Outu-
bro e Novembro obteve postura de 5 ovos, aos quaes

como ninho serviu uma massa depremida de capim.

Os ovos são amarellados, com manchas branco-verme-
Ihas e medem 57X39 mm. Os ovos que Nehrkorn at-
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tribue a essa espécie, medindo apenas 4o—48y(33—35
mm., de certo provém de outra espécie. Talvez sejam

trocados os de ypacaha cora os de cayanea, cujas medidas

elle indica de 50

—

bZyCSO—38 mm. A espécie maior,

cujos ovos lambem devem ser os maiores, é A. ;fpacaha,

e a prova é a observação indicada de Dalgleish.

* Aramídes saracura {Spix). Euler p. 1 19; Nehe-
korn p. 201, O ovo mede 48x35 mm., segundo Eu-
ler ;

49

—

55)/35 —36, segundo Xelirkorn ; sendo tão

grande a diíferença que as indicações de Nebrkorn ca-

rv^cem de confirmação, visto como Euler varias vezes

obteve o ninho, de modo que não ha duvida.

* Aramídes cayanea {Muller). Nehrkorn p, 201.

Segundo Nehrkorn, o ovo mede 50—52X36—38 mm.,
sendo de rôr amarellenta, com manchas roxas e bru-

nas. Os nossos ovos medem 50—52X37—39 mm., corre-

spondendo á descripção communicada, mas não são

acompanhados da ave.

Amauroliiiiiias coacolor {Gosse). Nehrkorn p. 202.

O ovo é cinzento-encarnado, com manchinhas pardas e

mede 34X31,5 mm.
Anurolíinnas hauxioelU {Scl. and Salv.). Nehr-

korn, p. 202. O ovo é amarellado, com manchinhas

brancas e mede 31X^2—23 tnm.

* Po)-:-ana albicollis {V.) Euler, p. 120; Nehr-

korn p. 202. Os ovos que de Iguape recebemos pelo

Sr. R. Krone medem 35—36X27—28 mm. esãobran-

co-encarnados com salpicos e pontos roxos profundos

e pardos superíiciaes, que na ponta anterior quasi fal-

tam ; combinam com a descripção de Nehrkorn, cujas

medidas são 3^>X26 mm. Esses ovos, pois, correspon-

dem, nas suas dimensões, aos de P. porzana, que é

espécie mais ou menos do mesmo tamanho. As medi-

das, porém, indicadas por Euler, 30X22 mm., eviden-

temente se referem á espécie menor, que não duvido

seja Greciscus melanophaeus V., a cujos ovos a de-

scripção de Euler bem corresponde.

* Creciscm melanophaetis ( V.) Nehrkorn p. 203.

Nossos ovos medem 30—33X22—24 mm. e são bran-
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cos ou branco-encarnados com salpicos roxos profundos

e brunos avermelhados superíiciaes, mais numerosos no

polo rombo. Referem-se a essa espécie os ovos que

Euler p. 120 descreveu como provenientes de Porzana

albicollis.

Crecíscus caifãnensis [Bodd.) Nehrkorn, p. 203.

O ovo é igual ao da espécie precedente.

* Gallínida r/nleafa (L/'cht.) Euler p. 120; Nehr-
korn, p. 203. Os nossos ovos do frango d'agua me-
dem 46— 48X'^2— 3õ [nm. ; o campo do ovo é mais

escuro amarello-pardo do que nos da Florida, que são

ura pouco menores, medindo 43—44x31—32 mm.
* Porphyríops melanops { V.) Xehrkorn p. 204.

O ovo assemelha-se ao da espécie precedente, sendo,

porém, mais escuro e menor, medindo 41X^8 mm
Temos quatro ovos dessa espécie que o Sr. Sebastião

Wolf obteve em Piratiny, E. do Rio Grande do Sul, a

2 de Novembro de PSOT com a ave. Os ovos são

avermelhado-cinzentos com numerosos salpicos e man-
chas brancas e medem 3"/ X ^^ ^ excepção de um que

mede 38X^6 mm. O campo do ovo é como ode Gal-

linula chloropus, mas não ha garatujas pretas e as me-
didas são menores do que Nehrkorn as indicou.

* Porphyríola mcwtíníca (L.) Nehrkorn, p. 205.

Os nossos ovos medem 38—41 X 27—30 mm. São
brancos com tom amarello ou encarnado e com nume-
rosos salpicos roxos profundos e brunos superíiciaes,

especialmente no polo rombo.
* Indica arniíllata ( Viedl.) Nehrkorn, p. 204.

Sclater and Hudson II, p. 157. Segando Sclater and
Hudson o ovo foi descripto por Dunford (Ibis 1877, p.

175 e 1878, p. 401), dizendo esses autores apenas que

o ovo pelas suas dimensões maiores é fácil de distin-

guir dos das duas outras espécies. As medidas segun-

do Nehrkorn são 55—61 ' 37—39 mm. Um ovo de

Montevideo que julgo proveniente desta espécie mede
58 X 39 mm., o que bem combina com as medidas
dadas por Nehrkorn. O respectivo ovo é de forma
alongada com o polo anterior acuminado, de campo
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avermelhado cinzento com numerosos salpicos ])runo-

clesbotados e outras branco-pretas, redondas e maiores.
*- I'idica leucopuga [Vieill.) Sclater and Hudson

II p. 157. () ninlic, segundo Dunford, é feito no ba-

nhado pouco acima do nível d'agua e contem 6—i<

ovos de côr branco-cinzenta com salpicos e algumas

manchas maiores l^rancas. O ovo desta espécie e da

seguinte são, segundo o auctor mencionado, menores do

que as de F. armiilata. Nehrkorn indicando 59 X '^9

mm. como medidas de exemplares recebidos do Chile

provavelmente foi iiludido. Os ovos que eu acredito

ter recebido dessa espécie de Montevideo são semelhan-

tes aos da espécie precedente, porem mais claros cin-

zentos e medem 54—56 X 36 mm.
lúdica leiiroplera [Vieill.) Sclater and Hudson

II p. 159 ; Nehrlvorn p. 206. Os ovos são de forma

alongada, em numero de 10—12 n'uma postura, ama-
rellentos com salpicos brunos e roxos. Sendo essa a

espécie menor não posso acreditar que realmente a elle

se reíiram os ovos que Nehrlíorn obteve do Chile e

que medem 5i—58X36—38 mm. Também não jul-

go exactas as medidas dadas por Nehrkorn por F. ame-

ricana Gm. que segundo Coues medem 44—50 X'^^^^
—

34 mm. e segundo os que nos temos da Florida 44 •

45X31—33. :Mas Nehrkorn diz que medem 52—58

X34— 40 mm.; parece-me que esses ovos são de F.

atra L., cujas dimensões variam de 51- 58 X 36 mm.
A variabilidade na largura de 34—40 mm. parece in-

dicar que nem todos esses ovos provém da mesma es-

pécie, sendo em geral a medida da largura do ovo

mais constante e característica do que a do compri-

mento.
Uclior/iis 1'idica [Bodd.) Euler, p. 120.

\\l. ORDEM. GRIES

* Ararmts srolopacrtfs {(rm.) Sclater and Hudson

II p. 160 ; Nelirkorn p. 206. O ninho é feito no jun-

cal, a postura consiste em 10— 12 ovos que são alva-
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centos com manchas branco-cinzentas desbotadas. As
medidas são 60—i^\yC^AA—Ab mm. segundo Nehrkorn,
56—59 X42 segundo os nossos. As manchas são alon-

gadas e profundas. No polo rombo notam-se, ás vezes,

garatujas pretas.

Èuri/pj/ga hcfias {Pali.) Nehrkorn p. 206. O
ovo é encarnado-amarellado com manchas grandes ro-

xas profundas, e brunis, superíiciaes, medindo 4-4

—

45X
31—85 mm.

Psopliía crepitans; (L.) Euler p. 121 ; Lloyd Ibis

1898, p. 160. O ninho é feito em cina de uma ar-

vore e contem 7 ovos brancos-sujos, um pouco menores
do que os da gallinha.

Cariaiiia o-istata (L.) Euler p. 12 1 ; Sclater and
Hudson II p. 162; Allen IV p. 157; Nehrkorn p.

3. O ninho é feito de ramos em 3—4 M. de altura

n\ima arvore. O ovo mede 60—63X48—50 mm.,
sendo esbranquiçado com manchas roxas, profundas, e

brunas superficiaes, sendo por essa razão comparado
por AUen aos dos gaviões do género Buteo, por Nehr-
korn o Hudson aos das saracuras. O Seriema foi por

alguns naturahstas reunido ás aves de rapina, por

outros com os Grues. O ovo foi descripto em 1881

por A. Newton Proc. Zool. Soe. London.

X\ll. OUDEM. LIMICOLAE

* Jacana spiuosa [L.) (Jacana L.) Nehrkorn p.

211; Euler p. 122; Dagleish IV p. 87; Sclater and
Hudson II p. 164. As medidas do ovo de piassoca va-
riam de 28—31 X22—24 mm. O Principe AVied deu
uma descripção errada do ninho o dos ovos, de certo

enganado por seus caçadores e Burmeister repetiu o
erro. Dagleish descreve o ninho do mesmo modo
que Euler.

* Árenaria interpret [L.) Euler p. 123 ; Nehr-
korn p. 211 ; Brehm VI p. 270. O ovo, que mede
40 X 30 mm., é verde-bruno com manchas e garatujas

denegridas. A postura consiste em 4 ovos.
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* Haematopus pallíatus Tern ni. Nehrkorn p. 212 ;

O ovo é branco-amarellado com manchas roxas pro-

fundas e pretas irregulares, superíiciaes e mede 55—57
)x(39 mm. As medidas indicadas por Nehrkorn reve-

lam engano typographico.

Hopfoj-i/pterus cayanus [Latli.) Euler p. 183. Não
se conhece o ovo.

* Belonopteru.s rai/crinensis [Gm.) Euler p. 122.

Nehrkorn p. 213; Daígleish II p. 353; Aphn p. 205;
Sclater and Hudson II p. 109. A postura do quero-

quero consiste em i ovos cujas medidas são 45 — -ITX
32—34 mm. Dalgleish diz que na mesma época de

propagação fazem 2 e, ás vezes, 3 posturas.

Squatco'oJa helvetica {L.) Nehrkorn p. 213 ; Bre-

hm VI p. 255. Espécie cosmopolita observada no Pará

e Paraguay, cujo ovo se assemelha ao do Quero-quero,

medindo 54X'^^ nf^n^-

Charadríus dominicus MlllL Brchm \\ p. 257
;

Nehrkorn p. 113. Outra espécie cosiiio]jolita, cujo ovo

è parecido ao precedente e mede 46-51X33-35 mm.
* Ochthoãromus mílsoni [Ord.) Nehrkorn p. 213.

O ovo mede 32—37X2^ 2^> 'i^'^i- sendo cinzento -ama-

rellado com manchas escuras como as espécies prece-

dentes.

Zonibjj.r modesta JAclit. Nehrkorn p. 214. O ovo

mede 40X27 mm.
Aegialeas seniipaliindus Bp. Nehrkorn p. 214.

A côr do ovo é cinzento-verde com manchas escuras,

as medidas são 33-34X24 mm.
* Aegialítis collar is V. Nehrkorn p. 215. O ovo

ê cinzento com manchas i)equenas roxas e pretas me-

dindo 37X20 mm, segundo Nehrkorn. Os que temos

de Iguape medem 28—30X22 mm. e tèm o campo
cinzento-aaiarello. Burmeister (Reise La Plata II p.

201) descreve o ovo como hranco-amarcllo com salpi-

cos bruno-pretos.

Aegïaliùis falldandica {Lath.) Sclater and Hudson
II p. 173. A ave põe numa cova forrada de capim 3

ovos com campo azeitonado e manchas pretas.
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Hiniantopiis melawwas V. Sclater and Hudson II

p. 180. ninho é como na espécie precedente. A postu-

ra consiste era 4 ovos pyriformes verde-azeitonados com
manchas pretas que são mais numerosas no polo rombo.

Ilimantopits nirxiccuius MálL Nehrkorn p. 215.

O ovo tem manchas mais numerosas do que a espécie

precedente e mede 44 46X'^I — 32 mm.
Nameníiis huthonicus Lath. Coues p. 646. O ovo

é verde-amarellado com manchas bruno-pretas e mede
53—58X40 mm,

Nameníus. borealis Ford. Cones p. 646 ; Nehrkorn

p. 216. A postura consiste em 4 ovos semelhantes aos

da espécie precedente medindo 58—60X39—41 mm.
Limosa hadsowca Lath. Goues p. 635. A pos-

tm^a consiste em 4 ovos bruno-azeitonados com manchas
pretas que medem 55X36 mm.

Macrorhamphus griseus [Gm.) Nehrkorn p. 216.

O ovo é cinzento-amarellado com manchas escuras mais

numerosas no terço superior medindo '•^^y^'Zl mm.
Sijmphenia semipalmata Gm. Goues, p- 637 ;

Nehr-
korn p. 216. A postura consiste em 3—4 ovos seme-
lhantes aos da espécie precedente e medindo 51

—

55X
36-39 mm.

Totanus favipes (Gm.) Goues p. 638. A postu-

ra consiste em 3—4 ovos pyriformes, amarellados, com
manchas brunas e pretas e que medem 40-45X30 mm.

* Totanas melanoteucus [Gm.) Temos um ovo da

America do Norte, pyriíorme de campo cinzento-ama-

rellado, claro, com manclias roxas profundas e bruno-
cinzentas superfíciaes distribuídas com regularidade e

que mede 54X38 mm.
* Tpingoídes macularia {L.) Goues p. 640;

Nehrkorn, p. 216. A postura consiste em 4 ovos ama-
rellados com manchas escuras, lustrosos, que medem
31—33X22—25 mm.

* Bartranu'a longicaada [Bechst.) Goues, p. 641
;

Nehrkorn, p. 216. A postura consiste em 4 ovos de
44—45X32 mm. que são amarellados com manchas
pequenas, redondas, brunas e roxas.
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Erevnetcn 2judUiis (L.) Coues p. 624 : Nehrkorn,

p. 217. A postura é de ?—4 ovos amarello-cinzentos

eom manchas roxas e pardo-pretas.

Tri/if/ites snòrnftcolhs ( V.) Goues p. (342 ; Nehr-
korn p. 217. A postura consiste em 4 ovos pyriíbr-

mes, cinzento-amarellos, com manchas escuras, mais nu-

merosas no polo rombo, medindo 35-38X26-28 mm.
Calídris arenaria L. Coues p. 633 ; Nehrkorn p.

217. Espécie cosmopohta que nidifica nas regiões árc-

ticas e provavehuente na Patagonia. O ovo é amarel-
lado com manclias roxas e brunas.

LtntoniíPíi íiiínutílla (V.) Coues p. 655 ; Nehrkorn
p. 217. () ovo é cinzento com manchas e garatujas

pardas e mede 29X21 mm.
Heteroj)i/gia bairdi Coifes. Goues p. (')25

; Nehr-
korn p. 217. Nidiíica na zona árctica pondo 3—4 ovos
bruno -amarehados com manchas pardas e garatujas pre-

tas no polo rorabo. O ovo mede 32X22 mm.
Ti-iiiga rainitiis (L.) Nehrkorn p. 217. Não co-

nheço descripção do ovo.

(rfdlinago delícata {^)j-d.) Goues p. 621 (G. wil-

soni) ; Nehrkorn p. 218. A postura consiste em 3-4

ovos pyriibrmes verde-cinzentos com manchas escuras

e garatujas pretas especiahnente no polo rombo. O
ovo mede 38X28 mm.

(rali/taf/o paragiíai/((' {Vieill.) AT^\in\). 201 PI. A,

íig. 8 ; Dalgleish IV p. 88 ; Sclater and Hudson II p. 182.

O ninho é uma depressão forrada de capim no brejo.

A postura consiste em 4 ovos pyriibrmes de campo
azeitonado com manchas escuras. Os ovos que Aplin

achou no mez de Novembro medem, segundo a íigura,

43ov30 mm. Segundo Dalgleish a postura consisto em
3 y^os que medem 42X^9 mm.

* (jall/nago frenata (III.) Euler p. 123 ;
Dal-

gleish 11 p. 253; Nehrkorn p. 218. A còr do campo
do ovo da nârseja varia de cinzento até amarehado,
as medidas de 38—41X^7—29 mm. A postura con-

siste em 3 ovos, segundo Dalgleish. Não se conhece o

ovo da gallinhola, Gallinago gigantea Temm.
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Rostratida sriiiirollayHs V. Sclater and TTiidson II

p. 1S3
; Nehrkorn p. 21cS. A postura consisto em 2

ovos cinzento-amarellos cobertos por toda parte de nu-

merosissitnas manchas pretas medindo 36X25 mm.
Steganopns tricolor Vieííl. Goiíes p. 612 (S. avíI-

sonij ; Nehrkorn p. 219. A postura consiste em 3— 1 ovos

de forma alongado-pyriforme que o macho choca. O ovo

è cinzento-amarello com manchas e salpicos ])runo-pre-

tos e cpie mede 31—34X2^ i^iiïi-

WH!. ORDESl. GWIAE
* Fhaethiùsu inagiilrostris (LícJit.) Xehrkorn p.

220. O ovo dessa grande andorinha do mar, que te-

mos do Amazonas, é cinzento-amarellado com manchas

profundas roxas, e superticiaes pardas e mede 45-50

X35-3S mm.
(relochelicJo/i anqUca Mont, (nilotica Hasselq.)

Holland Ibis 1897, p. 287; Nehrkorn p. 220. Holland

observou os ninhos no brejo, perto de Buenos Aires,

sendo simples depressões no chão. A postura consiste

em 2 a 3 ovos de còr cinzenta ou azeitonada, com
manchas cinzento-escuras e brunas. As medidas do ovo

são 44X33 mm., segundo Goues, referindo-se a exem-
plares da America do Norte; 52X35 mm., segundo

Brehm.
Sterna forsterí Nntt. Nehrkorn p. 220. O ovo

é cinzento-amarello, com manchas cinzentas e brunas,

({ue em baixo do polo rombo formam uma coroa. As
medidas são 40-41X30-31 mm.

Sterna kírundínacefi Less. Sclater and Hudson
11, p. 196 ; Nehrkorn p. 220. Dunford o])servou na

costa da Patagonia uma colónia destas andorinhas do

aiar na sua nidificação, que consistia em cerca de

67,500 ninhos. A postura consiste em 2 a 3 ovos mui-

to variáveis, verde-amarellados com manchas escuras,

medindo 44X^3 mm.
* Sterna fínriatilis Namn. Nehrkorn p. 220. Õs

ovos, como na espécie precedente, medindo 12X32 mm.
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* Sterna macrura Nauni. Nehrkorn p. 220. Ovo
como na espécie procedente. A maior parte destas an-

dorinhas, mais ou me los cosmopolitas e observadas, ás

vezes no Brazil, nidiíica em outros paizes, faltando,

entretanto, observações relativamente ao Brazil.

* Sterna cantiaca Gni. Nehrkorn p. 221 ; Goues p.

762. Nidiíica em. grandes colónias. A postura consiste

em 2 a 3 ovos ponteag'udos, amarellados, com manchas
escuras. As medidas do ovo são 52—53X35 - 36 mm.

* Sterna maxima Bodd. Nehrkorn p. 221 ; Goues

p. 760. O ovo é branco ou branco-encarnado, com
manchas roxas profundas e bruno-pretas superficiaes,

que são irregulares e cingidas de orlas desbotadas

brancas. As medidas são 59—63X46—47 mm.
* Sterna curggnatha Saimd. Temos da costa do

Brazil alguns ovos sem indicação da ave, que talvez

provenham desta espécie, visto como são um pouco me-
nores do que os da espécie precedente, aos quaes mui-
to se assemelham, medindo 60—64x43 mm.

Sterna supercíliaris Vleill. Nehrkorn p. 222.

O ovo é bruno-cinzento, com manchas escuras e mede

30-31X23 mm.
* Anous stolídus (L.), Nehrkorn p. 222. O ovo é

branco ou branco-encarnado, com manchas pardas na
metade romba e mede 51— 55X37 mm.

Micranous leucocapíllHs (Gould). Nehrkorn p.

223. Espécie dos mares tropicaes, observada como a

seguinte em Fernando Noronha. O ovo assemelha-se

ao de Anous e mede 41—46X31,5 min.

Gyfjis cândida (Gm.) Nehrkorn p. 223. O ovo é

cinzento-amarello, com manchinhas e garatujas pretas

e mede 40-44X30-32 mm.
RhyncJiops inelaniuxi Sws. Euler p. 124 ; Nehr-

korn p. 223. O ovo é cinzento-ciaro, com manchas
roxas profundas e bruno-pretas superficiaes e mede

42—45X31— 33 mm. A postura é de 3 ovos. O talha-

mar nidiíica em colónias.

* Larus atricilla (L.) Goues p. 750; Nehrkorn p.

223. O ninho é feito com algas, capim etc., no chão.
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A postura consiste em 2 a 3 ovos de côr cinzenta,

com manchas roxas e brunas. 4s medidas são 50—59

X36-38 mm.
* Lariis cirrhocephalus ( Vieill.) Holland, Ibis 1895

p. 2l6;e 1897 p. 287, Nehrkorn p. 223. Holland achou

OS ninhos feitos no chão, em companhia com a espécie

seguinte, nas várzeas e nos rios da Arg-eiitina. O seu

ovo é branco-esverdeado, com manchas cinzentas desbo

tadas e brunas superíiciaes e mede 51 —55X38—39 mm.
* Larus macidipennis Licht. Sclater and Hudson

n p. 199 ; Nehrkorn p. 223. O ovo é verde-amarella-

do ou cinzento-verde, com manchas brunas superíiciaes

e profundas e mede 48—55X35-37 mm. A postura

é de 4 ovos. Em geral são os ovos dessa espécie um
pouco menores e tnais amarellentos do que os da es-

pécie precedente.

Larus dominicaniis Líchi. Euler p. 124; Nehr-

korn p. 224. O ovo é cinzento-amarello, com manchas

e garatujas brancas e mede 68—71X47—52 mm.
Stercorarius crepidatus (Banks). Brehm VI p. 558;

Nehrkorn p. 225. Espécie circumpolar e quasi cosmo-

pohta, que no mez de Julho observei no Rio Grande

do Sul. O ovo que mede 55X42 mm. é verde-azeito-

nado com manchas e garatujas pretas. A postura é de

2 a 3 ovos e o ninho é feito no brejo, no chão.

XIX. ORDEM. TIBINÂRES

Oceanítes oceânicas {Kalil) Nekrhorn p. 226. O
ovo, que mede 34X25 mm. é branco e tem na ponta

romba uma coroa de raanchinhas e garatujas encarna-

das e brunas O ovos que R. Hall, Ibis (7) vol. 6, 1900

p. 20j observou nas Ilhas Kerguel:ís são menores. O
ninho é feito da planta Azorella.

* Paffimis anglorarn [Ray) Nehrkorn p. 236 ; Go-
!ues p. 786. O ovo é branco e mede 59X40 mm.

Daption capensis (L.) Nehrkorn p. 227. O ovo é

ibranco e mede 28X30 mm.
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Prion xitlatns [Gm,.]. Euler p. 124. Provavelmente,

o ovo será branco medindo mais ou menos 45X33
mm. como nas espécies affins. Segundo Wíed tratam-

no faizão na costa da Bahia.

Diomedea rnelanophrjjs Temui. Nebrkorn p. 328.

O ovo do albatroz é branco com mancbas brunas e

mede 103 — 104X66—08 mm. Náo sei se nidiíica na

costa do Brazil, onde talvez só appareça em certa épo-

ca do anno. R. Hall (Ibis (7) vol. 6, 1900 p. 12 ss).

descreve e figura o ninho de D. chionoptera das Ilhas

Kergueles, onde também foi encontrado D. melano-

phrys.

* Podiceps dominlciis (/J. Euler p. 124 ; Nehr-
Ivorn p. 238. O ovo é branco-esverdeado e mede 31—
35X24—55 mm.

Podlceps amei icanas Garnoí. Sclater and Hudson
II p. 204 (P. rollandi). Segundo Hudson, este pequeno

mergulhão nidiíica nos banhados e lagoas nos mezes de

Setembro e Outubro na Patagonia, construindo um ni-

nho que bóia; sahindo do ninho cobre os ovos, como
o faz também Aeschmophorus major. Os ovos sao bran-

co-azuiados e medem 44X31 mm. O verdadeiro P.

rollandi ê espécie das Ilhas Malvinas ; não posso neste

momento dizer o que será a ave que sob esse nome
mencionei nesta Pxevista, vol. Ill, p. 454. E' certo que

nem ê espécie de Podiceps, género sobre o qual agora

estou melhor informado, devido a exemplares recebidos

do !stuseo de La Plata e que provam que realmente o

l>ico é paragnatho nas espécies de Podiceps.

* Aeschmophorus major [Bodd.) Sclater and Hud-

son 11 p. 202. Segundo GíIdsou essa espécie faz no Rio

da Prata o seu ninho no mez de Agosto no meio do

juncal. A postura consiste em 3 ovos que medem 54

X30mra.
* Podih/mbus podiceps {L) Nebrkorn p. 21^4. O

ovo ê branco-esverdeado e mede 42—15X29—31 mm.
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X\!. ORÎÎEM. ^1FE^^ES

Sjj/u'iiiscf's liiagellanicm (Forst). Nelirkorn p. 211;

Faiivetv Ann. Mus. Buenos Aires vol. Ill, 1800, p.

322 ss."

Nos mezes de Setembro e Outubro sabe o penguim
a costa da Patagonia, á praia, para fazer alli, no ro-

cbedo, seu ninbo. Põe 2 ovos brancos que medem 05

X54 mm. O nutrimento preferido do penguim são os

polvos que abundam nas gigantescas algas Macrocystis

pjrifera. Na costa de S. Paulo appareceram nos mezes

de Julbo e Agosto, mas não consta que aqui nidifiquera.

XXfí. ÔEDEE CPiYPTUH!

^t Tuiamus solltariíís{ F/f?'//.) Euler p. 125; Ber-

lepscb and íhering p. 182 ; Nehrkorn p. 248. O macuco
põe JO— li ovos no chão. Os ovos são azues, lustrosos e

medem QiS—70 X 47 —48 mm. Temos um que mede
apenas 64X45 mm., sendo um pouco mais claro na côr.

Ba espécie aííim Ï. subcristatus diz Lloyd (íbis 181)8,

p. 166) que põe 8—10 ovos n'uin ninbo cbato forrado

de folbas seccas.

Tinaiinis iam Tentm. Nebrkorn p. 247. O ovo é da

mesma côr como o da espécie precedente mas de for-

ma mais espberica, medindo 62XO'^ mm.
Tínamus major (Om.) Nebrkorn p. 248. O ovo

mede 66—67X46 mm. Veja-se também Salvadori, Ibis

1861 p. 356.

Jrmrmus galtaius (XatL). Nebrkorn p. 248. O
ovo é azul como os das espécies precedentes e mede
5J—54X42—43 mm.

Crtjptarus ciii •reus {^(rm.) Burmeister III p. 371
;

Nebrkorn p. 248. Burmeister referindo-se á descripção

de Tbienemann diz que o ovo é azul-cinzento, Nebr-
korn diz que é cinzento-roxo, côr de cbocolate, medin-
do 47—49X39—40 mm. Parece que ha nessa diver-

gência algum engano.
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Cryptai'us obsoletas {Temm.) Nehrkorn (p. 248)

diz que o ovo é branco, còr de chocolate, ás vezes cla-

ro, ás vezes escuro, e que mede 49X^7—38 mm. Os
ovos de inambú-guassú de S. Paulo são da variedade

clara e medem 50—52X35—36 mm.
Cryptiirus pileatus {Bodd.) Nehrkorn p. 248. O

ovo é semelhante ao da espécie precedente e mede 42
—43X32—33 mm.

* Crypturus tataupa {Tem,m.) Nehrkorn p. 248;
Allen IV, p. 158. O ovo assemelha-se ao das espécies

precedentes, medindo, segundo Nehrkorn, 39—43X31
mm. Segundo Allen 43X31 —32 mm.

* Crypturus parvirostrís (Wagl.) Nehrkorn p.

248; Allen IV, p. 156. As medias dos ovos são, se-

gundo Nehrkorn, 37—39X^8 mm., segundo Allen

38X^9 mm., mas recebi ovos de «Gr. parvirostris»

do Peru que medem 42X30 mm. Temos uma grande
serie mas sem indicações da espécie e parece-me im-
possível separai- as só pelas medidas que de certo va-

riam mais. Ha entre os nossos ovos desses pequenos
inambús dois tj^pos, um que em geral é um pouco
maior, de còr cinzento-encarnada clara e outro em
geral de dimensões menores e de còr cinzento-parda.

Talvez provenham os primeiros de G. tataupa, os do se-

gundo typo de G. parvirostris. Mas sem conhecer

series de determinação exacta nada posso dizer a respeito.

Crypturus scolopax (Bp.) Nehrkorn p. 248. O
ovo mede 47X39 mm.

Crypturus erythropus [Natt.) Nehrkorn p. 248.

O ovo mede 48,5—53X38—40 mm., a còr é cinzento-

encarnada.

Crypturus scolopax (Bp.) Allen IV p. 158 (G.

undulatus). Os ovos são postos no chão sem ninho

e medem 50X41 mm.
Crypturus variegatus {Gm.) Euler, p. 127;

Lioyd Ibis 1898 p. 166. Llojd diz que a postura con-

siste em um ovo só, generalisando sem razão uma
observação em contraste com as de Thienemann, que
se refere a 5—8 ovos cinzento-encarnados.
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* Crypturus noctlvagiis [Wted] Euler p. 127;
Berlepsch unci Ihering, p. l83 ; ISiehrkorn p. 248. jahó

põe os seus ovos, em geral no numero de quatro, no
chão. Os nossos medem ^0—51X41—44 mm.

* Rhynchotus rufescens (Temrn.) Euler p. 127;
Sclater and Hudson II p. 210; Allen, IV p. 158;
Nehrkorn p. 249; Dalgleish II p. 250 PL VIII fig. 5
e VI p. 88. A postura da perdiz consiste era 5—

6

ovos cujas medidas variam de 48—56X41—47 mm.
segundo as diversas localidades. Ha também grande
variabilidade na forma, ás vezes quasi cylindrica como
nos ovos alongados dos Inambús, ás vezes biconica

com a zona equatorial bem cheia. Alem dos ovos
brunos, cor de chocolate escuro ha outros pardo-cin-

zentos e um que temos é cinzento-azul. Dalgleish diz

que no Uruguay o numero de ovos de uma postura é

de 4 e em Paraguay mais, até dez.

* Nothura ynaculosa [Temm.) Euler p. 127;
Sclater and Hudson II p. 213 ; Dalgleish II p. 249
PI. VIII fig. 4; Aphn p. 214; Nehrkorn p. 249. A
postura consiste em 4—5 ovos, ás vezes mais, 5—8.

As medidas do ovo variam de 42—46X31—34 mm.
Dalgleish diz que ás vezes um ninho contem 8—

9

ovos que provem então de duas galhnhas.

Nothura boraquira {Sjjioc) Nehrkorn p. 249.
As medidas do ovo são 43x30 mm.

Não conheço os ovos das cadornas mineiro e

barraqueira.

XXI\. ORKEM. STRlTinONES

* Rhea americana {L.) Euler p. 129 ; Ihering
Revista III p. 465 ; Sclater and Hudson II p. 216

;

Nehrkorn p. 250 ; Dalgleish II p. 251. Hudson diz

que a propagação da ema começa no. mez de Julho,

dando lugar a combates violentos entre os gallos. To-
das as galhnhas d'um bando põem no mesmo ninho que
contem 30—60 ovos e, ás vezes, muito mais. São os

machos que os chocam e que cuidam dos filhotes. E'
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singular o facto contado por Beer])olim o confiriiiado

por Dalgieish que o macho que choca íica muito fu-

rioso quando se meclie no ninho ou dolle retira ovos.

De um ninho feito de capim que continlia 41 ovos

foram em Dezembro retirados 6. No dia seguinte, ve-

rificou-se ([uo o gallo irritado tinha completamente
destruído o resto. Dalgieish diz que as pennas se ven-

dem a 1—2 dollars por lihra contra 35 dollars que
valem os da avestruz da Africa. ]\Iesmo assim a per-

seguição da ema ò tão grande na Argentina que em
grande parte de seu território a ema já não existe

mais e que a criação da ave meio-dom esticada será o

único meio para impedir a sua destruição completa.



álguRS fosseis paleozóicos do Estado do Paraná

EOK

E. KAYSER EM MARBURG (Hess.)

Com as estampas 1 e II

Foi 110 verão do anno passado que o Dr. von
Ihering, director do Museu Paulista, me dirigiu uma
carta perguntando-me se queria fornecer-lhe a descri-

pção de alguns fosseis paleozóicos adiados no Estado

do Paraná. Ao mesmo tempo, declarou elle, que a

localidade da proviniencia dessas petriíicações era nova e

muito importante, não havia porém., por em quanto, es-

perança de obter dalli mais material, visto um empre-
gado do Museu, mandado para colligir naquelle lugar

novas petriíicações, ter sido obrigado, por causa de do-

ença, a voltar sem resultado profícuo. Tendo acceitado

a proposta feita pelo Sr. von Ihering, recebi, no fim do
anno, uma pequena remessa contendo um exemplar ty-

pico de rocha calcarea crystalina de còr cinzenta, dous
pedaços de silex branco oolithico (provavelmente de
cal siliciosa) com restos de conchas indetermináveis. O
Sr. von ihering escreveu-me que essas conchas se as-

semelham ás que apparecem no Estado de S. Paulo
nos terrenos permocarbonicos de Piracicaba que consi-

dera como pertencentes ao género Anthracosia, assim
como cinco grandes moldes de Spiriferos, constando os
1res maiores de grés amarellado, de grãos pequenos e
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ricos cm cliapiíihas micncoas brancas, os dois menores
de gros vcniicllio-amarollado, lornij^inoso, nuis lambem
micaceo.

Esses Spiriferos foram collecioiíados pelo Sr. Tele-

maco Borba em Tibagy, Estado do l*aran;i, que fez délies

presente ao Museu Paidista. O Dr. Derby sujeitou-cs a

um exame provisório e aííirmou ao Sr. von Iheringque

essas espécies foram tand)em por elle encontradas no
mesmo Estado em Donta (ïrossa e Jaguarabyva e

comparadas com espécies do Devoniano inferior da

America do Norte.

Os rótulos ajuntados dizem ser provável que os

três pedaços de pedra pertençam ú forniaçíío carbonífe-

ra. Quanto aos S[)iriferos, os très maiores foram de-

terminados por Dr. O. Derby no rotulo como Splrlfcr

cf. hw(r<iiua}ius Udihhun, os dois menor(^s como Sj).

cf. (Ii'odcnarais Hall. Veja-se o estuilo do Dr. Orvil-

le A. Derby «A Geologia da regino dianiantiíera da

Província do Paraná, » Arciíivos do Museu Nacional

do Rio de Janeiro, vol. Ill, 178 p. 80—99 onde o au-

ctor, pag. 93, se refere ao Spirifer ^^provavelmente idên-

tico ao S. duodenarius ITalf, por elle encontrado em
Ponta (Irossa num leito de scbisto intercalado no grés>

sendo estas espécies que se encontram no devoniano da

região do Amazonas, achando-se uma (Sp. duodenarius)

também no devoniano da America do Norte. Eílecti-

vamente, segundo me participou o Dr. von lliering»

o professor Orville Derby julga os spiriferos menciona-

dos também pertencentes à epocba devoniana.

Não baveudo noticias mais exactas sobre a origem

e as camadas que provêm das amostras acinm menciona-

das, carecemos de um fundamento seguro para determinar

a edado das camadas respectivas. Os spiriferos, porém^
figurados nas nossas duas estam[)as com perfeita exa-

ctitlão pela mão liabil do Dr. E. Beyer, estão conserva-

das, ainda que não muito bem. Ainda assim permittem

elles, pelo menos, fazer a tentativa do determinar ap-

proxinuàlamente a edade das camadas das quaes se

originam. No seguinte capitulo descreveremos primeirO)
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as formas pertencentes, ao que parece, a duas espécies

cliiïerentes.

SPIRIFKR IIIl'lRlNfiI N. SP.

Veja estamjja í juj. 1 e 2 ; estampa J I juj. i.

Dessa espécie grande que tem cerca de 50 mm. de

comprimento e 80 mm. de lai-giira, temos três exem-
plares, os quaes, como já dissemos, se originam d'um
grés molle, amarello. Infelizmente, todos os três sSo

representados por moldes incompletos e muito gastos

pelo attrito, sendo assim impossível de fazer- se uma
idéa exacta da espécie. í) que está conservado melhor

é o lado ventral do pedaço representado pela segunda

figura da primeira estampa.

A concha apresenta-se mais desenvolvida em di-

recção transversal, arredondada nos cantos lateraes, tendo

a maior largura talvez no primeiro terço do compri-

mento. A area ventral é de altura regular. O sino 6

bastante largo, mas pouco profundo. No meio do seu

fundo chato ha uma costa relativamente fraca, desen-

volvendo-se, ao que parece, só á alguma distancia

do bico.

A sella é de forma correspondente, pouco elevada

e achatada em cima. Os lados apresentam cerca do

seis costellas muito fortes, um pouco em forma de

crista (compare-se a segunda íigura da primeiía es-

tampa,) separadas por sulcos não menos largos e que
estão com fundo chato.

No molde destaca-se o processo muscular que ó

forte, longitudinalmente estriado e que occupa muito
mais de um terço de todo o comprimento da concha.

As partes da superfície carecentes de costellas, situadas

aos lados do processo muscular, apresentam uma forte

granulação. Os processos dentiferos s3o divergentes e

pouco profimdos (compare-se a Est. II, íig. I^.

Seja-me perm it tido denominar essa bella espécie

em honra ao distincte director do Museu Paulista. As
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propriedades mais caractcristicas delia são o tamanho

considerável, as costellas simples, muito fortes e pouco

nuiiíerosas, o sino fraco e dotado de uma fraca costol-

la mediana, assim como o processo muscular comprido

c forte do molde.

Como já dissemos acima, essa espécie está deter-

minada no rotulo annexo como Spii ifcr cf. òiiarqui-

Hjins {Rnthbun), sendo esta uma espécie do território

amazonico, a qual, segundo o ultimo tratado de Fr.

Katzer sobre o Devoniano da dita bacia (Sitzungsber.

d. K. b(.'hm. (ics. d. Wiss I8í,)7), (frequentemente é

oncontrada junto ao rio ]\laecuru. O Sr. Katzer ò de

opinião que esta espeeie. que ello (istuílava circunistan-

ciadatnentc emquanto demorava no l*ará, é apparenta-

da com o bem conhecido Sp. j^Síj-adoxtts Sclií. e ainda

mais, se^'undo elle me participou, com /w/'ci/iuac (hC/j.

E' bastante variável ([uanto ao contorno e ás costellas.

Além de uma variedade de alas conqtridas, que têm
de 10 a 18 costellas, acha-se outi'a mais breve e mais

achaparrada, que tem, quando muito, 12 costellas. No
sino está situada uma costa mediana delg-ada como nas

espécies rhcnanas mencionadas. Estas poucas noticias

já chegam para fazer-nos conhecer que nosso spirifero

l)aranáense não pode estar intimamente ligado á espécie

de Rathbun. Para convencer-me. porem, da certeza

desse facto mandei as figuras de Sp. j/uu-inf/l ao Dr.

Katzer pedindo-lhe que me declarasse sua opinião sobre

a relação desse spirifero com Sp. h/farquùmus. Elle,

porém, julga também não haver parentesco algum entre

as duas espécies.

Não existe, pois, connexão mais intima entre a

nossa espécie e a do Airwzonas, da qual lizemos men-
ção. Quanto, porém aos verdadeiros parentes da nossa

espécie, é muito difficil averigual-o em vista do nosso

material, que é muito imperfeito. l*elo tamanho con-

siderável, pelas costellas poucas e grossas assim como
pelo tamanho do processo muscular, Sp. j/K^rinf/i as-

semelha-se ao Spir. 2)^'i"'ttertfs Sicininr/. do mais pro-

fundo da região rhenana (Kayser, A])h. d. preuss. gevl.
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Lande^^anst. VA. II, lleft I, t. 3^j), o qual, comliido,

possuo uma sella muito mais alta, muito elevada o qu(!

termina numa crista aguda ; carecendo também da crista

mediana do sino. Sp. ai-rectus Hall do .qres de Oris-

kany na America do Norte poderia ser chamado á

comparação, íica, porém, interior em tamanlio faltando-

Ihc também a costella no sino. (Hall. Talaeont. oC.

N. York, V. Hl, t. 1)7).

Spirifer horbai Iheriaíi'' sp. n. Veja esíanipa

II ilg. 2 e .?.

A outra espécie, diírerente de 8p. Ilœruuii como
parece, pertencem dois moldes menores, provenientes

do um ii'res micacco, ferruginoso, mais avermelhado,

superíicialmonto col)ortos de uma casca delgada de ferro

oxydado pardo (l)rauneisenstein).

Essa espécie diílere da precedente pelo tamanho
muito menor, tendo de cada lado de 5 a 7 costas mais

agudas e estreitas (veja-se principalmente a ligura se-

gimda da estampa segunda) e a sella mais alta e divi-

dida, ao que parece, em duas partes por um sulco

situado no meio. Si a esse sulco correspondo uma
costella mediana no sino ricx indeciso, sendo incomple-

tos os dois pedaços que tenho á minha disposição.

Essa espécie também tom as partes basaes dos

dentes normalmente divergentes, o processo muscular

consideravelmente comprido e grosso, apresentando as

partes careceu tes de costellas, situadas aos lados delle,

uma forte granulação.

No rotulo ajuntado está determinada essa espécie

como Sp. cf. du-odeaarÍHs Hall (Palaeont. of N. York,
V. W, t. 27, 2S), que ê conhecido como f(">rma do De-
voniano inferior da America do Norte (Schohariegrits

c Gorniferous limestone), existindo, porém, também na
America do Sul, por exemplo, nas margens do rio

(') Acccito para essa ospccic o nomo sob o qual o Dr. von Ihcriíig

a tem guardado e exposto no Museu Paulista.
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Maecuru (veja-se Katzer, 1. cit. p. 7). Representa uma
espécie do parentesco do bem conhecido Sp. speciosus

Schloth. proveniente do meio-devoniano mais antigo do

Eiffel, o qual de cada lado do sino e da sella tem meia

dúzia de dobras largas, pouco onduladas, separadas por

sulcos estreitos. A forma da sella è pouco aprofundada,

semelhante á das dobras lateraes. Assim é natural que

não haja parentesco algum entre a nossa forma para-

naense e duodenarius. Além da sella que parece ser

bipartida, as dobras muito mais elevadas apresentando

mais pronunciada a forma de crista, separadas por lar-

gos intervallos, já chegam para não se admittir a exis-

tência de tal relação. O Dr. Katzer, que examinou
também a figura desta forma, é da mesma opinião.

O material da nossa espécie é tão imperfeito, que

seria inutil comparar maior numero de formas talvez

apparentadas—razão porque me limito a fazer menção
de semelhança que ha entre o pedaço representado pe-

la terceira íigura da estampa segunda e o molde do
Sp. vespertilio Sow., tasmaniano, figurado ha pouco

por Fr. I^rech (Zeitschr, der deutsch. geol Ges. Rd. L,

1898, T. 4 fig. 3). Essa espécie provavelmente permia-

na diffère no molde só pelo sino um pouco mais lar-

go e pelas dobras um pouco mais numerosas, estando

porém o sino dobrado mais ou menos distinctamente,

no pedaço, porem figurado por Trech quasi impercep-

tivelraente. Quanto ao nosso spirifero paranaense, não
se pôde dizer nada a esse respeito.

O exame paleontologico dos dois spiriferos não

deu resultados sufficientes para determinar exactamente

a edade das camadas das quaes se originam. Apezar

de termos chegado a concluir que Spirifer jheringi

pertence provavelmente ao Devoniano inferior, este

resultado, comtudo, não é seguro bastante para ser de

valor Considerável, tornando-se assim tanto mais per-

ciso examinar, si o que já antes foi sabido sobre os
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depósitos mais antigos do Estado do Paraná, talvez se-

ja próprio para dar-nos alguns esclarecimentos acerca

da edade dos nossos fosseis.

O que sabemos até agora sobre as formações pa-
leozóicas do território paranaense está fundado nas in-

vestigações do distincto professor Orvílle A. Derby.
Segundo uma carta dirigida por este sábio ao profes-

sor Waagen (Neues Juhrbucb fiir Minéralogie Bd.
1888, II, V. 172) as camadas paleozóicas d'aquellas

regiões são de grande extensão, dando logar sobre
uma base de formações archaicas, a dois terraços mui-
to extensos : um mais profundo composto de grés e

scbistos argillosos das epochns deuoíiiana e carboní-

fera, e um mais alto composto de grés molle, verme-
lho, das. formações permiana e tríassíca.

Quanto ao Devoniano em particular, sua existência

foi verificada até agora em dois logares : 1) perto de
Ponta Grossa (veja-se 1. cit. p. Í73) e 2) perto de
Jaguarahyva proximo á fronteira de São Paulo (Arch,
do Mus. Nac. Rio de Janeiro, v. IX, 1890 p. 55). No pri-

meiro logar encontraram-se Spirífer a/f. duodenarius^
Homalonotah, Vítulina ètc,. no segundo em grés ferru-

ginoso pardo-amarellado Dalmanítes {gon:-a(janus Ciar-

ke), Vítulina, Chonetes, Streptorhyncltus, Ampliígenia,
e também spiriferos apparentados com duode narius.

Não se pôde duvidar que o conjunct desses géneros mani-
feste alguma connexão com o devoniano inferior, talvez

também com o m3Ío-d'3Doniano tnais profundo.
São principalmente os i)aíma/?iY^s e Amphigenia

que deciden a questão em favor do devoniano inferior.

Na America do Norte Vítulina pertence ao meio-devoni-

ano devoniano, (Hamilton) ao passo que na America do
Sul e na Africa do Sul já apparece no devoniano inferior.

Quanto á edade dos spiriferos dos quaes tratamos
aqui, parece ser cousa de importância constarem elles

assim como os de Jaguarahyva de grés amarello, fer-

ruginoso e micaceo, donde talvez se pôde, concluir que
são, mais ou m3nos, da edade daquelles, isto é, que
pertencem ao devonmno inferior.
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Parece isso ainda mais provável, visto também, como
já dissemos na introdiicção d'esté tratado, o professor

Derbj/, talvez o iinico geólogo que conhece de vista,

as formações devonianas do Paraná attribuir os nossos

spiriferos, depois de tel-os examinado, á epoclia devo-

niana inferior.

O Dr. von Ihering participou-me ainda as seguinte

informações que recebeu sobre os dois Spirifer do
Dr. Schuchert em Washington, observando que a minha
espécie II está no Museu Paulista guardado sob o nome
de Spirifer borbai Ihering ; sendo dedicada a espécie ao

Sr. Telemaco Borba em Tibagy que colleccionou esses

materiaes.

«Os dois Spiriferos paleozóicos, parece-me, corre-

spondem aos horizontes de Lower Helderberg e Oris-

kany, na America do Norte. Spirifer borl^ai está in-

timamente olhado ao Sp. antarcticus c tam])em ao Sp.

arrectus Hall (murchisonianus Cast.) da formação de

Oriskany» .

«Spirifer iheringi pôde ser comparado ao Sp. ma-
cropleura Gonr. da formação de'Lower Helderberg. Es-

sas espécies não se assemelham ás que, na America do

Norte, occorrem na zona carbonífera e tão pouco no

devoniano superior, mas sim ás do devoniano inferior».

Quando já estavam escriptas as descripções e con-

siderações precedentes, recebi duas novas communica-
ções, referentes ao mesmo assumpto, e que me obrigam
a esta nota snpplementar.

Recebi o artigo recem-pu])licado do Prof, von

SíeYiiíradzíií ^ sobre a geologia do Estado do Paraná.

Baseando-se cm observações proprias, diz o autor que

a serra da zona costeira é formada por uma zona larga

de schistos cr^ystalinos que julga meíamorphicos e que

ao Oeste nos «Campos geraes» segue um território ex-

il) Sietniradzld, los. von. Goologischc Rcisebcobachtuugen in Siid-

brasilien. Sitzungs.
Ber. d. K. Akad. d. Wissenschaften Wien. Math.-Xaturw.

Klasso Voí. CVII, Abtli. I, 1S9S p. 23-39 com Estampa.
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tenso situado menos alto composto do camadas mais ou
menos horizontaes de grés amarellados, ricos em mica,

com os quaes alternadamente são encontrados scliistos

argilosos escuros. Segundo Derby, essas camadas são

devonianas, nellas encontram-se em Ponta Grossa, Ja-

guarahyva e nas paredes escarpadas da Serrinha, ao NE
de Palmeira, fosseis que estão distribuídos em dois ho-
rizontes, suppostos de ser da mesma idade. Um délies

consiste em schistos argilosos, ricos em mica, pardos

còr de chocolate e contem exemplares de Spirifer ant-

arcticus Morris et Sharpe ; o outro é formado por
schistos pretos contendo petrificações de Lingula, Dis-

cina, Spirifer e outras conchas ainda não determinadas.

Estas communicações do meu collega de Lemberg
me confirmam na opinião de que as duas espécies, aci-

ma descriptas, do Spirifer, provera de camadas da idade

devoniana. A occurrencia nessas formações de Spirifer

antarcticus, espécie de vasta distribuição na America
meridional, faz crer que se trate do Devoniano inferior.

Tendo já chegado o postscripto precedente ás mãos
do Sr. Yon Ihering, este obteve e me remetteu um
outro fossil, da formação devoniana do Estado do Paraná.

Segundo a indicação do achador a petrilicação

provem da mesma localidade como Spir/fcj- llierimji,

perto de Tibagj. Que provem também das mesmas cama-
das, prova a estructura da rocha que a inclue e que repre-
senta o mesmo grés amarellento e rico em mica, no
qual também consistem os moldes de Sp. I/w) ingi.

Quanto á petrificação mesma, trata-se de duas
valvas de uma concha, adhérentes á rocha e conser-
vadas como moldes, do cerca de 20 mm. de altura,

3õ mm. de largura e 20 mm. de espessura. As duas
valvas correspondem provavelmente uma á outra; es-

tão porém um pouco deslocadas e tocam-se somente
pelas extremidades. Da valva direita, resta somente a
metade, a valva esquerda está completa.

Gomo a figura junta desta valva mostra, a concha
é de contorno transverso-oval com o lado anterior for-

temente encurtado e o lado posterior alongado. Este
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é limitado ein cima por uma margem direita cardinal, em
frente por uma fraca crista diagonal,

saindo do bico, sendo atraz obliqua-

mente truncado. Do bico, não muito
alto, obtuso e arredondado, a valva

inclina-se ingrememente, sendo a

margem inferior em baixo do bico le-

vemente sinuosa e cohérente a um Pholadella riadiata Hall

afundamento chato que se forma aqui. ^^ Tibagy

Muito digna de observação é a esculptura. A parte

media de ambas as valvas é guarnecida de 8 a 10 cos-

tellinhas radiaes, separadas por largos intervallos, em-
quanto faltam quasi completamente na parte anterior

e posterior das valvas, parte que, então, apparece lisa.

Fora das costellas radiaes existem ainda fortes estrias

concêntricas de crescimento, um pouco entumescidas
á margem da concha. Impressões dos músculos e li-

nha do manto não se podem reconhecer.

Creio que a nossa conclia pôde referir-se á Pho-
ladella radiata Hall (Palaeontol. of N. York V. pt. I,

Lameliibranch. II, t. 78, íig. 15—21).
E' uma espécie dos depósitos devonianos mais no-

vos da America do Norte, que, porem, foi achada recen-

temente pelo P rofessor Bodenbender tS-inhem nas cama-
das devonianas da Argentina e já descripta por mim
(Zeitsch. d. deutsch. geol Ges. 1897, p. 290, t. 10',fig. 71).

A forma brasileira é consideravelmente maior do

que os exemplares argentinos e norte-americanos. Entre

os indivíduos figurados por Hall iguala-a sô um que esse

autor define como sendo "of unusually large size". De
resto, a concha paranaense parece-se com a norte-ame-

ricana. As estrias de crescimento não se apresentam tão

fortemente na ultima espécie ; mas, em vista das diífe-

renças que os exemplares figurados por Hall mostram
entre si em contorno e esculptura, esta anomalia parece

demasiadamente insignificante para justificar-se, por causa

disso, a' separação especifica da forma paranaense.

Quanto, emfim, á questão da significação da con-

cha tratada para a determinação da idade das camadas
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que a encerram, convém primeiramente constatar, que

é mais uma prova da sua idade devoniana, já con-

cluída dos acima clescriptos Spiriíeros. Para a determi-

nação mais exacta das camadas é principalmente de im-

portância, que Pliol. radiata occorre na America do

Norte somente nas camadas Ghemung e Hamilton e que

o género Plioíadella não desce alli sob as camadas meio
—devonianas. Podia-se concluir d'isso que também os

grés do Estado do Paraná, com Bli. 7xidiata e Spir.

ilieríngí não pertenciam a formação devoniana infe-

rio7% mas a meio-devoniana. Um apoio para esta opi-

nião podia-se achar nas relações da Argentina, onde a

mesma concha occorre numa communidade de formas,

que, segundo a minha opinião, indica antes a formação

meio-devoniana que devoniana inferior. (Neues Jahrb. f.

Min. 1899, I, 255).

Explicação das estampas

EST. í

Fig. 1. Spii'ife) Iheringí n. sp. Do devoniano in-

ferior (?) do Estado do Paraná.

1. Msta dorsal de um molde muito gasto pelo at-

trito. I."" vista ventral deste molde.

Fig. 2. A mesma espécie, da mesma proveniência.

Vista ventral de um molde um pouco melhor conservado,

apresentando ainda os vestigios de uma crista mediana.

Os originaes estão no Museu Paulista.

E^iT. n

Fig. 1. Spirifer Ilierinrji n. sp. Do devoniano in-

ferior (?) do Estado do Paraná. Vista pelo lado do
bicco de ura molde um pouco disforme.

Fig. 2 e 3. Spirifer borbai llh. n. sp. Da mesma
proveniência.

2. Vista dorsal de um molde um pouco disforme 3
e 3.^^ vistas ventral e do lado do bico de outro molde.

—Os originaes estão no Museu Paulista,





NOTA SOBRE CORARE

PELO

DR. J. BACH

Nas minhas explorações do anno de 1897, na ex-

pedição que realisei subindo pelo rio Orinoco^ passan-

do o rio Cas.siqtiíare, d'esté ao rio Negro para o ma-
gestoso Amazonas vi preparar esse veneno terrível

o Curare pelos índios Guaicas, habitantes das mar-
gens do Alto Orinoco, na Guyana ^^enezuelana.

Do rio Cassíqiiíare realisei um trajecto a pé
até entrar no rio Baria, bem abaixo de Solano.'^, em
cujo ponto entrei no rio Negro deixando a povoação

de Solanos, á minha esquerda, porque me informaram
da existência, nesta villa, de uma quadrilha de saltea-

dores.

Approximadamente 2 'j, ou 3 léguas antes de che-

gar-se ao rio Cassiqitiare existe uma pequena villa,

chamada Baenaguardia que conta cerca de 600 ha-

bitantes sem a menor industria e que passam a vida

entregues á ociosidade e extrema indolência. Os indí-

genas chamam ao aldeamento Q/tajo, devido á exis-

tência nas cercanias de umitas e extensas mattas de uma
planta com este nome, que produz uma fructa pequena,
do tamanho de uma avelã, extremamente oleosa.

Os indígenas servem-se d' essas pequenas fructas

para com ellas fabricar simples velas que dão realmen-
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te raiia luz clara, sem fumo e sem cheiro. Elles fabri-

cam essas velas enfiando n'uma libra de bandjii, rus-

ticainente alisada, as frnclinhas umas sobre outras, coni-

primindo-as fortemente entre si e dando-lhes, portanto, a

apparenoin e o formato semeiliantes a unia vela de stea-

rina pura.

Foi nas cercanias da villa de Bueuaguardia
que encontrei os selvicolas denominados Guaicas, os quaes

são regidarniente dóceis e tratáveis. Os seus agru-

pamentos Sião regulares, constituídos na maior parte de-

mulheres e creanças ; bem limitado è o numero de ho-
mens. Esses selvicolas são na maior parte de estatura

mediana, còr de cobre escuro, testa estreita, cabellos ne-

gros e corredios, olhos negros, nariz pequeno, imitan-

do o nariz da raça africana, levemente achatado, den-

tadura bonita e brnnca, orelhas grandes.

Domorei-me dois dias . apenas entre os Guaicas

tendo noi;;do que o uso de objectos ethnographicos é

com bem pouca diíTerença, egual ao das outras raças-

indígenas dressa zona.

O i/urare é différente do que vi usar pelos in-

dígena^ dos lados do rio Amazonas.

Nos dois dias em que me demorei eiitre Guaicas presen-

ciei uma cerimonia bem curiosa para a fabricação, ou-

para melhor dizer, de pai-te da fabricação d'esse veneno^

O cacique com os outros chefes seus subalternos,

realisaram o sorteio de três indígenas da tribu, os,

quaes teria ui de sujeitar-se á fabricação do terrível

veneuQ.

Foram sorteados dois homens e uma mulher para

esse fim.

Reuniram-se, então, 186 indígenas incluindo os sor-

teados e principiaram a fabiicação do Curare com as.

seguintes formalidades :

O tuchau ou cacique mandou preparar em uma pe-

quena clareira uma fogueira pequena e de fogo lento.

Ao seu lado, elle tinha duas panellas de barro quei-

mado, de tamanho différente. A maior d'estas panellas.

estava cheia de uma tintura còr de chocolate claro, nac
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menor tinha a capacidade tie 150 grammas.
Por sua ordem, a paneila menor foi collocada sobre

a fogueira conservada a fogo lento e uni dos indigenas

sorteados esvasiou ou verteu r.olla uma quantiucvle da
tintura até o meio o introduzindo no liquido uma va-

rinha de madeira resistente ia-a remexendo. A eva-

poração produzida era tão forte que no espaço de 2 \/2

horas o indio tinha vertido totalmente as 800 grammas
da tintura, perfeitamente concentrada. Ao terminar essa

operação o indígena completamente estonteado, devido á

forte evaporação do veneno, foi substituído pelo compa-
nheiro de sorteio. Uma hora e meia depois este índio

também se viu obrigado a abandonar a manipulação
do veneno, victima das mesmas tonteiras, passando a

operação a ser feita pela mulher sorteada, que terminou
a operação ou manipulação sentindo-se também atacada

dos mesmos soífrimentos.

Ficando, assim concluida a fabricação do veneno,

as 800 grarïiiîias da primitiva tintura foram reduzidas

a um extracto côr de chocolate escuro tendo durado
a terceira e ultima manipulação cerca de 1 12 horas.

Durante esse trabalho, o cacique havia formado,
com os 183 indigenas que assistiam á fabricação, uno.

semicirculo cuja abertura era do lado para onde so-

prava o vento, de forma que os espectadores não absor-

viam as evaporações do veneno.

Não pude saber nera obter os vegetaes compo-
nentes d'esse veneno porque os indigenas se negaram
absolutamente a dar-me esse segredo. Pude conseguir
a posse da mesma panelhnha que serviu para a fabri-

cação do Curare e conservo-a em minha residência.

Realmente, vi entre esses Índios que o eíFeito des-

se veneno é bem um effeito violento. Esse mesïro
eífeito violento também tive occasião de o presenciar
no baixo Orinoco, alguns kilometros acima do Passo
do inferno, onde, ao desembocar em uma voUa do rio,

foram flechados dois remadores da minha canoa, que,

poucos momentos depois de feridos pelas ílechas enve-
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nenadas com o Curare, deixavam de existir. Deve no-

tar-se que os ferimentos não foram em legares consi-

derados mortaes, pois que um dos remadores foi íle-

chado na perna direita e o outro no antebraço di-

reito. Ambos morreram com o intervallo de poucos

momentos e apresentaram sjmptomas idênticos aos da

estrychnina.

O Pat<so do Inferno é o ponto mais estreito do
rio Orinoco, sendo a sua corrente de uma violência

extraordinária, visto como elle passa apertado entre duas

montanhas talhadas a pique. Tomou tal nome porque
ha muitos annos que constantemente ahi têm naufraga-

do as canoas ou pequenas embarcações que se arrisca-

ram a atravessal-o. Deste ponto, tenho um? photographia

que eu mesmo tirei. Para passarem sem risco os

viajantes costumam conduzir as canoas em pequenas em-
barcações por terra, por qualquer das margens e mais

adeante lançal-as de novo no rio e assim proseguirem

a navegação.

O terreno é constantemente montanhoso e mostra

sempre quartzo aurífero. Toda a zona que percorri

nessa minha exploração é quente, febril e paludosa.

Encontrei nella enormes mattas de caju, principalmente

na Guyana A^enezuelana e no trajecto pelo Orinoco^

sendo a maior parte de cajii mimoso (pequenino), de
coloração rubra e amarella, sendo mais adstringentes-

do que os do Brasil, por conterem muito tanino.

Em toda esta viagem em ambas as margens dos

rios Orinoco, Cassiquia.re, Baria e Rio Nepro vi ve-

getação variada, soberba, luxuriante e opulentíssima,

encontrando-se extensas mattas de borracha, cumaru e

immensa variedade de plantas com applicação na medi-

cina e na industria, gommas preciosas etc.

Tive também occasião de apreciar interminável va-

riedade de parasitas, orchideas de aspecto bizarro e

surprehendentes de belleza.

A fauna de todas essas paragens é opulenta pela

quantidade e variedade de pássaros de formosíssima

plumagem e peixes de muitas espécies, formatos e ta-
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rios aífiuentes, encontrei, em diversos pontos, um pássa-

ro muito semelhante a uma pomba rola no tainanlio

e formato, mas com uma plumagem totalmente verme-

lha, de um vermelho vivo e brilhante ; as pernas e o

bico eram do mesmo colorido. Não pude perceber- lhe

o canto. Esses pássaros andam em pequenos bandos

separados e aos pares ou em casaes ; o seu vôo é

rápido,

Atravessei immensas zonas de mineraes e desco-

bri, com frequência, ouro, prata, ferro, cobre, chumbo,
carvão de pedra, etc. etc.

Na Guyanna Venezuelana estive na pequena cidade

de Bolivar. E' a mais antiga desta Republica e tira o

seu nome do grande general e patriota Simão Bolivar,

que provocou a independência contra a Ilespanha, a

Metrópole, não só da sua pátria, como também da dos

outros territórios ou vice-reinados pertencentes á iles-

panha e que são hoje as republicas de ^'enezuela, No-
va Granada, Equador, Peni, Bolivia, Colombia e Gua-
temala.

As construcções da cidade são no antigo estylo

gothico e na praça principal vè-se a estatua pedestre

de Simão Bolivar, o libertador, cercado de sete esta-

tuas symbolisando cada uma das republicas acima enun-

ciadas.

Emíim, nessa minha viagem pari-passu dos peri-

gos inhérentes a todas as explorações idênticas, tive

momentos de extasis e pasmo indizíveis em face das ri-

quezas deslumbrantes de uma natureza uberrima e vir-

gem e concentrei-me naquelle recolhimento e adora-

ração intima que em todos os passos da nossa vida

devemos a Deus, o Greador de tantas maravilhas, a

Deus que nunca deve sahir e não sabe do pensamento
e espirito do viajor naquellas immensas solidões.





A Hyla puloMla Diim. Bilir. e a funcçio c!i?omtica

FOR

P. A. SCHUPP

E urn facto conhecido que certos aniraaes têm a

propriedade de conformar sua còr com a do meio em
que vivem, donde resulta que os mesmos indivíduos

apparecem ora com uma, ora com outra côr. Ha ani-

maes em que esta mudança de còr é completamente
independente do concurso do individuo, mas é uma
lei certa e inevitável á qual está sujeita toda a espécie

sem excepção. Assim por exemplo, ha uma espécie

de lebre ( Lepus variabilis Pall.
)

que, pardo-cinzenta

no verão, torna-se, no inverno, bronca como a neve.

Do mesmo modo pode-se observar que muitas

aves tomam no inverno um colorido différente daquelle

que tem no verão, harmonizando mais assim com a
monotonia da estação.

Outros animaes ha, em que a mudança de côr

depende de circumstancias inteiramente individuaes,

pelo que, mudando-se estas, muda também a côr, o que
pode acontecer em intervallos muito pequenos.

Esta propriedade de mudar a còr conforme as

circu estancias, que se costuma designar pelo nome
de funcção chromatica, é observada era alguns géne-
ros de peixes, em certos reptis, em muitos amphibios,

como nas rãs e muito em particular nas das moitas e
talvez, entre as ultimas, não haja outra em que a va-

riabilidade chromatica seja tão pronunciada como na
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Hyla pulchella T)um. et Bibr. (bracteator Hensfi]) que,

tantas vezes tomos occasião de observar, quando nos

dias chuvosos ou tardes húmidas do verão, justamente

ao cahir do sol, sahindo dos seus escondrijos deixa

ouvir, de citna d' uma arvore ou da folhagem larga e

sombria de uma bananeira ou agave sua voz interes-

sante : gii-gli, gh-gh-gli, gli-gli signal, que já vae h-
zer a ronda nocturna e tomar conta dos Í3Íchinlios,

que a este tempo costumam regosijar-se.

A H. pulchella, quando adulta, chega a 50 mm.
mais ou menos de comprimento. Quando em repouso,

o seu dorso mostra uma dupla convexidade isto é, no

sentido do eixo longitudinal como no do transversal.

A sua figura é sempre muito graciosa. A parte

dorsal da pelle é muito lisa e macia, ao passo que a

abdominal é coberta de granulações as quaes, junto

com as ventosas dos pés lhe servem de órgãos para se

prender aos objectos lisos e suspender-se.

Quanto á còr, é extremamente variável ; ora ô

cinzenta clara e quasi argêntea, ora escura, ora ama-
rellada, ora parda de bellissimo verde ou ainda um
conjuncto de todas estas cores que mal se pode de-

terminar. Ha momentos em que o colorido secco com
brilho metallico torna-se logo depois húmido, de um
In-ilho vitreo ou esmaltado. O que ô constante ê uma
linha escura, a qual, começando nas fossas nazaes, in-

terrompida nos olhos, continua nos lados em todo o-

comprimento do corpo como também na parte margi-

nal das extremidades, sendo ella mesma acompanhada^

em toda sua extensão, de outra linha branca.

Nas pernas trazeiras prevalece, na parte inferior,

a còr branca,ao passo que, na região próxima ao cor-

po, se acham muitas vezes coloridos còr de rosa, sem-

pre, porém, salpicados de preto.

Para dar uma idéa da mutabilidade da nossa rã-

sinha vou reproduzir umas notas que tomei a respeito

em tempos passados. No dia 13 de Março, nas folhas

de uma Tillandsia tinha eu apanhado uma Hyla brac-

teator ; era de um pardacento claro e tinha différentes
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desenhos irregulares no dorso. Metti-a num vidro de

bocca larga e junto com ella um ramosinlio d" uma es-

pécie de Hibiscus. No dia seguinte, achei a sua còr

mudada, n'um lindo verde que se coaimunicou também
à listra lateral de que falíamos, com a diílerença que

esta estava mais escura. Tirei então o ramosinho ver-

de e ainda no mesmo dia começou a còr verde a mis-

turar-se com amarello assemelhando-se assirn a rãsinha

a uma folha no acto de murchar. Esta còr lhe ficou

até a tarde.

No dia 1m mediato que era 15 de Março, a còr

verde tinha voltado em toda sua belleza ainda que
liada mais de verde houvesse no vidro. Porém já
no outro dia cedo a nossa hjla appareceu parda ama-
rellada com brilho esverdeado, moslrando-se na pelle

alguns desenhos irregulares. Foi também nesse dia,

que pela primeira vez na sua prisão, entoou seu canto

costumado.

Durante o dia voUou a linda còr verde e a linha

])ranca que acompanlia a linha lateral, resplandeceu

num brilho de seda; à noite, porém, a còr se mostrou
mudada em um aquoso verde-cinzento.

Nos próximos dias até 21 de Março conservou de

novo um vivo verde mudando-se então em um amarello

còr de laranja, occasionado talvez por ter sido a rãsinha,

nesse dia, exposta aos raios directos do sol.

Puz então, um raminho verde, ficando este em
seguida um mez inteiro (21 de ]\[arço— 21 de Abril)

no vidro e a hyla todo este tempo esteve com sua

linda còr verde, ora mais clara, ora mais escura. Nunca
porém acliei o animalsinho tão bonito como neste ul-

timo dia.

O bello e vigoroso verde que lhe tinge o dorso,

a fita escura ao lado da cabeça, do corpo e das extre-

midades, o risco branco que o acompanha, a mancha
còr de bronze indicando o log ar dos ouvidos e o iris

transversalmente fendido com seu brilho metallico, tudo

isto dá-lhe um aspecto tão elegante e direi mesmo en-
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cantador, que nos dá a entender que este animalsinlio

tem íim de passar sens dias entre íiòres.

Tirei enião o ramo do vidro, snbstitnindo-o por

uns pedaciídios de madeira. Pouco depois o nosso

pequeno batracliio confieçon a mudar de còr, conver-

tendo-se esta em um verde sujo como si fosse mistu-

rado com pardo. Assim conservava-se ainda ::o dia

seguinte a còr parda, desapparecendo !iiieii'amente no

dia 30 o verde da mistura. A rãzinlia mostrava-se

então um pardo claro acinzentado^ íicando-lhe sempre

a linha escura, mas não a ])ranca, que somente era

indicada por nm colorido mais claro nos Ioga res res-

pectivos.

Passados mais alguns dias, o variável bichinho

appareceu com uma nova còr que era semelhante a do

chocolate misturado com muito leite, passando, porém,
pouco depois para ura bem pronunciado jKu^do, cor de
chocolate.

Dui-aute alguns dias, esta còr íicou constante. Só
no dia U de Maio, via-a mudada em uni cinz-ento, tirante

a pardo, o qual, entremeiado com différentes desenhos

irregulares, tornou a rãsinha perfeitamente semelhante

ao pedacinho de madeira ao qual estava pegada.

Depois não observei mais iiiudança alguma senão

era tins de Setembro.

Continuei ainda as minhas observações, não so-

mente no individuo mencionado, como também em ou-

tro exemplar, sempre com os mesmos resultados,

conformando-se sempre as rãsinhas, ora mais, ora me-
nos depressa cora a còr dos ol)jectos, que as rodeavam.

Consegui, deste modo, vel-as passar por todas as

cores de espectro solar, menos a encarnada, visto como
collocando no vidro uma espécie de Hibiscus intensi-

vamente encarnada, a reacção sobre a còr de nossa

Hyla íicou absolutamente nulla.

Reílectindo agora sobre os factos mencionados, sur-

gem espontaneamente duas questões interessantes .• como
se ha de explicar, phi/siologicamente, aquella varia-

bilidade de cor ? e qual pode ser o fim da mesma ?



Quanto á primeira questão, as experiências de dis-

tinctos naturalistas como Pouchel, Lister e outros po-

zeram fora de duvida:
1.° que a mudança de còr nos animais sujeitos a

ella, se faz mediante o apparelho da vi^ão. Prova-se
isto pelo facto, que o phenomeno da fancção chromatica
não se dá em individuos ceg'os, nem naquelles aos quaes
se cobrem os oiiios.

2." A impressão, recebida pelos órgãos visuaes, é

então transndttida, por meio do nervo syrapathico. Para
verificar isto, basta fazer um corte neste mesmo nervo
e vèr-se-á que immediatamente cessa a capacidade do
animal mudar a côr e isso na sua totalidade, quando
se corta o tronco principal, sò parcialmente, porém,
quando somente se corta um ramo.

3. ' O órgão próprio da funcção chromatica é a

pelle. Para for ;n armos u'na idéa do modo. como ella

se faz, è mister, lembrar mo- nos que a pelle se compõe
de d(i;is camadas, u:na exterior, transparente e muito
íina, a epiderme e outra a cutis.

A epiderme, ({\\Q é composta de cellulas epitbeliaes,

não contem nem vasos sanguíneos, ne.ii nervos, nem
pos-^ue, de ordinário, còr propria. A cutis, pelo con-
trario, alem de vasos capillares, nervos e différentes

glândulas, contem ainda uma multidão de cellulas dis-

postas em camadas e cheias de uma materia corante,

o pigmento, pelo que se deu o nome de chromatophoros
ou porta- cores. Ê' de observar que as cellulas das
différentes camadas não contém todas a mesma materia
corante, mas cada uma sua propria de modo que, sendo
por exemplo o pigmento de uma camada cinzento, o
de outra é })ardo, ou verde, ou azul ou de qualquer
outra còr.

Quanto á successão das camadas, porém parece ser

lei, que as intimas alojam o pigmento mais escuro
tornando-se este successivamente mais claro nas cama-
das superiores.

Entretanto, esta disposição das cellulas chromato-
phoras por si só ainda não basta para explicar perfei-
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tamente o plieiiomeno de que se trata. Para isso é

necessário saber que as ditas cellLdas estão em contac-

to com as ultimas ramificações do nervo sympatliico e

que este lhes communica a capacidade de se dilatar,

contraliir, e mesmo, até certo ponto, mudar sua po-

sição.

Dahi resulta que o animal pode, conforme as cir-

cumstancias, augm.entar a intensidade de uma còr e

diminuil-a de outra e mesmo misturar as cores das

différentes camadas, e assim produzir, na superficie da

pelle, aquella variedade de coloridos que admiramos.

Todo o processo é pois o seguinte : O animal,

percebendo os objectos da sua visinhança, recebe dél-

ies uma certa impressão nos seus órgãos vibuaes, esta

impressão de continuo se traduz numa disposição corres-

pondente no nervo sympathico, o qual, por sua vez,

actuando sobre as cellulas chroma tophoras determina-

Ihes aquellas mudanças cujo resultado final é a còr res-

pectiva.

Accrescento aqui uma dupla observação e vem a ser :

1.'^ que a passagem de uma còr clara para outra

escura, muitas vezes, conforme minhas observações, po-

de ser causada pelo simples facto de tornar-se o ar

mais húmido ; pois eml)ebendo-se então a pelie do am-
pliibio, em consequência de seu caracter hygroscopico,

da liumidade atmospherica, torna-se escura do mesmo
modo que a cinza de còr clara quando secca, se torna

quasi preta quando molhada.
2.° Em todas aquellas mudanças não se pode pen-

sar em intenção da parte do animal, para isso seria

preciso que este percebesse não somente a còr dos ob-

jectos visinhos como também a sua propria e que fi-

zesse então uma comparação de uma com a outra, para

dahi concluir a conveniência de conformar a sua còr

com a do meio ambiente.

Que este facto na realidade não se dá nem pode

dar-se, podemos evidenciar por uma simples reflexão.

Para nos. servirmos de prova da nossa rãsinha é um
facto que a mudança da còr se faz principalmente
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no vértice e dorso do animalsinho, lugares que, inat-

ting'iveis pelo órgão visual do mesmo, não podem ser

objecto de seu conhecimento, e, por conseguinte, nem
de uma comparação, nem tão pouco do qualquer ten-

dência.—E' pois evidentemente errónea a opinião da-

quelles que querem attribuir a estes animaes uma es-

pécie de juizo e reflexão.

Ne.n tão pouco pode-se admittir o que outros

querem, que a funcção cliromatica seja um processo

meramente mechanico, quer phj^sico, quer chimico-me-

clianico. Combatemos também esta opinião, não por-

que julgamos que a necessidade da intervenção de um
acto visual fosse, por si, uma prova em contrario, mas
por outra razão que vamos expor.

A rãsinha. na sua prisão de vidro, recebe os raios

luminosos não só nente dos objectos de sua visinbança

immediata, mas também de outros objectos existentes

no quarto, de cores diversas e muitas vezes mais in-

tensas e enérgicas do que as dos objectos visinhos. Se

a funcção chromatica realmente fosse um proccesso

meramente mechanico, deveria, por certo, determinar

ao animal a mudança do collorido aquella côr que

mais energicamente lhe fere a retina. Mas não é as-

sim ; não é a maior intensidade da côr mas sim a sua

maior conveniência que decide o caso, e por conse-

guinte é necessário admittir que aqui intervém uma
outra causa, que podemos chamar physiologica ou de

qualquer outro nome, mas que não seja meramente
mechanica.

A outra questão que não nos interessa menos, é :

qual pode ser o íim daquella mutabilidade chromatica í-

Sei que ha auctores que negam toda a finalidade

no universo, não sendo para elles o mundo senão uma
successão de factos sem laço ideal e intencional, uma
machina fria e bruta, cuja única força motora é a du-

ra necessidade ; estes, naturalmente, nem na questão

presente admittirão finalidade alguma.
Porém a quem attentamente observa os phenome-

nos da Jiatureza, não podem escapar dous factos :
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i." que a funcção chromatica é propria dos ani-

maes, que della precisão para sua protecção
;

2." que eUa é adaptada ao grau de necessidade

de cada u;n.

Quanto ao primeiro facto, veiuos que os animaes,

que se distinguem pela variabilidade cliromatica são

todos fracos e expostos ás perseiiuições de différentes

inimigos.

Assim a lebre mencionada acima, tem por inimigos

não somente diversos mammiferos, taes como a raposa.,

o cão e outros, mas é também perseguida pelo corvo,

o gavião e até, durante a noite, pela coruja. Quanto
aos peixes, não é menos verdade, que aquelles, que,

conforme os estudos de Agassiz e outros, gozam da

variabilidade chromatica, — como a Perca íluviatilis, o

Gobius Ruthensparri etc.—não tendo outro meio de se

defenderem, necessitara d'ella para escaparem aos ata-

ques de seus perseguidores, ou também para se sub-

trahirem á attenção dos bichinhos que lhes servem de

alimento. Os pobres batrachios, afinal, que são mais

inermes e ao mesmo tempo mai.s procurados por uma
multidão de inimigos : aves, co])ras etc. não poderiam
subsistir, se a faculdade de imitarem a cor de seu meio
não lhes viesse garantir, de algum modo, a vida.

Para provar o segundo facto, i. ê. que a faculdade

de mudar a còr está, em perfeita proporção com o

grau de necessidade dos respectivos animaes, podemos
distinguir três grupos de animaes que aqui vêm em
consideração

; o primeiro é daquelles que sempre vivem
no mesmo meio, cuja côr partilham ou então em loga-

res sombrios e escondidos onde a escuridão mesma os

protege. Não conhecemos animal que nestas condições

seja dotado da faculdade de mudar a côr, a não ser em
caso de translocação forçada. Assim no Proteus angui-

nus p. e. observa-se uma mudança de côr quando elle,

tirado do interior do sua caverna, fica exposto á luz.

O segundo grupo é dos animaes, que são sujeitos,

durante 13 anno, a uma dupla mudança do meio em que

vivera, a qual se dá em paizes da zona temperada quando.
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na estação fria, os mattos e campos, depondo sua verdura,

tão rica em escondrijos, se cobrem, de neve tão propria

de atraiçoar, por sua candura, os pobres animalejos de

côr diversa, e é outra na volta da primavera, quando

a natureza, torna a pôr seu ornato rico de antes.

Estes animaes, pois, passam também somente por

duas mudanças de colorido, completamente independen-

tes da sua propria actividade, as quaes coincidem com as

alludidas mudanças da natureza. São desta classe aquel

les mammiferos e a/es, que, tendo no verão um colorido

pardo ou semelhante, se tornam, no inverno, brancos

como a neve, como acontece, p. e., com a lebre citada e

différentes outros animaes dos Alpes e regiões boreaes.

Afinal ha um terceiro grupo de animaes, que não

têm uma morada certa, mas, levam uma vida vaga, ora

na terra, ora na agua, ora na folhagem das arvores,

ora na casca d'ura tronco velho, ora nas fendas d'um
muro, ora na corolla d'uma flor, ficando entretanto ex-

postos sempre aos olhos de seus perseguidores. E' nestes

animaes que a funcção chromatica se observa no seu

maior desenvolvimento, podendo elles mudar de còr,

conforme as circu nstancias, mesmo em pequenos inter-

vallos de tempo, como é o caso com a nossa rãsinha.

Considerando agora em resumo mais uma vez

aquelle admirável encadeamento orgânico de que resulta

a íuncção chromatica e ao mesmo tempo o conjuncto

dos factos de que acabamos de fallar, parece-nos que

um espirito serio e livre de preoccupações não pode

negar, que é impossível exphcar a funcção chromatica

como um eífeito do esforço individual dos animaes do-

tados da mesma nem ainda muito menos do acaso, mas
deve-se conceder, que nella se manifesta um plano sys-

tematico, o qual, presuppondo ura perfeito conhecimento

da natureza dos respectivos animaes e um cuidado be-

nevolo do bem estar dos mesmos, nos obriga a admittir,

fora da serie das cousas visiveis, um ente superior, que

com summa intelligencia e benevolência dirige o uni-

verso.





Observações sobre alguns caracóes terrestres

do Brazil

POR

HENRY SUTER

Christchukche, Nova Zelândia

Com a estampa III

Ha já bastante tempo que o Prof. Dr. von Ihering,

director do Museu Paulista, mandou-me obsequiosa-

mente para investigação, uma porção de caracóes ter-

restres do ] Brazil, com a supposição de que algMins

délies fossem proximamente relacionadas cora os géne-

ros da Nova Zelândia. Sou da opinião que algumas das

concbas brazileiras descriptas como Ihjalinia provavel-

mente sejam do género Flammulína, mas isto não se

pode saber ao certo sem o exame do animal.

O trabalho foi feito debaixo de muitos obstáculos.

Não tinha na minha coilecção nenhuma das espécies já

descriptas que me servisse para comparação, etive que

confiar inteiramente nas descripções escassas e íiguras

nem sempre satisfactorias do Manual of Gonchology.

de Tryon. Só pude examinar a dentição de duas espé-

cies apenas.

No entretanto espero que, as que considerei como
espécies novas, realmente o sejam.
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FAM. TESTAíELLIDE

Género Streptaxis Gray 1837

Subgenera Happia Bourguignat 1889 {Amrnonoceras.

P[eiffer, 1855 e Scolodonta During 1875).

Stroptaxis ammonoceras Pfei/fer

Os specimens que tenho accommodam-se perfeita-

mente á descripção, mas são um pouco maiores. A
protoconclia sub-im nersa é lisa. O uinbigo que é largo,

2/7 do diâmetro, é perspectivo, mostrando todas as vol-

tas. O specimen maior mede : diam. max. 5.25, min.

4.5; diam. do umbigo 1.5'"".

Hab. Piquete, S. Paulo.

í^treptaxís tiiíiiescí^síis n. sj).

Estampa TH Figs. 4— 4,b

Concha um pouco pequena, discoidea, moderada-
mente umbilicada, sub-estriada, transparente, brilhante,

amarellada-cornea
; espira plana de 3 1/2 voltas, con-

vexas
;
protoconcha beii lisa; as outras voltas tèm

estrias sub-equidistantes, que são bem mais pronun-
ciadas perto da sutura ; a ultima volta é mais larga

do que as outras. A sutura é profunda, a abertura

obliqua, larga e redondamente lunar; o peristoma é

simples ; a columella é regularmente arqueada com
margens distantes, convergentes ; a base é convexa.

O umbigo é aberto, profundo, mostrando uma volta,

correspondendo cerca de 1 6 do diâmetro da concha.

O animal é desconhecido.

Diam. max. 10, min. 8,5; alt 4,5; diâmetro do

umbigo 1.5 mm.

Tgpo : na minha collecção.

Hab. Alto da Serra e Gubatão, S. Paulo.
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Streptaxîs întemiptus n. S2).

Estarapa III Figs. 5— 5,b

Concha pequena, discoidea, largamonte umbilicada,

sub-estriada, sub-transparente, brilhante, esbranquiçada
;

espira pouco elevada, baixo-convexa ; voltas 4 [i;4 con-

vexas, estreitas gradual e regularmente augmentando
;

protoconcha lisa ; as outras roscas, levemente estriadas,

com interrupções distantes formadas pela callosidade do
peristoma de estados primitivos de crescimento, sendo
mais distinctas na base. A sutura è profunda, a aber-

tura obliqua, redondamente lunar com as margens dis-

tantes, convergentes. O peristoma é ligeiramente di-

latado, com os lábios basilar e columellar ligeiramente

callosos. O kbio columellar é curvado para o umbigo,
que é largo, mostrando todas as voltas.

A base é mais convexa do que o lado superior.

Diam. max. 6.75, min. 6. ; alt 3,5 ; diam. do umbigo
2 mm.

Ti/po na minha collecção.

Hab. Os Perus, S. Paulo.

Esta espécie é, sem duvida, approximada á S. tro-

chilionoides d' Orb. {spirillus Goiíld), mas o numero
das voltas é menor, são mais convexas, as voltas sen-

do apenas le^'emente estriadas e tem as interrupções

características dos antigos lábios callosos.

FÀÎII. ARIOPÍIA^TIDAÉ

Género Vitrea, Fitzinger 1833

Sec. Arnouldia Melvill and Ponsonby Í896 {Convins

Fitz. i833)

Vítrea semen lînî ('IMomcand)

A concha vista pelo microscópio é claramente de-

cussada. A protoconcha é miudamente estriada radial-

mente tendo Hnhas espiraes visíveis apenas nas proxi-
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midades da sutura. A perfuração umbelical é muito
estreita e quasi completamente coberta pela dobra co-

liimellar. O specimen maior que tenho mede :

Diam. 4,5 ; alt. 4 mm.
Jlab. Os Perus, S. Paulo.

Género Stenopus (Guilding) Pilsbry 1891

{Síenopus (hiíld. + (jiippya Mdrch + Habroconus C. F.)

iStenopus aii^»sí Tryoii

{guildingi Angas non Bland)

Os poucos specimens que recebi accommodam-se
á classiíicaçãu em Tryon's Man. Conch. (2.^^ ser. vol.

II pag-. 182). A protoconcha é bemi lisa ; não ha es-

trias microscópicas espiraes ; a extremidade da colu-

mella é levemente callosa e largamente reflexa, cobrin-

do em grande parte a perfuração umbilical. Um callo

tino reúne as extremidades do peristoma. A sutura é

distinctamente marginada. O specimen maior mede :

Diam. 3,5 ; alt. 3,25 mm.
Jlaò. Pxio Grande do Sul.

O typo è proveniente da Costa Rica.

Stenopus aiiguíneus (Ancey)

Estampa III Figs. 10 e 11

Um specimen da concha me foi mandado pelo

Dr. von Ihering, do Rio Grande do Sul, e foi obse-

quiosamente identificado por Mr. Ancey como a espé-

cie descripta por elle de specimens encontrados na Bo-

livia.

Consegui extrahir o animal secco, a mandíbula e

a radula.

A mandíbula (fig. 10) fma, Hgeiramente arqueada,

acuminada nas extremidades, com uma projecção me-
diana na margem cortante.

A radula (fig. 11) tem a formula 28— 1—28, com
cerca de sete lateraes. O ultimo dente marginal largo,
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baixo com dois deiiticulos separados, o ectocono senda

menor.
Nos dentes seguintes o ectocono se une com o

mesocono, formando dentes altos, estreitos e bicuspi-

dos ; então a base de ligação torna-se triangular e o
mesocono augmenta outra vez, mas continua ser li-

gado com o ectocono; a base dos dentes lateraes ò

quadrangular e a parte recurvada se extende até a

margem posterior, com o mesocono reforçado e o

ectocono rudimentar ou obsoleto
; o dente rachidiano é

quadrangular, e a parte recurvada é quasi tão comprida

como a base, tendo um mesocono um pouco comprido

e reforçado e duas pepuenas cúspides lateraes.

Hah. Pão Grande do Sul.

FAM. ENDODONTID.E

Género Amphidoxa Aibers 1850

( Sec. Sfephanoda Aibers 1800
)

i%.iiipiîîclo:x:£fc pIeuropIiOî*a (ISLoricand)

Estampa III Fig. 9

Os specimens que tenho se accommodam regular-

mente á pequena descripção dada por Tryon e tam-
bém ás figuras ; o umbigo, porém, é um pouco mais
largo. A protoconcha é lisa ; as costellinhas distantes

e agudas são em numero de sete por millimetro mais
ou menos na ultima volta ; entre ellas lia numerosas
linhas microscópicas e incrementaes, mas não ha estrias

espiraes visíveis. O umlíigo é profundo e c_ylindrico.

Diam. 2.5 ; alt. %.k) ; diam. do umbigo O.Tõ mm.
Hah. Os Perus, S. Paulo.

Uma das conchas tinha parte do animal secco, de
que consegui preparar a mandíbula mas infehzmente
não pude achar a radula.

A mandíbula (fig. 9) é arqueada e se compõe de
cerca de 19 chapas verticaes, que são lisas, muito fi-

nas e approximadas.
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Seria bastante interessante examiní^r a radula e

os órgãos de reprodiicção, e espero que mais tarde o

Dr. H. von Ihering possa ruandar-me alguns animaes

bem conservados.

Género Pyramidula Fitzinger 1833

Sec. Gonyodiscus Fitzinger i833

I^yi'aniiîclula patagoiiîca n. sp.

Estampa líl Figs. 6

—

'>,b

Concha exigua, sub-discoidea, umbilicada, exigua-

mente estriada, não lustrosa, fulvo-clara ; espira baixa,

convexa ; voltas 3 \/2 , augmentando regularmente con-

vexas, com costellas finas, equidistantes e levemente sinu-

adas em numero de 25 mais ou menos por íoillimetro.

A proto-concha é lisa, esbranquiçada, de 1 7^ voltas,

sem estrias, espiraes ; a sutura é profunda, a periphe-

ria arredondada.

A abertura é redondamente lunar com a margem
simples, extremidades distantes e convergentes. O lábio

columellar é curto, vertical, ligeiramente extendido

sobre o umbigo, que é um pouco largo, cerca de 1/3

do diâmetro da concha, profundo, sub-cyhndrico. A
base é convexa. Diam. 175; Alt. 1.; diam. do um-
bigo 0.5 mm.

O animal é desconhecido.

Tjfpo na rainha collecção.

Hab. Santa Cruz, Patagonia, sub-fossil em terreno

pantanoso.

var- compacta, nov var.

Concha menor que a da espécie typica, com o mes-

mo numero de voltas ; costellinhas mais finas e mais

juntas ; umbigo um pouco mais largo.

Diam. 1. 5 mm.
Typo na minha collecção.
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Hab. Foi-rne transuiittido do Rio Grande do Sul

pelo Dr. H. vuii Iherin^-.

I*vi*aiiiî<:liila scliuppî n. sj).

iîstarapa HI Figs. 7— 7 b

Concha exig'ua discoidea umbilicada, estriada, não
lustrosa, fulva ;

espira quasi plana, de 4 voltas, augmen-
tando paulatina e regularmente, convexas, com costel-

linhas finas, direitas e equidistantes, em numero mais
ou menos de 14 por millimetro ; entre estas ha linhas

microscópicas de incremento, cruzadas por hnhas espi-

raes. A protoconcha é lisa de 1 /s voltas. A sutura é

muito profunda, a abertura sub-vertical, estreita e re-

dondamente lunar com margens simples, e extremidades

distantes, convergentes. O lábio columellar é curto,

vertical, não rellexo, o umbigo bem largo, perspectivo,

mostrando todas as voltas. A base é convexa. Diam.
1. 8; alt. 0.75; diam. do umbigo 0. 75, mm.

O animal é desconhecido.

Ti/po na minha collecção.

Hab. S. Leopoldo, Rio Grande do Sul, colhgido

pelo Rev. Padre Ambros Schupp a quem a interessante

espécie é dedicada. Esta concha pode distinguir-se, á

primeira vista, das espécies precedentes pelas costelh-

nhas mais distantes e direitas, pelo umbigo mais largo

e perspectivo, e pela decussação microscópica.

FAi. mm\m
Gen. Thysanophora Strebel e Pfeffer 1880.

Xíiysanopliora caeca Guppy

Estampa III Figs. 1-3.

Os specimens que tenho accommodam-se em todos

os sentidos com os que tenho na minha collecção de
Florida ; demais, dou também aqui a figura da concha.

A dentição foi publicada por Binnej em Ann. N.
Y. Acad. Sei. III pag. 113, mas não tenho esta publi-
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cação à mão, nem a vi nunca. Dou aqui a descripção

e as figuras deste pequeno mollusco do Brazil.

A mandibula (fig. 2) é arqueada, muita fina, for-

mada por cerca de 13 chapas lisas, separadas e verticaes.

A radiila (fig. 3) tem a formula 5—4

—

J—4—5.
O ultimo dente marginal é miúdo, com um denticulo

rudimentar ; os dois seguintes são largos com quatro

denticulos ; os dois seguintes vão se tornando mais

estreitos e altos e tèra apenas três denticulos cada um
;

os lateraes têm a base quadrada, o mesodonte ura pouco

curto, e o ectodonte distante e miúdo.

O dente racliidiano, que tem a base um pouco mais

alta do que larga, é tricúspide, tendo o mesodonte um
pouco largo e não attingindo a margem posterior da

base ; as cúspides lateraes são pequenas.

Hab. Cidade de S. Paulo.

Esta condia parece ser distribuída por uma area

bastante grande. A dentição assemelha-se bastante á

do srenero l-ilammuUrm.

L PIPIDE

Género Pupa Draparnaud 1806

Sab-gcne/'o Bifidc.ria Stei'lii d803

l*upa ilieringí n. sjj.

Estampa III Pigs. 8 e 8 a

Concha exígua, cylindrica com o ápice cónico, obtu-

sa, cinzenta, lisa e frágil ;
voltas 6, convexas. A sutura

é um pouco funda, a abertura redonda e pentagonal, ver-

tical. O peristoma é extendido, especialmente á base,

levemente calloso, a callosidade unindo ás extremidades

convergentes. A bocca tem cinco laminas. A parietal é

larga e collocada ao fundo, especialmente a parte acha-

tada posterior que se extende até a columella ; na frente

é entalhado em cima por uma crista em forma de S

invertido,. A sobre-parietal, em frente e â direita da

parietal, desce da parede da abertura formando uma
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dobra forte e sinuosa, sendo, ligada á parietal forman-
do assim uma sn lamina bifida. Bem no fundo da bocca

e um pouco abaixo da parte esquerda da parietal acha-

se uma lamina pontuda e dentiforrae, presa á columel-

la ; mais em baixo, perto do meio da ])ase, existe ou-

tra lamina curta, oval, e pendendo para a esquerda
;

no lábio exterior notam-se duas laminas, coUocadas no
fundo pouco elevadas, quasi parallelas entro si ; todas

as laminas paladares correm na mesma direcção. A
perfuração umbilical é pequena e oval. Base (íonvexa

com uma pequena contracção atraz da expansão do pe-

ristoma. Dia m. 1., alt. 2,5 mm.
Typo na minba collecção. — JIab. Cidade de Rio

Grrande do Sul (Bollaxa), tirado em estado sub-fossil de

deposito moderno.

Explicação da Estampa III

Fig\ 1 Tbysanopbora coeca Gupp}', Gonclia X 6
« 2 « « » mandíbula augmentada
« 3 « « « dentes da radula

muito augmentados
« 4 — 4 b. Streptaxis tumescens Suter concba X ^
« 5—5 b. » interruptus Suter concba X 3
« 6—6 b. Pyramidula patagonica Suter concha X 3
« 7—7 b. « schuppi Suter concha X ^
« 8 Pupa iheringi Suter concha X ^'-^

« 8 a. « « « bocca da concha
muito augmentada.

« 9. Amphidoxa pleurophora ^íoricand, mandíbula
muito augmentada.

« 10. Stenopus angaineus Ancey mandíbula, augmentado
« II. « « « Dentes da radula

muito augmentados.





ARCHEOLOGIA RIO-GRANDENSE

POE

J. M. PALDAOF
EM PORTO-ALEGRE

COM A ESTAMPA IV.

Nota da Redacção.—O artigo que segue é a repro-

ducção de 3 artigos publicados em 1898 pelo Sr. J. M.
Paldaof em Porto Alegre no «Correio do Povo». Re-
fere-se esse artigo ás riquezas archeologicas da impor-

tante collecção do Sr. Arnaldo Barbedo.

E' de summo interesse a occorrencia de tembetás,

almofarizes, zoolitbos dos quaes até agora nada obtive

e vi do Estado do Rio Grande do Sul. Observo que a

palavra de zoolitbo tomo ein sentido mais vasto do que

o Sr. Paldaof, incluindo nessa categoria também os al-

mofarizes em forma de aves, peixes e outros animaes.

Esse tj^po que se conhecia dos sambaquis da costa do
Brazil meridional é representado na colleção do Sr. Ar-
naldo Barbedo por vários exemplares; a figura da Est.

IV íig. 8 representa um pombo e a íig. 9 representa

também uma ave, correspondendo as expansões lateraes

ás azas, a parte co nprida anterior ao pescoço e á ca-

beça. Objecto summamente interessante é figurado em
íig. 7 representando um disco polido de pedra destinado

a ser perfurado como os machados circulares, mas só

em parte acabado.
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Pois que carecemos ainda cie investigações minu-

ciosas a respeito dos indigenas do Brazil, tivemos a idéa

de comparar uma das mais importantes colleções archeo-

logicas do Estado com os estudos etimológicos publica-

dos pelo director do museu paulista, no volume 1." da

sua ReDÍsta, nos quaes são reunidas resumidamente to-

das as observações feitas por arcbeologos eximios, espe-

cialmente rio-grandenses, como Koseritz, Ihering, Kunert,

etc. Havendo, porém, outras por expor, vamos rela-

tal-as nos presentes artigos.

A colleção, que servirá de base ás nossas observa-

ções, é a dos irmãos Barbedo. Percorrendo o Estado
inteiro e os sambaquis das praias atlânticas, cbegaram
esses senhores a enriquecer as suas colleçcões com os

mais raros specimens, dos quaes daremos uma simples

descripção, para auxiliar a archeologia brazileira e o

illustre Dr. li. von Ihering, a quem o Rio Grande do
Sul muito deve.

Gomo ponto de partida, tomaremos os artefactos

mais communs, os chamados Machados quadrangula-
res. Dos oitenta collecionados, e que provêm de todo

o Estado, destaca-se um pela sua grandeza : tem 280
mm, por 120, e foi encontrado em um sambaqui de

Mostardas e o menoor tem 7 por 4 cm. e foi achado
proximo ao asylo de Santa Thereza, desta capital.

Machados entalhados.—São somente cinco os ma-
chados colleccionados, (jue tem um entalhe rodeando a

extremidade opposta ao gume.
São exemplares magniíicos, um dos quaes, o maior,

procedente de Palmares, na costa da Lagoa dos Patos,

tem 30X13 cm.
Elles eram adaptados a um cabo, não ha duvida,

pois que se sabe que o dr. João Paranhos tem um nes-

tas condições. Folgamos registrar este importante acha-

do, que anulla a supposição emittida de que o entalhe

servisse para apoio do dedo pohegar e do dedo index.

Maeliados circulares.—Os machados circulares per-

clusos, particularidade rio-grandense, cujo uso ainda
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parece mysterioso, são em numero de O, tendo o maior

140 mm. de diâmetro e somente 40 de grossura.

Este machado circular diílere muito dos outros por

ser delgadissimo. Foi encontrado no municipio de S.

Sebastião do Galiy, mas a maior parte délies provêm
dos municipios de Bento Gonçalves e Caxias.

Temos a observar que a secção vertical destes ar-

tefactos apresenta três aspectos, considerado o angulo

formado pelas duas superfícies convergentes do machado.
Em uns o angulo é agudo, em outros curvilíneo con-

vexo, e, íinalmente, em outros, curvilíneo concavo.

Machados semicirculares [Anlieraexte. — Infeliz"

mente, a colleção não possue exemplar algum destes

objectos raríssimos. O Dr. von Ihering diz que foi en-

contrado um único specimen no Rio Grande do Sul :

nós observaremos c(ue foi achado outro na margem es-

querda do arroio Barrica, aftiuente do rio Nhucarã e

coníluente do rio Uruguay. E* possuidor deste precioso

objecto o illustre ex-presidente do Estado, dr. Julio do

Gastilhos.

Machados du,plam,ente entalhados.—Xem von Ko-
seritz, nem von Ihering falam destes instrumentos in-

dígenas. Entretanto, é de notar-se que a colleção Bar-

bedo acha-se enriquecida por quatro destes machados,

cuja descripção é, em poucas palavras, a seguinte : A
forma e a grandeza são as mesmas que as do machado
quadrangular

;
porém, nas bordas lateraes oppostas ao

gume correm duas canneluras parallelas e symetricas.

Além disso nota-se um que tem no meio de uma das

faces a cavidade dos quebra-nozes e é feito de uma pe-

dra sílícíosa semelhante ao jaspe. O maior délies pro-

cede da Lagoa dos Quadros e tem 14XB) crr.

Machados de ferro fpara tirar mel segundo Kose-
rítzj.—Devem ter sido empregados para o fim enun-
ciado por Koseritz, estes objectos post-columbianos, pois

que os seis existentes, todos foram encontrados nas ser-

ras e nunca nos sambaquis do Atlântico. O maior spe-

cimen tem 90 mm. por 40.
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Machados circulares redondos.— Soh este nome

classificamos os artefactos que tem as superficies paral-

lelas e as bordas redondas, os quaes Waitz menciona
(30 vol. 3, pag. 521).

Três destes objectos, feitos do mesmo mineral, fi-

guram na colleção, tendo ura délies o orificio do cen-

tro principiado de ambas as faces. O maior mede 31
cm. de circumferencia e 50 mm. de espessura : são to-

dos provenientes do municipio de Bento Gonçalves, an-

tiga colónia D. Izabel.

Pontas de flechas..—Entre as doze raríssimas acha-

das, siliciosas e lascadas, destaca-se uma ponta de fle-

cha de 80 mm. de comprimento e 40 mm. de largura

maxima, proveniente da Palmeira. A menor tem 3 cm.
por 2,5 cm. ; a mais bonita, porém, é uma de quartzo

hyalino, lascada diíferentemente das outras.

Bolas sulcadas dos charruas.—Das 40 coUeccio

nadas, a maior que é de grés, tem 20 cm. de circum-
ferencia, e 11 cm. a menor. Quasi todas são de grés;
ha todavia algumas de silex e uma de mineral de ferro.

Nenhuma delias provém dos sambaquis.

Muito parecidas com as bolas dos charruas, exis-

tem seis objectos do tamanho de uma avelã. São de

grés e foram encontrados em um sambaqui de Torres:

eram enfeites, certamente, dos indígenas.

Tembetâs ou tenihiHès.—Diz o illustre von Ihering,

na Revista do museu : «Ha duvidas si tembetés são ou
nao encontrados no Rio Grande do Sul.»

A alludida collecção é possuidora de dois destes

adornos, encontrados no municipio do Triumpho, e

ambos de osso.

Em um sambaqui da costa oceânica loi encontra-

do outro de djsthenio.

Parecido cora um tembeté, existe um exemplar

de silex liso, que mede em comprido 100 mm. e 17

mm. de diâmetro.

Pérolas venezianas.—Na colónia de Bento Gon-
çalves e- na profundidade de um metro encontrou-se

um bonito specimen destes artefactos post-columbicos.
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que deram logar a tantas conjecturas. Tem IOC mm.
de circumferencia e é um pouco achatada.

A estructura do centro é de vidro, fracamente es-

verdeado ; a outra, por cima, é concêntrica e de es-

malte vermeliio, e a de cima azul escuro.

Também no municipio de ^^. Leopoldo, a 25 cm.

de profundidade dentro de uma panella, acharam-se

seis pérolas do tamaidio de um caroço de azeitona.

Uma destas, a mais redonda, é de um azul claro ; de

azul escuro outra : as três restantes, porém, são eguaes

de cor verde e listradas de um esmalte branco.

Mais adeante compararemos estes importantes acha-

dos com as observações que serão feitas sobre as pa-

nellas.

Cachimbos.—São cinco e de barro es que existem

na collecção Barbedo.

O receptáculo do maior délies tem 6 cm. deccm-
primento, a chaminé tem só 4 cm. Tem a forma qua-

drang-ular. sendo a face anterior symetricamente sulcada.

Outro cachimbo, presenteado á collecção por Ku-
nert, tem um buraquinho no logar da chaminé e apre-

senta a forma de um parallelepipedo rectangular.

Um, de barro cinzento, encontrado no Alto Uru-
guay, tem o formato de uma cuia, mede 3 cm. appro-

ximaclamente de diâmetro máximo, mas lhe falta a cha-

miné.

E' mister observar que nenhum délies é oriundo

dos sambaquis; portanto, è lógico o que diz Ihering na
ReviUa do Museu a pag. 102: «Os hcmens dos sam-
baquis não conhecem, cachimbos, nem bolas.»

Maia anias.—Sob este nome designamos uraa bola

de pedra perfeitamente redonda, encontrada no mu-
nicípio de Bento Gonçalves e precisamente em uma
das n;argens do rio das Antas.

Mede 90 mm. de circumferencia e pesa a bagate-

la de 7500 grammas.
Suppõe-se que os indignas serviam-se delia para

matar a anta, na occasião mesmo em que esta sabia da
toca. Outro uso não é rasoavel dar-se a essa pedra.
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devido ao sôu tamanho : sao necessárias as duas mãos
para manejal-a.

Acham-se colleccionadas mais duas bolas, medindo
a menor 190 mm. de circumferencia, que é inteira-

mente iisa o eminentemente espherica, tanto assim que
não diffère das bolas dos nossos bilhares.

Esses achados são dignos de se verem.
Pilões.—Dos quinze, encontrados em diversos lo-

gares do Estado, destaca-se um do com.primento de 67
cm., de 30 cm. de circumferencia média. O tamanho
do objecto e a sua forma deixam presumir não ter elle

sido empreg^ado como pilão, mas como verdadeira arma.
]<Jm um sambaqui de Torres encontrou-se uma pe-

dra, que ligura na collecção, de 90 cm. de comprido,
cujo corte transversal apresenta um perfeito triangulo
isoscele. As arestas são bem cortantes e intactas, mas
as extremidades infelizmente estão quebradas

;
portanto,

ella devia ter sido muito mais comprida e ter tido um
cabo.

iHwas.—Todas as existentes provêm dos samba-
quis do litoral atlântico.

Qucbra-nozes.—Mais de vinte specimens enrique-
cem a colleção. O maior tem a forma quadrangular,
apresentando cinco cavidades symetricas soljre um das
faces e uma só na opposta. Mede 360 mm. de compri-
mento e 140 mm. de largura. Provém da costada La-
goa da Cidreira.

A íórma e o tamanho dos outros quebra-nozes varia
muito, tendo alguns a do cubo, do parallelepipedo, etc.

Todos elles foram encontrados nas praias oceânicas.

A explicação de Rath, respeito ao uso destas pe-
dras, é que ellas por certo eram trazidas das serras do
Estado, pelos indígenas, para quebrar especialmente ca-

roças de butiâ, abundantíssimos nas praias do Atlântico.

Ha, ao contrario, alguns archeologos que pensam
que estes artefectos eram empregados na construcção
das redes para pesca.

Aluiofarizes (segundo von Koseritz, muletas).—
As que logo chamam a attenção do visitante são duas :
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uma do formato de uma pomba agachada, proveniente

de Palmares, e outra, encontrada na Vaccaria, que pa-

rece utua cruz. Os braços, mais curtos, são perfoita-

mente iguaes ; o mais comprido aca])a quasi em ponta

e a cavidade occupa o centro, ou, para melhor dizer,

o ponto de cruzamente,

Igaçabas.—A maior, das dez existentes, mede
2,50 m. de circumferencia maxima, 770 mm. de diâmetro

de boca, 800 mm. de altura e mais de 2 cm. de grossura.

A superficie é lisa e externamente ornamentada
com liguras lineares de còr vermelha.

Foi encontrada em uma fazenda na costa da La-

goa dos Quadros em 1892 e a dois metros debaixo do

solo. Quando fci descoberta, continha o esqueleto inteiro

de um homem, que o fazendeiro mandou novamente en-

terrar no campo, e que, comquãnto fosse depois muito

procurado pelos colleccionadores, não foi possível ser

encontrado.

PaneUas.—'^ihQm. que na collecção figurem mais

de cincoenta desses artefactos cerâmicos, encontrados em
vários legares do Estado, dilierem, no emtanto, todos

entre si, quer pela forma, quer pelo tamanho. Todos,

porém, foram encontrados enterrados.

Esta ultima particularidade vem corro];orar a nossa

opinião e o que ílatli affirma, isto (''
: «que parte dos

nossos indigenas tinha por costume enterrar dentro de

pequenas urnas n cinza dos seus mortos».

Examinando minuciosamente os oj)jectosem questão,

observa-se em geral serem raríssimos aquelles que in-

dicam terem sido postos sobre o logo, seja pela falta

de fuligem, q-ie se nota, ou seja por apresentar a su-

períicie privada de signaes, que indiquem ter servido a

panella como utensílio domestico.

Nas panelias achadas nunca se encontram ossos :

portanto ellas serviam para conter as cinzas dos falle-

cidos, visto serem as mesmas geralmente pequenas e

haver certas, nas quaes mal cabe uma caveira de creança.

Ainda para mais consolidar a nossa opinião emit-

tida, lembramos que em algumas dessas panelias en-
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contraram-se objectos raríssimos de adorno, como as
seis pérolas anteriormente citadas e fielmente descriptas..

No Capão Grande, perto da Lagoa Itapeva, o ci-

dadão Luiz Bauer encontrou um objecto de barro, que,,

segundo a sua opinião, devia ter sido uma vasilha para
depositar agua. Tem de altura m. 0. 54 e 0.20 de diâ-

metro; a fóriíia é semelhante á de um cupim. A collec-

ção Barbedo possue esse objecto.

Pedras salcadas. —Quasi todos os exemplares exis-

tentes foram encontrados na Serra dos Tapes. São de
grés, e variam em tamanho, em profundidade, largura

e direcção dos sulcos.

Ainda, a bem dizer, não se acha sufficientemente-

esclarecido o emprego que tinham as taes pedras ; nós,.

porém, julgamos que serviam para alisar a superficie

dos arcos e das fiexas, attendendo a que o Sr.. G. Koe-
nigsAvald encontrou sulcos abertos em rocha viva na Serra

do Mar e á beira d'agua, achado que priva de adeptos-

a supposição de Rau.
ZooUíhos.—Nas suas Conclusões arckeologicas,á\7:.

o illustre Dr. H. von Ihering: «Assim pois, alli (Estado*

do Rio Grande do Sul) nunca se encontraram os ma-
gnificos zoolithos que, em forma de peixes, pássaros,,

etc., se conhecem em outros Estados do Brazil e da Ar-
gentina septentrional, sendo até em todos esses logares,.

de grande raridade.»

Feliz iiente, a collecção, que estamos descrevendo,,

possue um bonito zoolitho representando uma cabeça de-

onça.

A pedra é ura calcareo, tem o volume approxima-

damente de ÕOO cm. e foi encontrada no anno de 1880,.

em uma igaçaba de S. Gabriel, na margem direita do-

rio Vaccacahy, a seis palmos debaixo do solo.

Sabemos também que o cidadão Francisco Furtado,,

possue um outro zoolitho do Estado, representando a

forma de um peixe.

Um pequeno peixe de osso foi ainda encontrado'

em uma igaçaba. E' pequeno : temi 60 miu. de cora-

primento e é habilmente trabalhado.
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Além dos artefactos citados, enumera-se na collec-

'Ção uma pedra de grés, sulcada em todas as direcções,

cujos sulcos têm no máximo 4 mm. de largura. Esta pe-

dra procede dos sambaquis de Torres e deve ter servido

aos indigenas para endireitar as pontas de flechas de

ferro, as lanças e os machados.
Tamisem nos ditos sambaquis encontraram-se peque-

iios enfeites de pedra, de forma cylindrica e oval, enta-

lhados e furados : indicio certo de terem sido adornos.

Finalmente, para contestar a opinião de A. Loefgren,

que diz, serem os sambaquis pre-columbicos, accrescen-

taremos que no grande sambaqui da Cidreira encontra-

ram-se juntos um pedaço de agatha, os maxillares infe-

riores do gambá, um crystal de quartzo e, o que mais

importa uma bala redonda de chumbo (de espingarda)

O íini desta nossa publicação foi pois, auxiliar em
parte as investigações dos nossos archeologistas, e ser

úteis áquelles que se occupam da historia e cultura do
Jtomo americanas.

Explicação da estampa IV

-Fig. 1—4. Machados duplamente entalhados, de pedra
polida.

Fig. 5. Pedra quebra-noz.

Fig. 6, a —c ^íachados entalhados de pedra polida.

Fig. 7. Disco de pedra perfurado, meio acabado.
Fig. 8— 10. Almofarizes.

Fig. 11. Ponta de flecha de pedra agatha.
Fig. 12. Machado de ferro.

Fig. 13. Zoolitho de osso em forma de peixe.

Fig. 14

—

lõ. Tembetás de osso.

Fig. 16. Tem])etá de pedra (diasthenio).

Fig. 17. Pérola veneziana antiga, chamada de «aggri».
Fig. 18—20. Machados circulares perfurados.
Fig. 21

—

2í). Gaximbos de barro cozido.





olipe alguns peixes de §, Paiilo, Brazil

CONTRIBUIÇÕES DO LAtJORATORIO ZOOLÓGICO DA UNIVERSIDADE

DE INDIANA, N. 33

POR

CARL lí. EÍGENMAiNX E ALLEN A. KORRIS

As seguintes notas e clescripções são baseadas nu-

ma collecção de peixes feita pelo Dr. H. von Ibering,

do Museu Paulista, nas proximidades de S. I^aulo, em
alg-uns rios que desembocam directamente no Oceano

Atlântico e em outros que são tributários do Paraná.

Foram também incluídos alguns peixes marítimos de

Santos. Somos altamente gratos ao Dr. IL von Ibering

por esta collecção e sentimos só que a preoccupação

de outros trabalbos não nos permittisse concluir estas

notas mais cedo.

Steriiareliiis alliififoiís Quciitlier

Colorido uniforme. Barbatana anal lõO. Um spe-

cimen de Piracicaba.

E^îgcimiîiiiiiia vîr»escesis {Valenciennes)

O comprimento da cabeça ô compreliendido 1 1/3

vezes na maior altura do corpo. Barbatana peitoral 16,

sendo o seu comprimento comprebendido 1 l.'3 vezes no da

cabeça, extend endo-se um pouco além da origem da bar-

batana anal. Olho comprebendido 1 1/2 vezes no foci-

nho, que é comprebendido 2 1/2 vezes cabeça, incluive
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a queixada inferior. A distancia do anus ao começo da

barbatana anal é igual ao comprimento do focinho in-

cluindo os olhos. Còr uniforme casta nho-escura. Um
sp3cim3n de Piracicaba.

I^iieiopinieloclu!^ plataniis {(htcntiíer)

Um specimen de 1'iracicaba.

I*8©u<Jopíiiielo(li,is %uiigavo [Rumholdt)

Um specimen.

IlliîiiTiclîa quelen [Q.uoy et Gnimard)

Um specimen de Taubaté.

rVeinno^lanís Bouhngor

A espécie seguinte pertence a um género que evi-

dentemente ê relacionado com o Nannoglanis de Bou-
langer, se não for idêntico a este, que até hoje só se

conliece do Equador.

Alguns dos caracteres da fontanella {»odem-se at-

tribuir á edade do peixe. A barbatana peitoral e a dor-

sal não tèm espinhas. Ma uma fontanella curta em for-

ma de fenda entre os olhos, outra semelhante na base

do osso occipital. A cabeça é completamente coberta

de polle solta. Olho sem margem livre. A proeminência

occipital ô curta e extende-se apenas além do craneo.

Barbatana adiposa comprida.

IVannoglanis t>ífasci»tus .^>. nov.

Tijpo : Um specimen, 70 mm.

A largura da cabeça é comprehendida 1 i[2 vezes

no seu couprimento, que é 1 4 do comprimento total

sem a barbatana caudal. Corpo comprimido. Olho pe-

queno, coiiiprehendido 7 vezes na cabeça, 3 vezes no fo-

cinho e 2 vezes no espaço interorbitario. A barba maxillar
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tem a metade do comprineiUo da cabeça. As barbas
mentaes não estende m-se até as aberturas branchiaes,

e as postmentaes extendem-se ura pouco além delias. A
inserção da barbatana dorsal é mais ou menos pelo

duplo do diâmetro do olho mais proximo á ponta do
focinho do que á base do raio mediano da barbatana
caudal. Seu primeiro raio está em cima das barbatanas
ventraes. A base da barbatana dorsal é um pouco mais
curta do que a distancia entre as barbatanas dorsaes.

A barbatana dorsal adiposa é comprida
; seu compri-

mento é comprehendido 4 2 3 vezes no comprimento
do corpo. A barbatana caudal é troncada

; seu raio

mediano é um pouco mais curto do que os raios ex-
teriores. As barbatanas peitoraes, só um pouco maiores
do que a metade do comprimento da cabeça, são compre-
hendidas 1 3 5 vezes na distancia de sua base até as barba-
tanas ventraes. As barbatanas ventraes se extendem por
metadedo seu comprimento além do anus, chegando mais ou
menos á metade das barbatanas anaes T 'hia estria escura
da ponta do focinho até a base da barbatana caudal.

A região debaixo dessa não tem còr. Uma estria es-

treita acima da mesma tam])em não tem còr
; acima

dessa ha uma estria ainda mais estreita, de côr escura,

que se une com o seu companheiro do lado opposto na
nuca, na barbatana dorsal e em frente da dorsal adiposa,

por inter, nédio de faxas de còr semelhante. A parte
basal das barbatanas dorsaes é de còr bruno-escura,
o resto hyalino, os raios de còr escura. Barbatana dor-
sal adiposa clara, a caudal, anal, as ventraes e peito-

raes escuras. D. 7. A. 9.

Impsii^íinis Gen. nov.

Relacionado com Rhamdella. Uma porção de dentes
no vomer. Cabeça mais comprida do que larga

;
proe-

minência occipital exigua ; cabeça coberta de pelle solta
;

espaço orbitario sem margem livre. A fontanella extende-
se até â base da proeminência occipital com uma ponte
atraz dos olhos. A barbatana caudal é igualmente lobada,
sendo u lobo inferior muito mais comprido e largo.
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Iinpai'lînîs j>îpei'îttttBS ^7;, nov.

7)/j)() : \\\n s[)ociinon. -10 mm. (l;i])cça 4 2/3 ; D.

1,0; Á. K».

Cabeça uni pouco do[)riiiii(la, qufîixadas iguaes. A lar-

iiuradacaJDeca é corcade 1 1/3 vezos compreliendida 110

scu compriiiiculo. O oUio écom[)rohoi)dido 1 1/2 vez 110

Ibciidio.uui j»()U('o menos de4 vez(is na ca])e(,?a; <"• um pouco

jnenor do ({ue a largura do espaço Jnterorl)itario. As])arbas

inaxillaros cxlendem-se mais ou menos atè a ponta das

uarljatanas peil,ora(?s. As Ijarbas mentaes extendem-se mais

ou menos até a l)asc das barbatanas peitoracs, e as

post mentaes até o meio das barbatanas pcitoraes. O
espinho peitoral continuado como um raio carnoso, sen-

do a parte espinhosa mais ou menos 3/5 do seu com-

primento total e compreliendida 2 1/4 ve/es na cabeça.

A origeiii da barbatana dorsal ê á meia distancia entre

a ponta do focinho e o centro da barbatana dorsal adi-

j)0sa, seu meio !So])re as barbatanas ventraes, seu espi-

idio ê menor do (pie a metade do comprimento dos raios,

e igual á parte post-orbitaria da cabeça. A baid^atana

adiposa é igual á sua distancia do espinho dorsal, mas

ê um pouco mais comprida do que a cabeça, compre-

hendida 4 1/5 no comprimento total. O quinto raio

desenvolvido da ])ar])atana caudal decima para baixo ò

o mais curto, em baixo doUe 9 raios, e o maioi-

<'; 1,3 mais comprido do que o maior do lobo supe

rior ;
coinprehendido 4 1/2 vezes no comprimento, .is

barbatanas peitoraes não se extendein ate as barJ)a-

tanas ventraes que são remotas da barbatana anal..

Os lados são denso-salpicados, de cellulas pintadas,

um pouco maiores e mais numerosas logo em baixo da

linha lateral. No dorso ha uma serie de pintas pretas

como em lihanidia in,í)itUa á qual esta espécie muito se

assemelha.As barbatanas peitoraes e ventraes pallidas ; as.

dorsacs e especialmente a caudal são de còr escura.

Nota soòrc o f/rtio'o l»imí^lo<lns.

O género Pimelodus, como se acha definida no Souih



Aiitericaa NematogiicUlú, pa.^'. 165, contem ovidente-

inontc vários typos genéricos quo so podem distin-

iiuir polos caracteres seguintes :

a. nãr])atana caudal o])li([uamenle arredondnda :

Gocldiclla.

art. ]>ãr])ataiia caudal largamente bifurcada

ò. I>eicos tinos, o superior sem margem livre, ca-

beça deprimida, o focinho um tanto largo ....
Piuifílodus.

bh. Heiços largos, o superior com margem livre,

rellexo no focinho, com um entalho pouco profundo no

meio da margem ; focinho comprido, sub-conico e boc-

ca estreita

c. Intermaxillar com uma carreira de dentes bem
desenvolvidos lhcríngicht]i;/s.

cc. Tntermaxillar sem dentes. . . . Bcr;iiclla.

íioeStíieiís* (Icn. nor.

p]sle género tem por typo o PlmclodiAí< eques Mill-

ier und Troschel que ê a única espécie que possuo os ca-

racteres supra mencionados. Foi denominado Gocldiella

em honrado Dr. Emilio (rocldi, director do Museu Pa-

raense.

Tjjpo : Pímelodus mccidali''.^ [clar/as lUoch.)

Este género como é descripto aqui compreliendo

as seguintes espécies :

Pímelodus cyanoúujma (Cope).

Pímelodii.íi quadrímafulaíiis (Bloch).

Phnelodus oríiaf/ts Kner.
Pímdodus cdhicans (Cuv. c^ \'al.)

Pímelodus 2)ictus Steindachner.

Píinelodus clai'îas (J'ioclt)

O único specimen desta espécie é do Iguapc e è

a variedade b. de E. vSc E.

Pímelodus (jrossliopjl Steindachner.
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PímcJndus valeiicien/ns J\.r(\ver.

Pínielodus aUipinnis Steindachner.

Pimelodus fur lleinliardt.

Pimelodus spegazziuli Perugia.

P/melod/as argentem Peruisíia.

Iliei'îii$;îclitli5^s (u-n. nov.

Typo: Pliiielodi's lahrosas Ivr(>yer.

Este género é muito bera deíinido pela bocca su-

gadora e pelos dentes intermaxillares.

Temos grande prazer em dedicar este género ao

Dr. H. von Ibering, Diiector do Museu de S. Paulo,

Brazil.

Ilieríogiíclitliys l£it>i*osus (Kroycr)

Corpo mais profundo que largo, comprimido na

direcção da barbatana caudal. Cabeça granulada pon-

taguda e quasi cónica. Sua altura na margem poste-

rior do ollio é igual á metade do seu comprimento,

igual á largura, e igual ao íbcinbo. As barbas maxil

lares extcndem-se alem da base da barbatana caudal e

as postmentaes até ou alèra das barbatanas peitoraes.

As barbas mentaes são curtas. Bocca estreita, largura

comprebendida 5 2/3 vezes na cabeça. Beiços grossos

e reflexos. O espinho dorsal é tão alto como o com-

primento da barbatana dorsal adiposa. Espinhos peito-

raes denteados de ambos os lados, e a barbatana dor-

sal espinhosa é tão comprida como a sua distancia da

barbatana dorsal adiposa. A barbatana caudal é pro-

fundamente fendida. A metade superior do corpo é

coberta de. manchas escuras que se tornam mais claras

em baixo. Olho comprehendido 4 2/o vezes na cabeça

e 1 1/2 vez no espaço interorbitario. Cabeça 3 1/2 ;
altura

5 1/2. D. 1, (>; A. 10 (3+7). Ura specimen de Pira-

cicaba. 226 mm.
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Ti/po : Pin}elo(l''..s westermanni Reinhardt.

Este geiiero consiste era uma só espécie e distin-

gue-se dos parentes pela falta de dentes intermaxilla-

res. E' dedicado ao Dr. Carlos Berg, director dei

Museu Nacional de Buenos Aires.

I*enugía Gen. nov.

Typo : Pirinampiis agassizi Steindachner.

Este género foi definido por Eigenmann e Eigen-

mann mas não foi denominado. Os seus caracteres

distinctivos são : a primeira barbatana dorsal espinhosa,

as barbas semelhantes fitas, focinho largo e deprimido,

beiços finos e a superficie postorbital granulosa. E' dedicado

a A. Perugia do Museu Givico di Storia Naturale di

Génova, em reconheci tnento do seu trabalho sobre os

peijces da America do Sul.

Maerodoii nnalabar-ícus (Bloch)

Uiri specimen do Rio Tietê e outro de Iguape.

Ourima tu §^ spîluropsîs» Eigenmonn e Eigenmann

Quatro specimens do Rio Tietê e dois specimens

de Alto da Serra.

i>ur*îïiiatus gîlhertî Guoy e Gaimard

Um specimen de Taubaté.

Ourimatiis ^îlbertî bi-evîpînnîs Ei-

(jetimann e Eigenmann

Um specimen de Piracicaba.

I*rociiîloilus serofa Steindachner

Um speciinen de Piracicaba.
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P'ai'Oilosi afîîiiîs Sfeinãachncr

Très specimens de Piracicaba.

D. I, 10 1/2; A. I, 6 1/2 ; P. 1 í ; L. 1. 11 e 42.

Uma faxa lateral escura extende-se da ponta do foci-

nho até a ponta dos raios mediano.s da barbatana cau-

dal, e uma tenue estria escura acha-se no meio da

carreira de escamas, logo acima da lista lateral, no

meio anterior do corpo. Uma estria escura mais es-

treita e mais apagada do que a estria lateral, entre a

primeira e segunda carreira de escamas, extende-se da

cabeça á barbatana dorsal adiposa. Quatro faxas es-

curas, apagadas, atravessam o dorso, até a lista lateral
;

a primeira está na metade da distancia entre a cabeça

e a barbatana dorsal : a segunda em ]:)aixo da barba-

tana dorsal ; a terceira atraz das pontas da barbatana

dorsal e a cpiarta em frente da barbatana adiposa.

5*as*ocloíi toí^loosus sp. nov .

D. 1, 10 1/2 ; A. I, 7 1/2. Escamas 4-3T— í. Altura

comprehendida 4 vezes no comprimento. Dentes no inter-

maxillar 8,no maxillar 2,em cada lado da queixada inferior

4. O posterior destes últimos é de forma cónica, re-

curvado, e os outros são obliquamente troncados. Ca-

beça comprivnida, fusiforme, comprehendida 5 1/3 vezes

no comprimento, su])-conica, inclusive a queixada infe-

rior. Olho pequeno comprehendido 4 3/4 vezes na ca-

beça, 2 1/2 vezes no interorbital. A barbatana dorsal

inserta á meia distancia entre a barbatana dorsal adi-

posa e a abertura anterior do nariz. A altura do pri-

meiro raio dorsal é igual ao comprimento da cabeça.

Barbatanas peitoraes e ventraes pesadas, as ultimas inser-

tas no meio do corpo, em baixo da margem posterior da

barbatana dorsal. T'ma faxa escura extende-se em
ziguezague das aberturas branchiaes para atraz, tornan-

do-se em faxa continua nos lados da cauda. Ha nove

manchas escuras sobre o dorso, e uma mancha maior
em cada- lado da base da barbatana caudal. l)arbatanas

sem cõr.



Typo : um specimen de 1 ÍU mm. de c'om[)rimento

do Rio Tietê.

ilLnoslosîitis nasutuis Kuer

Um specimen.

diîavacîilîunn fascia tiinî Ueinh.

Um specimen do Rio Tietè.

Barbatana dorsal il, A. 7. Escamas 5—35

—

í.

(Kitro specimen.

Barbatana dorsal il, A. -S. L. 1. 3:1.

Lepomsiiis conîfostrîs SfrindacJiner

Très specimens de Taubaté.

t^epomnais ireclcs'îei JUodi.

Um specimen de Tau])até.

Lepott'îa'aïas eopeîaniîl iSfeindachner

Dois specimens de l^iracicaba.

T'eti*agOïioi>tevus scaBifipîiisiîs Jenyns

Dois specimens do Rio Grande do Sul.

Tetî^agonoptorus nitâlo© Jenyns

Um specimen de Taubaté e oiilro do Rio Tietê.

Tetí'agonoptei*ais Jeiïiiitîiîîaonliae Stcin-

dachner

Dois specimens do IMracicaJja.

''Fetî'a^'OMoptei'iïS iasciatus Cavier

Vm specimen do Iguape.

Xeti^agoiiopterws lacwslrîs Latl-en

Dois specimens de IMracicaba.
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Tetragotiopterus mulli^^ciatus sp . nov.

Linha lateral incompleta, mais ou menos sete es-

camas perfuradas. O maxillar tem cientes em quasi

todo seu comprimento e extende-se quasi até o meio da
pupilla. Cabeça compreliendida 8 1/2 vezes, altura 2 2,3

vezes no comprimento. Olho 3 1/4 vezes na cabeça e

1 1/3 vez no interorbital. A. 2K D. li. L. 1.40. Con-
torno dorsal e abdominal quasi igualmente curvos. A
frente da barbatana dorsal é equidistante da ponta do
focinho e da base dos raios caudaes medianos. A côr

do dorso é escura ; os lados são muito mais claros e

têm uma serie de oito ou nove riscos bruno-escuros

entre as carreiras de escamas. Uma mancha funda e

escura se acha em cada escama na parte inferior do
corpo. Ha duas manchas verticaes sobre o humero,

que são apagadas no adulto.

Um adulto 70 mm. e dois novos 32 mm. Cubatão.

C;atal)»sis Gcn. nor.

Typo : Catabasis acuniinatus sp. nov.

Um g-enero de Hydrocyoninae relacionado ao Sa?-

jninus de que diffère pela disposição dos dentes.

Não tem dentes no palato. Queixada inferior com uma
serie dupla de dentes ; os da serie interior são exiguos

e os da exterior são grandes e cónicos, regularmente

diminuindo em tamanho do segundo dente a partir da
symphysis para traz. Os dentes do intermaxillar for-

mam uma serie dupla, os da serie exterior são exiguos

e os da serie interior são curtos e cónicos. A barba-

tana dorsal acha-se atraz das barbatanas ventraes.

As escamas são moderadas em tamanlio.

0£fct£il)Sksis acuminatus sj). nov.

Comprimido ; cabeça deprimida e um pouco acha-

tada em cima
;

focinho comprido e agudo ; bocca
grande.

D. li. A. 25. Barbatana peitoral 12. Escamas 10
—55—6. Cabeça igual á altura do corpo, comprehen-
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•dida 3 1/2 vezes no comprimento. Olho comprehen-

dido 3 3/4 ve/es na cabeça. Espaço interorbitario igual ao

focinho e comprehendido 3 i/2 vezes na cabeça. Quei-

xadas sub-iguaes e o maxillar extende-se além do meio

•do olho. A origem da barbatana dorsal é equidistante en-

itre a abertura anterior nasal e a base do raio me-
diano da barbatana caudal e seu segundo raio é pouco

maior do que a barbatana peitoral. A distancia entre

;as barbatanas dorsaes é igual ao comprimento da bar-

i)atanana anal. O raio maior da barbatana ventral è

comprehendido 2 vezes no comprimento da cabeça. A
Mrbatana caudal é profundamente bifurcada. Gôr escu-

ra em cima, prateada era baixo ; existe uma mancha
•escura na base da cauda.

Typo : um specimen de 165 mm. de comprimento
<do Rio Tietê.

dynopotamus Itiierîî Steindachner.

Um specimen de Piracicaba.

iSalminus liîlarîî Cuv. Vai.

Os specimens diffère n da descripção desta espécie

•nas linhas lateraes e pelo facto de não terem os raios

medianos caudaes prolongados.

Um specimen do Rio Tietê. L. 1. 64.

Um specimen do Ypiranga. L. 1. 60.

Myletes tíeté sj). nov.

D. I, 26 ; A II, 35. Serras abdominaes 46. Esca-
mas pequenas. Altura comprehendida 1 '[U vez no com-
primento

; cabeça 3 vezes. O períil é direito desde acima
dos olhos até a barbatana dorsal, decurvo no focinho

;

•sobe directamente desde a origem da barbatana dorsa)

até a barbatana adiposa. Ha quatro dentes grandes em
forma de seta na frente da queixada inferior e quatro

'dentes menores de forma cónica em cada lado da mes-
ma. Dois dentes pequenos de forma cónica atraz da pri-

meira serie no meio. Os dentes da serie exterior da
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queixada superior são subconicos, estreitos e têm a for-

nia de seta. Os dentes da serie interior são muito

mais largos do que os da serie exterior e têm a forma
de seta. O olho tem duas vezes o comprimento do

focinho e é comprehendido 2 ^^ vezes na cabeça e

-/s vezes na largura do espaço interorbitario. Ha uma
faxa estreita adeante dos olhos ao redor da ponta da

queixada inferior e outra que se extende desde os olhos

até o angulo superior das aberturas branchiaes. Uma
faxa larga triangular atravessa o dorso em frente da

bar])atana dorsal e tem a ponta encostada ao angulo

superior da abertura branchial. T'ma faxa larga ex-

tende-se desde a origem da barbatana dorsal até a

linha lateral abaixo da qual se desfaz em manchas.

Outra faxa, que tem a metade da largura da primeira

extende-se desde o meio da dorsal até a linha lateral

abaixo da qual continua em serie de manchas. Ha
outra faxa que se extende desde a parte posterior da

barbatana dorsal e a região entre as barbatanas dorsaes

até a barbatana anal, e para frente ao longo de sua

base ; outra atravez do pedúnculo caudal ; outra na base

da barbatana caudal. Os cinco primeiros raios anaes

e as bases dos cinco seguintes têm a còr castanho-escu-

ra e os cinco primeiros raios dorsaes tem a mesma còr.

As outras barbatanas não têm côr. Os lados da cabeça e

os espaços entre as manchas e as barbas são prateados.

Typo : um specimen de Piracicaba.

Stoleg'iSîOfttis cÎMpeoîcîes [Sirainson) ?

Cabeça 4; altura 4 \ .-, ; D. 14 ; A. 32. Focinho com-
prehendido V4 ^'G'^ "OS olhos. .Vberturas branchiaes mais

curtas do que os olhos. Inserção da barbatana dorsal

no meio do corpo. De outra maneira, do que em Stole-

phorus clupeoides (Swainsonj.

Um specimen de 115 mm.

Oîrîia»cHBîe3îi4 Jaiieîs'o Ehjcvmann .

Dois specimens de S. Mcente e um specimen de

Santos.
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€îii*ai*<lîiiiis eaBicSomîii'siiaiittis {Hcnsel)

Quatro adultos e seis novos do lli])eirão Pires.

Cieopîiîigais õíí^aisíííoai^is Oi'oij et G.

Uni specimen de Taidjati'".

Hïogîl forasiaieiâsis Agassi.:.

Ura specimen de S. Paulo.

î*sopâsÎ.liMS |>£Èî»vîpîiiBïîs [Ciir. <(' Val.)

D. MI, 19 ; a distancia entre as barbatanas dorsaes

è comprehendida 1 ^'o vezes no diâmetro dos olhos.

Um specimen de Santos.

l^ai'ÏBîiiis stalâlî Poaj

Gabeca ?> ^/o
; altura 3. Olho coaiprehendido 4 ve-

zes na cabeça. D. X

—

í. 23 ; A. IL 7: escamas (con-

tando do terceiro espinho dorsal oblifjuamente para

traz.) 5—46—7.

Focinho curto comprehendido 4 - '... vezes na cabeça.

Maxillar comprehendido um pouco menos de 2 vezes

na cabeça. Os raios branchiostegos maiores são com-
prehendidos 1 \':; vezes no olho. Altura do pedúnculo

caudal (*omprehendida 3 vezes na cabeça. IJarljatana

peitoral comprida e delgada ; seu comprimento ê maior

do que sua distancia da ponta do focinho. Terceiro

espinho dorsal comprehendido 2 7:. vezes na cabeça, não

extendendo-se até a ponta do maior dos raios molles.

Barbatanas ventraes comprehendidas i \'fi vezes, na ca-

beça. Escamas do dorso contêm vestígios de riscos

escuros e uma mancha axillar de côr morena; a re-

gião acima das pseudobranchias é preta,

Ponta da lingua e queixada inferior de còr escura
;

barbatanas pallidas. Relacionado com o b)'eTÍce]jí< do
qual dillero principalmente nas barliatanas.

Um specimen de 7 pollegadas de comprimento de

Santos.
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Oerres brazîlîanus Cuv. & Val.

Um specimen de Santos.

Euciiiostomus pseudogula Poey.

Um specimen de Santos.

Poinatomus sultatrîx. [Linnaeus).

Um specimen de Santos.

Caranx liyppos (Linnaeus).

Um specimen de Santos.



Notas sobre Coccidas brazileiras

T. D. A. COCKERELL

I Uma lista de algumas Coccîclas collîgî-
das pelo Dr. ECmíl A. Ooeldî, no I^ará

Brazil

(1) Orthezía 2^'^cielonga Douglas. Sobre Citrus

Umetta Risso.

(2) Leccmium coffeae Walker. Sobre Psidium
guajava L.

(r*) Lecaninm nigrum Nietn. var depressurn 7kr-

gioni-Tozetti. Sobre Hibiscus sabdariffa L.

[A) Vinsonia stellif'era Westwood. Sobre Lucuma
caimito R. S.

(5) Mytilaspis citricola Packard. Sobre Citrus li-

rnetta Risso.

(6j Aspidiotus articulatus JSiorgan. Sobre Cordy-
line terminalis. Kunth.

II Um novo Erîococcus (Fani. Coccî-
dae) do Brazil

Eriococcus braslliensis n. sp.

Saccos da femea de côr de creme, 2 ^/s —3 mm. de

comprimento, perfeitamente da forma e textura ordiná-

rias (i e. compactamente feltrados) muitas vezes junta-

mente aggregados. A femea fervida em Soda cáustica,

não tinge o liquido. Espinhos da derme ordinários,
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2i—36 micromm. de comprimento, femur com trochan-

ter 147, tibia 78, tarso com unlia 105 micromm. Unlia

com denliculo minuto justamente antes da ponta.

Digitulos delgados, principalmente os da unha, dis-

tinctaraenle nodosos ; digitulos tarsaes '-A micromm. de

comprimento. Antennas de 7 articulações, formula 37 (24j

5(), variando a l) (72) (15) 6, a primeira articulação

sendo omittida (îm todo o caso, por causa da difficul-

dade de modil-a satisíactoriamente. As articulações me-
dem então cm micromm.: (2) 27-3V.), (3) 30-15, (4) 27,

(5)21-27, (G) 15-22, (7) 3o:

Jíaò. \ piranga, lîrazil, soljre ramos di' líaccliaris,

(A. ihímpcl. X. 314 a; tam])em colligido por Dr.

JI. V. IJiering.;

E' uma pequena espécie ordinária, distinguida pela

combinarão do caracteres, mas não tem particular proe-

minente.



AS CCCCIDAS BMZILEIRIS

COM AS ESTAMPAS Y—XII

roR

ADOLPH HEMPEL

Introduccão

Em geral, pocle-se dizer que os insectos são bené-
ficos em dois modos distincta e largamente especiaes :

o primeiro, na propagação das plantas, por meio de
transfertilisação das íiores, geralmente feita por abelhas,

vespas, moscas e mariposas ; o segundo, por regularizar

e fixar o crescimento da vegetação, conservando o ne-
cessário equilíbrio na natureza, tão essencial para o me-
lhor e mais amplo desenvolvimento de ambos : plantas

e animaes. E' nesta ultima capacidade que os insectos fre-

quentemente mallogram os esforços do homem na pro-
pagação das plantas, e muitas vezes causam enormes
estragos.

Tem-se registrado muitos casos de grande destrui-

ção por cupim, gafanhotos, largatas e coccidas, ou in-

sectos de escamas ou escudos, estes pertencentes ás Ho-
moptera, uma divisão das Hemiptera ou percevejos

;

Icerya ^n'Ar-hasi Maskell, e Aspídiotus p)erniciosus Gom-
stock, servindo de exemplos familiares deste grupo.

Nenhuma família de insectos é tão importante sob
o ponto de vista económico, como as coccidas, por cau-
sa da faculdade que possuem de causar grandes estra-
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gos, destruição e perdas a qualquer paiz onde a agricul-

tura e a horticultura constituem pingues fontes de renda
;

por conseguinte, pareceu-me de importância reunir e

classificar para referencia futura todas as notas que se

referem ao conhecimento, hábitos e distribuição das coc-

cidas brazileiras.

Em 1897, o Dr. H. v. Ihering, digno director do

Museu Paulista, publicou um artigo sobre «Os Piolhos

vegetaes.» no Vol. II, da Revista do estabelecimento

citado. Nesse artigo, estão catalogadas 21 espécies de

coccidas. Hoje, conhecemos seis vezes este numero ; sen-

do a maior parte delias encontrada na visinhança de São

Paulo, com algumas addicções dos Estados de Minas

Geraes, Bahia e Rio de Janeiro.

Aproveito a opportunidade de agradecer aos amigos
que me auxiliaram e de vez em quando me tem enviado

specimens de varias localidades. Também muito me pe-

nhoraram o Prof T. D. A. Gockerell, do New Mexico
Agricultural Collcfje, que me tem prestado auxilio de

muito valor identificando espécies e mandando speci-

mens para comparar ; e o Sr. Gustavo Edwall, botânico

systematico da Commissão Geographica e Geológica de
São Paulo, que tem gentilmente identificado as plantas

alimentares para mim. Transmitto também os meus agra-

decimentos ás auctoridades da repartição de Agricultura

dos Estados Unidos, que gentilmente me remetteram
specimens e litteratura.

Remédios

O estudo dos methodos e meios de destruir as coc-

cidas e de prevenir seus damnos tem occupado a at-

tenção de muitos entomologistas económicos por alguns

annos e tem-se obtido numerosos e permanentes resul-

tados. Infelizmente, porém, a maior parte destas expe-

riências foram feitas em eh mas temperados, de .modo

que pouco ou nada se sabe dos eíFeitos dos insecticidas

nem nos insectos nem nas plantas, quando empregados
em paizes tropicaes e em condições différentes. Ainda

mais, é um facto bem conhecido que insectos que são,
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comparativamente, inoífensivos no seu paiz natal, quando
introduzidos e n outros paizes, em condições favoráveis,

se propagam tão rapidamente que, em pouco tempo,

tornam~se muito perniciosos. Portanto, não ha necessi-

dade de argumento para mostrar que o melhor meio de
evitar perdas, por causa de semelhantes insectos, é evi-

tar que sejam introduzidos e espalhados pelo paiz.

Estações de quarentena para plantas e fumigatoríos

tèm sido postos em pratica em diversos logares e especial-

mente em California, Estados Unidos da America do
Norte, Gap-Town na Africa do Sul, e tem sido efíicazes

em prevenir a introducção de insectos nocivos. Cada
estação está sob a direcção de um entomologista com-
petente, e todas as plantas e fructos importados são

examinados. Apparelhos e mechanismos para desinfe-

ctar e fumigar todas as plantas, sementes e fructos im-
portados estão a mão. O agente empregado é o gaz de
acido hydi'ocyanico. * Este gaz tem-se mostrado excel-

lente para este fim, matando todos os insectos, não fa-

zendo damno algum permanente ás plantas e arvores e

não estragando os fructos.

Tem-se empregado vários líquidos para lavar e es-

pargir, para destruir os insectos depois que se estabe-

lecem nas plantas ou arvores crescentes ou pomares. Os
dois que tem sido mais effectives são o sabão de azeite

de baleia, e uma emulsão de kerosene. Uma solução

feita dissolvendo-se 3/4 a 1 kilo de sabão em 4 litros de
agua em ebulição, e então apphcada ás arvores infecta-

das por meio de uma bomba em forma de borrifo de
modo que toda a parte fique completamente molhada
pela solução, tem destruído todos os insectos sem fazer

damnos ás arvores.

A emulsão de kerosene, geralmente, se prepara
com a formula seguinte : sabão ^50 gramma, kerosene
8 litros, agua potável ou de chuva 4 litros. Derreta-se

* Para uma descripção do tratamento de arvores infectadas pelo
gaz de acido hydrocyanico. vede meu artigo sobre Capulinia jaboti-

cabae Iher.no Vol. Ill da Revista do Museu Paulista, 1898, .p. 56—61,
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o sabão era agua fervente ; mecha-se a mistura ao fogo

e ajunte-se-lhe o kerosene, emquanto ainda quente

vò-se quo ella ê violentamente agitada, devendo depois

<lo seu preparo, ser usada por meio de uma ])omba de

força. Este processo de mexer e misturar deve ser

feito perfeitamente, visto como delle depende a forma-

ção da emulsão. A mistura torna-se branca e da con-

sistência de nata e neste estado conserva-se indeíinita-

mcnte. 1 'ara uso mistura se de 9 a 20 partes de agua

o applica-se ás arvores em forma de J3orrifo. 1 tombas ou

pulverizadores podem ser comprados por cerca de 80
mil reis, sendo este o preço da bomba menor feita para

tal fim. l*(xlo-se tamisem fazer emulsão su])stituindo

leite doce ou azeite pelo sabão e agua. Não ('' neces-

.sario aquecer o leite, porem a mistura muito ])em me-
xida quando ajunta-se o kerosene. A mistura não se

conserva por muito tempo, portanto deve sor íeita na

occasião. Para espargir dilue-se em O ou 10 partes

cragua.

Espargir è mais efíicaz quando as larvas novas estão

nascendo o antes de adquirir o escudo protector.

Eui São Paulo, encontraram-se alguns insectos que

produzem somente uma vez por anno
;

geralmente em
Maio, Outros foram encontrados que produzem durante

todo o anno ; emquanto a maior parte das conbecidas estu-

dadas produziam duas vezes por anno, de ]\faio a Julho

o de Novembro a Março. Deve-se espargir a emul-

são durante o tempo ennublado e deve-se repetir essa

operação uma ou duas vezes, com intervallo de uma
semana ou dez dias, para attingir as novas larvas que

nasceram depois da primeira vez.

Deve-se ter cuidado em não usar excesso de kero-

sene, sinão pode-se fazer damno permanente ás arvo-

res tratadas.

As coccidas são também combatidas por inimigos

naturaes. No 1 Brazil, são infectadas por parasitos das

ordens Ilymenoptera, Diptera, Lepidoptera e Goleoptera.

Muitos individuos dos parasitos creados das coc-

cidas brazileiras foram mandados ao Dr. L. O. Ilo^vard
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da [lopartição de Agricultura dos Estados Unidos, po-

rém nenhum relatório preciso a seu respeito tem-se rece-

bido até hoje. O successo do Sr. A. Koebele em intro-

duzir o pequeno coleoptcro Noriíis rardinalis nos dis-

trictos de California infectados pela cocckld. Icerl/aJ)f'''-

(/lasi Mask, e o exterminando, foi um grande triumpho
no dominio de Entomologia económica. Tèm-se reali-

zado experiências mais recentes em CejlOo e outros

paizes, expondo as coccidas aos ataques de um fungo
parasitico, com resultados apparentemente bons.

CLASSIFICAÇÃO
Chave das coccidas encontradas no Brazil

"

!Níacho com olhos compostos 1

]\íaclio com olhos simples 2
1. —Annel anal da fêmea com pelios. Ortlirz.iinae.

Annel anal da fêmea sem pelios, rostro pre-

sente na fêmea adulta, pernas presentes em
todas as phases .... Mo/wphlebinae.

2. —O abdomen da fêmea terminnndo num segmento
composto, designado pygidium ; o oriíicio anal

sem pelios, a fêmea adulta sem pernas ; o in-

secto com o escudo em parte feito de pelli-

culas . . . , , Diasjjinae.

O a])clomen da fêmea não terminando num seg-

mento composto 3.

3. —Os insectos fechados numa cella resinosa, com
três aberturas ; o abdomen da fêmea terminando

num órgão parecendo como um rabo, que traz

na extremidade o oriíicio anal ; na base da

extensão caudal ha uma espinha erecta
;

per-

nas ausentes, ou presentes só com tubérculos

curtos Tachardiiiiae.

* Na preparação das classes tenho emprestado livremente dos arti-

gos publicados por Srs. E. E. Greon, Prof. T. D, A. Cockerell, e Prof.

J. H. Corastock.



— 370 —
Insectos que não têm este característico . . 4.

4. —A fêmea com a extremidade posterior partida
;

o orifício anal fechado em cima com um par

de laminas triangulares . . . Lecaniinae,

A fêmea é différente e as laminas triangula-

res são ausentes 5.

5. —A fêmea chata, fechada num sacco de material

córneo ou de cera : pernas ausentes ou presentes

sò como tubérculos curtos.—Asterolecaniínae.

A fêmea coberta com uma secreção empoada
ou fechada num sacco, ou numa casca esphe-

rica de material córneo ou de cera
;
pernas e

antennas ausentes ou presentes. Coccinae..

Todas as medidas dos pellos curtos e das articu-

lações das antennas e pernas são feitas em micromilli-

metros.

SubfUniilisi ]%loiiop1ilebinae

A fêmea adulta com um comprido ovi-sacco pos-

terior ; e com antennas de onze articula-

ções Icerya Sign.

A fêmea adulta sem ovi-sacco, globosa, e com
antennas de nove articulações. Cryptícerya

Gkll.

Género Icerya Signoret

1. Icerya l>r*£isilieiiísís n. sp.

Estampa V flgs. 1 a 5 e Estampa IX flg. 1—1, b

A fêmea adulta elliptica, côr de rosa, as antennas

e as pernas de côr pardo escura. Coberta inteira-

mente de uma secreção branca, que consiste em um
topete caudal comprido, um topete cephalico, uma car-

reira lateral e sub-lateral de nove topetes de cada la-

do, e uma massa central, longitudinal. Um topete de

cada. lado dos topetes, caudal e cephalico, é maior do

que os outros topetes marginaes. Ovi-sacco grande,
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branco, mostrando, ás vezes, uma tinta côr de creme,

com a ponta distante curvada para cima. Em baixo é

convexo e levemente estriado longitudinalmente. O dor-

so e os lados são longitudinalmente marcados com 14

ou 15 estrias. No individuo maior, que examinei, o

topete caudal tinha 20,5 mm. de comprimento. Os
topetes, caudal e cephalico, são geralmente marcados
com quatro costellas longitudinaes. (3 ovisacco tem
uma ou duas fendas longitudinaes na linha mediana
dorsal donde sahem as larvas. Acharam se i4 ovos

em um só sacco.

As antennas têm, em geral, 11 articulações. A
quinta articulação é mais curta e, ás vezes, se une á

quarta, formando assim antennas de 10 articulações. As
articulações 2, 4, 6— 10 são quasi iguaes em compri-
mento. A articulação lié igual ou excede um pouco
as articulações 9 e 10 em comprimento. O compri-
mento das antennas é variável; o maior comprimento
observado foi de 1,1 mm. Cada uma das articulações

de 1 a 10, tem uma volta de cerca de 6 pellos, e a
articulação 11 tem uma moita terminal de 15 ou 16
pellos. As pernas tèm a forma geral ; o tarso é cur-

vado perto da ponta distante ; faltam os digitulos. Os
digitulos da unha são finos, íiUformes e curtos. O
rostro é grande e está collocado entre o primeiro par
de pernas. O mento tem cerca de 28 pellos. O laço

rostral se extende além da inserção do segundo par de
pernas. Numerosos pellos se acham espalhados em am-
bas as superficies e ao redor da margem ; o corpo
acaba por dois topetes ter iiinaes de cinco pellos com-
pridos. Toda a superficie dorsal é coberta de glându-
las. Estas glândulas são redondas e, segundo me pa-

rece, poderão comportar de 6 até 9 partes dispostas

em circulo, com um filamento comprido e vitreo no
centro.

O comprimento do insecto e ovisacco, excluindo
os topetes, é de 10,5 mm.

A larva, recem-nascída, tem a forma elliptica,

côr vermelha cora uma tinta côr de rosa. No dorso



lia quatro topetes de cera amarellenta, quo com o cc-

phalo-caudal do diâmetro, faz uma mancha dn íV)rmr!

de um diamante. Antennas de seis juntas. Articula-

ções de 2 a 4 sub-C3'lindricas e quasi iguaes ora com-

primento que é de 66.

A articulação 1^ é convexa no lado interior ; a

articulação 6.*^ é, de forma de clava, comprimento de

164. Cada uma das articulações, de 2 a 5, tem um
pello comprido e fino, e vários outros mais curtos. A
articulação 6."' tem <» pellos bem compridos (mais com-

pridos do que as antennas) de 640. e cerca de 12 pel-

los menores.

O dorso tem muitos pellos finos dispostos em K»

carreiras mais on menos longitudinaes e irregulares.

Na cabeça ha quatro pellos que ficam entre os

olhos ; os dois do meio são muito compridos e se ox-

tondem quasi até a ponta das antennas. lia seis pellos

anaes de 1,35 mm. mais ou menos de conqDrimento

que é quasi o dobro do comprimento do corpo. lía tam-
" bem seis pellos mais curtos de cada lado do abdomen,

que tem menos de um terço de comprimento dos pel-

los anaes. As margens lateraes do thorax e da cabe-

ça também têm alguns pellos curtos. O dorso tem
muitos poros redondos e secretorios dispostos mais ou

menos em carreiras transversaes. Olhos 2, pecpienos,

cónicos, pardacentos, quasi pretos.

As antennas e as pernas são de còr pardo-escura.

As tibias de 2.^ e 3,' pares de pernas são de 200 de com-
primento; os tarsos e as unhas são um pouco mais

curtos ; a unha é comprida, delgada, ligeiramente cur-

A-a e entalhada na ponta. Os digitulos da unha são

delgados, abotoados, e um pouco mais compridos do

que a unha. Não ha digitulos tarsaes.

O Comprimento è de 730 mm.
Fe)nea do terceiro período ; corpo oval ; secreção

ou cera geralmente de amarello clara, disposta em
duas carreiras lateraes com cerca de 10 topetes cada

uma, e duas carreiras sub-lateraes com 8 topetes cada

uma, uni topete terminal em cada ])onta e uma carrei-



ra mediana longitudinal do 5 topetes. As antennas têm
9 articulações, sendo a articulação 9.^ a mais comprida.
As pernas, mais curtas que as da larva. Õ laço rostrai

se extende até a inserção do terceiro par de pernas. O
mento tem cerca de uma dúzia de pellos curtos.

Ambas as superficies do corpo são coljertas de pel-

los; os do dorso são em menor quantidade e mais com-
pridos.

A superficie dorsal também contem uma ,i?rande

porção de poros redondos e secretorios, cada um aclian-

do-se em cima de um grupo de cinco ou seis cellulas.

Estes poros têm a mesma estructura que os dos adul-

tos o são mais abundantes na cabeça e nas margens do
corpo.

líab. Mandado do Iguape, pelo Sr. E. Young, on-
de se acha em tal abundância sobre o Codíocuyn sp.?

que até mata as plantas. Também se acha no Vpiran-
ga e em São Paulo sobre l'irus sp., a roseira o ou-
tras plantas cultivadas. Tem matado diversas arvores de
som])ra em São Paulo, e está nos casos de produzir con-
siderável damno para os parques.

Os indivíduos geralmente se agrupam cm quanti-
dades enormes no lado inferior dos ramos e galhos das
plantas.

Também acham-se em grandes números no Lirio-
dendroii. tuUpifera L., LaiD-as cumpliorti L. e numa
espécie de palmeira, finitas parasitas Ilymenopteras tem
se desenvolvido desta espécie, mas as parasitas produ-
zem pouco damno no insecto, visto que os ovos não são
aftectados e sabem mesmo quando o adulto está cheio de
parasitas. Uma espécie de larva de coccinella tem sido
observada também alimentando-se do insecto emquanto
estcá crescendo.

Estampa IX flgs. 2 o 3

A fêmea adulta appareee em massas cobertas de
uma secreção branca de formas que é difficil distinguir-
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se os caracteres individuaes. E' certo, porem, que ca-

da um dos insectos é coberto de uma massa espessa

de lilamentos compridos e brancos de uma secreção

que parece ser produzida por glândulas que formam
dois anneis concêntricos no dorso ; todos os filamentos

se dirigem para o posterior, e alguns attingem o com-
primento de 30 mm. No abdomen ha duas manchas
de secreção branca. O ovi-sacco é segregado por de-

baixo do abdomen e consiste em uma massa espessa de

secreção branca e lanigera, muito visgosa, adherindo a

tudo que lhe vem em contacto. Despido da cera, é de

côr amarello alaranjada, com as pernas e as antennas

de côr pardo-escura. Corpo oval, mais largo no pos-

terior do que no anterior. O dorso contem dois anneis

concêntricos de cavidades ou glândulas que o divide

em três areas. O abdomen é enrugado transversalmen-

te. Comprimento 7,50 mm. largura, 5 mm. altura,

3 mm. Fervido em uma solução de KO H, tinge o

liquido de côr amarellada, e a derme è fina e trans-

parente.

Antennas, variáveis, de 10 ou 11 articulações; 11

porem, parece ser o numero typico de articulações,

das quaes a ultima é a mais comprida. Articulações

de 1 a 10, cada uma tem uma rosca de 7 ou 9 pellos,

e a articullação 11 tem uma moita de muitos pellos.

Comprimento de cerca de 1,10 mm. Comprimento das

articulações: (1), 110; (2), 123; (3), 97
; (4), 66; (5),

66; (6), 75; (7), 93; (8), 93; (9), 93; (10), 84;
(11), 173. Formula approximada 11, 2, 1, 3, (7,8,9),

10, 6, (4,5). Pernas, compridas e pelludas. Compri-
mento das articulações do primeiro par de pernas :

coxa, 191; femur com trochanter, 594; tibia, 604;
tarso, 252 ; unha, 66 ;

digitulos tarsaes faltam ;
digitu-

los da unha, curtos e filiformes. Olhos, pertos da

base das antennas, pequenos, cónicos, de côr pardo-es-

cura. Rostro grande, situado entre o primeiro par

de pernas. Laço rostral se extende até o segundo par

de pernas; Mento, com cerca de 20 cabellos. As su-

perficies : dorsal e ventral são cobertas de pellos e



grandes glândulas redondas ; os pellos porém, da su-

perficie ventral são menores do que os da superficie

dorsal.

Larva, recem-nascida, de ccr vermelho alaranjada,

elliptica, de 812 de comprimento e 400 de largura.

Tem muito pouco de uma secreção branca no dorso.

Antennas tem 555 de comprimento, de 6 articulações

sendo a terminal mais comprida e claviforme.

Comprimento das articulações: (1), 57; (2), 70;

(3^ 79; {A\ 19; (5), 79; (6), 191. Todas as articu-

ções tem pellos ; articulação 6 tem 6 pellos muito

compridos e diversos outros mais curtos ; articulação

5 tem também um pello muito comprido. Olhos pe-

quenos, cónicos, de cor jardo-escura. Os seis pellos

centraes caudaes são muito compridos, chegando a

ter o comprimento de 1,46 mm. Alem destes ha seis

pellos mais curtos nos lados mas estes são muito cur-

tos tendo apenas 1^5 do comprimento das outras. A
margem do corpo e a derme tanibem têm numerosos
pellos, muitos dos quaes são bem compridos. Ha tam-
bém muitas glândulas redondas na derme. Pernas,

compridas e íinas, com muitos pellos. Comprimento
das articulações do primeiro par de pernas: coxa, "9;

femur com trochanter, 222; tibia, 244; tarso, 164;
unha, 40. Digitulos da unha, compridos, delgados,

com as pontas ligeiramente dilatadas. Digitulos tar-

saes, ausentes. Unha ligeiramente entalhada. Laço
rostral curto, extendendo-se um pouco além do tercei-

ro par de pernas.

Hab. Jundiahy, Estado de S. Paulo. N'uma ar-

vore das mattas, especialmente nos ramos. Colleccio-

nados pelo Snr. G. Schrotiky. E' raro.

Algun^as centenas de espécies de Hvmenopteros
parasiticos foram gerados desta espécie. Como no /.

brasilierisis, as parasitas são presentes nos adultos, mas
não impedem os ovos de sahirem, e por consequência
produzeji porico damno para este insecto.
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Género Crypticerya Ckll.

«5o Gfypticerya Iiesrapt^Iú Ckll.

A fomea adulta está pegada na casca, su])-globosa,

comprimento de 8 mm.; largura de 7,5 mm.; altura

de 5,35 mm., de còr cinzento escura, com uma camada
íina mas espessa de uma secreção pulverulenta de còr

de creme. Areas sub-dorsaes marcadas com series lon-

gitudiuaes de manchas pequenas e redondas, livres de

secreção. Pernas de còr pardo-escura. Fervida n'uma
solução de KOll, tinge o liquido de còr de rosa clara.

Antennas e pernas depois de fervidas, de còr pardo-

avermelhada. Antennas pequenas e curtas, de 9 arti-

culações. Formula approxiraada : (211)) (345678). Seg-
mentos SLib-iguaes em comprimento ;

1.-'' sendo quasi duas

vezes tão largo como comprido ;
9,^ curto e largo, inver-

samente cordiforme. Pernas pequenas mas fortes ; fe-

mur duas vezes mais grosso do que a tibia ; tarso pouco
menos do que a metade do comprimento da tibia

; unha
grande e moderadamente curva.

Derme cliitinosa, especialmente nas margens, tor-

na-se pardo-escura depois de fervida por muito tempo
e tem numerosas glândulas pequenas. Na região sub-

lateral da superficie ventral, ha grande quantidade de pellos

pequenos e curtos, de còr pardo-avermelhada.

Ilab. Campinas. Nos ramos da Mihwsa.

A fêmea adulta ordinariamente coberta com lami-

nas de secreção branca ; ovi-sacco presente ;
antenna-s

com oito articulações. OrUtezict Bosc\

Género Orthezia Bosc.

-^. OríLIaezia 3iii3b|íoís Douijlas.

A feniea adulta tom o cor[)0 largamente oval, de

1,5 mm. de comprimento, e 1,2 mm. de largura, ex-

cluindo as placas de cera, e varia de còr entre ama-



rello-clara e verde escura. A superficie ventral é geral-

mente mais escura e uniforme. A segmentação, espe-

cialmente para a extremidade posterior, é bem distincta.

Ollios pequenos e simples, cónicos, situados pertos das

antennas.

Antennas de <S articidações, todas fulvas excepto

a ultima que é preta ; a primeira articulação ê muito

grossa ; a segunda é a mais curta de todas e muito mais
grossa do que as seguintes ; a terceira é a mais com-
prida de todas menos a ultima ; a quarta, quinta, sexta

e sétima são quasi iguaes em comprimento
; a oitava ô

comprida e ligeiramente fusiforrae.

Pernas de còr pardo-amarello-clara com tarso es-

curo ; coxa forte ; femur o tibia de comprimento quasi

igual ; o tarso teai 3/õ do comprimento da tilíia. A su-

perfície do corpo è ligeiramente coberta de placas de
uma secreção branca, cerosa. Os lados e as superfícies

ventraes também contém algumas placas pequenas de

cera. O ovi-sacco tem de 3 a 5 mm. de comprimento
e ê composto de placas de uma secreção branca, é fi-

xado á extremidade do corpo e geralmente tem a ponta

curvada para cima. Os lados são ligeiramente conver-

gentes ; a superfície inferior ô lisa e ai'redondada ; a
superfície superior é ligeiramente acliatada e marcada
com rugas longitudinaes ; a ponta, é truncada, com uma
abertura rectangular por onde as larvas sabem.

Hab. Mandado das Aguas \'irtuosas. Estado de
Minas Oeraes pelo Sr. 41varo da Silveira. Também
encontrado em Campinas pelo Dr. Noack.

^- OrtlaezSa pî^aeloojçia Douglas

Adulto feminino comprido e estreito, preto, côr de
picbe, coberto de placas cerosas e brancas, còr de neve.

Duas placas grandes e espessas se projectam por cima
da cal^eça.

A superfície superior do corpo é coberta de uma
substancia espessa e cerosa, formada da conglomeração
de placas, cujas pontas redondas quasi não í-e extendem
até as margens do corpo, deixando assim a derme ex-
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posta doutro das raarg-ens lateraes
; o meio desta massa

è atravessado por un\ sulco longitudinal ; na margem
do corpo ha diversas placas estreitas que se extendem
para traz e que augmentam em coinprimento até a

região anal, prqjectando-se muito e deitando-se nos sul-

cos do ovi-sacco. O o"^'i-sacco é muito mais curto em
cima do que em baixo ; a superfície inferior é lisa e

curvada para ci na, especialmente na ponta, de sorte

que é iïuiis alto do que qualquer outra parte da super-

ficie ; entre este e a extremidade da superficie superior

ha uma grande cavidade aberta. Os lados e a
superficie superior do ovi-sacco são finamente riscados

longitudinalmente.

Antennas compridas, delgadas de 8 articulações, a
articulação 8 sendo a mais comprida, de còr amarel-

lada ; base e ápice finas. Pernas delgadas, de còr

amarellada. Comprimento do corpo 2 mm. ; com o ovi-

sacco, 4.Õ mm. ; largura 2 mm.
Hab. Ypiranga. Nos ramos de Hijptis sp. Man-

dado ao Prof. T. D. A. Cockerel! do Pará pelo Dr. E.

A. Goeldi, onde se acha no Citras limetta Risso. No
« Mittheilungen der schweiz. Entomolog. Gesellschaft »

Band 7 Heft 6, 1886, pp. 250—255, o Dr. Goeldi pu-

blicou uma dsscripção de uma Orthezía que achou
perto do Rio de Janeiro, e a classificou como Orthezía
urticae L. Mas o Prof. Cockerell acha pouco prová-

vel que esta espécie exista no Brazil.

Nos «Zoologische Jahrbiicher, Abtheilung fiir Sys-

tematik, Géographie und Biologie der Thiere», XII
Band 1899 p. 168, Dr. Goeldi falia de uma Orthezía
achada no Pará, que ao principio pensava ser a Orthezía
urticae L. O Sr. Jules Lichenstein porém, diz que pode

ser idêntica com a Orthezía amencana, Walker. Esta

opinião, no entretanto, carece de confirmação.

^ubiûmilîa Ooceinao
Annel anal com pellos 1

Annel anal sem pellos 5'

1. —A fe'mea com um sacco de algodão, ou uma
casca cornea 2'
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A fenaea não assim, mas col^erta com uma
secreção de algodão branco, ordinariamente

em borlas 3
2.

—

A fêmea secreta um sacco de aliiodão ; as an-

tennas com sete articulações ; o annel anal

com seis pellos. Eriococcns Targ-.

A fêmea secreta uma casca cornea com uma
eminência caudal terminando num orifício

;

as antennas são rudimentares ou com seis

articulações ; o annel anal tem oito pellos.

Solenococciís Gkll.

3. —As pernas e antennas da fêmea adulta são bem
formadas 4
As pernas e antennas da fêmea adulta são ru-

dimentares ou ausentes; o annel anal com
seis pellos. Chaetococcits Maskell.

A. —O annel anal da fêmea com sois pellos
; as

antennas de oito articulações.

Dartijlrypiíis Gosta.

O annel anal da fêmea com seis pellos
; as

antennas de nove articulações.

PlieriacoccHs Gkll.

5. —A fêmea adulta com as i)ernas e antennas bem
formadas 6
A fêmea adulta co n as pernas e antennas ru-

dimentares ou ausentes 7
6. —A fêmea adulta com antennas de nove articu-

lações ; as pernas bem formadas ; o insecto

coberto com uma secreção branca.

Pseudococc i fs ^^^ostw.

A fêmea adulta com antennas de seis articu-

lações; as pernas são presentes; o insecto

faz uma liallia na forma dum disco nas

folbas. Tectococcus Hempel.

A fêmea adulta com antennas de oito articu-

lações ; as pernas são presentes ; o insecto

secreta uma casca globosa e tem o abdo-

men com oito pares de espiraculos.

Stígruacocciís Hempel.
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7. —A feinoci adulta nua, ou fazendo uma galha . (S

A lemea adulta 'secreta uma casca globosa . 9
8. —A fêmea adulta è nua, triangMilar, as antennas

são como tubérculos pequenos ; as pernas sao

ausentes. Carpocldoroides Gkll.

A fêmea adulta fazendo uma galha ou não
;

as antennas com 4—6 articulações ; só o

ultimo par de per? ias ê presente.

Capulin/a Signoreí.

9. —A fêmea adulta secreta uma casca glo])Osa e

dura ; as antennas e pernas são rudimentares
;

o abdomen tem sete pares de espiraculos.

Crtjplolierm es Hcmpel.

A fêmea adulta secreta uma casca íiexivel ;

as antennas são rudimentares ; as pernas são

ausentes ; o abdomen sem espiraculos.

Ajjiococcus Hem pel.

Género PseLidocoecus Westwood

€>. IPseisílococctis caclí L.

A fêmea adulta é oval, convexa, de còr de car-

mezim, coberta duma massa feltrada de secreção branca.

A derme é molle, não chitinizada. As antennas de 9
articulações, comprimento 5 mm., largura 3 mm.

Ilab. Rio Grande do Sul. Nas folhas do cacto,

Opuntia sp.

Encontrado iá pelo Dr. IL v. lliering.

Género Eriocoecus Targ.

Fstarapa V, flg. 9

A fêmea adulta é de còr pardo-avermelhada e de

forma oval. O annel do anus tem 6 pellos compridos.

Antennas variáveis. Em algumas espécies a arti-

culação 3 é a maior e em outras a articulação 4 é a maior^
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sondo 48 de comprimento. Articulação 1 tem 22 de

comprimento. Todas as articulações, excepto a 3", tem
um ou mais pellos.

Os saccos do maclio são da mesma consistência e côr

que os da íemra, mas um pouco menores. O macho adulto

è de còr pardo-escura. As antennas são variáveis, e ge-

ralmente tem jO articulações, mas ás vezes tèm só 8
ou 9. As articulações 2 a 9 são dilatadas nas extremi-

dades distantes. A articulação 2 é muito grossa e tem
o dobro do diâmetro da articulação 3. A formula é

approximadamente, 10, 2 (93; 87 (456) 1. Todas as

articulações têm muitos pellos exiguas, e além destes,

as articulações 8 e 9 têm 1, e a articulação 10 tem 5 pel-

los grandes e grossos. O thorax é grande ; abdomen lar-

go com vários pellos nas margens de cada segmento. A
espiga genital ô curta e acuminada. Azas regulares ; a

])olsa da inserção dos balanços é grande, e estes são com-
pridos e delgados na ultima articulação, com um gancho
na ponta distante. Unhas dentadas como na fêmea. Com-
primento de 0,9Õ mm. Extensão de 1,87 mm.

Hab. Ypiranga. Geralmente se acham apinhados
nas extremidades dos ramos da Bacchat is dracuncu-

Ufolia DC.
O insecto é activo até pouco antes da gestação,

quando constroe um sacco bem teltrado, em que gasta

de três a quatro dias para fazel-o.

^. Eríococcus perplexos n. sp .

Estampa V figuras 7 a 9

Os saccos da fêmea têm até 1 1 mm. de compri-

mento e o.õ mm. de largura com 1.75 mm. de altura ;

são fusiformes, mais largos no meio, côr de neve, bem fel-

trados, pontudos e tém uma pequena abertura na ex-

tremidade posterior. A superficie dorsal pode ser um
pouco achatada, e mostra os vestigios de estrias trans-

versaes.

A fêmea é de côr anarello-alaranjada com uma
listra mediana longitudinal de còr parda. Depois de ser

fervida numa solução de KOH mede até 4.5 mm. de
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comprimento e 2.75 ra u. de largara. Tinge o liquido

amarello-claro. Antennas variáveis, tèm 7 articulações

de 30 de comprimento.

As articulações 1.3 e 4 são quasi iguaes em com-
primento ; formula i (34) 27 (56) variando para 3 í\4)

27 (65) As antennas são grandes e são pouco reduzidas

nas quatro primeiras articulações. Todas as articulações,

exepto a 3% contém pellos. Pernas curtas e reíorçadas;

a coxa tem 2 pellos e 3 ou 4 espinhos curtos; o tro-

chanter tem 2 pellos terminaes e um espinho.

O femur é duas vezes mais comprido do que largo
;

tibia e tarso são iguaes em comprimento e tèm cerca

de 7/10 o comprima" nto do femur; a unha é comprida

e curvada ; todos os digitulos são delgados e tèm as

pen ta s dilatadas. O aunei do anus tein 6 pellos. O
mento se acha em frente do primeiro par de pernas

;

o laço rostral se extende até a metade da distancia para

o par mediano de pernas. Toda a superficie do corpo

é coberta de espinhos direitos e curvos, e de glândulas

bem pequenas e redondas. O abdomen acaba por um
par de pequenos tubérculos.

Larva recem-nascida, é de côr de laranja, pyri-

forme ; o abdo iien acaba por um par de tubérculos

que teriíiinam por uma cerda comprida. Entre os tu-

bérculos ha dois pellos compridos e quatro mais curtos.

A superficie do dorso tem seis carreiras longitudinaes

de espinhos grandes e agudos, e numerosos pequenos

tubérculos. As antennas tèm seis articulações ; a arti-

culação 3 é a mais comprida. Pernas pequenas ;
unha

comprida, delgada e um pouco curva ; digitulos delga-

dos. O annel anal te ii seis pellos. Ha dois pellos

conspícuos na margem da frente entre as antennas. Olhos

pequenos, esphericos e pouco conspícuos. O laço rostral

extende-se quasi até o annel anal.

Hab. Ypiranga. No lado inferior das folhas de

uma planta da ordem Myrtaceae. K gregário e ás

vezes solitário. Acha-se também em Bello Horizonte,

Estado de Minas Tleraes, sobre a casca e as folhas de

Eugenia jabotícaba.



í>. Erîococciis ai^iiiatus n. sj).

Estampa V, iig. 10

Saceos da femea ovaes, achatados com uma aber-

tura grande de forma elliptica na ponta caudal ; com-
poem-se de uma substancia grossa e feltrada. Côr
branca com uma tinta de creme; tèm 3.25 mm. de

comprimento e 2.25 mm. de Jargura. A femea adulta

tem a forma ova ; cor pardo-avermelhada
; o abdomen

ê enrugado transversalmente. Fervida numa solução

de KOH dá ao liquido uma côr vermellio-clara.

As antennas são bem juntas uma â outra e tèm
7 articulações variáveis, 3.20 mm. de comprime\,to. A
articulação 7 ê a mais comprida. Formula approximada
7 (12) 463Ò. Todas as articulações tèm pellos. Gom-
primen o dos segmentos :— (1) 44, (2) 44, (3) 36, (4)

40, (5)31, (6)38, (7)_'^a Pernas, curtas; tibiae
tarso quasi iguaes ao femur e trochanter. Digitulos

tarsaes delgados e com extremidades nodosas, e exten-

dendo-se até as pontas das unhas. Digitulos das unhas
maiores e com as extremidades dilatadas. Rosiro pe-

queno e collocado enti-e as antennas e o primeiro par
de pernas.

Mento grande e dimero. O laco rostral é bem
comprido. Olhos pequenos e ovaes. Annel anal tem
6 pellos. lia dous tubérculos anaes, que terminam
por uiïia setta comprida e contém vários pellos, e 4 ou
ô espinhos curtos e grossos. Os últimos 5 ou 6 seg-

mentos do abdomen contém nas margens lateraes e no
dorso vários grupos de espinhos curtos, grossos e lan-

ceolados ; cada um desses grupos se compõe de 4 ou
5 espinhos. Espalhadas sobre ambas as superficies do
corpo se acham fieiras redondas, pellos lanceolados e

muitas glândulas pequenas de forma cylindrica. Estas
glândulas são mais numerosas nas margens lateraes e

caudaes do abdomen. Tem o comprimento de 2.70 mm.
A larva tem 0.440 mm. de comprimento e a forma

oval. As antennas tèm 6 arti(;ulações; a articulação 6 ô

a mais comprida. Pernas curtas e grossas ; digitulos
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bem delgados. O annel annal tem G pellos. Os tubér-

culos anaes não são conspícuos ; cada um destes ter-

mina por uma sctta e contem dois espinhos curtos e

agudos. O dorso contem cerca de 10 carreiras trans-

versaes de pellos curtos.

Hab. Ypiranga, sobre llaccharis sp. Os indivíduos
se reúnem em grupos ao redor do caule perto do chão,

ou nas extremidades dos ramos e tam])em nas raizes.

Género Da.etj^lopius Costa

IO Oí4<ctylíèí>i&.as citrí Boisd

Adulto feminino de corpo alongado, de còr pardo-

avermelhada, coberto de uma secreção branca e pulveru-

lenta, muito fina, de sorte que apparece uma listra

mediana longitudinal de còr escura. A margem do
corpo contem um grande numero de appendices bran-

cos e lanígeros, geralmente em numero de 1 T em cada

lado
; os da extremidade posterior do corpo são mais

compridos do qne os outros.

Antennas de 8 articulações, das quaes a 3'' e a 8*^

são as mais compridas ; a segunda é ura pouco menor
do que a terceira, e a quarta e a sexta são as mais curtas.

O tarso tem 2/3 de comprimento da tibia, com os di-

gitulos fihformes e muito compridos. Os digitulos da

unha são muito curtos. Os lóbulos posteriores do corpo

contém, aos lados dos pellos compridos, muitas fieiras

redondas, dois espinhos cónicos e dois ou três pellos

curtos ; os lóbulos lateraes também apresentam os mesmos
característicos, porem, os espinhos cónicos são menores,

e as fieiras redondas em menor numero.

Jlab. Encontrado nas laranjeiras e limoeiras na

(Colónia Novo Mundo, Rio Grande do Sul, pelo Dr, H.
V. Ihering.

J1Î. Oactylopíiis ^rsaiítlls ti. fj).

Estampa V. fig. 11.

A fêmea adulta tem a forma oval, o dorso convexO'

c arredondado ; cúr de laranja escura. O dorso ê co-
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borto (le uma secreção branca pulverulentn, disposta

era unia carreira sub-mediana e outra sub-lateral lon-

íritudinal de cada lado. Era roda da marg-em lateral

lia uma g-uarniçcão de topetes curtos e brancos. Os

dois topetes anaes são compridos e acumiuados. A se-

creção ás vezes tem uma tinta de amarello. O adulto

descança sobre uma massa de substancia branca felpu-

da, que contem os filhos. Esta pennugem adhere fa-

cilmente a todos os objectos com que vem em contacto.

Os specimens maiores têm 7.5n mm. de comprimento,

5.00 mm. de largura e 3.00 mm. de altura.

As antennas tem 8 articulações, a 8''- sendo a

maior. Articulação 1 é grossa, tendo quasi duas vezes

o diâmetro da articulação 2. O comprimento das arti-

culações é variável ; articulações 3, 5, 6 e 7 são quasi

iguaes ; articulações 1 e 2 são quasi iguaes ; as vezes

articulação 1 é maior e outras vezes ò a 2^ que é maior.

Formula approxiraada 8215 (307) 4. O comprimento
medio das antennas ê de 0.48 mm.

Todas as articulações contêm pellos. Comprimento
das articulações (1) 67, (2) 71, (3) 49, [4) 30, (5) 53,

(6) 47, (7) 40, (8) 98. Olhos pequenos e cónicos.

Pernas curtas e reforçadas, contendo poucos pellos
;

coxa mais larga do que comprida ; tarso e tibia quasi

iguaes em comprimento ao femur ; unha pequena; digi-

tulos curtos e delgados com as pontas abotoadas. Os di-

gitulos tarsaes são delgados e quasi não chegam até a

ponta da unha.

O laço rostral é muito curto. O annel do anus

tem 6 pellos. Os dois tul^erculos anaes não são cons-

pícuos, mas cada um teoi diversos pellos, diversas

glândulas de forma triangular e cerca de \d espinhos

curtos, grossos e agudos.

Na superficie dorsal do corpo, perto das margens
lateraes ha cerca de 32 grupos de glândulas e espi-

nhos ; cada um destes grupos se compõe de 8 ou 12

pequenas glândulas ou poros e de 5 a 8 espinhos cur-

tos e agudos. A margem lateral também é guarneci-

da de uma porção de pellos curtos. A superficie dor-



— 386 —
sal conteiii muitas glândulas triangulares, o espinhos

(Uirtos e agudos, collocados uin a um apparentamente

em carreiras transversaes. A superíicie ventral do cor-

po contem glândulas e muitos pellos curtos.

As larvas recem-nascidas : têm a loraia elliptica,

côr aiTiarella, olhos })equenos, cónicos, de côr pardo-

escura.

As antennas têm 6 articulações : articulação 6 é a

mais comprida e é igual ás articulações 3, 4 e 5 jun-

tas. O laço rostral é comprido e extende-se quasi até

o annel do anus. Pernas compridas ; unha delgada ;

os digitulos da unha e do tarso são compridos, tinos e

abotoados. Os tubérculos anaes não são conspicuos e cada

um tem uma setta terminal. Em roda da margem do

corpo ha diversos espinhos curtos e agudos, e cada

um dos últimos deis segmentos abdominaes contem

dois espinhos de cada lado. O comprimento ò de 0,46

mm.
Hab. Ypiranga e São Paulo, nas folhas e ramos

de goiabeira e outras plantas da ordem Myrtaceae.,

Não é commum.

1^, Diict^lopius setosus n. sp.

Estampa V flg. 12

A fêmea adulta tem a forma elhptica e achatada,

côr de laranja avermelhada. Pernas e antennas ama-
relladas. Thorax e abdomen enrugados em sentido

transversal. O abdomen termina em dois filamentos

curtos e agudos de secreção branca ; ambas as super-

ficies do corpo são cobertas de um pó branco. No
dorso ha uma carreira sub-lateral e mai-ginal, de fila-

mentos vitreos que sobresaem em todas as direcções

e dão ao insecto uma apparencia de ouriço

O specimen maior tem 5 mu. de comprimento e

2,75 mm. de largura.

Antennas delgadas e geralmente tèm 8 articula-

ções ; ás vezes porém as articulações 3 e 4 se unem
entre si formando uma só articulação ; as articulações
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4 a 7 são lig-eirarnente dilatadas nas extremidades dis-

tantes. Todas as articulações tèm pellos ; a articulação

8 é a maior. Formula approximada é 83 (21) 54 (67).

O comprimento das antennas varia de 0.60 a 0.70 mm.
Comprimento medio das articulações (1) 89, (2) 89,

(3) 102, (4) 64, (5) 84, (6) 62, (7) 62, (8) 133.

Pernas compridas e delg-adas com muitos pellos.

A coxa é curta e larga. As articulações do primeiro par

de pernas medem :—femur 333 de comprimento ;
ti-

bia 312; tarso e unha 125. Os digitulos tarsaes são del-

gados com pequenos botões nas pontas, e se extendem

até a ponta da unlia. Digitulos da unha bastante di-

latados nas pontas. Olhos, pequenos e cónicos O laço

rostral é be:n curto. O annel anal tem 6 pellos. Os

tubérculos anaes são presentes ; cada um termina por

uma setta comprida e contem dois espinhos curtos e

agudos, uma porção do pequenos pellos e varias glân-

dulas exiguas de forma triangular. Ao redor do ori-

fício do anus em grupos, e dispostas em linha singella

na margem lateral da superficie dorsal, ha unii^s glân-

dulas características de forma cjlindrica ; cada uma
destas glândulas tem 35 de comprimento e 9 de lar-

gura. De 3 a 5 pellos curtos se acham dispostas em
roda da abertura desias glândulas. A superficie dor-

sal também contem muitos poros exiguos de forma

triangular, e ha muitos pellos na região cephalica. Ha
também pellos e glândulas espalhados sobre a superfi-

cie do ventre.

Ilab.—São Paulo. Nas ramas de uma espécie de

I^icus que se acha plantadu como arvore de sombra

em algumas ruas da cidade. Não é muito abundante.

ICi. Oîsetylo|>îus secretiis n. sf.

Estampa VI flg. 1

A fêmea é activa ; corpo oval e estriado em sen-

tido transversal ; côr amarello-clara ; o dorso é coberto

de uma secreção branca, fina e pulverulenta. A mar-
ge rn lateral contem uma guarnição de pequenos tope-
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tes de cèra l)raiica. I'm par destes topetes que fica na

extremidade caudal (' maior do que os outros, e entre

estes lia um outro par de topetes finos e filiformes.

O specimen maior tinha 2.25 mm. de compriíiiento e

1.25 mm. do largura, mas é provável que não esteve

bem maduro. Mora om líallias de forma espherica ou

cylindrica, que forma engrossando uma parte da follia

e dobrando-a sobre si, com o eixo maior parallelo com
o eixo maior da folha.

A galha se acha no lado inferior da folha cora a

abertura no lado superior, c mede ás vezes 12 mm.
de compriinento.

As antennas são curtas, grossas e têm 8 articula-

ções ; cada uma das articulações teríi diversos pellos

grossos ; a articulação 8 é mais comprida. As anten-

nas têm mais ou menos 0,42 mm. de conq:)rimento.

Fórmula approximada é 8213 (57) ("46). O comprimento

*dos segmentos das antennas è (1) 57, (2)62, (3) 43, (4)

35, (5) -^0, (G) 35, (7) 40, {^<) 98, Pernas curtas ; as

articulações do primeiro par de pernas medem : lemur

191, tibia 182, tarso com a unha 102. Os digitidos

tarsaos são finos, delgados com as pontas um pouco

dilatadas, e não se oxtendem além da ponta da unha.

Os digitulos da unha são grossos e dilatados extenden-

do- se alem da ponta desta. O laço rostral é comprido

e extende-se até a metade da distancia entre o segundo

e o terceiro par do pernas. Olhos bem pequenos e

ovaes. Annel anal com 6 pellos. Os tubérculos anaes

não são conspícuos ; cada um termina por uma setta

grande o contem dois pequenos espinhos agudos, pellos

pequenos, glândulas ])cquenas de forma triangular e

outras glândulas maiores de forma redonda. Todas as

superficies do corpo contêm pellos e espinhos espalha-

dos, e numerosas glândulas pequenas e grandes.

O macho adulto tem a côr amarello-clara ; olhos

pretos. Comprimento incluindo o estylo é de 0.85 mm.
Extensão das azas de 2,25 mm. As antennas têm 10

articulações; a articulação 10 ê a mais comprida; as

articulações 3 até 9 são quasi iguaes. ílalteres curtos
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augmeatados no moio ; a cerda é fina com um líancho

na ponta. Pernas compridas e delgadas com numero-

sos pellos. A tibia tem o dobro do comprimento do

tarso. Unha comprida e delgada, tem 1/3 do compri-

mento do tarso. Digitulos curtos e filiformes. Estylo

muito curto e acuminado. O ultimo segmento do corpo

contem em cada lado do estylo um pello comprido o

diversos pellos mais curtos. Os outros segmentos abdo-

minaes também contém vários pellos curtos nas mar-
gens lateraes.

Ilab. : Ypiranga. Em galhas nas folhas de uma
planta da ordem Solanaceae. Poucas galhas apenas

tèni insectos, e é provável que as galhas são feitas por

outros insectos e apropriadas por estes. Dacíylopiítíi.

Esta espécie ô acompanhada por uma formiga. (Cer-

matogaster ?
)

Género Phenacoecus Coekerell

Estampa VI fig. 2

A fêmea adulta de forma oval e não muito con-

vexa ; côr de rosa; ambas as superficies são cobertas

de um pó branco. Ha cerca de 36 topetes curtos, bran-

cos, de forma redonda na margem lateral ; os 4 tope-

tes anaes são um pouco mais compridos do que os

outros.

As fêmeas parasiticosas tomam a forma cjlindrica,

e sua derme torna-se glutinosa. Os lopetes marginaes
são um pouco maiores na margem posterior do qu<i

no resto do corpo.

As antennas torn 9 articulações ; a articulação 3 é a

maior. O comprimento das antennas varia de 0,50 mm.
até 0,53 mm. Formula approxiraada de 3 (12) 978(>

(45). O comprimento dos segmentos das antennas (i)

67, (2) 67, (3) 71, (4) 42, (5) 42, (6) 45, (7; 53, ^8)

49, (9j 64. Todos os segmentos das antennas contêm
pellos. Pernas do tamanho regular e não contem mui-
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tos pellos. O comprimento dos segmentos do primeiro

par de pernas é : femur com trochanter 292 ; tibia

com tarso 312. Unha curta e digituios grandes com
as pontas dilatadas. Digitulos tarsaes, fihformes com as

pontas abotoadas. Olhos pequenos e cónicos. O rostro

é curto, quasi tão largo como comprido e contem
dois pellos. O mento é dimero e contem numerosos
pellos. O laço rostral extende-se até o segundo par

de pernas. O annel do anus contem 6 pellos grandes.

Os tubérculos anaes nao são conspícuos ; cada um ter-

mina por uma setta comprida e contem dois espinhos

curtos e agudos, e muitos pellos e pequenas glândulas.

Na superficie dorsal perto da margem lateral ha cerca

de 35 grupos de espinhos, cada grupo contendo dois

espinhos curtos e agudos. Ambas as superficies con-

têm pellos e numerosos poros pequenos de forma tri-

angular. Além destas ha na superficie ventral dos

últimos cinco segmentos do abdomen muitas carreiras

transversaes de fieiras maiores de forma redonda.

Larva recem-nascida : tem a forma oval, côr ama-
rello-clara, olhos pardos. Os tubérculos anaes são sa-

lientes, terminando cada um por uma setta comprida.

Antennas de 6 articulações ; a articulação 6 é a

maior. As pernas são grandes, e os digitulos finos e

fihformes. O annel do anus é munido de 6 pellos. O
laço rostral é comprido e extende-se até a extremidade

do corpo. O comprimento é de 0,310 mm.
Hah. São Paulo. Acha-se nos en talhos dos pe-

ciolos das folhas de uma arvore cultivada.

Género Solenoeoe us Ckll.

125. ^oleiíococciís tuberculus n. s]}.

Estampa VI fig. 3

A casca da fêmea adulta é oval, e o dorso bem con-

vexo. ITa uma carreira mediana longitudinal de sete tu-

bérculos sobre o dorso; e mais duas carreiras de cada

lado, a dorso-lateral com 6 tubérculos e a lateral com 3
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tubérculos. Em roda da margem lateral ha uma car-

reira de 18 a 20 tubérculos. A ponta caudal é ligei-

ramente recurvada e tem uma abertura de forma re-

donda. A casca é elástica, rija e tem a còr parda ; ha
porém umas linhas de cera branca radiantes dos tubér-

culos, que lhes dão uma apparencia geral de còr de
cinzas. Ha duas linhas brancas pouco conspícuas no lado

perto da margem ; estas linhas convergem na superfi-

cie ventral. A casca é bem segura no galho; no inte-

rior é lisa, brilhante e de uma côr pardo-escura. Tem
7 mm. de comprimento, õ mm. de largura e 3,7õ mm.
de altura,

A fêmea adulta é lisa brilhante, azulada em cima,

amarellada em baixo, e enche completamente a casca.

Fervida numa solução de KOH tinge o liquido de uma
côr pardo clara. As antennas são representadas por dois

pequenos tubérculos, contendo cada um uma moita de
pellos. Faltam lhe as pernas. O rostro abastante re-

movido das antennas, e está situado á metade da dis-

tancia entre os dois pares de espiraculos. O mento é

pequeno e dimero. O annel anal tem apparentemente
8 pellos grandes, os lóbulos anaes são grandes, tendo

a margem interior serrada, e contendo diversas settas.

Logo acima do annel anal ha uma chapa dura de for-

ma semi-circular que contem Z pellos na base. Na super-

ficie dorsal adiante do annel anal e tubérculos anaes ha
quatro grupos de glândulas grandes e redondas ; cada
um destes grupos se compõe de 8 até 13 glândulas.

Ha carreiras duplas de poros pequenos e redondos ex-

tendendo-se dos espiraculos e das antenas até a margem
lateral. De cada lado perto dos espiraculos ha 3 ou 4
grupos de fieiras redondas.

Ambas as superficies contém muitasg landulas fila-

mentosas, varias fieiras simples e redondas e outras fiei-

ras dobradas em forma do algarismo 8 ; estas, porém,
são mais numerosas no lado dorsal.

A larva recem-nascida, tem a forma elliptica, côr
amarella e os olhos pequenos e pardos. Antennas curtas

e grossas, de 6 articulaçães ; a articulação 3 é a mais
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comprida. O laço rostral ô comprido e extende-se quasi

até o annel anal. O annel anal contem 6 pellos grossos.

Os tubérculos anaes são grandes e cada um termina por

uma setta comprida, e contem, dois espinhos curtos e

grossos na margem interior, e vários pellos na base.

A margem lateral é serrada e contem vários pellos finos.

Sobre o dorso ha G carreiras longitudinaes de glân-

dulas dobradas na forma do algarismo 8. Pernas cur-

tas e os 4 digitulos são bem compridos c delgados.

O comprimento è de 0.52 mm.

Hab. São Paulo. Sobre Baccharis. \ive solitari-

amente no caule perto do chão. Os filhos saem da casca

pela abertura caudal. Xão é commum,

16- Soleiioeoeciis Ijaecliaii-ldâs ii. sj).

Estampa VI flg. 4

A casca da fomea adulta tem a côr pardo-clara, a for-

ma oval, lisa, e o dorso muito convexo. Os specimens
novos têm as vezes alguns tubérculos pequenos no dorso.

Radiando das margens lateraes ha de 11 até 13 fila-

mentos ou processos curtos do còr Jíranca, A casca é

fina elástica e rija ; a ponta caudal ô ligeiramente recur-

vada, e contem um pequeno orifício de forma redonda.

Em baixo ha duas linhas brancas convergentes de cada

lado. Tem 4 mm. de comprimento, 3.20 mm. de

largura e 2.Õ0 mm. de altura.

A fêmea adulta despida de cera, tem a còr parda

e a derme lustrosa. Fervida numa solução de KOH, tinge

o liquido de uma c r amarello-parda. Antennas repre-

sentadas por dois tubercidos, cada um contendo uma
moita de pellos. Geralmente faltam-lhe as pernas, mas
ás vezes se encontram nos indivíduos novos em forma
de tubérculos terminados por unha.

Rostro grande e situado entre o primeiro par de

espiraculos. O mento é dimero. ---i
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A ponta posterior do abdomen é cbitinosa e pro-

longada em forma de cauda, que contem o annel anal

e OS tubérculos anaes. ( ) annel anal tem 8 pellos Liran-

des. Logo acima do annel anal lia uma cbapa cbitinosa,

semi-circular com dois pellos na base. Os tubérculos

anaes são salientes, cada um terminando por uma setta

grande, tendo outras settas menores. Ha uma carreira

d'lpla de fieiras redondas que se extende dos espiraculos

e das antennas até a margem lateral. Ambas as super-

ficies contêm muitas glândulas filamentosas, fieiras em
forma do numero 8, e alguns pellos e fieiras simples de

forma redonda. As glândulas e as fieiras são mais nu-

merosos na superficie dorsal.

A larva recem-nascida é muito activa ; tem a íV)rma

elliptica, côr amarella e olbos pequenos e pardos ; as

antennas tèm 6 articulações ; a articulação 6 é a mais
comprida. A articulação 3 é quasi igual á 6 em com-
primento. O laço rostral é comprido e extende-se quasi

até o annel anal. O annel anal tem 6 pellos. Os tubér-

culos anaes são salientes, e cada um termina por uma
setta comprida e contem na margem interior dois espi-

nhos curtos e curvados e vários pellos na base.

Pernas compridas e reforçadas, e os quatro digitu-

los compridos e delgados. A margem lateral do corpo

ô dentada e tem pellos curtos. O dorso contem 6 car-

reiras longitudinaes de glândulas na forma do algarismo

8. O comprimento é de 0,44 mm.
Hab. Ypiranga e São Paulo. Sobre o tronco e os

galhos de Baccliaris dracancidífolia D C. Acha-se às

vezes em grandes quantidades, e está bem pegado a

casca das arvores.

1'^. Cai*i>t>eliiloi*oicles vîancSîs Clãl.

Estampa VI íig. 5

A fêmea adulta tem a còr verde-clara, forma irre-

gular, approximaudo-se a uma pyramide triangular. E'

mais larga antes do meio. A parte posterior do dorso é
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marcada com 6 ou 7 estrias tranversaes. Qaando remo-

vido do galho deixa uma inanclia de pennug-em branca.

A derme é grossa, mas fervida numa solução de

KOH, torna-se transparente e mostra claramente as re-

ticulações

As antennas são representadas por dois tubérculos

que terminam por uma moita de pellos grossos. As par-

tesboccaes são bem desenvolvidas e muitas vezes despren-

dem e ficam cravadas na casca da planta quando o in-

secto é remo /ido. Faltam-lhe as pernas. A superficie

ventral contem uma porção de cerdas agudas na mar-

gem anterior. Tem 3,5^mn. de co uprimento, 4,5 m n.

de largura e 3, O mm. de altura. E' viviparo.

Hab. Ypiranga e Campinas. Aclia-se nos renovos

de vários arbustos da ordem Mi/rtaceae.

Género Capulinia Sign.

IS. dapulîaiîa jaboticabae v. Ihering

Adulto feminino, de contorno oval, decòr amarello-

clara, geralmente com uma secreção fina pulverulenta

de côr branca na superficie.

Antennas pequenas, de cerca de 0.075 mm. de

conprimíuto, de 4—5 articulações; a ulti aa articula-

ção tem una moita terminal de psllos. Faltara o pri-

meiro e o segundo par de pernas. O corpo termina por

2 pequenos tubérculos, cada um dos quaes termina por

um pello comprido. Na superficie dorsal e nas margens

lateraes do corpo ha diversas carreiras de pellos com-

pridos, cada um dos espiraculos contem um grupo de

18-25 fieieiras em roda das aberturas externas.

Os quatro pellos anaes são curtos, fortes e agudos. Ros-

tro grande, situado perto das antennas. Mento, ligeira-

mente dimero, com a ponta um pouco recurvada. Laço

rostral comprido. Comprimento 2,40 mm. ;
largura

1,25 mni.

O casulo do macho é pequeno, elliptico, de côr

branca, feita de um material fino e feltrado com uma
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abertura na ponta posterior. Comprimento J,34 mm.
;

largura 0,46 mm. Geralmente collocado entre as

camadas de casca da arvore.

Hab. Capoeira Grande, São Paulo, Ypiranga, e

nas mattas á beira do rio Mog-y-Guassú perto da cida-

de de Mog-y-Guassú. E' geralmente encontrado debaixo
de pedaços de casca, ou nas fendas e gretas do tronco
e dos ramos de Eugenia jaboticaba. Os ovos são pos-
tos numa massa espessa de uma substancia branca e

lanígera, secreta pelo adulto e que geralmente se pode
vèr nos interstícios da casca. Onde este insecto appare-
ce em grande numero produz muito estrago nas ar-

vores.

lí>, Capiiliiii» ci*atei*afofiliaII© Hemjiel

Estampa IX, flg. 4

A temea faz umas pequenas galhas em forma de
cratera na casca dos galhos e ramos. Esta galha tem
cerca de 1,5 mm. de altura, e consiste em um annel
exterior de 1 mm. ou 1,5 mm, de diâmetro, e uma
pequena eminência coniforme no centro que pode ser

facilmente removido.

A cavidade occupada pelo insecto é lisa e forrada
de um pó branco.

Adulto feminino pequeno, de contorno oval, de
côr de rosa, coberto de um pó branco de secreção.
Fervido em uma solução de KOH torna-se incolor. To-
manho depois de ser fervido: comprimento 0.96 mm,
largura 0.73 mm.

Antennas pequenas, variareis, geralmente de cinco
articulações, ás vezes, porém, a articulação 3 se divide,

formando antennas de 6 articulações. Comprimento,
0.096 mm. Formula approximada 31 (24; 5. Compri-
mento medio das articulações: (1), 27: (2), l3

; (õ), 35;

(4), 13; (5), 9. A ultima articulação contem uma moita
terminal de pellos grossos,

Não ha vestígios do primeiro e do segundo par
de pernas

; o terceiro par de pernas, defeituosos, sem
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alguma articulação visível, sem unha, é geralmente col-

locado tão perto á extremidade do corpo que a metade

do comprimento se extende além da margem posterior.

Comprimento das pernas 0.177 mm. Rostro grande e

bem desenvolvido ; mento apparentemente dimero ; laço

rostral, comprido, enrolado e extende-se até o segundo

par de espiraculos. O abdomen é dividido em segmen-
tos e termina em duas cerdas curtas. A abertura anal

è guardada por quatro pequenos espinhos. Em roda da

margem do corpo e na superficie dorsal, se acham es-

palhados pellos pequenos e espiniformes. Os estigmas

são chitinosos e bem desenvolvidos, e cada um tem
de uma a quatro fieiras pequenas e redondas.

A derme ô enrugada transversalmente.

Hab. São João d'el Rei, Estado de Minas Geraes.

Nos ramos e galhos de Eu^^enia jabotícaba. O Sr.

Álvaro da Silveira fez a collecção desta espécie, e es-

creve que produz muito estrago nesta arvore fructifera.

De uma nota publicada pelo Prof. T. D. A. Cockerell

no « Journal of the NeAv York Entomological So-

ciety.» Vol. VI, Sept. 1898, pp. 174 e 175, é appa-

rente que esta espécie foi encontrada também no Estado

de São Paulo, pelo Dr. J. de Campos Novaes. Fallando

de C. jabotícaba' v. Ihering, o Prof. Cockerell diz :

« o Dr. Noack também me enviou alguns specimens

collecionados, in situ pelo Dr. José de Campos No-
vaes em Itatiba, Estado de São Paulo, e tenho des-

coberto que moram em pequenos galhos de forma de

crateras. As fêmeas têm antennas de 5 ou 6 seg-

mentos. »

E' muito evidente que as espécies examinadas por

Prof. Cockerell não eram C. jaboticabœ, mas sim
C crateraforíiians. Foi encontrado lambem em São
Paulo.

As espécies de Cajoulmia podem ser facilmente

distinguidas pela seguinte tabeliã de característicos.

Não tenho exemplos de C. sallei Sign, e os caracteres

dados aqui são tirados de Signoret, e To^vnsend &
Cockerell.
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íwvim imw\m cmim mmwïmim CAPL'L1.\A SULEI

Comprimento 2.10

mra. Antcnuas 4—

5

articulações. Cumpri-
mente» das antennas 75

Faltam o primeiro e o

segundo par de pernas,

as pernas posteriores

articuladas e sem unha.

O ultimo par do pernas
tem 0.302 mra. de com-
orimento. Ultimo par

de pernas removido da
margem posterior. A
fêmea não faz galha,

nem sacco definido .- os

ovos são depositados

em uma massa fofa de
uma substancia branca
o lanígera. Tem do 18
a 35 fieiras em roda de
cada um dos espiracu-

los.

Comprimento 0.93
mm. Antennas, de 5 atí

articulações. Compri-
raonto das antennas,
97. Faltara o priraeiro

o segundo par do per-

nas. As pernas poste-

riores não são articula-

das e som unha. Com-
primento das pernas
do ultimo par 0,177m'n

Ultimo par de pernas
muito porto da margem
posterior. A feraoa faz

uraa pequena galha em
forma de cratera. Do
1 a 4 espinhos nos espi-

raculos. Polios curtos

nas margens do corpo.

Comprimento 1.50
a l.()7 mm. As anten-
nas, são pequenos tu-
bérculos. Primeiro e
segundo par de pernas
representado por um
tubérculo pequeno có-
nico. Pernas posterio-
res não articuladas o
terminando em uraa
unha. Ultimo par de
pernas removido da
margem posterior. A
foraea se cobre do um
sueco de substancia
branca e lanígera, tra-

zendo um filamento
siraplese comprido des-

de a ponta.

Género Chaetococeus Maskell

SO. diaetoe.occiís SiasialiMsao Masl-cll.

O adulto feminino produz uma lã ])ranca que forma
uma almofada debaixo, que ás vezes parcialmente encobre
o insecto ; esta lã frequentemente apparece muito dura
e solida. Insecto de còr pardo-escura, alongado, ligei-

ramente convexo o geralmente atinando para o lado
posterior

; a parte cephalica é muito grande; os seg-
mentos do abdomen, curtos e comprimidos. Compri-
mento de cerca de 5 mm. Derme muito dura e solida.

Antennas, quasi completamente atrophiadas, redonda-
mente cónicas, compostas apparentemente de três ou
quatro articulações confusas, com alguns pellos termi-
naes. As pernas faltam completamente. Annel do anus
com 6 ou 8 pellos. A derme contem grande quanti-
dade de pellos exiguos e finos no dorso ; na superfi-

cie ventral e nos segmentos de cada lado ba um grupo
de pequenos orificios cllipticos collocados bem juntos.
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Hab. Campinas, Estado de São Paulo. Nos ramos

do Bambu.

Género Cryptokermes n. g.

A fêmea adulta é semelbante á de Kermès
; fechada

em uma casca rude de forma espherica. Pernas e an-

tennas quasi obsoletas. A parte caudal da derme tem
massa densa de espinhas agudas. O abdomen contem
sete pares de 9spiraculos. Typo CryiJtokermes brasíli-

ensís n. sp.

5á;í. Cr'yptoliennes l>rasilîeiisîs n. sp.

Estampa VI. ílgs. tí o 7

A casca da temea adulta é áspera, dura, quebra-

diça, de forma espherica com unn orifício redondo na

extremidade caudal, de còr pardo escura e semi-trans-

parente; tem 6 mm. de diâmetro.

A fêmea adulta tem a còr amarello clara e enche
completamente a casca. A derme é molle, menos na

parte caudal, onde se torna chitinosa e apresenta uma
massa com grande numero de espinhos agudos. As an-

tennas não apparecem. As pernas são representadas por

pequenos tubérculos com unhas, serreados na margem
interior. Dois pares de espiraculos grandes apparecem

no thorax, e sete pares menores no abdomen.

O annel anal não tem pellos. A extremidade

caudal do intestino é chitinosa por uma pequena dis-

tancia e tem um collar espesso que ás vezes mostra

umas reticulações. Ambas as superfícies do corpo são

cobertas de pequenas e grandes fieiras de forma redon-

da, e de pellos de bases tubercidadas.

A fêmea do seguncio período tem a casca alon-

gada, elliptica com as pontas quasi acuminadas. E'

áspera como a do adulto, mas não é tão quebradiça.

A aspereza é devida ao facto da casca ser formada pela
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secreção de pequenos glóbulos de cera. Despido da
casca, o insecto tem a forma oval, a côr amarellada e

tem 8 ou 9 estrias transversaes no dorso. O dorso

contem também perto da margem lateral sete pares de
espiraculos que se abrem nas estrias. As aberturas

exteriores são cercadas por uma pequena quantidade de

secreção pulverulenta de côr branca., que se avistam cla-

ramente por meio da lente. Debaixo do insecto ha uma
massa pequena de secreção pulverulenta de côr branca.

Fervido em uma solução de K O H, torna o liquido

turvo, dando-lhe uma còr de amarello-clara. As antennas

são representadas por tubérculos curtos e grossos que
terminam por moitas de pellos duros. As pernas são re-

presentadas por tubérculos grossos com unhas exiguas.

O rostro é grande e extende-se das antennas até além
do primeiro p^r de pernas. O mento é grande dimero.

O laço rostral é muito comprido e em geral se acha
enrolado. Dois olhos pequenos de forma oval se acham
situados logo em frente ás antennas. O collar do in-

testino, os espinhos e as fieiras, são iguaes aos do adulto.

O abdomen também contem na superficie ventral, massas
de pellos exiguos.

Hab. Poços de Caldas, Estado de Minas Geraes.

E' muito abundante nos ramos e caules de 8chiniis>,

espécie de Mate. Muitas vezes as cascas de 2 até 6
indivíduos se unem entre si formando uma só massa.

A fêmea no segundo período, secreta na extremidade
caudal um tubo de cera branca que contem na ponta
uma gottasinha de um liquido transparente. Ao princi-

pio julguei que este insecto fosse um Kerrnes, mas,
com um exame mais detido, achei que era necessário

constituir um novo género para poder classifical-o. O
Prof. T. D. A. Gockerell, a quem mandei alguns espéci-

mens, também pensa que deve pertencer a ura novo
género.

Género Stigmaeoeeus n. g.

O adulto feminino forma uma casca mais ou menos
espherica, que tem uma grande abertura no ápice. An-
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tennas de 7 ou 8 articulações. Aiinel do anus, sem
pellos, A])domeii com 8 pares de espiraculos. Typo
Stiyniacoccus asper n. sp.

Estampa IX figs. 5 e 6

A casca do adulto feminiio, é amarella côr do

Chromo, corn o exterior coberto de bolor e muito ás-

pero ; o interior liso e lustroso, de forma mais ou me-
nos espherica ligeiramente comprimida nos lados e com
um furo redondo ou alongado no ápice. Este furo tem
de 1 a 1.5 mm. de diâmetro.

() interior da casca é espherico, com duas carrei-

ras de pequenas manchas de secreção correspondendo

aos estigmas do abdomen. Frequentemente uma grande
parte do abdomen se acha projectada fora do buraco

do ápice, mas, geralmente apenas um tio de cor branca

sae delle. Comprimento 9 mm. ;
largura 7 a 8 mm.

;

altura 8.50 mm. Espessura das paredes das cavidades

da casca de 1.25 mm. a 2 m^m. Acera é quebradiça.

Diâmetro da cavidade 5 mm. A fêmea removida
da casca é chata de forma quasi elliptica, com o ab-

domem hgeiramente attenuado.

Attinge o comprimento de 11 mm. e a largura

de 6.5 mm., de côr amarella com uma tinta ou som-
bra còr de rosa ; derme muito molle, menor na cabeça,

onde ha uma area de derme chitinisada e achatada de
côr pardo-escura. O abdomen é enrugado transversal-

mente. Fervido numa solução de KOH, tinge o liquido

de roxo escuro, quasi preto.

A derme torna-se molle e incolor, excepto na re-

gião cephalica.

Antennas variáveis, de 7 ou de 8 articulações, sendo
de 8 o numero tj^pico. Comprimento de cerca de 0.950
mm. Cada articulação tem 30 ou mais pellos. Compri-
mento das articulações: (1), 178; (2), 110; (2), 110;
(-1), 110; (5j, 110; (0), 110 (7), 89; (8) 141 ; Formula
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approxiinada ; 18 (2345()) 7. Pernas rompriclas e cheias

de pellos ; a coxa ó quasi duas vezes mais larga do

que comprida ; o trochanter tem cerca de 3<; glândulas

redondas ; a tibia è geralmente arcada para traz perto

da ponta distai e o tarso ê sempre curvado. Compri-
mento das articulações do primeiro par de pernas :

coxa 187, femur com o trochanter 812. tibia 688 ;

tarso -joO ; unha *.)7. Unha curta, aguda, curvada, e

com dois digitulos curtos e filiformes. Faltam os digi-

tulos tarsaes.

llostro regular e situado perto das antennas. O
abdomen contem 8 pares de espiraculos, cada um dos

quaes contem uma porção de íieiras pequenas e pen-

tagonaes em roda da abertura externa. Xa regiêlo do
thorax também ha dois pares de estigmas, os quaes

são grandes e chitinisados, e têm o orificio externo em
forma de frasco, com grupos de muitas íieiras peque-

nas. Annel do anus sem pellos. A derme na extre-

midade posterior do corpo é espessamente coberta de
glândulas especiaes, discoides e apparen temente de três

cellulas. O resto da derme contem numerosas glân-

dulas e pellos pequenos.

liai). Nas margens do rio Mogy-Guassú, perto de
Pirassununga, Estado de S. Paulo. Na casca do ingá,

Ingá sp. Geralmente são apinhados ao lado inferior

dos galhos e ramos. São cobertos de um bolor de
còr preta e são acompanhados de muitos indivíduos de
uma formiga, {Camponoi/ts sp.j Não é commum.

Género Apioeoeeus n. g.

A fêmea constroe uma casca fiexivel de forma
espherica. Faltam-lhe as pernas. As antennas são re-

presentadas por pequenos tubérculos. O annel anal
não tem pellos. A parte cephalica da derme contem
uma massa de fieiras pequenas de forma redonda. Ty-
po ApíococcHs (jregaríiii> n. sp.
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V51 Apîocoeciis gregarîus n sjk

Estampa VI. flg. 8

A casca da fêmea adulta tem a forma espherica,

é dura e rija, e tem um pequeno orifício redondo
de um lado ; a superficie é um pouco áspera, não é
lustrosa e tem a còr pardo-escura. O interior da
casca é liso e pintado de uma secreção branca. Tem
de 2 a 3 mm. de diâmetro.

A fernea adulta tem a forma espherica e enche
completamente a casca. Tem a còr pardo-clara com
uma tinta amarella. Fervida numa solução de KOH,
tinge o liquido de amarello claro. A parte cephalica da
derme é glutinisada e contem um grande numero de
fieiras e alguns pellos. As antennas são representadas

por pequenos tubérculos, que terminara' por uma moita

de pelles espessos e duros. O rostro é grande, rectan-

e occupa o espaço entre os dois pares de espiraculos.

guiar O mento é dimero com a ponta bifida. O annel

anal não te:u pellos. Os tubérculos auaes não são cons-

pícuos e cada um contem cerca de 12 espinhos agudos.

Ao redor do orifício do anus, ha mais ÕO espinhos

agudos e cerca de 80 pequenas glândulas redondas,

dispostas etn duas massas alongadas. A derme, espe-

cialmente perto da região caudal, contem muitas fieiras

pequenas e redondas e alguns pellos. A derme contem
também muitas pequenas invaginações que formam pe-

quenos bolsos. Espalhados em ambas as superficies, ha

muitos espinhos especiaes deforma cónica. Estes espinhos

são característicos e pertencem a todos os indivíduos

deste género.

As larvas recem-nascidas tèm a forma oval e a côr

de laranja amarellada. As antennas tèm 6 articulações ; a

articulação 6 é a maior. Pernas curtas e grossas. As
mihas são muito curvadas ; os 4 digitidos são compri-

dos e tèm as extremidades abotoadas. O abdomen ter-

mina por duas settas compridas. Os tubérculos anaes,

não são desenvolvidos. Na superficie dorsal entre as

settas, ha oito espinhos agudos. A margem lateral
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tambe:n contem vários espinhos agndos. En roda da
margem lateral do abdomen e da cabeça, ha cerca de

24 espinhos grandes e embotados, era forma de clava
;

na superficie dorsal, ha cerca de 16 espinhos mais com-
pridos do que os primeiros. Os espinhos do dorso são

dispostos em uma carreira transversal de 6, sobre o

wltimo segmento do thorax ; e de duas carreiras sub-

lateraes de 5 espinhos cada u'iia sobre a cabeça e o tho-

rax. O laço rostral é comprido e extende-se até a ex-

tremidade do abdomen. Tamanho de 0.3()0 mm.
Hab. Ypiranga. Encontra m-se apinhados nos re

novos de uma planta da ordem Myrtaceae. Não são

communs.

î^-^. Apîococeus sîiigulai'îs n. sp.

A casca da feraea adulta tem a forma espherica

e contem um pequeno orificio redondo de um lado. A
superficie exterior é áspera e tem a côr preta, um
pouco abaixo da superficie a còr torna-se parda ou côr

de café. No interior a casca tem a côr pardo-

escura
; é lisa e coberta de uma secreção de còr branca,

e pulverulenta. O specimen maior tem 5 mm. de diâ-

metro.

A fêmea adulta tem a forma espherica, côr ama-
rello-clara, e enche completamente a casca. Fervida
em uma solução de KOÍI, tinge o liquido de um ama-
relle-dourado. A derme é semi-chitinisada e tem
muitas fieiras pequenas e redondas apinhadas na re-

gião cephalica. As antennas são representadas por peque-
nos tnberculos com a moita habitada de pellos duros.

O rostro é granae, mas é situado mais ao lado do ce-

phalo do que na espécie precedente. Faltam-lhe as

pernas. O annel anal não tem. pellos.

Os espiraculos são tubos co:ii ambas as extremida-
des dilatadas formando disco. O disco exterior é bem
coberto de fieiras de forma redonda. Grande numero
de trachéas finas pai tem da abertura interior, formando
raios. Os tubérculos anaes não são desenvolvidos, mas,



são indicados por uma massa de O ou 7 espinhos de

cada lado. Ao redor do orilicio anal, ha cerca de 16

espinhos pequenos e agudos ; duas settas maiores, e

algumas fieiras iiiassiças, pequenas, de forma redonda.

A derme contem as habituaes fieiras de pellos. in'-'ag'i-

nações e os espiídios especiaes de forma cónica. As
invaginações da derme são grandes e quasi esphe-

ricas. Um individuo que examinei tinha quasi qua-

renta destes bolsos.

A larva recem-nascida, tem. forma e elliptica, côr

amarello-clara. As antennas tèm G articulações ; a arti-

culação (*) é a maior, mas a articulação 1 é quasi igual

Pernas curtas e grossas. Os 4 digitulos são delgados.

Õ laço rostral è comprido. Os tubérculos anaes não são

desenvolvidos. ( ) abdomen termina em duas settas com-
pridas. Entre as settas, ha 6 espinhos curtos e agu-
dos e dois pellos compridos. Em volta da margem,
ha de 28 a 30 espinhos curtos e gr(>ssos. No thorax

o na cabeça, ha dez espinhos curtos e grossos ; estes

espinhos são dispostos em duas carreiras sub-medianas

e longitudinaes de cinco espinhos cada uma. Tem 0,340

mm. de comprimento.

Hab. Ypiranga. Achani-se espalhados solitaria-

mente sobre os i*eiiovos de um arbusto da ordem -.l/y>'-

tacae. São muito raros.

;^^. ^píocoecus aspemtus n. !<]).

A casca da lemea adulta é espherica, dura, grossa,

preta e áspera no exterior devido a uns pequenos tu-

bérculos. Em líaixo da superficie tem a côr pardo-

escura. O inlerior da casca é lisa e é coberta de uma
camada fina de uma secreção branca. Tem 3 mm. de

diâmetro.

A fêmea a(hilla tem a íb;'ma espherica, a côr ama-
rello-clara e enche completamente a casca. Fervida

numa solução de KOH, tinge o liquido do amarello

claro. A dermo é parcamente chitinizada o tem uma
massa grande de lieiras redondas na parte cephalica.



— 405 —
As antennas são bem unidas e são representadas por pe-

quenos tubérculos com moitas terminaes de pellos du-

ros. Faltam-lhe as pernas. O rostro ó grande e é situa-

do entre os dois pares de espiraculos. Os espiraculos,

menores do que nas espécies precedentes, mas, comtêm
uma porção de fieiras ao redor do orificio exterior e

uma grande quantidade de trachèas radiantes no orifi-

cio interior.

O annel do anus não tem pellos. Os tubérculos anaes

não são desenvolvidos, mas, são indicados por uma
massa de cerca de 10 espinhos de cada lado. Ao redor

do orificio anal, ha mais 30 espinhos, 2 settas compri-
das, 2 curtas e cerca de 80 fieiras redondas, dispostas

em massas alongadas. A derme contem as haijituaes

fieiras, pellos e espinhos de forma cónica. As invagina-

ções da derme são poucas, pequenas e são semelhantes

ás do A. síwialarts. llab. Ypiranga. Solitariamente

sobre os renovos de uma planta da ordem mi/rtaceae.

Não é commuin.

A casca que envolve a fêmea adulta é espherica

dura e rija ; é lisa tanto no exterior como no interior;

tem a côr branca com uma tinta côr de creme. Num
lado tem um orificio pequeno de íV)rma espherica. Tem
2.7Õ mm. de diâmetro. As cascas novas tem a forma
oval. A casca não dissolve na solução de KOH.

A fêmea adulta é globosa, enche completamente a

casca, tem algumas rugas transversaes no abdomen e ê

de còr amarello-clara. A derme é molle e contem uma
grande quantidade de fieiras pequenas e redondas, api-

nhadas sobre a área cephalica. As antennas são peque-
nas, de dois segmentos e têm uma moita terminal de
pellos duros. As pernas, faltam. O rostro è grande,
rectangular e está situado entre os dois pares de espira-

culos. O mento é dimero. O laço rostral ê comprido e

dobrado sobre si. O espiraculos são tubos coííí anfijas as

extremidades dilatadas, formando discos. O disco exterior
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contem muitas fieiras redondas e da ponta interior par-

tem trachéas em grande numero, formando raios. O annel

do anus não tem pellos. O orifício do anus é guarne-
cido com 4 espinhos agudos. Além destes lia cerca de

uma dúzia de espinhos e numerosas fieiras ao redor do
orifício anal. A derme contem um grande numero de

fieiras, alguns pellos e os espinhos característicos de

forma conioa. As invaginações da derme são pequenas,

mas numerosas.

Hab. São Paulo. Acha-se na casca de um arbus-

to da orde n Myrtaceae. K muito raro.

Género Teetoeoeeus n. g.

A fêmea é constructora de galhos e tem o corpo

oval. Pernas presentes. As antennas têm 6 erticulações.

O annel do anus é destituído de pellos. Typo Teetoeoe-

eus ova tus, n sp.

5iT. Xectococcus ovatus n. sj).

Estampa VI fig. 9

A feiíiea adulta forma galhas circulares, convexas

de ambos os lados á semelhança de uma lente. A ga-

lha é formada em ambos os lados da folha, mas, tem a

abertura só no lado inferior. Os lados da galha em ge-

ral são um pouco elevados em roda da abertura que está

cheia de uma massa de secreção solta de còr branca.

O interior da galha é liso, de forma espherica, e co-

berto de um pó de còr branca. As galhas maiores teem

8 mm. de diâmetro e 5 mm. de espessura.

A fêmea adulta é oval, entumecida e tem a ponta

caudal acuminada. Tem a còr parda, coberta de um pó
branca. A derme é molle. O dorso tem rugas trans-

versaes. Tem 2,1 mm. de comprimento e 1,50 mm.
de largura.

As antennas são bem unidas, curtas, grossas e tèm
6 articulações ; a articulação 1 ê a mais comprida.
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O comprimento das antennas é de 0.217 min. O compri-

mento das articulações das antennas : (1) 49, (2) 30,

(3) 30, (4) 36, (5) 30, (6j 36. Todas as articulações

das antennas, e excepto a articulação 3, têm pellos. A for-

mula apitroximada é de 1 (46) (235). Pernas, de ta-

manho regular. O comprimento das articulações do pri-

meiro par de pernas é o seguinte: femur com trochanter

tem lõl, tibia tem 98, tarso e unha tèui 84. Os digi-

tulos do tarso e da unha não são muito compridos, mas,

reforçad.s e têm as pontas dilatadas. O trochanter tem
um pello bem comprido e uíd outro mais curto. Õ
rostro é grande e está situado perto das antennas. O
mento é apparentemente monomero. O annel do anus é

destituído de pellos. O orifício anal é guarnecido com
quatro espinhos agudos. Os tubérculos anaes não appa-

recem. O abdomen termina por duas settas pequenas.

A derme contem muitas fieiras pequenas de forma re-

donda, e pellos compridos. Os ovos são pequenos, el-

lipticos e de còr amarello-clara.

Hab. São Paulo e Ypirauga. As galhas se acham
nas folhas de uma planta da ordem Myrtaceae. Não é

commum.

O insecto tem uma franja de varinhas crjstallinas
;

antennas ^ pernas rudimentares Asterolecanium Targ.
O insecto sem a franja, e com antennas e pernas

bem formadas Lecaniodiaspts Targ.

Género Lecaniodiaspis Targ.

^S- I^ec»niocliîispîs rugosus n. sj).

Casca da fêmea adulta oval até sub-circular, côr
pardo-clara. Dorso enrugado transversalmente, com um
leve sulco longitudinal e coberto de uma secreção fina

de cera. Margens lateraes ornadas de 20 até 30 pin-
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tas" de cex'a. Comprimento 3.25 min.; largura 2.75

mm.; altura 0.50 mm.
A femea adulta é largamente oval no contorno. An-

tennas cylindricas, variáveis, de 8 articulações ; com-
primento medio 0.302 mm. A formula approximada ô

4 (2356) 178 ou 34 (25) 61 (78). Comprimento das ar-

ticulações : (1) 31; (2) 45; (3) 45; (4) 49; (5) 45;
(6) 45

; (7) 25
; (8) 25. Todas as articulações, excepto

a 3.-'' e 4.'' tèm pellos. Rostro grande ; laço rostral

comprido. Pernas presentes como tubérculos curtos e

cylindricos, terminados por uma unha comprida. Espi-

raculos pequenos, juntos e com algumas fieiras peque-

nas e redondas ao redor do orifício. Annel do anus

apparentemente com 10 pellos. Logo atraz do annel

do anus ha uma chapa chitinosa cem um corte pro-

fundo. O abdomen acaba por dois tubérculos inconspi-

cuos cada um com algumas cerdas terminaes e alguns

espinhos.

Cercando a margem lateral ha alguns pellos cur-

tos e espiniformes. De cada lado da região cephalica

ha na superficie dorsal um grupo de dois espinhos

grandes, um mais comprido do que o outro ; atraz des-

tes ha outro espinho e atraz deste um outro, formando
assim duas carreiras longitudinaes de quatro espinhos

em cada uma. Estes espinhos são grandes, hgeiramente
curvados, com pontas arredondadas e ligeiramente di-

latadas
; o comprimento é de 53 a 66. Toda a su -

perficie do corpo é coberta de pequenas fieiras em
forma de V, e de numerosas glândulas finas e filamen-

tosas ; comprimento cerca de 44.

Casca do macho de cor creme, forma elhptica ar-

redondada era ambas as extremidades ; enru^-ada trans-

versalmente, tendo um sidco mediano longitudinal e um
pequeno entalho ao redor do dorso perto da margem
lateraL Comprimento 1.50 mm.; largura 0.81 mm.

Hab. Ypiranga. Cobrem espessamente a casca e

os ramos de uma arvore silvestre não identificada.

Si atacar as arvores cultivadas, ha de produzir

muito damno em razão do grande numero. Esta espécie
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tem uma apparencia superiícial com a L. celtides GklL
mas se distingue desta pelos segmentos das antennas,

a falta de pernas funccionaes, e a presença de fieiras e

glândulas.

Género Asterolecanium Targ.

Casca do adulto feminino quasi circular, de côr
amarello-esverdeada, com uma pequena margem côr
de rosa.

Hab. Campinas, Estado de S. Paulo, nos ramos
do pecegueiro.

Infelizmente, a descripção original desta espécie

não me é accessivel e por consequência não posso dar
aqui uma observação satisfactoria.

ííO. i%steî*oSecaiiîiiM[i lîaraîtîosae Boisa.

Casca do adulto feminino oval, arredondada, muito
convexa, de còr amarello-cinzenta, ligeiramente trans-

parente. A casca forma um sacco completo, convexo
em cima e chato em baixo, com uma abertura na ex-
tremidade posterior para a sabida das larvas. Ao redor
da margem da casca ha uma orla curta e fina. Faltam
as antennas e as pernas. O abdomen termina por dois

tubérculos, tendo cada um três pellos compridos.
Hab. Campinas. Ramos do baínbú.

Cll. Astei*oIecaaiSiiLi3íi milîar'îs Boisd.

Casca do adulto feminino amarellada, mais ou
menos oval, convexa, os lados irregulares, larga na frente,-

attenuada atraz; margem da casca com uma orla fina

e curta. Faltam as antennas e as pernas, Annel do anus
com seis pellos. O abdomen termina em dois lóbulos
exiguos, cada um dos quaes tem um pello comprido. ;

Hab. Cuba tão, Cachoeira e S. Paulo. Nas folhas

e no tronco do bambu.
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Siibfttmîlîa Xacliafclîînae

O annel anal com dez pellos compridos ; as an-

tennas e pernas rudimentares.— Tachardía, Blanchard.

Género Tachardia Blanch.

3S. Xaeliardía cydoiiíae n. sp.

Estampa VI, flg. 10.

Casca da fêmea escura, côr de caíé, lisa, lustrosa,

ligeiramente alongada, com três processos ou raios de

cada )ado. Dorso pouco convexo, com uma pequena
proeminência no meio, atraz da qual se acha uma
abertura em roda da qual a laca é um pouco elevada.

A laca não é frágil. Comprimento 3.75 mm., largura

2.50 mm.; altura 1.50 inni.

A fêmea adulta fervida numa solução de KOH, dá

ao liquido uma còr vermelho-escura. O insecto é um
pouco mais comprido do que largo e tem três lóbulos

de cada lado. As antennas são curtas e grossas, tendo

cerca de 0.93 rnm. de comprimento, e são apparente:nen-

te compostas de quatro segmentos. A ultima articulação

tem diversos pellos curtos e terminaes. O mento e o

rostro são bem desenvolvidos, e situados perto das an-

tennas. O laço rostral é bem curto. As duas glândulas

laccaes são grandes e têm as aberturas guardadas por

seis ou mais espinhos curtos e agudos. Perto das

glândulas laccaes ha dois grandes espiraculos, ao redor

das aberturas dos quaes se acham de 40 a 50 fieiras

redondas. Perto do rostro ha um outro par de espira-

culos menores. As pernas se acham presentes ás vezes

como pequenos tubérculos agudos. O espinho dorsal é

forte e direito, obtuso e tem 0,110 mm. de compri-

mento. O annel annal tem 10 pellos compridos. Ao
redor do -annel anal ha um como ou collar chitinoso que

tem 12 pequenas chapas. Estas chapas são de numero
"variável. Os lados são quasi parallelos e as extremida-
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des finamente dentadas. O collar traz na base muitos

tubérculos exíguos e diversos pellos curtos. Sobre o

dorso, entre o collar e o espinho dorsal, ha quatro tubér-

culos, cada um dos quaes tem de 50 a 60 fieiras gran-
des e redondas. Na superficie ventral perto das anten-

nas e dos espiraculos ha quatro grupos de cerca de 15
glândulas pequenas e alongadas. A derme tem muito
pouco pellos e fieiras. Comprimento .2 mm ; largura

1,50 mm. A larva recemnascida, pequena, alongada, de

côr roxo -escura, quasi preta. As antennas tèm 6 articu-

lações. A 5.^ articulação tem dois pellos bem compridos.

Laço rostral comprido. Pernas compridas e delgadas.

O tarso e a unha ambos com ura par de digitulos.

O corpo termina em duas cerdas compridas, na base

das quaes ha diversos espinhos curtos. Entre estas está

o annel chitinoso, com 6 ou 8 proeminências. Dentro
deste annel está o annel do anus que contem 6 pellos.

De cada lado do prothorax ha um entalho, em que estão

situados os grandes espiraculos. As aberturas destes es-

piraculos são providas de cerca de 10 fieiras redondas.

De cada lado do dorso ha 3 ou 4 carreiras longitudi-

naes de pequenos tubérculos cada um dos quaes termina
por um pello. Na superficie ventral ha 2 carreiras me-
dianas longitudinaes de pellos curtos. Comprimento
0,440 mm.

Hab. S. Paulo sobre o marmeleiro cultivado. Cydo-
nia sp.

Os insectos geralmente se acham solitários no lado
inferior dos ramos. A's vezes, a lacca de dois ou três

indivíduos se confunde em uma só massa.

3Î1 Xacliardia rubra 7i. sj).

Bstarapa VI, flg. 11.

A casca da fêmea, quando solitária, é quasi circular

com uma pequena tendência de formar 5 ou 6 lóbulos.

A laca de différentes indivíduos geralmente se funde,

mas não forma grandes massas. O exterior é escuro e

liso e tem muitos filamentos de uma secreção branca
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espalhados sobre a superficie. A lacca, da côr de la-

ranja, é quebradiça só em specimens muito velhos.

Tamanho dos individuos maiores : comprimento 5 mm.
;

largura 4,2õ mm. ; altura 2.5 mm.
A fêmea adulta, despida de cera, ê sub-circular, con-

vexa, com a tendência de formar seis lóbulos. Fervida

numa solução KOH, tinge o liquido de uma côr ver-

melho-escura. As glândulas laccaes são grandes, clavi-

formes, e não tèm os espinhos na abertura externa

como na T. cydoniae. As antennas têm apparentemente

4 segmentos ; tèm 0,084 mm. de comprimento ; são

claviformes e a articulação terminal traz dois pellos cur-

tos. Rostro e mento pequenos. Laço rostral curto. Per-

nas ausentes. Annel do anus tem 10 pellos curtos e

grossos que se prolongam pouco além do annel chitinoso.

As placas chitinosas sobre o annel caudal são em nu-

mero de dez ; os lados são quasi parallelos e as ex-

tremidades grossamente dentadas. O espinho dorsal tem
0,089 mm. de comprimento

; é obtuso e ligeiramente

curvado na base. O par de espiraculos grandes se acha
perto das glândulas laccaes e tem grande numero de fi-

eiras ao redor do orificio externo ; o outro par é pe-

queno e se acha perto do rostro com 12 ou 15 fieiras

ao redor do orificio externo. Os quatro tubérculos entre

o annel caudal e o espinho dorsal são ])em desenvolvi-

dos e tèm bastantes fieiras redondas. A superficie do
corpo tem muitos pequenos tubérculos, cada um dos

quaes termina em um pello. Os 4 grupos de glândulas

alongadas da superficie ventral da T. cydoniae não se

acham nesta espécie. Comprimento 3 mm. ; largura 3
mm. ; altura 2 mm.

As larvas como na T. cydoniae. Comprimento
0,500 mm. As partes boccaes são bem grandes, e os fi-

lamentos rostraes são maiores do que na T. cydoniae.

Hab. Cachoeira, Estado de S. Paulo ; agrupados
sobre o tronco e os ramos de uma planta indígena,

Croion sp. e na Villa Americana. Este insecto appa-

rece em- grandes números e podia talvez ser utiHzado

pela sua lacca ou tinta.
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^4L Xaclíardia parva n. sp.

Estampa VIflg. 12

As fêmeas novas têm uma casca de lacca parda,

alongada com um tubérculo de mais ou menos a meta-
de do dorso e três saliências nas margens lateraes de
cada lado. A casca dos specimens mais velhos é globosa

e tem a côr de laranja escura. Os specimens variam
entre 2 mm a 2,75 mm de comprimento e de 1,25 a
':-í mm de largura.

A fêmea destituída de cera, tem três lóbulos cons-

pícuos de cada lado. Comprimento 1,25 mm; largura

0,75 mm Fervida em uma solução de KOH, tinge o

liquido de côr de rosa. As antennas são curtas e têm mais
ou menos a mesma grossura em todo o seu comprimento.
As glândulas laccaes são grandes e estão muito perto

dos grandes espiraculos. Ao redor da abertura dos

grandes espiraculos e na superfície entre estes e os outros

espiraculos ha muitas fíeiras redondas. Rostro e mento
grandes. O laço rostral é curto. Pernas separadas por
tubérculos inconspicuos curtos e agudos. Na superfície

ventral em frente ás antennas ha dois grupos de cerca

de 16 glândulas alongadas, e atraz das antennas ha mais
dois grupos de 8 a 10 glândulas em cada um. O
espinho dorsal tem 0,146 mm de comprimento, é

agudo e tem dois pequenos tubérculos na base. O an-

nel do anus tem 10 pellos compridos, que se prolon-

gam quasi a todo comprimento além Jo collar chitinoso

e do annel caudal, e se curvam para o lado de fora. O an-

nel caudal é grande e tem muitos tubérculos exiguos e

alguns pellos na base. Este annel termina em 10 placas

curtas e chitinosas que têin os lados quasi parallelos

e as extremidades profundas e irregularmente recortadas.

Os quatro tubérculos na superfície dorsal entre o annel

caudal a o espinho dorsal são pequenos, mas trazem 40
a 50 fíeiras redondas em cada um. Toda a superfície

do corpo é coberta de pequenos tubérculos, cada um
dos quaes termina num pello. A superfície ventral tem
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a apparencia de estar coberta de muitas carreiras trans-

versaes de pellos exíguos.

Hab. Cachoeira e Ypíranga, sobre os ramos

de um arbusto da ordem Myrtaceae. Muitos dos in-

sectos estão cobertos de bolor preto. Os indivíduos ge-

ralmente são independentes e a lacca raras vezes se

funde.

íiS». Xacliardía rosae n. í<p.

Estampa VI, flgs. 13 e 14

A casca da fêmea é alongada, côr de laranja escura,

com uma bola sobre o dorso e três proeminências ra-

diantes das margens lateraes de cada lado, dando-lhe

uma apparencia de estrella. Ha geralmente dois fila-

mentos de secreção branca, logo em frente á elevação

dorsal, provenientes talvez dos grandes espiraculos.

Muitos dos individuos estão independentes e a lacca é

molle e plástica, mas nos specimens mais velhos a lac-

ca é dura e quebradiça e geralmente se acha fundida

em grandes massas. Tamanho medio : comprimento 4

mm.; largura 3 mm.; altura 1,75 mm.
A fêmea adulta, despiía de cera, tem três peque-

nos tubérculos em cada lado. Fervida numa sokição de

KOH tinge o liquido de um vermellio escuro, côr de

clarete. Antennas pequenas, claviíbrmes, com dois ou

três pellos curtos na ultima articulação. As articula-

ções são confusas e pouco distinctas, mas parecem ser

em numero de quatro ;
comprim.ento 89. Rostro e

mento regulares. Laço rostral curto. Pernas ausentes.

As aberturas externas dos grandes espiraculos são cer-

cados de mais ou menos 60 fieiras redondas. Os esp-

iraculos pf-quenos são bem juntos e tèm apenas 5 ou
6 fieiras nas aberturas e.v ternas. Os quatro tubérculos

dorsaes entre o annel caudal e o espinho dorsal são

pequenos e cada um traz cerca de 40 fieiras. O espi-

nho dorsal é direito e agudo e tem 0,151 mm. de com-
primento. Annel do anus tem 10 pellos grandes, que

não se extendem muito além do annel caudal. Annel
caudal chitinoso, terminando em 10 placas chitinosas e
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trazendo na base muitos tubérculos exiguos e diversas

fieiras pequenas. As placas cliitinosas são curtas, estrei-

tas na base e tèm as extremidades dilatadas e dentadas.

Na superíicie ventral, perto das antennas e espiraculos,

ha quatro grupos de cerca de 16 grandulas alongadas.

Espalhadas pelo corpo ha seis ou mais arcas ovaes em
que a derme era parte é chitinosa e tem alguns pellos

exiguos e algumas glândulas. As larvas tèm a forma
elliptica como T. cydonlae. Comprimento 0,45 mm.

Hab. S. Paulo, agrupados sobre os ramos de ro-

seiras cultivadas, em diversas partes da cidade.

Estampa IX, fig. 7

Casca do adulto feminino sub-globosa, com o dor-

so ligeiramente achatado e uma abertura perto do cen-

tro. Lacca escura, lustrosa, quando a casca é espigada,

semi-transparente, grossa, quebradiça, de côr verde-

clara, com listras pardas. Alguns filamentos finos de

côr branca, geralmente sabem pelo orifício do dorso.

A lacca de diversos indivíduos geralmente se funde,

fazendo massa confusa. Diâmetro 5,25 mm.; altura

3,75 mm. Despido da lacca, o insecto é tribolado. Os
tubos laccaes e o osso caudal são do mesmo comprimento
e ficam erectos sobre o dorso. Comprimento 3,5 mm.;
largura 3 mm.; altura 2,50 mm. Fervido numa solução

de KOH tinge o liquido de côr roxo-escura. As anten-

nas, pequenos tubérculos, têm cerca de 0,110 mm. de

comprimento, e apparentemente 8 articulações. Pernas
representadas por tubérculos muito pequenos e cónicos,

com unhas; comprimento do primeiro par 184. Anten-
nas muito juntas. Rostro grande e situado logo atraz

das antennas. Laço rostral situado muito perto do
rostro. Os estigmas grandes tê dem 140 a 150
fieiras ao redor dos orificios ; os pequenos tèm
de 10 a 12 ao redor dos orificios. O espinho dorsal,

direito, obtuso e tem cerca de 0.173 mm. de compri-
mento. Glândulas laccaes grandes, com orifício oval for-
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rado de numerosas glândulas. Anncl do anus com iO

pellos compridos e divergentes ; as placas do annel chi-

tinoso são profundamente recortadas" Os tubérculos

posteriores têm, cada um, de 45 a 70 glândulas redon-

das. A derme contem muitas glândulas e fieiras peque-

nas.

Hab. Nas margens do rio Mogy-guassii, perto

da cidade de Mogy-guassú, nos ramos de Ingá sp.

Este insecto tem uma apparencia especial e parece

tanto a uma baga ou uma sem.ente que se confunde com
estas. Não é commum.

Siït>faiiiîlîa Lecanâîiiae

A feraea adulta secreta um ovi-sacco ; o dorso

é nú ou coberto com uma secreção felpuda 1

A fêmea adulta sem o ovi-sacco; o dorso é co-

berto com uma secreção cornea, vitrea ou cerosa 4

A fêmea adulta sem o ovi-sacco ; o dorso é nú

com uma secreção folgada e lanosa ou com
delgadas laminas cerosas. Lecanium llliger

1. — A fêmea é oval e chata e secreta um ovi-

sacco que está alongado para traz, mas que

nunca cobre o insecto 2

A fêmea secreta um ovi-sacco; mas o insecto é

inteiramente ou quasi inteiramente coberto com
uma secreção de algodão bem unida ou folgada 3

2. — A fêmea ò oval ou alongada ; o ovi-sacco es-

tá estendido para traz. Pulrinaria Targ.

A fêmea è oval ou triangular; o ovi-sacco está

pouco desenvolvido, fazendo uma franja em torno

da margem posterior. Protopuhniiaria Gkll.

A fêmea é oval ; o ovi-sacco tem a forma de

um cone, é estuado e secretado debaixo o in-

secto, levantando-o inteiramente do galho ou

da folha. Pulvinella Hempel.

3. — A fêmea é alongada ; o ovi-sacco está muito

estendido para traz, a secreção é bem unida

e cobre o insecto ordinariamente, deixando ex-

posta a região cephalica. Lichtensia Sign.
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A fêmea é oval ; o ovi-sacco não ô muito esten-

dido para traz, o insecto ó inteiramente co-

berto com uma massa de secreção branca e

felpuda e com uma escama folgada e transpa-

rente. Tectopulvinaria Hempel.
4. — A fêmea adulta é coberta cora cera, ás vezes

grossa ; a margem não tem uma franja ou
eminências radiantes ; se a cera é tirada enxer-

ga-se um corno caudal. Ceroplastes Gray
A fêmea adulta é coberta com cera, não grossa,

e tem sete eminências radiantes e compridas
na margem, dando ao insecto o aspecto de

uma estrella. Vinsonía Sign.

A fêmea adulta é coberta com uma secreção

delgada e vitrea, ou ao menos quebradiça . . 5
5. — A fêmea adulta tem as pernas e antennas

bem formadas, a casca tem a forma dum co-

ne com estrias radiantes, as antennas tem cin-

co articulações e a casca ê sem cellulas de ar.

Edwallía Heiupel.

A fêmea adulta tem as pernas e antennas au-

sentes ou rudimentares 6
6 — A fêmea adulta é chata e circular, com a casca

vitrea em duas partes, desunida longitudinal-

mente na linha central e com cellulas de ar,

presentes ; as pernas são ausentes, as antennas

são pequenos tubérculos. Platmglisia Gkll.

A fêmea adulta é muito convexa, com duas
eminências em forma de um cone ; a casca es-

tá em duas partes, mas sem as íileiras de
cellulas de ar ; as antennas e as pernas são

ausentes. Fseudokermes Gkll.

Todas as espécies desta sub-familia, que foram
observadas, tinham duas linhas convergentes e brancas,

formadas de secreção, empoada, a cada lado. Parece
que esta secreção está formada pelas fieiras stigmataes
e serve como uma media porosa, atravez da qual o ar
alcança os espiraculos.
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Género Leear ium Illiger.

Estampa VI, flgs. 15 e 16

A fêmea adulta chata, de contorno subcircular, de

côr pardo-avermelhada, com uma carreira dobrada lon-

gitudinal, de cinco ou seis manchas pretas, de forma

oval sobre o dorso, e c^m um annel mais claro nas

margens. Ligeiramente asymetrica ; diâmetro de 5
mm. Fissura anal tem 1.35 mm. de comprimento.

Fervida em uma solução de K O H, a derme dor-

sal permanece grossa e de côr pardo-escura ; compõe-se

de cerca de 34 placas irregulares arranjadas do modo
seguinte: uma area mediana dorsal de 12 placas, ao

redor da qual as outras estão dispostas em carreira sin-

gela como as escamas no dorso da tartaruga. Os es-

paços entre as placas são estreitos e semi-transparentes.

Ha também uiua carreira mediana longitudinal de ÕO

a 60 pequenos poros redondos.

Antennas variáveis, de G articulações ; comprimento

de cerca de 0,200 mm. ; formula approximada : 36 (12)

(4Ô). Comprimento dos segmentos: (1), 31
; (2), 31;

(3), 71; (4), 18; (6), 38. A 3." articulação tem ás

vezes uma articulação falsa. Todas as articulações tém

pellos. O primeiro par de pernas é inserto perto das

antennas. O segundo e o terceiro par de pernas, bem
junto sentre si, mas bem distantes do primeiro par. Per-

nas muito curtas e um tanto defeituosas. A divisão

entre o tarso e a tibia é geralmente obliterada, e este

segmento é geralmente curvado. Comprimento das ar-

ticulações do primeiro par de pernas : coxa 44; femur

com trochanter 71 ; tibia, tarso e unha 88. Todos os

digitulos têm as pontas dilatadas, e se extendem além

da ponta das unhas. Os digitulos das unhas são iguaes

em tamanho. Rostro pequeno e situado logo atraz da

inserção do primeiro par de pernas. O laço rostral se

extende por metade da distancia para o segundo par de

pernas. O primeiro par de espiraculos está situado fora
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do primeiro par de pernas. O segundo par d-i espira-

CLilos está situado fora do segundo par de pernas, mas
proximo destas. As placas anaes pequenas, com os

ângulos exteriores pouco arredondados e as margens
antero-lateraes mais compridas do que as postero-late-

raes. Annel anal tem apparentemente 10 pellos. Ao
redor das margens lateraes ha uma carreira de pellos

finos, coUocados longe uns dos outros. A area estigma-

tal è caracterizada por ura grupo de três espinhos cla-

viformes, dois curios e um mais comprido, e quatro

pellos pequenos. Espalhados sobre a superficie dorsal,

ha alguns pellos curtos.

A casca d() macho é oval, uti pouco achatada,

composta de cera muito fina, branca e lustrosa. As
escamas consistem em uma placa dorsal estreita e sete

placas lateraes. Comprimento 2 mm. ; largura 1,5 mm.
Larva recem-nascida de forma elliptica, côr ama-

rello-clara ; olhos pequenos, irregulares, de côr parda.

Comprimento 552. O corpo termina em duas pla-

cas, cada Uiiia acabando em uma cerda comprida e

conspícua. As margens lateraes são finamente dentadas.

O abdoaien tem diversos pellos na margem. Cada area

estigmatal é caiacterizada por um espinho grande e

claviíbrme e dois outros muitos pequenos. As anten-

nas têm seis articulações ; as articulações 3 e 6 são as

mais compridas e te.n mais ou menos o mesmo con-
primento. Pernas compridas e delgadas

; os digitulos

da unha e do tarso são muito compridos.
Hab. Pilar e Alto da Serra, Estado de S. Paulo.

Nos lados superiores das folhas de Brun^elsia sp Os
primeiros specimens foram mandados para o Museu
pelo Sr. Gustavo Edwall. São raros.

«í^. Lec^ Ilium gracile n. sp.

Estampa VII, fig. 1

A fêmea adulta asymetrica, oval, achatada, de côr

pardo-amarellada. Co uprimento 3,50 mm.; largura
2,50 mm. ;

altura 0,50 mm.
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Fervida numa solução de K O H dá ao liquido uma
còr de âmbar. Depois de ser fervida a derme dorsal per-

manece dura e opaca. E' semelhante a L. brim-

felsia, mas a porção central da derme se funde em uma
só peça ; ao redor da margem ha uma carreira de cerca

de 20 suturas, indicando as divisões das placas. lia di-

versos pellos íinos espalhados pela superficie. Ha também
uma carreira irregular longitudinal de 18 a 24 peque-

nos poros redondos entre a cabeça e a placa anal.

As antennas têm seis articulações, variáveis em com-
primento, e medindo de 0.301 a 0.354 mm de compri-

mento. Todas as articulações têm pellos. Formula
approximada : 3 (26) 145 ou 326 145. Comprimento
dos segmentos: (1), 40; (2), 49; (3), 102—144; (4),

24; (5), 26; (6), 51. Pernas regulares. Comprimento
das articulações do primeiro par de pernas : coxa 120

;

femur com tochanter 178; tibia 129; tarso e unha
102. Digitulos da unha grandes, com base balbiforme

e as extremidades largamente dilatadas, do duplo

comprimento da unha. Digitulos tarsaes compridos,

delgados, com as extremidades abotoadas. Mento pe-

queno e situado entre o primeiro par de pernas. Laço
rostral curto, extende se por metade da distancia até

o segundo par de pernas. Espiraculos pequenos, com
uma carreira singela de cerca de 36 pequenas fieiras re-

dondas que se extendem da abertura externa até a margem
do corpo. A fissura anal tem 0.730 mm. de comprimento
e tem os lados contíguos. O annel do anus tem apparente-

mente 10 pellos. Placas anaes pequenas, com forma trian-

gular e os ângulos exteriores hgeiramente arredondados,

os lados antero—lateraes mais compridos do que os

póstero—lateraes. Ao redor da margem do corpo ha
uma carreira dupla de pellos finos, cada um dos quaes

surge de um pequeno tubérculo. A margem é ligei-

ramente intercalada nas areas estigmataes, e ahi tem
um grupo de um espinho comprido e curvo e dois

mais curtos.

Larva recem-nascida de forma elliptica, còr de laran-

ja, cerca de 0.450 mm. de comprimento. Antennas de
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seis articulações ;
articulação 3 e 6 de quasi igual compri-

mento. Laço roatral não enrolado, curto e não se ex-

tende até as placas anaes. O corpo termina em duac

cerdas compridas. A margem è dentada e tem uma
carreira de pellos finos. Os espinhos estigmataes estão

em grupos de três ; dois bem curtos e um comprido.

Pernas regulares ; unha comprida e curva ; digitulos

da unha compridos e com as pontas grossas ; digitulos

tarsaes compridos, fihíbrmes e com as pontas grossas.

Hab. Villa Americana, ou Santa Barbara, Estado

de S. Paulo. No lado superior das folhas de uma plan-

ta da ordem Sapindaceae.

39. tíecaniaina os'natiiiii n. sp.

Estampa VII, fi^. 2 e 3.

A fêmea adulta oval, asymetrica, dorso pouco con-

vexo ; de côr pardo—escura com um annel claro na
margem. Xos specimens mais velhos a derme é dura

no dorso e traz cerca de 24 sulcos radiantes perto da
margem, e alguns sulcos irregulares na parte central.

Toda a derme é coberta de uma secreção fina, branca

e pulverulenta. Tamanho : comprimento 4 mm. ; lar-

gura 3 mm. ; altura 7õ mm. A fissura anal tem 0,625
mm. de comprimento ; lados não contíguos.

Fervida numa solução de KOíI, tinge o liquido de
uma còr pardo-clara. Depois de ser fervida, a derme
perde a còr nos specimens mais novos ; nos mais ve-

lhos, porém, continua parda e dura. A derme tem car-

reiras de glândulas, dispostas em grupos especiaes, de
forma redonda ou oval, correspondendo aos sulcos. A
derme fica assim dividida, em 24 areas marginaes e

22 a 24 areas centraes, no dorso. Destes grupos, ha
alguns grandes e outros pequenos, e cada um contem
de 10 a 30 pequenas manchas ellipticas e hyalinas. A
derme ventral contem muitas glândulas grandes e tubi-

formes, e grupos de fieiras, singelas de forma redonda,

especialmente perto da margem.
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Antennas variáveis e têm geralmente 8 articnla-

ções, alguns individuos tèm antennas de 7 articulações.

Todas as articulações tèm pellos, mas as vezes faltam

esses nas articulações 3 e 4. Gornpri liento de cerca de

0.330 mm. Formula approxi;nada : 312(48) 567 ou 31

24S) 567. Gompritnento das articulações : (1), 53; (2),

42; (3), 6^, (i), 43; (õ), 36; (6), 27; (7), 20; (8J,

45. Pernas compridas. Trochanter, com um pello com-
prido terminal. Unha pequena

;
digitulos da unha, do

duplo comprimento desta, com as extremidades muito

dilatadas. Digitulos tarsaes delgados, com as extremi-

dades levemente nodosas, não extendem-se além dos di-

gitulos da unha. Comprimento das articulações do pri-

meiro par de pernas : coxa 133 ; femur com trochanter

244 ; tihia 187 ; tarso com a unha 12á. Partes boccaes

pequenas e situadas entre o primeiro par de pernas.

Estigmatas muito pequenos. Annel de anus com 6 pel-

los grandes. Placas anaes pequenas ; as duas juntas

formando um quadrilátero ; os dois lados exteriores,

iguaes em cumprimento. Na superficie dorsal de cada

placa anal ha quatro pellos curtos perto da extremidade

posterior. A margem está espessamente coberta de pel-

los compridos, curtos, dispostos em uma carreira dupla

ao redor do corpo, cada um dos quaes nasce de um
tubérculo. Alguns destes pellos tem 133 de compri-

mento e são muito delgados.

Hab. S. Paulo. No lado inferior das folhas da ar-

vore fructifera Eugenia jahoticaba. Quasi todos os spe-

cimens examinados eram parasitados.

-40. I^eeaoium perconvexuni Clll.

Estampa VII, fíg. 4

A fêmea adulta muito convexa, de côr pardo-es-

cura, pouco lustrosa, com pintas exiguas de côr mais
clara, e manchas irregulares de uma secreção cerosa

de côr esbranquiçada. Comprimento 3,25 a 4,5 mm.
;

largura 2 a 3 mm.
; altura 2,25 a 3,25 mm. Fervida

em uma solução de KOH, tinge o liquido de uma côr
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pardo-escura. Antennas cerca de 0.089 ram. de compri-

mento, representadas por uma protuberância curta, gros-

sa e cerdosa de 5 ou 6 articulações. Pernas muito

curtas, afinando para as pontas, de fónna mais ou me-
nos de uma cenoura ; fermur e tibia mais largos do

que compridos ; digitulos presentes, curtos e filiformes.

Partes boccaes pequenas. Derme chitinosa, de côr par-

do-amarella, cora numerosas covas glandulares, gran-

des, de forma redonda ou oval,e algumas glândulas peque-

nas entremeadas. Espinhas marginaes muito pequenas e

singelas
;
placas anaes triangulares com os cantos arredon-

dados, e os lados antero-lateraes mais compridos do que

os postero-lateraes ; annel do anus com poucas cerdas.

Casca do macho ])em pequena, excedendo pouco a 1

mm. de comprimento e cerca de 2/3 de mm. de largura, de

côr pardo-clara, lustrosa, rugosa, coberta de uma camada
de secreção esbranquiçada, que é facilmente cahidiça.

Hab. Campinas, Estado de S. Paulo, e S. Paulo.

Abundantes sobre os ramos de Nectandra.

^1. L<ecaiiíuin uríclií CUl.

A fêmea é de côr pardo-avermelhada, rauito lus-

trosa, quasi circular, regular. riente convexa ; os segraeu-

tos, marcados na superficie superior por linhas pretas

ou escuras, transversaes, interrompidas com intervallos

regulares. A fissura anal tem 1 mm. de comprimento, e

tem os lados contíguos. Comprimento 4,75 mm ;
altura

quasi 2,25 mnci. As pernas e as antennas faltam. As in-

cisões lateraes são muito profundas e grandes, bulbosas,

cora as margens do bulbo grossas e de côr apparentemente
pardo-escura. A margem tem numerosos espinhos pe-

quenos e curtos. A derme não é marchetada, mas é co-

berta de covas glandulares, grandes, que na luz transmitti-

da parecem de côr pardo-escura num fundo de pardo-claro.

Hab. Trindade e as Antilhas, na casa duma for-

miga, Cremastogaster breríspinosa Mayr. var. Rio
Grande do Sul, Brazil, sobre Smilax campestris,
Griesel. e em Campinas, Estado do S. Paulo, Brazil.
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'^LS. I^ecaiiium sîlveîii:*aî Hcmpel

Femea de contorno sub-circular ou oval, côr ver-

nielho-clara. Dorso convexo, lustroso, com a derme
dura, e è coberto de uma camada fina de secreção ce-

rosa. Sobre o dorso ha um sulco mediano, longitudi-

nal, mas a derme ê depremida ao redor das partes

anaes. Fissura anal tem 0,60 mm. de comprimento e

os lados são contíguos. Duas linhas de secreção branca

e pulverulenta partindo da superficie ventral sobem pelos

lados. Quando removido do seu logar de descanço

deixa uma mancha redonda de cera branca. Tamanho
dos specimens ; comprimento 5 mm. ; largura 3,5 mm.

;

altura 2 mm. E' provável que estes specimens fossem

immaturos, visto que nenhum délies continha ovos ou
larvas.

Fervido em uma solução de KOH, a derme torna-

se molle e transparente, ficando chitinisada somente ao

redor das placas anaes.

Antennas e pernas ausentes. Rostro grande e bem
desenvolvido, situado entre o primeiro par de espira-

culos. Laço rostral comprido, extende se além das pla-

cas anaes. Annel anal contem apparentemente 10 pellos.

Placas anaes pequenas com os cantos exteriores arre-

dondados, e os lados antero-lateraes um pouco mais
compridos do que os postero-lateraes. Nas margens
ha duas incisões em forma de ferradura, de cada lado,

oppostas aos espiraculos, e nestas a derme é grossa e

chitinisada. Os espiraculos estão perto destas incisões

e se acham ligados com ellas por meio de fieiras pe-

quenas e redondas. As tracheas são grandes e multi-

formes. Ao redoí' da margem do corpo ha duas ou
três carreiras de pellos finos, cada um dos quaes nasce

de um tubérculo. Toda a derme é coberta de nume-
rosas glândulas grandes e redondas em. forma de mam-
mas. Estas têm a côr pardo-clara com um centro

claro. Espalhados por meio destas glândulas ha diver-

sos pellos e numerosas glandulazinhas filamentosas e

delgadas.
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Hab. Sete Lagoas e Diamantina, Estado de Minas
Geraes. Nas raizes das videiras onde causa muito pre-

juiso. As raizes da videira, Izabella, parecem ser mais

aífectadas. Os specimens foram collecionados pelo Sr.

Álvaro da Silveira, mas o Sr. Amândio Sobral e dr.

Campos da Paz conhecem uma doença por muitos annos

attribuida a este insecto. Esta espécie é de interesse

particular para os agricultores e entomologistas sob

o ponto de vista económico, e será difficil de combatel-a

por causa de seus costumes subterrâneos.

Parece intimamente relacionada com L. in'ichï,

mas infelizmente não temos nenhum specimen dessa

espécie na nossa coUecção.

^3. î^ecaîîâoïiî oleae Barnard

Adulto feminino de cor pardo-escura ou preta,

quasi hemispherico, 4 a õ mm. de comprimento ; cerca

de 4 mm. de altura. O dorso tem um sulco mediano
longitudinal e dois sulcos transversaes formando as

vezes ura H proeminente. Antennas de 8 articulações,

das quaes a 3.=^ é a mais comprida, e a 6.^'^ e a 7.^ as

mais curtas. Comprimento medio é de 0.390 mm. For-
mula approximada : 35 48 21 (67). Placas anaes com
os ângulos exteriores arredondados e os lados antero-

lateraes mais curtos do que os postero-lateraes. Annel
do anus com oito pellos.

Hab. Esta espécie é quasi cosmopolita, sendo en-

contrada na Europa e na America do Norte onde ataca

uma grande variedade de plantas. No Brazil tem sido

encontrada em Campinas e no Ypiranga, nas laranjei-

ras, g03^abeiras e Nerlum sp.

'^.^. l^ecaaîliiîîî aiâg-fnm Alei. var. ãcprcssum Targ.

Adulto feminino pardo-escuro, còr de chocolate,
alongado, oval, convexo, com diversos sulcos transver-
saes o])scuros sobre o dorso, e tem a derme fortemente
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reticulada. Comprimento 4 mm ; largura 2 mm
;

altura 1.50 mm.
Hab. O Prof. Gockerell achou esta espécie no Pará

sobre Hibiscus sobdariffa L.; foi encontrada também em
Campinas, Estado de S. Paulo, em outras plantas cul-

tivadas.

-4d. Ljecunium cofifeae WoUer.

Adulto feminino de còr pardo-escura, convexo,

hemispherico, coin as margens achatadas. Comprimento
3.Õ mm ; largura 3 mm

; altura 2 mm. O
dorso é liso e lustruso, mas a derme é fortemente re-

ticulada. Antennas de 8 articulações, sendo a articula-

ção 3 a mais comprida. Annel do anus com 8 pellos

grandes.

Hab. Achado na Índia e no Geylão sobre o cafeeiro.

Na America do Norte é encontrado na larang-eira e ou-

tras plantas. No Brazil foi achado na Bahia no cafeeiro,

no Pará sobre Psidiíun, em Poço Grande, Estado de S.

Paulo, sobre o cafeeiro e em Campinas sobre Cycas sp.

410, l^ecaniuin i^eticulatuin CkU.

Estampa Vil, íig. 5.

Adulto feminino elliptico, liso, sem rugosidades,

lustroso, de còr pardo-escura, pintado com manchas
inconspicuas de uma secreção cerosa de còr branca.

Comprimento 11 mm; largura 5 mm ; altura 3 mm.
Fissura anal 2 a 3 mrn. de coiaprimento e tem os

lados contíguos. A derme é fortemente reticulada ; re-

ticulaçõos grandes cora 3, 4, 5 ou 6 lados ; cada re-

ticulação tem unia pinta glandulosa grande, de fórtna

oval, collocada mais ou menos num lado. As paredes

das reticulações muito grossas. Fervido em uma solu-

ção de KOH, a derme torna-se semi-transparente mas
retém sua còr pardo-escura.

Antennas de 8 articulações. Comprimento medio

de cerca de 0,416 mm. Formula approximada 5 (34)
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826 fl7). Em alguns specimens as articulações 3, 4 e

5 são sub-iguaes em comprimento. Comprimento das

articulações: (\), 36; (2), 44; (3), 67; (4), 67; (5),

76
; (6), 40

; (7), 36
; (8), 53. Todas as articulações

excepto as articulações 3 e 4, tèm pellos. Pernas re-

gulares, de còr parda. Comprimento das articulações

do primeiro par de pernas: coxa 110; femur e tro-

chanter 198; tibia 132; tarso com a unha ll9. Di-

gitulos tarsaes muito compridos e delgados, com nós

regulares que se dilatam gradualmente. Unha curta e

reforçada, curvada, com digitulos desiguaes em tama-

nho, grandes e largos, com as pontas dilatadas. Par-

tes boccaes grandes, situadas entre o primeiro e o se-

gundo par de pernas. Laço rostral curto, não exten-

denno-se até o segundo par de pernas. Placas anaes

pequenas com os ângulos externos arredondados e os

dois lados lateraes iguaes em comprimento. Ao redor

das margens lateraes ha uma carreira de pellos curtos,

grossos, agudos e lanceolados, collocados á distancia de
10.015 mm. entre si. As areas estigmataes são mar-
cadas por dois pellos curtos e um outro obtuso de cer-

ca de0,160 mm. de comprimento.
Hab. Ypiranga. Sobre os ramos de uma arvore

da ordem 2Íi/rtaceae. Não é abundante.

-4T. Lecaníuni durum n. sp.

Estampa VII, flg. 6.

Adulto feminino de côr pardo-escura, irregular, ás

vezes asjmetrico, de contorno oval ou oblongo, acha-

tado com a margem posterior ligeiramente entalhada e

a extremidade anterior estreita e arredondada. A super-

ficie superior é áspera e desigual, com um sulco me-
diano longitudinal e uma area dorsal reticulada, cer-

cada por pequenos sulcos ; e coberta de pequenas man-
chas de cera branca. Comprimento 5,75 mm.; largura

3,50 mm.; altura 1 mm. Fissura anal 0,75 mm. de

comprimento e tem os lados contíguos.
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Removido da casca da arvore, deixa uma camada

fina de cera branca. Fervido em uma solução de KOII,

tinge o liquido de uma cor pardo-clara. A derme íica

grossa e retém uma côr pardo-escura. E' muito dura e

contem numerosas glândulas irregulares de forma oval,

cada uma das quaes tem uma grande mancha hyalina

collocada quasi no centro.

Antennas variáveis com 7 articulações, de cerca

de 0,45 mm de comprimento. Formula appro ximada:

4327 (156). Comprimento das articulações: (Ij, 44;

(2), 53; (3), 67; (A), 140; (b), 44; (Bj, 44;

f7), 49 ;
todas as articulações, excepto a 3.^, tem pellos.

A articulação 4 ás vezes contem uma ou mais articu-

lações falsas. Pernas regulares. Comprimento das arti-

culações do primeiro par de pernas : coxa 11 1 ; femur

com trochanter 204; tibia iiQ; tarso com unha 160.

A coxa tem um espinho curto na extremidade proxi-

mal. A unha é muito ligeiramente entalhada. Digitulos

tarsaes compridos, delgados e a])otoados nas extremi-

dades. Digitulos da unha mais curtos, desiguaes em ta-

manho e tèm as extremidades dilatadas. Rostro pe-

queno. Respiradouros pequenos, com muitas fieiras re-

dondas ao redor dos orifícios externos. Annel do anus

apparentemente com oito pellos.

Espalhados pela superficie ventral estão alguns

pellos, espinhos curtos e glândulas tubulares. Ao redor

da margem lateral ha uma carreira de espinhos agu-

dos. Estes são mais ou menos tão compridos como a

distancia que os separa ; mas são mais numerosos per-

to da fissura annal. x\s areas estigmataes contêm três

espinhos grandes em cada uma.

Ilab. Ypiranga, na casca de Baccliarís dracun-
culifolia DC. Não é abundante.

^^. I^ecasiãom glsmulosuoi n. sp.

Estampa VII, figs. 7—9

Fêmea oval chata, ás vezes asymetrica ; margem
adornada com 28 ou 30 pintas de cera, de forma trian-
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guiar, dorso coberto de pequenas escamas irregula-

res de cera cinzenta, dando-llie a apparencia da pelle

de uma lagartinha. A derrne é dura, áspera, rugosa
e reticulada, de côr vermelho-parda, cora um sulco me-
diano longitudinal e uma grande area central de for-

ma triangular. Ao redor da margem do abdomen ha
uma guarnição fina de côr branca. Removido do ramo
deixa uma mancha branca de cera. Comprimento 4,50
mm. ; largura 3,50 mm. ; altura 1 mm. A fissura an-

nal tem cerca de 1,1 mm. de comprimento.

Fervida em uma solução de KOII, a derme per-

manece parda, grossa e chitinosa com uma margem íina

e transparente.

Toda a superficie é coberta na derme de grandes
glândulas em forma de frasco, dispostas geralmente em
muitas rosetas irregulares com a abertura perto da
margem. Em cima das glândulas ha uma camada fina,

composta de peças exiguas de forma quadrada.

Antennas variáveis, de 7 articulações. Compri-
mento de 0,437 mm. a 0,418 mm. Formula approxi-

mada : 34(12)756. Comprimento medio das articula-

ções (1), 57; (2), 57; (3j, 129; (4), 68; (5), 40; (6)

37; (7), 51. As antennas são comprida.s e delgadas,

tendo quasi a mesma largura em toda a sua extensão.

Todas as articulações, excepto a 3.% têm pellos
; das ar-

ticulações 2, 4 e 7, cada uma tem um pello bem com-
prido. A 4.^ articulação tem ás vezes uma ou mais
articulações falsas. A's vezes apparece num individuo

uma antenna de S articulações distinctas. Pernas cur-
tas e delgadas. A margem externa da tibia é leve-

mente concava. Comprimento das articulações do pri-

meiro par de pernas : coxa 89 ; femur com trochanter

196; tibia 133; tarso com a unha 133. Digitulos do
tarso, compridos e delgados cora as extremidades dila-

tadas. Digitulos da unha grandes, grossos, desiguaes
era tamanho, com as extremidades dilatadas e se exten-
dem alem da unha.

Partes boccaes pequenas, situadas á meia distan-

cia entre o primeiro e segundo par de pernas. O laço
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do rostro se extende até o ultimo par de pernas. Au-
nei do anus tem apparentemente 10 pellos. Placas

anaes pequenas, com os ângulos externos arredondados

e os lados laleraes iguaes end comprimento. A super

íicie ventral tem alguns pellos e algumas glândulas pe-

quenas e tubulares. Ao redor da margem lateral ha
uma carreira de muitos espinhos pequenos e agudos

de forma cónica. As areas estigma taes são marcadas

com dois ou três espinhos curtos e um bem comprido.

Hab. Ypiranga. Nos ramos de uma planta da or-

dem Myrtaceae. Ncão é abundante.

^9. Lecaiiíum z.-fciitlioxylum n. sj).

Estampa VII tig. 10

Adulto feminino de còr vermelho-parda, irregular,

asymetrico, oblongo, ou sub-circular no contorno, cha-

to com um pequeno entalho na margem caudal. Margem
fina. Derme do dorso reticulada, dura, áspera, não lustro-

sa, com o meio um pouco elevado formando uma ruga

longitudinal ; é geralmente coberta de pequenas man-

chas de cera, dando ao insecto uma apparencia áspera

cinzenta, semelhante a uma cicatriz ou botão de íior.

As cellulas ou reticulações são pequenas e verme-

lhas, e as repartições são grossas e pretas. Na super-

ficie ventral a derme é parda, côr de chocolate. A
abertura da cavidade que contem os ovos é pequena^

de largura de 1,75 mm., e de forma quasi quadrada.

Ha uma guarnição estreita de côr branca ao redor da

margem ventral. Removido do galho deixa sempre

uma mancha de cera de côr branca. Comprimento 5
mm.; largura 4 mm.; altura 1.25 mm. A fissura anal

tem 1,20 mm. de comprimento, e os lados contíguos.

Fervido numa solução de KOH, tinge o hquidodeuma
côr vermelho-escura. A derme do dorso permanece

dura e parda. A parte central é composta de grandes

glândulas irregulares de fórraa oval, com uma pequena

mancha hyahna sub-circular perto da extremidade.

Perto da margem ha uma guarnição composta de qua-
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tro ou cinco carreiras de pequenas glândulas sub-cir-

calares. A mancha hyalina nestas glândulas é appa-
rentemente a sua abertura. A porção externa da der-

me ventral é chitinisada, formando uma guarnição de
cerca de 1 mm. de largura.

As antennas são delgadas e têm 7 articulações.

Todas as articulações, excepto a 3.^ tèm pellos ; a arti-

culação 2 tem imi pello comprido. Comprimento das

antennas cerca de 0,34 mm. Formula approximada :

4 (1237) 56. Comprimento das articulações: (1), 44
;

(2), 44
; (3), 44

; j4), 93
; (5), 36

; (6), 31
; (7), 44.

Pernas curtas e íinas, de comprimento variável. O
tarso com a unha é igual ao comprimento da tibia.

Comprimento medio do pri r.eiro par de pernas pelas ar-

ticulações : coxa 93; femur com trochanter 164; tibia

102; tarso com unha 102. A coxa tem um espinho

curto na extremidade proximal. Tanto a coxa como o

trochanter terminam num pello comprido terminal na
ponta distai. Digitulos tarsaes, muito compridos e delga-

dos com as extremidades dilatadas, e tèm 0,053 mm. de
comprimento. Os digitulos da unha são grandes, desiguaes

em tamanho, com as extremidades dilatadas. Rostro pe-

queno, situado entre as inserções do segundo par de per-

nas. Mento monomero, com a ponta biíida e com 8 pel-

los. Laço rostral pequeno. Respiradouros pequenos. Ao
redor da margem lateral ha uma carreira de espinhos
curtos, agudos, grossos, collocados com intervallos de
0,111 mm. entre si. Placas anaes pequenas, com os

ângulos externos arredondados, e os lados antero-late-

raes mais compridos do que os postero-lateraes.

Hab. Ypiranga. Nos ramos de Zcmthoxylimi sp.

Situado na casca onde tanto se asemelha ás cicatrizes

e aos botões das folhas que quasi é imperceptível. Não
é commum.

^O. I^ecstiiiuiii ínfi*equens n. sp.

Estampa VIII, flg. 1

Adulto feminino grande, de côr pardo-escura, de
contorno irregular, dorso convexo, tendo ás vezes pe-
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quenas manchas de cera branca. O dorso tem seis

covas dispostas em duas carreiras longitudinaes e pa-

rallels. As duas covas anteriores são razas, mas as

outras quatro são profundas. Entre estas covas a der-

me se levanta em rugas grossas e transversaes. A der--

me é grossa, não lustrosa, e tem numerosas glândulas

ovaes. Comprimento f*^ mm. ; largura 6 mm. ; altura

4 mm. Fissura anal tem 1,60 mm. de comprimento,

com os bdos contíguos. Fervido em uma solução de

KOH, tinge o liquido de côr pardo-escura. Depois de

ser fervida a derme torna-se semi-transparente, mas
continua parda, grossa e dura.

As antennas tèm seis articulações, das quaes a 3.» è

a mais comprida. O comprimento medio das antennas

é de 0,380 mm. Formula approximada : 31 (245) 6

ou 31 (56) 24. As articulações 2, 4, 5 e 6 são quasi

iguaes. Comprimento das articulações: (1), 53; (2),

40—44; (3), 156— 173; (4), 30— 44 ; (5), 44
; (6),

40—44 ; todas as articulações tèm pellos. Pernas re-

gulares ; todas as articulações têm pellos na extremi-

dade distai. Unha curta e aguda e bastante curvada

na ponta. Os digitulos da unha são largos e bastante

dilatados nas extremidades. Os digitulos tarsaes são com-
pridos, delgados e tèm as extremidades dilatadas, ex-

tendendo-se além dos digitulos da unha. Comprimento
das articulações do ultimo par de pernas: coxa 111

;

femur com trochanter 209 ; tibia 133 ; tarso com
unha 124. O primeiro e o segundo par de pernas são

largamente separados um do outro ; o segundo e o ter-

ceiro par, bem perto um ao outro. Partes da bocca

pequenas e situadas entre o primeiro par de pernas.

Laço do rostro pequeno. Estigmatas grandes com glân-

dulas especiaes de forma de bolsas ao redor do orifício

externo. Estas glândulas também se acham na superfi-

cie ventral perto da margem lateral. O annel do anus
tem 10 pellos. As placas anaes tèm a forma de
um hemisnherio. A derme dorsal contem grandes eian-

dulas irregulares com centros ovaes e manchas hyali-

nas dentro destes. Sobre estas glândulas, ha uma casca
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muito fina, composta apparenternente de peças exiguas

de forma quadrada. Ao redor da margem lateral ha
uma carreira de pellos ralos, curtos e grossos.

Hab. Ypiranga. Na casca de Zcuitlioj'ijluui sp.

E' raro.

S>1. I^ecaiiítam discoïdes n. sj).

Estampa VIII fig. 2

Adulto feminino de còr pardo-avermelhada, sub-

circular, chato, com um pequeno entalho na margem
posterior. A derme é dura e reticulada : as reticulações,

de còr alaranjada, e as repartições grossas e pardas. Su-

perfície pouco lustrosa, levemente enrugada por sulcos

muito rasos e raiados. jNluitos dos specimens mostram
também uma ruga mediana longitudinal. Os specimens
mais novos geralmente são adornados de pequenas man-
chas de cera parda, especialmente na margem, que
contem de 16 a 20 peças triangulares. Nos specimens
mais velhos esta cera geralmente desapparece. Ha tam-
bém uma guarnição estreita ao redor da margem do
abdomen, de côr branca. Removido do galho, deixa
uma mancha de forma oval, de cera branca. Compri-
mento 8 mm.; largura 7,25 mm.; altura l,õO mm.
Fissura anal 2,75 mm. de comprimento, com os lados

contíguos.

Fervido em uma solução de KOH tinge o líquido

de côr vermelho-escura. A derme continua grossa e
parda. A côr é differenciada em uma serie de anneis
concêntricos de côr parda, clara e escura. O annel da
margem é estreito, de côr pardo-clara ; dentro delle

ha um estreito de côr pardo-escura ; depois um annel
largo de còr pardo-clara, depois um outro estreito de
còr escura : depois um outro claro da mesma largura, e
finalmente uma mancha parda central de forma oval.

Toda a derme é coberta de grandes glândulas irre-

gulares, com as aberturas perto de um lado. Três
ou quatro carreiras das glândulas da margem são me-
nores do que as outras.
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As antennas são pequenas e variáveis, e têm seis ar-

ticulações. A articulação 3 é a mais comprida e tem ás ve-

zes uma articulação falsa. Todos os segmentos têm

pellos. Comprimento cerca de 0.258 mm. Formula
approximada : 31 (26) (45) ou 316 i24) 5, Comprimento

das articulações: (1), 36; (2), 31; (3), 106; (4), 27; (5),

27; (6), 31. Pernas curtas. A coxa contem dois, e o

trochanter um pello comprido. Comprimento das arti-

culações do primeiro par de pernas : coxa 49
;

femur

com trochanter 124; tibia 57; tarso com a unha 84.

Unha pecpiena, muito curvada ; digitulos desiguaes em
tamanho, com as extremidades dilatadas. Digitulos do

tarso compridos e delgados, com as extremidades di-

latadas. O segundo e o terceiro par de pernas, bem jun-

tos. Partes boccaes pequenas e collocadas perto da in-

serção do segundo par de pernas. Placas anaes peque-

nas, com os ângulos externos arredondados e as mar-

gens lateraes de comprimento igual. Os estigmatos são

grandes e discoides, conv mais ou menos uma dúzia de

pequenas fieiras redondas ao redor do orifício externo.

Ao redor da margem lataral ha uma carreira singela

de pequenos pellos coniformes, separados pelo espaço de

0.120 mm.
Ovos de forma elliptica, lisos, escuros, côr amareho-

alaranjada.

Hab. Ypiranga. Na goyabeira, Psídíum sp. e ou-

tras plantas da ordem Myrtaceae. Esta espécie eviden-

temente segrega grande quantidade de mel, pois que è

frequentemente coberta de um mofo preto, e é accom-

panhada de uma formiga, {Camjoonotus sp.) que ás ve-

zes constroe uma coberta de terra ou de gramraa sobre

ella. Esta crberta pode servir de protecção contra a chuva

e o sol, e contra Hyraenopteros parasiticos.

SS. I^ecaníum vîrîcie Green.

Adulto feminino elhptico chato, de côr verde-cla-

ra, cerca de 4,50 mm. de comprimento, e 2,20

mm. de largura. A fissura anal tetri 0,85 mm. de com-
primento, com os lados não contíguos.
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As antennas têm cerca de 0,400 mm. de compri-

mento e são de 8 articulações. Formula approximada:
32 (14) 85 67. Comprimento das articulações : fl), 5'^,

(2), 66; (3), 76; (4)57; (5), 40; (6), 31
;_ (7j, 26;

(8), 48. Comprimento das articulações do primeiro par
de pernas: coxa 114; feiriur com trochanter 185; ti-

bia 141 ; tarso com unha 92. Annel do anus com 8
pellos. Placas anaes pequenas, com os ângulos externos

arredondados, as margens lateraes iguaes em compri-

mento, e as margens lateraes posteriores um tanto con-

cavas. Ao redor da margem ha uma carreira de pellos

pequenos e juntos entre si.

Ilab. Descripto primeiro pelo Snr. Green, em 1886
de Ceylão, onde causa muito prejuízo para as planta-

ções de café. Dr. Noack também o achou em Santo

Antonio, perto de Campinas, e nos terrenos do Institu-

to Agronómico da mesma cidade.

»C1. Lecaníuiii baccliafítlis Cíãl.

Adulto feminino de forma oval, chato, de côr

pardo-escura, com manchas de cera branca, espalhadas

pela superficie
;
quando uma escama traspassa sobre

outra, a parte coberta tem a côr alaranjada com uma
sombra esverdeada. A derme é dura e enrugada, com
um leve sulco longitudinal mediano e g]-andes covas

glandulares, mas não é reticulada. Comprimento 4,5
mm ; largura 2.50 mm. ; altura 1,25 mm. Fissura

anal 1,10 mm. de comprimento, com os lados conti-

gnos.

As antennas são muito variáveis e têm geralmente 8
articulações ; alguns specimens tèiïi antennas de 7
articulações. Comprimento 0. 450 mm. O Sr. Co-

ckerell dá como formula: 3 (24; (18) 567; mas eu te-

nho achado muitas vezes 358 (124) (67). Compri-
mento das articulações: (1), 53; (2), 53 ; (3), 76; (4),

53, (5) 66 ; (6), 31; (7), 31
; (8), 57. Pernas regulares, de

côr pardo-clara. Comprimento das articulaçõss do pri-

meiro par de pernas : coxa 1»»2
; femur com trochan-

ter 229; tibia 154; tarso com unha 136. Digitulos
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tarsaes compridos e delgados, com as extremidades,

dilatadas. Digitulos da unha muito fortes, com grandes

nós. Partes boccaes pequenas, situadas logo atraz da

inserção do primeiro par de pernas.

Laço rostral curto, não extendendo-se até o segun-

do par de pernas. Placas anaes, largas, e quando
achatadas, quasi equilateraes. O insecto é viparo.

Hab. Ypiranga. Nos ramos de Baccharis dra-

cunculifolia DC.

Adulto feminino oval chato, de côr amarellada

ou parda. Dorso molle, hso e lustroso. Comprimen-
to de 3 a 4 mm. ; largura cerca de Z mm. ; altura

de 0,80 a 1 mm. A fissura do anus 0,625 mm. de

comprimento, com os lados contíguos.

Antennas, variáveis, de sete articulações. Com-
primento, cerca de 0.385 mm. Formula approxima-
da : 34712(56). Comprimento das articulações: (Ij,

48
; (2), 44

;
('ò), 76

; (4), 62
; (5), 26

; _(6), 26
; (7),

53, Comprimento das articulações do primeiro par de

pernas: coxa 79; femur com trochanter 154; tibia

106 ; tarso com unha 88. Digitulos tarsaes compri-
dos e delgados com as extremidades ligeiramente dilata-

das. Digitulos da unha grandes com as extremidades
largam.ente dilatadas. Partes boccaes pequenas e situa-

das entre o primeiro par de pernas. O laço rostral

extende-se até o segundo par de pernas. Annel do anus
com 6 pellos compridos Placas anaes curtas, com os

lados anteros-latercaes mais curtos do que os postero-

lateraes.

Ao redor da margem ha nma carreira singela de

pellos, collocados ])em juntos uns aos outros.

Jlab. Esta espécie é be;n conhecida e produz bas-

tante damno em diversas partes da America do Norte,

Foi achada em Ypiranga sobre o Oleander [Nerium sp).

e em Capoeira Grande sobre as laranjeiras.
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^i>. Lecanîiiiii ríiízosííiorae. Clil.

Fêmea elliptica, asymetrica, chata, de còr pardo-

oscura, com a superficie coberta de manchas pequenas

e ásperas e a segmentação marcada de sulcos fortes e

radiantes. Comprimento .'^,50 mm. ; hirgura 3, mm.
A derme, depois de ser fervida em sokição de KOH,
torna-se pardacenta, excepto nas margens extremas,

onde se torna incolor; no dorso é fortemente sombrea-

da de còr pardo-avermelhada, não está dividida em
]3lacas, mas os seg.Tientos são indicados pelos sulcos

radiantes. A derme da area dorsal, accompanhando os

sulcos, é esparsamente coberta de pequenos orifícios

glandulares de forma redonda. Area sub-marginal,

excepto nos sulcos, é esparsamente coberta de grandes

covas glandulares de forma redonda e còr parda, dis-

postas mais ou menos em carreiras radiantes. Placas

anaes pequenas, formando juntas um quadrado. As
partes boccaes são muito pequenas. A margem com cerdas

singelas de dois tamanhos ; as maiores são um pouco

nodosas nas pontas e têm o duplo comprimento das

menores.

As antennas são de 6 articulações ; a 3^ é muito

mais comprida do que as outras, e tem quasi o duplo

comprimento da ô.'', e mais ou menos o mesmo das arti-

culações 1, 2 e 4 juntas ; as articulações 1 e2 tèm quasi

o mesmo comprimento ; a 5,^ tem justamente a meta-

de do comprimento da 2.-''
; formula : 362145. Alguns

dos pellos no segmento 6 são muito curtos e fortes.

Pernas bem desenvolvidas, mas a tibia e o tarso não

distinctamente separados ; coxa um pouco mais

comprida do que a tibia ; o femur é forte e está junto com
o trochanter quasi um quinto mais comprido do que a

tibia ; o tarso tem quasi 5/8 do comprimento da tibia
;

a unha é forte ; os digitulos ordinariamente fortes ; os

da unha tèm grandes nós ; os do tarso têm mais de duas

vezes o comprimento da unha.

Hab. Cuba tão. Estado de S. Paulo. No ladc in-

ferior das folhas de liíúzophorci mangle.
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2>(>. Ijecsmium erytlirînae v. Ihcring.

Fêmea grande, de cor pardo-avermelhada ou preta,

sub-globular, com as margens achatadas. Comprimento
6 mm.

Hab. Rio Grande do Sul. Na casca vermelha da
arvore de cortiça [Erythrina crista galli L.)

ii'X. Liecanium maylenî n. sp^

Estampa VIII fig. 3

Adulto feminino de côr roxa escura, quasi preta,

oval, pouco convexo, com a superficie dorsal dura, um
tanto lustrosa e um pouco áspera por causa das covas

glandulares ; a margem é fina e enrugada, com duas
linhas brancas calcareas em baixo de cada lado. O
dorso tem um vestigio apagado de uia sulco mediano
longitudinal. O insecto é viviparo. Comprimento O mm.

;

largura 4 mm. ; altura l,2õ mm. A fissura anal tem
cerca de 1 mm. de comprimento, com os lados contí-

guos. Fervido nu na solução de KOIi, tinge o liquido

de uma côr pardo-avermelhada escura. A derme dor-

sal continua chitinosa. Ao redor da margem ha uma
tira estreita de côr clara e semi-transparente, mas o

resto é escuro e opaco. A superficie dorsal é perfura-

da com muitas pequenas cavidades e traz alguns pellos

esparsos.

Antennas variáveis, geral iiente de 7 articulações,

mas ás vezes tem só 6. Todas as articulações, excepto

a 3.^, tèm peUos. Comprimento cerca de 0,385 mm.
Formula aproximada: 4 (27) 3156 ou 4 (27j (31) (56).

Comprimento medio das articulações, (i), 49; (2), 62;
(3), 53; (A), 102; (5), 31

; (Q), 27; (7)62. Pernas re-

gulares ; coxa e trochanter, ambos com um pello com-
prido. Comprimento das articulações do primeiro par

de pernas : coxa 111; femur com trochanter 213, tibia

138; tarso com unha 102. Digitulos da unha grandes,

de tamanho igual e com as extremidades dilatadas. Di-

gitulos tarsaes compridos, com as extremidades dilata-

das. Partes boccaes pequenas e situadas logo atraz do
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primeiro par de pernas. Espiraculos pequenos, com uma
carreira dupla de cerca de 80 fieiras pequenas e redon-

das que se extendem até a margem lateral. Annel do

anus tem apparentementeS pellos. Placas anaes pequenas,

triangulares, com os ângulos externos ligeiramente arre-

dondados, e as inargens antero-lateraes um pouco mais

compridas do que as postero-laceraes. Na superficie ven-

tral ha diversos pellos compridos em frente ás placas

anaes, e dons grupos de 20 a 25 fieiras pequenas e

redondas logo atraz das placas anaes. Ao redor da mar-
gem lateral ha uma carreira de pellos pequenos, cada

um dos quaes nasce de um tubérculo. A margem é

ligeiramente deprimida nas areas estignataes, e cada

uma destas traz um grupo de dois espinhos curtos e

direitos e um comprido e curvo.

Larva recem-nascida oval, chata, de côr parda, de

0.415 mm. de comprimento. Olhos pequenos de còr

pardo-escura, de forma cónica. Antennas irregulares e

apparentemente com 6 articulações. O corpo termina

em duas cerdas compridas. A margem do corpo é

dentada e traz uma carreira de pellos curtos. Áreas
estigmataes, caracterizadas por um grupo de dois es-

pinlios curtos e um comprido e obtuso. Laço rostral

comprido, extendendo-se até as placas anaes. Pernas com-
pridas, unhas delgadas. Digitulos da unha compridos,

desiguaes, um grosso e um outro delgado, e ambos com
as pontas dilatadas. Digitulos tarsaes, 2, compridos,

delgados, com as pontas dilatadas.

Hab. Ypiranga. Apparecem solitários na casca de

ura arbusto. Maytenus sp. Foi também encontrado em
Jundiahy pelo Sr. G. Schrottk3^

^1^. Lecantum engeiíiae n. S2).

Estampa VIII flg. 4

Adulto feminino elliptico, com a parte media do dorso
enchada, muito convexo, lustroso, de côr pardo-amarel-
lada, liso ou pouco perfurado, e com um sulco leve e

longitudinal em cada lado da linha mediana; as extre-
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midades são um pouco achatadas ; os lados contraliidos

e de cor pardo-escura, têm a derme áspera por cau-

sa de pequenas covas e rugas.

Ao redor da margem do corpo ha uma l^orda de

côr ])ranca, muito exígua, e u:n topete de cera hranca

e lanigera acima das placas anaes. O ahdomem tem

duas linhas brancas em cada lado. liemovido, o in-

secto deixa uma mancha pequena de uma substancia

branca e lanigera. Comprimento 5.25 mm.; largura

do dorso 4 mm., do abdomen 2.5 mm.; altura 3.5

mm. Fissura anal 1.25 mm. de comprimento, com os

lados contíguos. Fervido em uma solução de KOIí,

tinge o líquido de côr pardo-clara. A derme continua

dura e parda, e em cada lado do centro ha 7 ou 8

carreiras longitudinaes de pequenas pintas escuras ra-

diantes das placas anaes. Contem também muitas pin-

tas hjalinas de fornia redonda. A derme do ventre,

especialmente perto da margem, contem muitas glân-

dulas grandes e tubulares.

Antennas variáveis, geralmente de 8 articulações,

alguns specimens tèm só 7 articulações. Todas as

articulações têm pellos. Comprimento de cerca de 0.365

mm. Formula approximada : 31 (58) 24 (67). Com-
primento medio das articulações: (1), 58; (2), 44;

(3), 71; (4), 40; (5j, 49; (6), 27; (7), 27; (8), 49.

Pernas regulares, trochanter com um pello com-

prido e terminal, e diversos espinhos ;
coxa com um

pello mais curto ; unha grande e levemente entalhada.

Digitulos da unha, de tamanho igual, grandes, quasi do

duplo comprimento da unha, bulbosos na base, cur-

vos, com as pontas abotosdas. Digitulos do tarso com-

pridos e delgados, com as pontas dilatadas. Com-
primento das articulações do primeiro par de per-

nas : coxa 89 ; femur com trochanter 222 ;
tíbia

J69; tarso com unha 111. Rostro pequeno, situado

entre o prim.eiro par de pernas. O laço do rostro é

curto e não se extende até o segundo par de pernas.

O annel do anus tem apparentemente 6 pellos peque-

nos. Placas anaes pequenas, com o angulo externo
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arredondado, e as daas margens lateraes quasi iguaes

em comprimento. A superíicie ventral tem duas carrei-

ras medianas e longitudinaes de pellos. A marçem la-

teral é espessamente coberta de pellos grandes e espi-

niformes. Os ovos são ellipticos e brancos, quando

postos ha pouco ; mais tarde tomam uma còr amarello-

clara.

Larva recem-nascida elliptica, de còr amarello-

clara, com oUios pardo-claros.

Antennas compridas, apparenteraente de seis arti-

culações, sendo a articulação 3 a mais comprida. Per-

nas regulares ; unha comprida ; os quatro digitulos da

unha e do tarso são muito compridos e delgados e têm
as pontas ligeiramente dilatadas. O corpo termina em
duas cerdas compridas, e têm alguns pellos compridos
e espiniformes na margem. O laço rostral não é enro-

lado e não se extende até as placas anaes.

Hab. Ypiranga. Nos ramos de um arbusto do gé-

nero Eugenia. Não são communs. Encontram-se mui-
tos juntos nos ramos, mas raras vezes se amontoam,
uns em cima de outros. Seus corpos duros, lustrosos,

de còr pardo-escura. têm a apparencia de sementes.

íiO. Lecasiiiiiii oljseiifUMi IIemx)el

Estampa VHI íig. 5

Adulto feminino preto, elliptico, com o dorso ar-

redondado, convexo, lustroso, com manchas exiguas de
uma secreção cerosa. A derme é dura e finamente gra-

nulada no dorso, e enrugada nos lados. O abdomen
tem duas linhas brancas em cada lado. Os indivíduos

mais novos têm a còr verde-escura. Tamanho dos spe-

cimens maiores • comprimento 4.4 mm.; largura 3 mm.;
altura 2 mm. Fissura anal Õ,94 mm. de comprimento
c tem os lados contíguos.

Fervido numa solução de KOII, tinge o liquido de
còr esverdeada. A derme continua dura e de còr escura.

Antennas variáveis, de 7 articulações, das quaes
a A^ é a mais comprida, e a o.-'' e a 6.-^ são as mais
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curtas. Todas as articulações, excepto a 3. , têin pel-

los. Gompri neuto 0.350 niiii. a 0..S6Í mm. Formula ap-

proximada : 423 (17) (Õ6) ou 472 (\3) (56). Compri-
mento das articulações: (1) 49; (2), 58—62; (3),.

49—62; (4), 80—89; fõ), 22—29; (6^ 27—29; (7),

49

—

62. Pernas regulares ; a coxa do primeiro par de

pernas tem u n pello curto e lanceolado e diversos espi-

nhos curtos ; o trochanter tem o lado comprido convexo

e traz um pello comprido ; a articulação entre a tibia

e o tarso não é distincta
; o tarso tem uma constricção

perto do meio ; unlia curta ; os dig-itulos ièm mais ou

menos duas vezes o comprimento da unha e são de

tamanho igual, grandes, com as basesbulbosas e as extre-

midades largas e achatadas. Digitulos do tarso delga-

dos, com as extremidades ligeiramente dilatadas. Os
tarsos das outras pernas não tèm a constricção. Com-
primento das articulações do primeiro par de pernas::

coxa >'0
; femur com troclianter 200 ; tibia 120; tarso

com a unha 111 ; tarso sem unha 89.

Aunei do anus com 10 pellos. Polacas anaes pe-

quenas, com o angulo externo arredondado e as duas

raargens lateraes quasi iguaes. Partes boccaes bemi

desenvolvidas e situadas logo atraz do priineiro par de

pernas. O laço do rostro é" curto e não se extende

até o segundo par de pernas. Ao redor da margem,
lateral ha uma carreira singela de pequenos pellos, col-

locados longe uns dos outros.

Casca do macho pequena, plana, de còr branca,

muito frágil e composta de 7 p aças lateraes e 2 dor-

saes ; elliptica no contorno, com o dorso convexo e a.

parte posttMÚor um pouco mais estreita do que a an-

terior. (Comprimento 1,355 mm. ; largura 0.830 mm.
Encontrado nos ramos e nos lados inferiores das folhas.

Larva recem-nascida oval, de còr verde-amarella-

da, com a ponta posterior do abdomen um pouco acu-

minada e terminando em duas cerdas compridas. Olhos

de còr pardo-escura. A margem do corpo dentada,.

com alguns pellos curtos. Ha dois grupos de espinhos

estigmataes em cada lado, cada um dos quaes se compõe-
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'de dois espinhos muito curtos e outro comprido e cla-

viforme. Antennas de 6 articulações, sendo as articu-

lações 8 e 6 quasi iguaes em comprimento.

Pernas regulares ; unha comprida
; a ponta bem

cur>^ada e ligeiramente entalhada; os dois digitulos de

tamanho desigual
; sendo um pecpieno e fino, com a

extremidade pouco dilatada ; o outro mais comprido,

com a extremidade chata e larga uente dilatada. Digi-

tulos do tarso também desiguaes no tamanho, sendo um
délies mais comprido e mais grosso do que o outro.

Laço do rostro comprido, dobrado sobre si e exten-

dendo-se até as placas anaes. Comprimento da larva

0.335 mm.
Hab. Ypiranga. Nos ramos de Mm/tenus sp.

Esta espécie é muito abundante e se acha tão apinha-

da nos ramos que cobre completamente a casca. E^

acompanhado de uma formiga. (Camponotus sp.)

OO. Liecanium jal>otícal>ae n. sp.

Estampa VIII flgs. 6 e 7

Fêmea asymetrica, sub-circular, chata, de côr
verde-clara amarellada, com algumas marcas de côr

pardo-clara sobre o dorso. A derme coberta com uma
pequena secreção cerosa de 3 mm. de diâmetro. Fissu-

ra anal 0.47^- mm de comprimento, com os lados não
contíguos. Fervida numa solução de KOÍi, a derme
torna-se molle e transparente. Não é nem tesselada, nem
composta de placas, mas é homogénea e espessamente
coberta de glândulas exiguas e tubulosas, e contem alguns
pellos curiós. Ao redor da margem lateral ha uma carrei-

ra de pellos curtos e uma outra de pellos compridos, ambas
nascendo de um tubérculo. Os grupos estigmataes con-
sistem de três espinhos grossos e obtusos, sendo dois

curtos e um comprido. De cada um dos grupos para
seu respectivo espiraculo, se extendem cerca de 70
fieiras pequenas e redondas, collocadas em diversas

carreiras irregulares. A derme na superficie ventral

contem um risco marginal ligeiramente chitinoso, e é
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espessamente coberta de grandes glândulas tabulares e

de fieiras complexas e redondas. De cada lado da

abertura genital ha um grupo de 5U ou 55 destas

fieiras.

Antennas grandes, de -"^ articulações ; todas as arti-

culações, excepto a 3.^ e a 4.^ tèiii pel) os ; das articu-

lações 2 e 5 cada uma tem um pello comprido. Compri-

mento das antennas 0.513 mm. Formula : 231 (45S) (07).

Comprimento das articulações: (1), 67; (2) 120; (3),

1)8
; (4), 58

; (5), 58
; (6), 27

; (7), 27
; (8), 58. Pernas

compridas e finas, com poucos pellos ; a coxa tem uni

pello e diversos espinhos curtos ; o trochanter tem um
pello comprido e terminal ; o femur não tem pellos

; o

tarso e a tibia tèm apenas dois ou três pellos curtos cada

um. Comprimento das articulações do primeiro par de

pernas: coxa 111; femur com trochanter 293; ti-

bia 213 ; tarso com a unha 104. Digitulos da unha

de tamanho desigual, com as pontas nodosas ; não se

extendem quasi além das pontas das unhas. Digitulos

do tarso compridos e delgados, com as pontas dilata-

das. O rostro regular e situado em frente do primei-

ro par de pernas. Laço rostral curto. Annel do anus

com 10 pellos. Placas annaes de forma triangular, as

duas juntas formando um diamante. Na superficie

dorsal, perto da margem lateral, ha uma carreira de

glândulas especiaes de forma cónica. Estas glândulas,

em numero de 24, têm cerca de 0.018 mm. de largura

e n.022 mm. de altura, e formam um annel ao redor do

corpo. Estas glândulas distinguem facilmente esta es-

pécie de todas as outras espécies deste género.

Hab. Ypiranga. Debaixo da casca de Eugenia

jabolicaba. A descripção é tirada de um specimen

talvez immaturo. E' raro.

6fl. tiecaníunci pseudosemeii CkU.

Estampa Vlll flg. 8

O adulto feminino tem 7,5 mm. a 10 mm. de

diâmetro, é globose, de còr amarella ou pardo-escura.
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O dorso é lustroso e exiguamente tuberculado. A
derme ò grossa e contem muitas glândulas de tamanho
medio, em forma de bolsas. Nos specimens mais ve-

lhos a derme é chitinisada, mas nos mais novos é molle

e transparente ; depois de ser fervida em uma solução de

KOH, linge o liquido de uma côr pardo escura. An-
tennas variáveis, ae 8 articulações, de comprimento
de cerca de 0.6 mm. Formula approximada : (23) (14)

5867. Articulações 1, 2, 3 e 4, comtudo, variam con-

forme os indivíduos. Comprimento medio das articu-

lações : (1), 88; (2), ll0;(3), IK;
; (4), 88; (5;, 66;

(6j, 48
; (7), 40

; (8) 53. Todas as articulações, excepto

a 3'^'^ e a 4.^ tèm pellos. Pernas regulares, trochanter

grande ; femur largo. Comprimento das articulações

do primeiro par de pernas : coxa 132 ; femur com
tronchanter 300; tibia 242; tarso 132; unha 31.

Digitulos do tarso compridos e delgados, com as pon-

tas ligeiramente dilatadas. Digitulos da unha largos,

com as pontas largamente dilatadas. Rostro grande e

situado atraz da inserção do primeiro par de pernas.

Estigmas grandes, com o orifício externo largamente

dilatado e cora muitas fieiras de forma redonda perto

delle. Annel do anus coíii 10 pellos. Placas anaes

de íbrína triangular, com o angulo externo arredon-

dado e as margens antero-lateraes mais compridas do

que as postero-lateraes. Ao redor da margem lateral

ha uma carreira de pellos exiguos, collocados longe

um do outro. A derme dorsal é espessamente coberta

de pequenas glândulas tubulares. As areas estigma-

taes são profundamente recortadas e são marcadas

por três grandes pellos espiniformes, e 5 ou 6 pe-

quenas bolsas contendo algumas centenas de íieiras

redondas.

Hab. Ypiranga, e Poços de Caldas, Estado de

Minas Geraes. Numa i3lanta da Ordem Solanaceae.

Foi também encontrada em Jundiahy, sobre Solanum
paniculatum L, pelo Sr. C. Schrottky.
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iy*2m Lecaiiîmii monile CJdl

A casca da femea adulta na madeira tem 4 mm.
de comprimento, 3,50 inn», de largura, e cerca de 2,50

mm. de altura, é arredondada, sub-globosa, regularmente

lustrosa, de cór pardo-avermelbada, irregulai-mente tin-

gida. Fissura posterior distincta. Derme não reticu-

lada, com poucos pequenos poros glandulares de forma
redonda, mas contem também grandes mancbas ovaes

ou sub-circulares de reticulações, com intervallos regu-

lares ; isto é um caracter especial. Não se encon-

tram nem pernas nem antennas no adulto.

A larva se acba na casca ; esta larva em embrião
tem antennas de 6 articulações ; a articulação 3 é a mais
comprida; a ô'^ é quasi tão comprida como a 3"

; a 1",

a ^S a 4^ e a 5'' são quasi iguaes. Os digitulos tar-

saes são também muito compridos e delgados ; os digi-

tulos da unha não são semelhantes ; um é filiforme,

emquanto que o outro é bem reforçado.

Hab. S. Paulo. Numa planta que não está iden-

tificada. E' raro.

Oíi. L.ecsiiiiuiii lanígerum n. sj).

Adulto ferninino de cor amarello -clara, grande,

sub-espherico, 7 mm. do diâmetro, coberto completa-

mente duma massa de secreção densa de côr branca.

Fervido numa solução de KOH, tinge o Hquido de côr

pardo-amarellada escura. A derme é chitinizada só em
manchas, e depois de ser fervida torna-se molle, transpa-

rente e incolor.

Pernas e antennas rudimentares. As antennas são

tubérculos, com uma moita terminal de pellos. As per-

nas tèra 0. 133 mm. de comprimento, são curtas e cyhndri-

cas, e tèm unhas e digitulos. O rostro é pequeno. Laço
rostral curto. Os estigmas são grandes, e ao redor do
orificio externo de cada um se acham reunidas algumas
centenas de fieiras redondas e algumas outras menores
de forma tubular. A superficie ventral do abdomen
está dividida em segmentos por sulcos transversaes, e
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a parte posterior é espessamente coberta de fieiras

redondas.

Placas anaes pequenas, com as jnargens postero-

lateraes convexas e tão compridas como as antero-late-

raes. Ao redor da marg-em lateral ha iim carreira de
pellos exíguos, collocados longe um do outro. A derme
dorsal é espessamente coberta de pequenas glândulas

tubulares.

Hab. Num arbusto da matta que não está inden-

tiíicado, nas margens do rio Mogj-guassii, perto de
Itapira, Estado de S. Paulo. E' raro.

i>^. L<ecaiiíum eampomaiiesísie oi. .«;^).

Estampa VIII Ag. 9.

Adulto feminino elliptico, lustroso, muito convexo,

7,õ mm. de comprimento, õ mm. de largura e 4 mm.
de altura. Fissura anal 2 mm. de comprimento com
os lados não contíguos. O dorso é branco, côr de cre ne
coberto de algumas pintas irregulares de côr verdtí-es>

cura, e tem quatro sulcos irregulares e longitudinaes,

formados por algumas cavidades glandulares. A derme
não é muito dura, é enrugada e dentada por cavida-

des glandulares. Em baixo é concava, de côr amarello-

clara, com duas linhas calcareas proeminentes, de côr
branca, de cada lado. Fervido em uma solução de
KOH, tinge o liquido de côr pardo-clara. A derme
torna-se molle e transparente, mas mostra algumas man-
chas pequenas, escuras, de forma sub-circular.

Antennas variáveis, geralmente de 8 articulações,

ás vezes tèm só 7. Comprimento cerca de 0.5 mai.
Todas as articulações, excepto a 3." e a 4.% têm pel-

los. Formula approximada : 3 (2l) 8 (45) (67j ou
3 (21) (845) (67). Pernas regulares; coxa com di-

versos pellos, e cerca de quatro espinhos curtos ; tro-

chanter com dois espinhos curtos e um pello lan-

ceolado ; tibia mais comprida do que o tarso. Digitu-

los do tarso compridos, delgados, com as pontas dila-

tadas ; digitulos da unha grandes e ffrossos com as
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pontas achatadas e dilatadas. Todos os digitulos se

extendeiii muito além das pontas das unhas. Compri-

mento das articulações do primeiro par de pernas :

coxa 186 ; femur com trochanter í^.67
;

tibia i9i
;

tarso com unha 142. Rostro bem desenvolvido e

situado entre o primeiro par de pernas ; muito gran-

de, com 8 pellos perto da ponta. Laço do rostro

curto. Espiraculos grandes, com os orifícios externos

muito dilatados e achatados. Ao redor dos espiraculos

ha muitas fieiras pequenas e redondas. Annel do anus,

apparentemente com 8 pellos, posto-que, fosse encontrado

num individuo com 9. Placas anaes pequenas, com a mar-

gem antero—lateral mais comprida do que a póstero—
lateral. Ao redor da margem lateral do corpo ha uma
carreira dupla de pellos curtos. As areas estigmataes

são caracterizadas por grupos de três espinhos grandes

e ol^tusos, um dos quaes è mais comprido do que os

outros e tem a ponta ligeiramente curvada. Ao redor

de cada grupo de espinhos estão agglomeradas cerca

de 30 fieiras redondas. Sobre as superficies do ventre

e do dorso se acha espalhada uma porção de espi-

nhos curtos. A superficie ventral também contem uma
carreira dupla longitudinal mediana de pellos com-

pridos.

Hab. Ypiranga. Nos ramos da CamjDoynanesia

sp., um ar])usto muito commura nos campos. E' raro.

Género Pseudokermes Ckll.

Oo. I^seucloUeriiies nítens CJdL

Estampa VIII flgs. 10 e 11

Escama da fêmea adulta lisa, vitrea, fina, inco-

lor, muito lustrosa, sub-globosa, levantando-se em for-

ma de ura cone duplo com os apices divergentes,

dividida anterior e posteriormente por um enta-

lho raso. Os apices são obtusos e ásperos, com
algumas linhas ou estrias radiantes e convergentes. A
casca é marcada também por numerosos anneis con-
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centricos. Comprimento 3 mm. ; largura 3 mm.; al-

tura 2,25 mm. A casca compõe-se apparentemente de
duas metades, porque se divide facilmente pelo entalho

antero—posterior.

Adulto feminino de còr pardo-avermelhada clara,

com uma linha mediana de còr preta passando entre

os dois cones, e enche completamente a casca. A
ponta posterior é ligeiramente fendida, e as margens
da fenda são pretas. Fervido numa solução de KOH,.
a derme torna-se molle e transparente. As pernas

e as antennas faltam. Espiraculos pequenos e collo-

cados longe um do outro. O rostro é distincte e bem
desenvolvido. Laço do rostro curto. Ao redor da mar-
gem lateral ha uma carreira de espinhos pequenos e
curtos e de orifícios glandulares. A derme também
contem alguns orifícios exiguos de forma redonda. Au-
nei do anus com 6 pelles compridos. Placas anaes

pequenas, com a margem antero-lateral mais com-
prida do que a pestero-lateral. Logo em frente das

placas, cercando estas em parte, ha uma meia-lua chi-

tinesa, larga, de côr parda, cuja largura no centre é

um pouco maior do que e comprimento das placas.

Removido da casca da arvore, o insecto deixa uma man-
cha oval de cera branca. E' vivipare.

Casca de macho pequena, eUiptica, convexa, bran-

ca, fína e muito iragil. O dorso e a margem são or-

nados de diversos pequenos tubercules. A ponta pos-

terior é curvada para cima e contem na superfície

dorsal uma pequena placa chata e redonda, que é der-

rubada quando e macho sai. Comprimento 1,25 mm.;
largura 0,50 mm,

Adulto masculino dimorphe ; alguns têm azas e
outros não. Corpo de côr parde-escura, oval, mais
largo atravez de thorax, e truncado posteriormente.

Comprimento total 1,041 mm. ; largura 0,416 mm. Com-
primento da espiga genital 0,312 mm. Os individues

alados saem uma semana ou 10 dias depois dos ou-
tros. Antennas pelludas, de 10 articulações

; as articu-

lações 1 e 2 são curtas e as duas i untas não têm a
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comprimento da 10.^ As outras articulações são alon-

gadas ; articulação 10 é terminada por um ou dois

pellos compridos e nodosos. Azas regulares ; não foi

encontrado nenhuma lialtera. Cabeça pequena, com qua-

tro ocellos pequenos. Espiga genital larga e chata,

obtusamente pontada. Pernas compridas delgadas e

pelludas. Unha comprida e levemente entalhada. Os
quatro digitulos são delgados e nodosos ;

os digitulos

tarsaes não se extendem até as pontas das unhas.

Nos indivíduos sem azas, as antennas são de nove

articulações : ao resto as duas formas são iguaes.

liarva recem-nascida oval no contorno, arnarella,

co;íi olhos pequenos e pretos. Antennas de 0.152 mm.
de comprimento, de 6 articulações, sendo a articulação

3 a mais comprida. O corpo tem 0.5 mm de compri-

mento, 0.270 mm. de largura, e acaba em duas cerdas

compridas. Na margem ha uma carreira de cinco

pellos. Cada uma das areas estigmataes é caracteri-

zada por um espinho comprido. Pernas compridas e

delgadas ; unha entalhada. Digitulos tarsaes muito

compridos, delgados, com as pontas nodosas. Digitulos

da unha, de tamanho desigual, sendo um grande com
as pontas largamente dilatadas. O laço do rostro é com-

prido, e extende-se até as placas anaes. O annel do anus

tem seis pellos.

Hab. Rio Grande do Sul. Nos ramos de Myrtua

(Blephorocalyx) tireedií. Em São Paulo, na goyabeira

e varias outras plantas. Não é comm um.

Género Ceroplastes Gray

A maior parte dos representantes deste género tem

antennas com seis articulações ; alguns porem tèm an-

tennas de sete articulações ; e um tem antennas de oito

articulações. E' um facto curioso que naquellas espé-

cies que tèm antennas de seis articulações, todas as

articulações tèm pellos ; nas antennas de sete articula-

ções, a articulação 3 não tem pellos ; e nas antennas

de oito ~ articulações, as articulações 3 e 4 não tèm

pellos.
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OO. Ceroplastes j;»iieîi»eiisÎ8 Graij

Segundo o Prof. T. D. A. Cockerel], esta espolie

é provavelmente idêntica com Ceroplastes psidii Chav.

Temos em nossa collecção alguns specimens que nos

foram enviados de Campinas pelo Dr. F. Noack e que

foram classificados pelo departamento de Agricultura

dos Estados Unidos como C. psidii. Tenho achado
também no Ypiranga muitos specimens iguaes a estes.

A casca da íemea adulta é de côr branca suja,

com duas linhas calcareas em baixo de cada lado. A
margem inferior da casca é ligeira mrnte recurvada, e

as linhas calcareas se extendem por cima destas coroas.

O núcleo dorsal é pequeno, elevado, geralmente branco,

mas frequentemente de côr pardo-escura de bolor e de

sujeira. A cera è dura e é distinctamente dividida em
sete placas ; uma dorsal, uma anterior, uma posterior,

e duas lateraes de cada lado. Os núcleos lateraes são

inconspicuos. A superficie da cera é enrugada e ligei-

ramente deprimida ao rodor dos núcleos, e mostra uma
porção de anneis concêntricos no dorso. A forma ge-

ral é de u n rectângulo com os cantos redondos. Os la-

dos quasi perpendiculares. Comprimento 9 mm. lar-

gura (S mm. altura 7 mm.

A fêmea adulta des])ida de cera é de côr parda-

centa, com o corno caudal reforçado, preto, de cerca

de 1.1 mm. de comprimento, e virado directamente para
traz. Duas carreiras de pequenas cellulas glandulares

de côr preta divergem do corno. Fissura anal de cerca

de 1 mm. de comprimento. Ha cinco pequenas corco-

vas
; uma anterior e terminal, e duas lateraes de cada

lado. A derme dorsal é chitinisada, e tem uma guar-
nição estreita cerca a margem ventral. Essa tem
cinco lóbulos correspondentes ás corcovas do dorso.

Fervida em uma solução de KOH, tinge o liquido de
côr pardo-escura, côr de café, e o liquido também
torna-se turvo.

Antennas variáveis, de 7 articulações, de cerca de
0,390 mm. de comprimento

; a articulação 4 é a mais
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comprida; as articulações 1, 2, 3 sub-iguaes em compri-

mento, e as articulações 5, 6 e 7, sub-iguaes também.

Formula approximada : 4 (2'^) 17 65. Comprimento
das articulações: (1), 57—66: (2), 53—66; (3), 62—
66; (i), 97 -HO; (5), 26—40; (6), 28—40; (7), 40.

Todas as articulações, excepto a 3,^^ tèm pellos. Pernas

curtas ; comprimento das articulações do primeiro par

de pernas ; coxa 120 ; femur com trochanter 198
;

tibia 158; tarso 97; unha 22. Digitulos tarsaes com-
pridos com as pontas abotoadas. Digitulos da unha
muito grandes e largos, com as pontas dilatadas. Men-
to be:n desenvolvido e situado logo atraz do primeiro

par de pernas. Laço do rostro comprido, extendendo-se

alem do segundo par de pernas. As areas estigmataes

são caracterizadas por muitos espinhos lanceolados. Ao
redor da margem lateral ha uma carreira de pequenos

pellos. A derme contem numerosas glândulas exíguas.

Hab. Descripto primeiramente do Rio de Janeiro.

Encontrado em Campinas pelo Dr. Noack sobre Psidium
sp. No Ypiranga apparece em outras plantas da ordem
Mlji'tacrae.

í>T. Ceroplastes cassíae Chavanncs

Chavannes diz que esta espécie se assemelha á pre-

cedente, mas é maior e mais rara e se distingue desta

por ter a parte anterior da casca fuliginosa. A casca

do adulto feminino tem 10 a 12 mm. de comprimento,

6 a S mm. de largura e 6 mm. de altura.

Hab. Encontrado nos lados dos morros ao rodor

do Rio de Janeiro nos ramos de Cassia sp. O Prof
Gockerell julga que esta espécie é provavelmente idên-

tica com C. ceriferas Anderson.

OS. deroplastes îliei-îiig-î CIdl.

Estampa VII| fig. 12

Casca cerosa do adulto feminino de côr verdc-cla-

ra, molle, muito irregular, nodosa, sem placas distinc-
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tas, com duas linhas de secreção branca em cada lado.

Comprimento de 4 a 5,5 mm.; largura de 4 a 5 mm.;
altura 3 mm. Fêmea despida da cera tem de 3 a 4 min.

de comprimento, 2 a 3 mm. de largura, é de côr parda-

centa. Fissura posterior de quasi 1 mm. de comprimento.

Corno caudal distincte, mas muito curto e largo. Fer-

vido em uma solução de KOII, tinge o liquido de côr

pardo avermelhada. A derme torna-se molle e trans-

parente. Antennas variáveis e geralmente de 7 articu-

lações ; ás vezes, porem^é encontrado um individuo que

tem uma antenna de 8 articulações ,• todas as articula-

ções excepto a S."" têm pellos. A 2.'"^ é bulbosa e sempre
mais larga do que comprida. Comprimento medio : 0,325

mm. Formula approximada : 4 (13) 7 (25)6 ou 4(13)
72 (56). Comprimento das articulações. (1) 53; {2).

35
; (3j, 44—53 ; (4), 70—79 ; (5; 31 -35

; (6), 26—31 ;

(7), 40. Pernas compridas. Comprimento das articula-

ções do primeiro par de pernas : coxa 1 10 ; femur com
trochanter 176 ; tibia 114; tarso 92 ;

unha 26. Digitulos

da unha grandes com as pontas redondas e largamente

dilatadas, comprimento 0,04 mm. Digitulos do tarso de

comprimento desigual, sendo um mais comprido do que

os digitulos da unha. Rostro bem desenvolvido e situado

entre o primeiro par de pernas. Mento com 8 pellos

curtos perto da ponta. Laço rostral extendendo-se até

o segundo par de pernas. Annel do anus apparentemente
com 8 pellos. As areas estigmataes são marcadas por
30 a4<i fieiras e de 17 a 22 espinhos grossos e agudos.

Destes espinhos o 7° até o 10° são muito grossos, e os

restantes coUocados geralmente em carreiras, são mais
delgados. Ao redor da margem ha uma carreira sin-

gela de pellos, cada um dos quaes nasce de um tubér-

culo.

Hab. Conhecido primeiramente do Rio Crande do
Sul sobre Bacharis platensis Griset, onde foi colleccio-

nado pelo Dr. TI. v. Ihering. Em São Paulo apparece
sobre Baccharís draciinculifoliae, e tem sido achado no
Ypiranga, Cachooira, Itapira e Capoeira Grande. Esta
espécie secreta uma grande quantidade de mel e como
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consequência é geralmente coberta de um bolor preto.

Quando um ramo ou galho for coberto destes insectos,

as formigas, moscas, vespas e besouros se ajuntam em
grande numero para comer o mel. A formiga que

acompanha esta espécie é Cremastogaster sp. E' com-
mum.

t>l>. Cei*oplastes amazonicus n. sp.

Casca do adulto feminino muito convexa, oval, com
as margens infero-lateraes rauitq prolongadas. A margem
anterior é juntada e finamente prolongada ; a margem
posterior é finamente nodosa ; o dorso ê obliquamente

truncado ; a cera é um pouco mais alta atraz do que

adiante; a parte central é um tanto cavada e contem o

pequeno núcleo elliptico. A côr é branca suja, com um
tinto pardacento na parte posterior. Tamanho dos maiores

indivíduos: comprimento 11 mm.; largura 8.2Õ mm.
;

altura 8 mm.; A cera é dura e quebradiça ; é distinctx-

mente dividida em sete placas, das quaes a placa dorsal

é a maior. Um pequeno núcleo de côr escura è situado

no centro da placa dorsal. Outros núcleos não existem.

A superficie é áspera por anneis concêntricos e por cor-

covas lateraes. Na superficie ventral existem duas linhas

brancas, parecidas com grede, as quaes, porém não se

extendem até os lados.

O adulto feminino, despido da cera, tem 6.5 mm.
de comprimento, 4.5 mm. de largura e 4 mm. de altura

;

com um nó fino na margem de cada area stigmatal,

mas sem corcovas distinctas. A derme é de côr casta-

nha-clara, delgada e chitinisada. O corno caudal è

castanho-claro, tem 2 mm. de comprimento e está em
posição horizontal. Fervido numa solução de KOH, o

liquido torna-se turvo e da côr de laranja, tinto com
côr de rosa. A derme dorsal fica dura, emquanto a

derme ventral torna-se molle.

As antennas tèii 8 articulações ;
todas, excepto

as articulações 3 e 4, têm pellos. Comprimento cerca

de 0.380 mm. Comprimento das articulações: (1) 66;

(2) 53-66
; (3) t;6-70

; (4) 35-40
; (5) 57-6(-

; f6) 26
;
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'(7) 26
; (8) 40. Formula approxiinada : (3125) (84) (07).

Pernas ordinárias, curtas. Comprimento das articu-

lações do primeiro par: coxa 111; femur com tro-

chanter ta-, tibia 147; tarso 79; unha 24; digitulos

da unha 40. Digitulos tarsaes finas, um tanto mais

compridos do que os digitulos da unha, com as extre-

midades finamente dilatadas. Digitulos da unha gran-

des, com as extremidades largamente dilatadas. Ao re-

dor da margem lateral do corpo ha uma tilei ra densa

de agudos e curtos espinhos, cónicos. Ao redor de cada

area stigmatal ha um grupo de cerca de 50 espiídios

maiores. A derme de ambas as superficies tem mui-

tas glândulas pequenas.

Hab. Aíanáos, Estado de Amazonas. Provavel-

.mente sobre um arbusto ou uma arvore não cultivada.

TO. Coi'oplnstes gramdîs n. sp.

Estampa VIII flg?. 13—14

Casca do adulto feminino muito grande, oval,

itruncada, e ligeiramente excavada na margem posterior,

acu minada na anterior, com o dorso muito convexo,

convergindo em uma ponta no núcleo dorsal. A cera

é muito molle e contem muita agua, e tem um cheiro

pungente característico. E' branca no dorso, mas tor-

na-se còr de rosa ou de salmão nos lados e nas mar-
gens inferiores, eé claramente dividida eu placas. Nú-
cleos de còr parda, mas os lateraes não são conspícuos.

Ha duas linhas brancas calcareas em cada lado até os

núcleos lateraes. A superficie é lustrosa e desigual,

sendo deprimida perto dos núcleos e do arco caudal, e

ligeiramente elevada nos outros pontos. Tamanho dos

specimens maiores.- comprimento 18 mm.; largura 14

mm. ; altura 11 mm. Despido de cera é mais ou menos
elliptico em forma, de còr vermelho-clara, como o lacre

;

compriíuento 9 mm. ; largura 6, 50 mm. ; altura 5,50
mm. O corno caudal è preto grosso e cónico, com a

;ponta ligeiramente elevada, de 2,25 mm. de compri-
miento, e de 2 mm. de largura na base. Ao redor da
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margem lateral ha uma guarnição que ê excavada nas

areas estigmataes; a ponta posterior formando assim cinco

lóbulos. Ha seis tubérculos ou bolas. Esses estão situa-

dos,umsobre o dorso, um na extremidade anterior e dois

lateraes em cada lado. A derme é pintada de covas exí-

guas, e regularmente lustrosa e molle ; sendo chitinisada

só perto do corno caudal e das areas estigmataes. Fer-

vido em uma solução de KOII, tinge o liquido de côr

vermelha. A derme torna-se molle e transparente. An-
tennas, de 8 articulações ; das articulações 2 e õ,

ambas tem dois pellos muito compridos ; as articula-

ções 3 e 4 não tèm pellos. Comprimento medio 0,500

mm. Formula approximada : 53 (12) 81 fôTj ou (53)

(12^ 84 (67). Comprimento das articulações: fl), 66;
(2;, 66; (3), 84-88; (4), 40-44; (ò), 84-93; (6),

31—40; (7), 31—40; (8), 44—48. Pernas regulares;

trochanter comprido ; coxa com dois pellos compridos

e sub-terminaes. Comprimento das articulações cio pri-

meiro par de pernas : coxa' 164 ; femur com trochan-

ter 280 ; tibia 182
; tarso Í06 ; unha 22. Digitulos da

unha, 44. Digitulos tarsaes compridos, delgados, com
as pontas dilatadas, extendendo-se até as extremi dades

dos digitulos da unha ; estes últimos são grandes e têm
as pontas redondas e largamente dilatadas. Rostro bem
desenvolvido e situado atraz da inserção do primeiro

par de pernas.

Mento com 8 pellos perto da ponta. Annel do
anus apparen temeu te com seis pellos grandes. Placas

anaes com três pellos perto das pontas. Ao redor da

margem ha uma carreira singela de pellos pequenos,

cada um dos quaes nasce de um tul^erculo. Das areas

estigmataes cada uma ó caracterizada por 70 até 75
espinhos curtos, redondos e de diversos tamanhos, e por

mais de cem fieiras pequenas e redondas. A derme na

superficie dorsal ê espessamente coberta de curtos pel-

los espiniformes e de fieiras.

Casca masculina pequena, branca, elliptica, com
sete moi ias marginaes e duas moitas dorsaes de cera

branca ; as marginaes ficam dispostas em uma carreira
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de 3 em cada lado, e uma na ponta anterior. A ponta

posterior tem alguns filamentos brancos. Despida das

moitas a casca é chata e muito íina. Comprimento 1,5

mm.; larí^ura 0,80 mm.
Larva recem-nascida pequena, chata, elhptica, de

0,425 mm. de comprimento, e de 0,220 mm. de largu-

ra, de côr de laranja-amarellada, com os olhos pardos.

Antennas apparentemente de seis articulações. Pernas
curtas ; os dois digitulos da unha e os dois digitulos

tarsaes são delgados com as pontas dilatadas. A mar-
gem do corpo é dentada e tem uma carreira de pellos

Unos. As areas estigmataes são caracterizadas por 3 ou
4 espinhos curtos e obtusos. O corpo termina em duas

cerdas compridas. O laço rostral extende-se quasi ate

as placas anes.

ITab. Ypiranga e São Paulo, nos ramos de Zan-
thoxylurn sp., Ilej\ sp., Psidíum, sp., Mechilía fiara,

Baccliarís sp., e em diversas outras plantas, especial-

mente nas da ordem Mjjrtaceae. Foi encontrado tam-
bém em Iguape. As cascas dos machos são geralmente

coUocadas no lado inferior das folhas e bem juntas; as

cascas das fêmeas raras vezes se acham juntas. Não são

communs. Esta espécie foi primeiramente colleccionada

pelo Dr. H. v. Ihering e foi classificada pelo Prof. Go-
ckerell como C. alholíneatiis Gkll., espécie das Antilhas.

Um exame ulterior, poréna, mostra que a espécie

Brazileira é différente.

líl, Cei:*ospïi4St<îis iiovaesî n. sp.

Estampa IX fig. 8 & 9.

A casca da fêmea é muito variável ein tamanho e

côr
;
porém, em geral tem a côr de rosa clara com

duas linhas brancas e u cada lado até os núcleos late-

raes
; a forma geralmente é oval, ou sub-circular, ou

pentagonal. O dorso é muito convexo. O núcleo dorsal

é conspícuo. A cera é deprimida ao redor do núcleo,
e elevada, formando sobre o dorso três tubérculos, pro-
duzindo uma apparencia áspera, irregular.



- 458 -

A cora é (lo côr de rosa, amarellada ou roxa, não
está dividida em placas, e contem pouca agua. Nos
specimens mais velhos, o dorso torna-se mais con-

vexo e as bolas de cere se tornam menos conspícuas.

Comprimento dos specimens maiores 7,5 mm, largura

7 mm. altura 5,75 min. O interior da casca é ama-
rella. Despido da cera, a íemea é lisa, de cor parda

ou côr de caie, com uma area mais clara no meio do
dorso. Placas anaes curtas ; corno cau.lai curto, forte,

de còr preta. A derme é dura e chitinisada ao redor

(los núcleos .'ateraes, e é ligeiramente elevada for-

mando duas bolas inconspicuas em cada lado e uma na

extremidade anterior. Ha uma pe(]uena guarnição de

cinco lóbulos ao redor da margem lateral do corpo que
corresponde aos tuljerculos lateraes. Comprimento 5,15
mm. largura 5,:^5 mm. altura i mm. Fervida em uma
solução de KOil. tinge o liguido do côr pardo-clara ou
avermelhada. A dorme dorsal continua dura, e se. ni-

tra nsparen te.

Antennas variaves, de 0,200 mm. a 0,225 mm. de

comprimento
;
tem seis articulaçõ(3s. Formula api)roxi-

mada : 3()1 (2í5). Comprimento das articulaç()es : (I)

31; (2), 20 31; (3), 70-75; (4), 22-20
; (5), 22-20; (6),

35-40. Pernas curtas e apparentemente defeituosas. As
tíbias do priíiieiro par de pernas e ás vezes taiiibem as

tibias das outras pernas são concavas na margem ex-

terna. Comprimento das articulações do primeiro par de
pernas ; coxa 00; femur com trochanter 93

;
libia 46

;

tarso 44 ; unha 18. Digitulos da uidia 34. Digitulos

torsaes delgados, com as pontas dilatadas ; os digitulos

da uniia são largos, de tamanho desigual e com as pon-

tas dilatadas. Partes boccaes perjuenas e situadas atraz

do primeiro par de pernas. O laço rostral é curto. As
areas estigmataes são caracterizadas por cerca de 40
espinhos cónicos e muitas fieiras pequenas. Annel do
anus com seis pellos compridos. A derme dorsal é ho-

mogénea, mas contem uma porção de glândulas pequenas.

Ao redor da margem ha uma carreira singela de pe-

quenos pellos.
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I^arva reccm-nascida de cor amarolla ou alaran-

jada, de ibrnia olliptica, achatada, comj)i'iine]ito 0,444 iiiin.

largura 0.20 í inm ; a extremidade posterior do corpo uni

pouco acurninada. Antennas apparenlenieiite de seis ar-

ticulações ; as articulações 3 e O são quasi iguaes em com-
primento. Pernas curtas. Os quatro digitulos são com-
pridos, delgados, com as pontas um pouco dilatadas. O
corpo termina em duas cerdas compridas e tem as mar-
gens lateraes dentadas e guarnecidas de alguns pellos

compridos. O laço rostral extende-se até o annel do
anus. As areas estigmataes são caracterizadas por 2.

ou 8 espinhos curtos e obtusos.

líab. Capoeira Grande, Campinas, São Paido e

Cachoeira. SoJjre Abutilon sp., Baccharis dracunculi-

folíae e Bacchark sp. e sobre Veimonia rieáelii. De-
nominado em honra do Sr. José de Campos Novaes que
muito tem contribuído ])ara o adeanta mento do estudo

da sciencia no Brazil. Ataca os galhos e os ramos das

plantas e parece reproduzir-se com muita rapidez, pois,

contei mais de 1300 ovos de um só individuo. Muitos
dos specimens dos adultos, porém, são parasitados. Esta

espécie é também acompanhada de uma formiga, (h^e-

mastoga^ter sp. Não são muito abundantes, mas se

acham muito espalhados.

Tíi. Ceroplastcs comniunis n. sp.

Estampa X ílg. 1

Casca do adulto feminino, de contorno oval, dorso
convexo, cera còr de rosa clara, geralmente coberta
de mofo preto, e dividida em sete placas distinctas

;

não é lustrosa. A cera é dura e muito fina, de sorte

que nos specimens mais velhos a derme é frequente-

mente exposta. Removido da casca da avore, deixa
uma mancha de cera branca de forma oval. Compri-
mento 6,2õ mm., largura 5,50 mu., altura 4,75 mm.
Despido de cera o insecto é oval ; dorso convexo

; nú-
cleo dorsal alongado e elevado ; os outros núcleos não
são apparentes. Derme, de còr amarella clara, lustrosa,

lisa, um pouco chitinosa, e corn poucas covas. Não tem
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bolas. Fervido em uma solução de KOIl, tinge o liquido

de côr amarello-clara. A derme torna-sc moUe e semi-

transparente.

Anten ias, variáveis, geralmente de 7 articulações

mas frequentemente têm uma articulação falsa. Compri-

mento de 0,460 a 0,495 mm. Todas as articulações

excepto a 3.^ tèm pellos. Formula approximada : 4 (312)

7 (56). Comprimento das articulações : (1), 70—75

(2), 66—70; (3), 70—79; (4), 129—133; (5), 35—40
(6), 35—40; (7.) 40—46. Pernas regulares; compri-

mento das articulações do primeiro par de pernas

coxa 155; femur com trochanter 245; tibia 168

tarso 114; unha 3i ; digitulos da unha 48. Digitulos

tarsaes delgados, com as pontas dilaladas, extendendo-

se até as pontas dos digitulos da unha ; estes últimos

são largos e tèm as pontas redondas e dilatadas. Rostro

bem desenvolvido, situado atraz da inserção do pri-

meiro par de pernas. Laço rostral curto. Corno cau-

dal muito curto e largo, e inconspicuo. Annel do anus

com 6 pellos compridos. Areas estigmataes caracteri-

zadas por uma depressão em forma de ferradura na su-

perficie ventraf, com cerca de 20 espinhos coniformes,

e de 40 a 50 fieiras redondas. A margem do corpo é

coberta de uma carreira dupla de espinhos curtos, agudos
e coniformes, e de alguns pellos compridos. A derme
no dorso é homogenia, sem glândulas apparentes. Ovos
pequenos, ellipticos, lisos, lustrosos, quasi branco, quando
brancos, quando postos, mas tornam-se amarello-claros

depois.

Hab. Ypiranga. Nos ramos de Maj/fenus sp.

Acha-se em grande abundância neste arbusto. E' acom-
panhado de uma formiga, Cremasturjaster sp.

T3. Cei-oplastes eonfliíeíis C/dl. íf' Tinsley

Cascada fêmea adulta geralmente sub-circular, con-
vexa, com uma pequena depressão ao redor do núcleo
dorsal. Núcleo dorsal pequeno, oval, branco, com oito

pequenos núcleos dispostos ao redor do núcleo dorsal,

três em cada lado e um em cada ponta. A côr é amarella
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ou branca suja, com uma mancha oval de mofo preto

110 meio do dorso. Duas linhas brancas se extendem de
cada lado quasi até o dorso. A cera é dura e não se divi

de em placas distinctas. Comprimento 4.5 mm , largura

4 mm., altura 2,75 mm. Despido da cera tem a côr

pardo-clara, e três bolas pontudas em cada lado, uma
sobre o dorso e uma outra na ponta anterior. O corno

caudal é perpendicular, muito curto, de côr pardo-escura.

A superficie ventral é ligeiramente constringida. com
uma pequena guarniçíío de cinco lóbulos ao redor da
margem. Derme lustrosa ; nos specimens mais novos
è molle ; nos specimens mais velhos, porém, torna-se

dura e chitinisada, especialmente nos tubérculos. Com-
primento 3 mm., largura 2,75 mm., altura 2,50 mm.
Fervido em uma solução de KOH, tinge o liquido de

cõr [)ardo-amarellada.

Antennas variáveis, de 6 articulações ; comprimento
de 0,310—0,360 mm. Comprimento das articulações :

(1), 44-57; (2), 44- 53; (3), 123—Í4i
; (4), 31—35;

(5), 26—31
; (6), 40—44. Formula approximada : 3126

(45). Pernas regulares. Comprimento das articulações

do primeiro par de pernas: coxa 106, femur com
trochanter 158; tibia 123; tarso 93; unha 20; ditulos

da unha 29. Digitulos do tarso, compridos. Digi-

tulos da unha largos, com as pontas arredondadas. O
rostro está situado logo atraz da inserção do primei-
ro par de pernas. As areas estigmataes são caracteri-

zadas por numerosos espinhos coniformes. A superfi-

cies dorsal bem como a ventral contêm glândulas tubu-
lares muito pequenas. Uma carreira singela de pequenos
pellos extende-se ao longo da margem lateral.

Hab. Cachoeira, Ypiranga, Mogj-Guassi'i. Nos ra-

mos do Ingaseiro, Mímona sp. e em outras plantas

indígenas. Esta espécie foi primeiramente descripta da
Jamaica, mas a espécie brazileira parece conformar-se
com esta. A cera de 60 ou mais indivíduos frequen-

temente se funde e ás vezes o galho inteiro é cerca-

do. E' acompanhado de uma formiga, Crcínastof/aster

sp. Duas espécies de parasitas hjmenopteras frequen-

temente emergem do adulto.
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"7^, í^eroplastcs Oorîclensis ComstQcl\

A casca do adulto íbininino 6 pequena, sub-circu-

lar, convexa, de côr de creme ou branco-rosada, com-
primento 3 mm., largura 2,5 mm., altura 1,5 mm. A
cera não é muito molle, e não está dividida em placas

disti netas. O núcleo doi'sal é elevado, elliptico, branco
;

os núcleos lateraes não são distinctos.

Despida da cera a derme é lustrosa e de côr pardo-

clara, não é dura o não tem bolas conspícuas ; o corno

caudal é pequeno e de côr pardo-escura. Antennas va-

riáveis, de seis articulações, de 0.273 a 0.298 mm. de

comprimento. Com[)rimento das articulações : (1), 44
;

(2), 44; (3), 110-128; (4), 18; (5), 22
; (6), 35-42.

Formula approximada : 3 (12) 054. Pernas curtas;

coxa larga e muito concava na extremidade proximal.

Comprimento das articulações do primeiro par de per-

nas: coxa 66; femur com trochanter 169; tibia 110;
tarso 70; unha 18; digitulos da unha 35; digitulos

tarsaes 48. Digitulos tarsaes muito compridos, com.

as pontas dilatadas ; digitulos da unha grandes e lar-

gos com as pontas redondas e dilatadas, llostro situada

entre o primeiro par de pernas. Ao redor da margem
lateral do corpo ha uma carreira singela de pellos com-
pridos, collocados bem juntos entre si As areas estig-

mataes são caracterizadas por espinhos coniformes e

fieiras redondas. A derme ventral contem pequenas

fieiras e grandes glândulas tubulares perto da margem
lateral.

líab. São Paulo. Nas folhas e ramos de i^/cws sp.,

Hedera sp. e Citrus sp.

1?í>. Ceroplastes VMríefçatus 'u. s^h

Estampa X flg. 2

A casca da fêmea oval na base, o dorso elevado»

formando uma pyramide. Gera lustrosa, distinctamen-

ts dividida em sete placas, sendo uma dorsal e seis

lateraes, Os núcleos dorsaes e lateraes são presentes, e
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conlêiii cera deprimida ao redor de si. A cera tem a

côr branca e rosa em anneis concêntricos ao redor da

superficie de cada núcleo ; na inarfíem o na ponta an-

terior a côr é mais clara, lia também diversas linlias

finas, radiantes dos núcleos. O núcleo dorsal é muito
de[)rimido, mas a cera o encobre detraz, formando um
capuz. A ponta anterior da casca é acuminada ; a pon-

ta posterior truncada, e ambas as extremidades são

entalhadas. O interior da cera é da cor de rosa. Re-
movido do galho, deixa uma camada de cera branca.

Nos specimens mais velhos as linhas radiantes e os

anneis concêntricos tornam-se ol)soletos, e a cera toma
uma cor de creme clara. Comprimento S,25 mm., lar-

gura 7 50 mm., altura 5,75 mm. Des{)ida de cera a

derme é lustrosa, côr de salmão, pouco dura, e tem
duas bolas proeminentes em cada lado, uma sobre o

dorso e uma outra pequena na ponta anterior. O coi'no

caudal é pequeno, largo e chato, de côr preta. Dorso
longitudinalmente enrugado, com uma carreira de pro-

fundas covas glandulares em cada lado. A margem
abdominal é levemente guarnecida e granulada. Fervida
em uma solução de KOII, tinge o liquido de côr de

rosa clara. Nos specimens mais velhos a derme é par-

da, côr de chocolate, e as bolas são quasi obsoletas.

Comprimento 4,50 mm., largura 2,50 mm., altura 1,75

mm.
Antennas variáveis, de sete articulações ; todas as

articulações, excepto a 3,' têm pellos. Comprimento de

0,335 jnm. a 0,384 mm. Comprimento das articuções:

(1), 44—48; (2^, 53-57; (3), 57—02; f4j,89—102;
(b), 26—31

; (6), 26-31
; (7;, 40—53. Formula ap-

proximada: 4 (32) (17) (56) ou 43217 (56). Pernas
compridas ; coxa com um espinho curto na extremidade
proximal. Comprimento das articulações do primeiro
par de pernas : coxa 128; femur com troahanter 200;
tibia 138; tarso 89; unha 22; digitulos da unha
40. Digitulos tarsaes muito compridos, com as pontas
ligeiramente dilatadas; digitulos da unha grandes, com
as pontas largamente dilatadas; um sendo um pouco
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menor do que o outro. Rostro pequeno, situado entre

o primeiro par de pernas. O laço do rostro se extende

alem do segundo par de pernas. Cada uma das areas

estigmataes é caracterizada por cerca de 50 espinhos

agudos e coniformes, de diversos tamanhos, os maiores

tendo 0.053 mm. de comprimento ; e de 60 a TO fieiras

redondas.

A margem lateral tem alguns pellos curtos. A
derme da superficie ventral e da dorsal tem numerosas

glândulas pequenas.

Ilah. Ypiranga. Nos ramos de Míconía sp., e de

outras plantas da ordem Myrlaceae.

'ÎCî. t;efOi>lastos specíosiis 9i. sp.

Estampa X flg. 3

A casca do adulto feminino quadrada ou rectan-

gular no contorno ; dorso chato ; lados irregulares,

perpendicularmente entalliados ; bem mais largos do que

a base do abdomen. Gera parda, transparente, niolle e

rija ; não está dividida em placas ; com uma area

branca de forma rectangular no meio do dorso. Núcleo

dorsal branco, um pouco elevado, com uma porção de

linhas finas, radiantes, e anneis concêntricos em roda.

€omprimento 4,5 mm.; largura 4 mm.; altura 2,5

mm. Despido da cera, a forma ê rectangular, com
centros redondos, os lados quasi perpendiculares ; dorso

•ligeiramente convexo. Comprimento 3 mm.; largura

1,75 mm.; altura 1,75 mm. Derme molle, de còr

pardo-escura, com uma pequena area dorsal de forma
oval, de còr mais clara e cercada de uma pequena de-

pressão longitudinal, contendo cellulas dermes.

A margem ventral tem uma guarnição estreita e

fina de cinco lóbulos ; corno caudal curto, de còr pardo-

oscura. Fissura anal dei mm. de comprimento. Fervido
numa solução de KOíI tinge o liquido de còr pardo -

clara.
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Antennas de G articulações ; todas as articulações

téin pcUos. Comprimento 0,;!00 até 0,220 mm. Com-
primento das articulações: (I), 35—40; (2), 26—31 ;

(3), 66- 70; (4), 18; (r^), 22—26; (6), 31-35. For-
mula approximada : 316254 ou 3 (16) (25) 4. Pernas
regulares. Comprimento dàs articulações do primeiro

par de pernas: coxa 70; femur com trochanter 120;
tibia 75 ; tarso 48 ;

uidia 18 ; o maior digitulo da unha
26. Digitulos tarsaes muito compridos e delgados,

com as ])ontas dilatadas, um dos digitulos da unha ò

grande, largo, com a ponta redonda e dilatada ; o outro

tem a metade do tamanho deste. Rostro grande e si-

tuado entre o primeiro par de pernas. Laço rostral

comprido
; em alguns specimens extende-se até o ter

ceiro par de pernas. Cada uma das areas estigmataes

é caracterizada por cerca de 20 espinhos curtos e re-

dondos, e por 16 ou 20 fieiras grandes e redondas. A
margem lateral do corpo contem alguns pellos curtos.

Na superficie dorsal e na ventral ha algumas glândulas

espalhadas.

Hab. Ypiranga. Nos ramos de diversos arbustos

da ordem MjjHacea'. Os specimens são geralmente
cobertos de um mofo preto.

TX. Cer-oplastes luciclus n. sj).

Estampa X íig. 4

Casca do adulto feminino sub-globosa, cera fina

e quebradiça, semi-transparente, de còr pardo-averme-
Ihada ou pardo-amarellada.

Núcleo dorsal proeminente
; uucleos lateraes in-

conspicuos ; a cera é deprimida ao redor dos núcleos,
fazendo a superficie áspera e nodosa. Divisões das pla-

cas indistinctas ou obsoletas. Nos specimens mais no-
vas a cera é de cor de âmbar, e a superficie ê mais
nodosa; nos specimens mais velhos, a superficie tor-

na-se mais igual. Comprimento 4,75 mm, largura 4,50
mm. altura, 3,75 mm. Despido da cera o inscto é de
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côr pardo-clara, com 5 pequenas bolas, duas de cada

lado e uma na extremidade anterior. Dorso convexo;

derme lustrosa, dura. O corno caudal muito pequeno

e de còr pardo-escura. Na margem abdominal ha uma
guarnição de cinco lóbulos. Fissura anal curta, quasi

não chega ater \ mm. de' comprimento. Fervido em
uma soíução de KOH, tinge o liquido de còr pardo-

avermelhada.

Antennas, variáveis, de (> articulações; todas têm

pellos. Comprimento 0,198 0,23(> mm. Comprimento
das articulações; (1), Hl; (2), 26-S\

; (3), 75 89;
(41, 18 22; (5), 22; ((3), 26-35. Formula approxi-

mada: 36 (12) 5i ou 3 (61:^) (54). Pernas curtas.

Comprimento das articulações do primeiro par de per-

nas : coxa 79; femur com trochanter 114; tibia 75;

tarso 53; unlia 18; digitidos da unha 26. Digitulos

da unha grandes, com as pontas largamente dilata-

das ; digitulas tarsaes compridas e delgadas, com as

pontas dilatadas. Rostro bem desenvolvido e situado

logo atraz da inserção do priírieiro par de pernas.

Cada uma das areas estigmataes é caracterizada por

cerca de 36 espinhos cónicos e pelo mesmo numero
de fieiras grandes e redondas Ao redor da margem
lateral do corpo ha alguns pellos curtos. Espelhadas

pelas superficies dorsal e ventral ha muitas grandulas

peqtienas.

A casca do niacho é branca, muito pequena e

elliptica. Comprimento 1,25 mm. ; largura 0,50 mm.

riab. Ypiranga. E' muito abundante sobre Bac-

charis dracunculifolia, mas também se acha em outras

plantas do mesmo género. E' commum.

"5^ ^. Ceroplastew purpiireiís ii. si).

Estampa X fig. 5

(iasca do adulto feminino pequena, fina, de còr

pardo-clara e dividida em sete placas distinctas. O con-
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torno geral e rectang-ular com os lados mais ou monos
perpendiculares. Nos specimens mais novos as placas

são bem distinctas e são separadas por liidias de còr

pardo-escura. Nos specimens mais velhos o dorso tor-

na-se mais convexo, as placas tornam-se indistinctas e

a còr é roxa. Núcleo dorsal presente, branco e ligei-

ramente elevado ;
núcleos lateraes indicados por peque-

nas depressões. Gera, muito fina e secca, mas bem rija.

Comprimento 2,75 mm., largura 2,10 mm., altura 2,10
mm. Despida de cera, a derme é dura, lustrosa, de
còr vermelho -escura, e enrugada por muitas covas glan-

dulares. O corno caudal muito pequeno e do còr es-

cura. Fervido em uma solução de KOII, tinge o li-

quido de còr veriuelho-escura. A derme é chitinizada

e toma a còr pardo-clara.

Antennas de seis articulações, todas têm pellos.

Comprimento 0,178—0,200 mm. Comprimento das arti-

culações : (1), 22—26; (2», 22—26; (3), 70-70; f4),

18-22; (5), 18-22; (6), 28-31. Formula approxi-

mada : 3ôfl2)(45j. Pernas curtas. Comprimento das

articulações do primeiro par de pernas : coxa 53
; fe-

mur com trochanter 102; tibia 66; tarso 4H ; unha 13;
digitulos da unha 26; coxa com um espinho curto na
extremidade proximal. Digitulos tarsaes compridos e

de tamanho igual, com as pontas dilatadas ; um dos

digitulos da unha é grande, o outro é pequeno, ambos
com as pontas largamente dilatadas. Rostro bem des-

envolvido, e geralmente situado a meia distancia entre

o primeiro e o segundo par de pernas. O laço rostral

extende-se alem do segundo par de pernas. Cada uma
das areas estigmataes é caracterizada por 20 ou 25 es-

pinhos cónicos e pelo mesmo nuinero de fieiras. Ao
redor da margem kiteral do corpo ha uma carreira sin-

gela de pellos curtos e juntos.

A derme coin uma porção de pequenas glândulas.

Hab. Vpiranga. Nos ramos de Mtconía sp. e de
outros arbustos.
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"70. Cevoplastes formosus n. sji.

A casca do adulto feminino é rectangular ; dorso

convexo ; cera de còr amarella clara, desigual, dividida

em sete placas distinctas, das quaes uma é situada, no

dorso, duas em cada lado, uma na extremidade anterior

e uma na extremidade posterior. Núcleo dorsal grande,

branco, geralíuento coberto de um mofo preto; os nú-

cleos lateraes não são visíveis. A cera é mais clara no

centro das placas lateraes do que nas suas margens, é

dura, rija e muito deprimida ao redor do núcleo dorsal.

Comprimento 4 mm., largura 3 mm. e altura 2,75 mm.
fervido em uma solução de KOIí, a derme torna-se

molle e transparente O corno caudal tem 0,500 mm.
de comprimento ; é de cór pardo-escura.

Antennas variáveis, de 6 articulações ; todas tèm

pellos. Comprimento das articulações: (1) 31—35; (2)

20; (3) 70-79; (4) 18—22; (5) 22; (0) 35 - 40. Formula

approximada. 3612(45) ou 3 (61) 2 (45). Pernas cur-

tas. Comprimento das articulações do primeiro par de

pernas : coxa 75, femur com trocbanter 93, tibia 75, tarso

66, unba 18, digitulos da unba 31, digigulos tarsacs

44. Digitulos da unha de tamanho desigual, um gran-

de e largo, com a ponta dilatada, o outro menor e mais

estreito. Digitulos tarsaes muito compridos e delgados,

com as pontas dilatadas. Coxa com dois espinhos

curtos na extremidade proximal; o tarso frequente-

mente tem uma incisão na margem, donde parece ser

articulado. Pvostro entre o primeiro par de pernas

O laço rostral se extende até o terceiro par de per-

nas. Annel do anus apparentemente com 6 pellos.

Cada uma das areas estigmataes é caracterterizada

por cerca de 20 espinhos cónicos e algumas fieiras

redondas. Os espinhos cónicos são situados em toda

a margem do corpo, excepto na região cephalica e

na caudal. A derme contem numerosas fieiras pe-

quenas.

Hab. Poços de Caldas, Estado do Minas Geraes.

Nos ramos de Ea(jeiiia sp.
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SO. Cei'oplastes i-arus n. sp.

Estampa X fig. 6

Casca do adulto feminino oval, com o dorso muito
convexo, de forma cónica, fazendo uma ponta. Cera fi-

na, secca e quebradiça, de còr branca, dividida em se-

te placas distinctas, duas lateraes em cada lado, uma
dorsal, uma na ponta anterior e uma na ponta poste-

rior. Núcleos grandes, conspicuos, ovaes, de còr pardo--

escura
;
placa posterior com dois núcleos. Placas sepa-

radadas por areas de cera parda.

A cera das placas ó disposta e:n camadas concên-
tricas, as do dorso são redondas, as dos lados são

quadradas. Numerosas linbas finas também radiam
dos núcleos. Comprimento 5,75 mm ; largura 4,50
mm. ; altura 4 mm. Despida de cera, a derme é dura
e lustrosa, lisa, de còr pardo-clara, com oito pequenas
bolas ; duas em cada lado, uma na extremidade anterior,

uma no dorso e uma de cada lado do corno caudal.

O corno caudal õ pequeno, curto, de còr pardo-escura

e collocado horizontalmente. Comprimento 5 mm., lar-

gura 4 mm. ; altura 3,50 mm. Fervido em uma so-

lução de KOH, tinge o liquido de còr amarello-clara.

A derme dorsal continua chitinizada e opaca.

Antennas de 7 articulações ; todas as articulações,

excepto a 3=" têm pellos. Comprimento 0,350—0,391
mm. Comprimento das articulações: (1), 53—60; (2),

44; (3), 48—57; (4), 97—106; (>), 3:^—35; (6), 31--
35; (7), 44—48. Formula approximada ; 41372 (56)
ou 4 (13) (72) (56). Pernas regulares. Comprimento
das articulações do primeiro par de pernas : coxa 133;
femur com trochanter 191 ; tibia 123; tarso 97; unha
22 ; digitulos da unha 36. Digitu'os tarsaes muito
compridos e delgados, com as pontas largamente dila-

tadas. Digitulos da unha de tamanho igual, grandes,
largos, com as pontas redondas e largamente dilatadas.

Px-ostro, collocado mois proximo ao segundo par
de pernas do que ao primeiro ; laço rostral curto ; não
se extende até o segundo par de pernas.
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Hab. Ypiranga. Nos ramos dum arbusto indigena.

E' raro.

^3. Cei^opinstos cu 1 tus n. sp .

Estampa X figs. 7 o S

A casca do adulto feminino, é irregular iuen te oval,

truncada posteriormente, com o dorso convexo, lisa,

lustrosa, branca, côr de creme, dividida em sete placas

por linhas de còr pardo-clara. A cera ê íina e ligei-

ramente deprimida ao redor de cada um dos núcleos.

Núcleo dorsal oval, grande; núcleos lateraes e termi-

naes pequenos e sub-circidares ; todos os núcleos são

de còr ])ardo-clara, com uma pequena mancha de cera

branca no centro. A placa caudal tem dois núcleos.

A placa dorsal ó a maior ; é sub-circular no contorno.

Dos núcleos radiam linhas íinas
; ha também alguns

anneis concêntricos. Ao redoí da margem lateral a

cera é mais grossa e quasi branca. Comprimento 5
mm. ; largura 4 mm. ;

altura 3,6 mm. Despida da

cera a fêmea tem a derme dura e parda ; o corno

caudal é pequeno e preto. Ha três pequenos tubér-

culos em cada lado e um na extremidade anterior.

Comprimento 4 mm. ; largura 3 mm, ;
altura 2,5 mm.

Fervida em uma solução de KOII, a derme continua

dura o opaca.

Antennas variáveis, de 7 articulações ; todas as

articulações, excepto a 3.' tèm jiellos. Comprimento
0,272—0,307 mm. Comprimento das articulações : Tl),

44
; (2), 35 -44

; (3), 40 -4H
;
(4), 6v3-79

; (5), 2(3 -31
;

(6), 2ô, (7) 35. Formula approximada . 4 (312) 7

(56). Pernas compridas. Comprimento das articula-

ções do primeiro par de pernas : coxa 128 ; femur
com trochanter 168; tibia 133; tarso 84; unha 26;
dig'.tulos da unha 41. Digitulos tarsaes muito com-
pridos e delgados, com as pontas dilatadas. Digitidos

da unha de tamanho igual, grandes, com as pontas

largamente dilatadas. Rostro situado a meia distancia

entre o primeiro e o segundo par de pernas ; laço ros-

tral curto, um pouco maior do que o rostro e o mento.
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dada uma das areas estigmataes é caracterizada por

cerca de 30 espinhos cónicos, e outras tantas fieiras

grandes e redondas. Ao redor da margem lateral ha uma
carreira singela de pellos curtos e tuberculados na base.

A derme dorsal é composta de placas polygonaes e con-

tem muitas glândulas pequenas. A derme ventral tam-
bém contem algumas glândula» perto da margem.

A casca do macho é pequena, alongada, chata, com
sete topetes de secreção branca, corosa ao redor da

margem, e com u?n. topete alongado no dorso. A ex-

tremidade posterior também contem alguns fios de se-

creção branca. Comprimento 1,50 mm.; largura 0,7õ mm.
Hab. Ypiranga. Nos ramos da planta Erigeron

canadensis L. Raro.

í«^^. Ceroplastes CHnoatiis n. sp.

Estampa X rlg. O

A casca do adulto feminino é irregular, oval no con-

torno, truncada posteriormente, convexa; a cera fazendo

uma ponta obtusa no dorso, ê dividida em sete placas indis-

tinctas. Gôr branca ou creme, com hnhas pardo-claras

entre as placas. Placa caudal com dois núcleos. Todos os

núcleos de côr pardo-escura, com uma pinta de secreção

branca no centro. A cera é m.uito deprimida ao redor

dos núcleos e grossa nas margens. Um sulco profundo
cerca a placa dorsal, dando á superficie uma apparencia

áspera e nodosa. Frequentemente um capuz de cera é

formado de traz sobre o núcleo dorsal, ás vezes cobrin-

do-o em parte. Comprimento 4,25 mm ; largura 3,75
mm. ; altura 3,25 n m. Despida da cera, a fêmea tem
a derme parda, lustrosa e dura. Os tubérculos lateraes

são levemente indicados, mas não são distinctos. Com-
primento 3,25 mm. ;

largura 2.50 mm.
; altura 2 mm.

O corno caudal é muito pequeno e pardo.

As antennas são variáveis e de sete articulações. Todas
as articulações, excepto a 3/^ tèm pellos. Comprimento
0,312

—

0,.364 mm. Formula approximada .• 431 (72) 65 ou
4 (317) 565. Comprimento das articulações : (1), AA—
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53; (2;, 35—44; (3), 48-57 ;( 4), 84-101; (5), 26
;

(6), 31—35; (7>),44—48. Pernas compridas; coxa com
dois pequenos espinhos na extremidade proximal.

Coîïiprimanto das articulações do primeiro par de

pernas : coxa 106 ; femur com trochanter 194 ; tibia

120; tarso 97; unha 20 ; digitulos da unha 35. Di-

gitulos tarsaes muito compridos, com as pontas dilata-

das. Diiiitulos da unha de tamanho igual, grandes, com
as pontas largamente dilatadas. Rostro situado entre o

primeiro par de pernas. O laço rostral extende até o se-

gundo par de pernas. Annel do annus apparentemente

com 6 pellos. Cada uma das areas estigmataas é cara-

cterizada por cerca de 30 espinhos cónicos, e por 40 a

50 fieiras redondas. Ao redor da margem lateral ha
uma carreira singela de pellos compridos, tuberculados

na base. A derme é homogénea, e contem numerosas
glândulas.

Hab. Ypiranga. Nos ramos de Erigeron cana-

densis L. E' raro.

®.J- deroplnstes fofiiiâcaríti® n. sp .

A casca do adulto feminino é ovai ou subcircular,

convexa, irregular, nodosa, com a cera dividida em
sete placas, com uma margem lateral mais grossa.

A placa caudal é a mais comprida e tem dois nú-

cleos. Todos os núcleos tèm a côr pardo-clara, e às vezes

um ])e(piono vestígio de uma secreção branca. Cera

molle e húmida, de côr de rosa clara, deprimida ao redor

dos núcleos, tomando uma apparencia nodosa. Compri-

mento 4 mrn.; largura 3,25 mm. ; altura 2,10 mm.
Despida da cera a fêmea é lustrosa, com a derme chiti-

nosa, mas pouco dura, de côr pardo-clara, com um pe-

queno tubérculo dorsal. O corno caudal é pequeno, um
pouco mais escuro do que a derme. Comprimento da fê-

mea 3,5 mm.; largura 2,5 mm.; altura 1,75 mm.
Antennas variáveis, de sete articulações ; todas as

articulações, excepto a 3.* têm pellos. Comprimento 0,327
—0,389 mm. Comprimento das articulações : (1), 53

; (2,)
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53-66
; (3), 62-75 ;

(i), 70-89, (5), 28 -35
;

{('y), 26-
31; (7), 35-40. Formula approxioiada : 432 17 (56.)

Pernas compridas ; a coxa com diversos espinhos curtos.

Comprimento das articulações do primeiro par de pernas :

coxa 102 ; femur coîii trochanter 204 ; tibia 146 ; tar-

so 93; unha 28 ; digitulos da unha 41. Digitulos tarsaes

compridos, com as pontas dilatadas. Digitulos da unha
compridos e grandes, com as pontas largamente dila-

tadas. Rostro situado entre o primeiro par de pernas
;

o laço rostral extende-se ate o terceiro par de pernas.

Annel do annus com seis pellos. Cada uma das areas

estig-mataes é caracterizada por uma depressão em for-

ma de uma ferradura na superfície ventral, por cerca

de 20 espinhos cónicos, e por 30 a 35 fieiras grandes

e redondas. A margem lateral contem uma carreira do-

brada de espinhos cónicos collocados bem juntos, espe-

cialmente nos lados. Na margem anterior a carreira

de espinhos é singela o tem alguns pellos com-
pridos.

Na margem posterior ha poucos espinhos, raasap-

parecem mais pellos compridos. Ha também uma car-

reira de pellos curtos na superficie ventral, logo dentro

da carreira de espinhos. A derme contem muitas glân-

dulas exiguas.

ílab. Ypiranga. Na casca de Mai/feims sp. Esta

espécie é acompanhada de uma formiga, Camponoius
sp. que constroe uma casa de capim ou de terra ao

redor dos ramos onde os insectos se acham congreg-a-

dos. A larva dum pequeno lepidoptero, parece ser-lhe mui-

to nociva. Não ê commum.

lí^. Ceropíasles roltioííus n. sp .

A casca do adulto feminino e oval no contorno
;

o dorso convexo e redondo ; cera lisa, fina dura e que-

bradiça, dividida em sete placas destinctas de côr par-

do-clara, com hnhas pardas entre as placas. Placa cau-

dal com dois núcleos. Núcleo dorsal oval, grande ; os

outros núcleos são pequenos e quadrados ; todos de côr

pardo-escura, com uma pequena pinta de secreção branca
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no centro. Todas as placas têm linhas radiantes clos nú-
cleos e anneis concêntricos que lhes dão a apparencia de-

escamas de peixe. Comprimento 5 mm. ; largura 4mm.;,

altura 3, 50 mm. Despida da cera a fêmea é parda, com b

derme chitinisada ; o corno da cauda é escuro igualmente-

como a derme e pequeno ;
não ha tubérculos dislinctos.

Antennas variáveis, de sete articulações ; todas as ar-

ticulações, excepto a S"", tèm pellos. Comprimento 0,330
— 0,348. Comprimento das articulações: (i), 44

;
[2),,

44; (3), 53 57; (4), 89 97; (ò), 29-31; (0), 31;.

(7), 40 44. Forma approximada : 43 (127) (65). Per-

nas regulares. Co^nprimento das articulações do primeiro

par de pernas; coxa 97; femur com trochanter 178;
tibia 114; tarso V)7 ; unha 20; digitulos da unha 35.

Digitulos tarsaes compridos, muito delgados, com as-

pou tas dilatadas. Digitulos da unha grandes, com as pon-

tas largamente dilatadas. Aunei do annus com 6 pellos.

Rostro situado entre o primeiro e o segundo pa?

de pernas ; laço do rostro curto, extendendo-se além do

segundo par de pernas. Cada uma das areas estigmataes

é caracterizada por cerca de 25 espinhos cónicos e al-

gumas fieiras redondas. A margem lateral contem al-

guns pellos compridos e tuberculados. A derme tem,

muitas pequenas glândulas.

Hab. Ypiranga. Nos ramos de Maytenus sp. E' raro..

S£>. Ceroplíistes aaiioíiiiealiia Cldl .

Examinando o material do Museu achei uma fôrma^

que parece ser idêntica com esta espécie, infelizmente

não tenho nenhum specimen authentico para comparação.

A casca do adulto feminino è de còr de rosa.

clara, oval no contorno, convexa, indistinctamente divi-

dida em sete placas. Núcleos presentes, pardos, ás vezes-

cobertos de uma secreção de côr branca. Placa caudal

apparentemente com dois núcleos. Cera molle, grossa, des-

igual, deprimida ao redor de cada um dos núcleos. A
casca é apontada anteriormente, truncada e levemente-

entalhada posteriormente. Comprimento 6,50 mm.; lar-

gura 5 mm. ; altura 3,80 mm.
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Despida da cera a fêmea é de côr amarello-clara,

•com oito tubérculos salientes, collocados três em cada
lado, um no dorso e um na extremidade anterior. O
corno caudal é curto e largo, de côr pardo-escura.

Derme dorsal dura com uma porção de pequenas
covas glandulares, fundas, de côr parda acima dos tu-ber

culos lateraes. A margem lateral é ligeiramente enru-

gada. Comprimento 4,80 mm. ; largura ?»,50 mm.; altura

3 mm. Fervida em uma solução de KOH, a derme torna

-se molle e transparente nos specimens mais novos.

Antennas variáveis, de sete articulações
; todas as

articulações excepto a 3^ tèm pellos. Comprimento 0,350
—0,384 mm. Comprimento das articulações : (1), 44

—

•53; (2), 53-57; (3), 6''^-70; {4), 89-102; (5;, 31
;

(6), 31
; [1) 40. Forinula approximada : 43217 (56) ou

43 (21) 7 (56). Pernas fortes. Comprimento das articula-

ções do primeiro par de pernas : coxa 97; feiíiur com tro-

chanter 211; tibia 168; tarso 89 ; unha 22 ; digitulos do
tarso 50. Digitulos da unha grandes com o do])ro do
comprimento da unha e as pontas largamente dilatadas.

Digitulos tarsaes muito compridos e delgados, com as pon-
tas dilatadas. Rostro grande e situado logo atraz do pri-

meiro par de pernas ; o laço rostral extende-se até o
segundo par de pernas. Annel do annus com seis pellos.

Cada uma das areas estigmates é caracterizada por
30 ou 35 espinhos curtos, agudos e cónicos e por cerca
de cem fieiras redondas. A margem lateral tem uma
carreira destes espinhos agudos, que se tornam mais ra-

ros na região anterior e na posterior, e tèm pellos com-
pridos interspersos entre elles. Na superficie ventral ha
uma carreira singela de pellos no lado interior dos espi-

nhos. A derme contem numerosas glândulas exiguas.

Hab. Ypiranga. Nos ramos de Maytenus sp. E'
raro.

^O. Oeroplastes simplex: n. sj).

Estampa X flg. 10

A casca do adulto feminino é oval, convexa, ligei-

iramente depremida ao redor do núcleo dorsal, cie côr
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pardo cinzenta. Só o núcleo dorsal é visível
; é pequeno

elliptico, de côr branca pura. A cera não é lustrosa, li-

geiramente enrugada por sulcos e depressões radiantes,

não é quebradiça nem está dividida em placas. A cera

é ligeiramente engrossada ao redor da margem lateral.

Comprimento 'i,5 mm. ; largura 3 mm.; altura 2,60
mm. Despida da cera a derme ê dura, lustrosa, de-

cor pardo-clara com pintas exiguas de côr mais escura.

Ha dois pequenos tubérculos em cada lado e um no-

dorso.

O corno caudal é agudo, curto, apenas 0,500 mm.
de comprimento, de côr pardo-escura. Comprimento da
fêmea 3,50 mm.; largura 2, 20 mm.; altura 2, mm. Fer-

vida em uma solução de KOH, a fêmea tinge o liquido

de côr de rosa-escura. A derme continua dura e semi-

transparente.

Antennas variáveis, de sete ariculações. Todas as^

articulações, excepto a 3.'", têm pelios. Comprimemto;
0,273—0,307 mm. Comprimento das articulações : (1);

44, (2), 44; (3), 44-48; (4j, 66-79; (õ), 22-31; (6),

22—26; (7), 31—3õ. Formula approximada : 43 (12) 7

(56) ou 4 (312) 7 (56). Pernas regulares. Comprimento
das articulações do primeiro par de pernas : coxa 79 ;

femur com trochanter 182; tibia 123; tarso 79; unha 22;

digitulos da unba 35. Digitulos tarsaes compridos e

delgados, com as pontas dilatadas. Digitulos da unha
grandes, com as pontas largamente dilatadas. Rosxro-

grande, situado logo atraz do primeiro par de pernas;

o laço do rostro se extende um pouco além do segun-

do par de pernas. Cada uma das areas estigmataes è-

caracterizada por cerca de 30 espinhos cónicos e obtu-

sos, e pelo mesmo numero de fieiras grandes e redon-

das. A margem lateral tem uma carreira singela de

pelios collocados longe um dos outros. A derme con-

tem muitas glândulas exiguas.

llab. Ypiranga. Nos ramos de uma planta da or-

dem Mip-taceae. Colleccionado pelo Dr. von Ihering. E'

raro.
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Género Vinsonia Sign.

SX. ^îiisonÉît stellîiera Wcstirood

A casca do adulto feminino é estrellada, de sete

placas ; uma na frente e três em cada lado ; dorso con-

vexo, hemispherico, transparente ; nos specimens mais
velhos a cera se espalha entre os appendices lateraes,

que se tornara mais curtos. Antennas de seis articula-

ções, das quaes a 3.^ é a mais comprida, sendo igual

ás ultimas três articulações. A tibia é tão comprida
como o tarso

;
pernas curtas e delgadas.

Hab. Pará. Sobre Liicuma caimito. D. G. Collec-

cionado pelo Dr. E. A. Goeldi e mandado ao professor

T. D. A. Gockerell.

Género Platinglisia Ckll.

^S. Î*ïat5iîgîîsîa noacki Clil.

O adulto feminino é chato, circular, de 6,50 mm.
de diâmetro, de còr pardo-avermelhado, com as areas

marginaes desmaiadas e uma casca vitrea transparente,

cada metade da qual tem estrias leves, mas facilmente

visiveis, concêntricas e radiantes, que nascem de um
centro que se acha um pouco no lado da linha mediana
do insecto. Com o auxilio do microscópio a casca vitrea

mostra linhas de cellulas de ar como a Inglísia, e outras

cellulas de ar irregularmente collocadas na area sub-

marginal. O insecto tem um sulco profundo, longitudi-

nal no dorso, espessamente coberto de poros glandula-

res e terminando nas placas anaes. Este coincide com
a sutura entre as placas vítreas.

O rostro é muito pequeno, com filamentos rostraes

curtos, collocados num lado do insecto, perto do centro.

A derme, depois de ser fervida, continua de cor par-

do-amarella, excepto uma area diferencial marginal in-

color; a area parda apresenta grupos de covas glandu-

lares irregulares e a arca marginal apresenta grandes
covas glandulares de forma redonda.
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As antennas são representadas por uma pequena

protuberância perto da margem anterior; são apparente-

mente de duas articulações
; a primeira articulação tem

um ou dois pelos curtos e a segunda tem cerca de seis

pellos. iVs pernas faltam. Aberturas estigmataes peque-

nas, globulares e largamente separadas umas das outras.

Placas anaes regulares, com os dous lados externos

mais ou menos regulares em tamanho. Annel do anus

com seis pellos. A margem lateral do corpo contem
cerca de cem espinhos agudos, pequenos e grandes, al-

ternados e coUocados com intervallos regulares. As
areas estigmataes são marcadas de um espinho compri-

do e curvado na ponta. Mento raonomero, com S pel-

los curtos.

Hab. Campinas. Na parte superior de uma planta

Myrtacea ; colleccionado pelo Dr. F. Noack. Achado
também pelo sr. G. Edwall em Alto da Serra, na parte

superior de uma arvore da ordem Tliijmeleaceae. Se

acha também em S. Paulo, sobre Laarus sp. E" raro.

Género Edwaliia Hempel

Apparentemente relacionado com Farmaisia Sign.

Casca do adulto feminino cerosa, dura e quebradiça, de

forma cónica, com sulcos e rugas radiantes. Antennas

de cinco articulações. Placas anaes curvadas ; as duas,

juntas, formam um annel. Cada uma das placas contem

dez pellos compridos. Typo Edicallia rugosa Jíempel.

8í>. Edwallía ru^osa Hempel

lístampa X íig. 11— 13

A casca do adulto feminino è de côr branca; a cera

dura e quebradiça, de forma cónica, tendo a apparen-

cia de uma bernaca e ê enrugada radialmente, oomo a

concha de Pccten. A base é ligeiramente oval, mais larga

no lado anterior do que no posterior
; o lado anterior

é ligeiramente convexo, de sorte que o ápice da casca

fica atraz do meio. Não apparece nenhuma cellula de
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ar. Umi porção de anneis concêntricos e finos rodeiam
a casca pareilarnente com a base. O interior da casca

é liso e lustroso. O adidlo feminino enche completa-

mente a casca e tern a derme lisa, de còr amarella,

còr de limão. Ao redor da snargem do corpo ha uma
carreira de cerca de 210 pecpienos espinhos, de forma
cónica, e perto da marge _n, na superficie dorsal, ha
uma carreira dupla de pellos exiguos. As areas estig-

mataes são caracterizadas por um grande espinho curvo,

cora uma pinta redonda na base e um grupo de 13 ou
19 glândulas redondas. A fissura caudal é muito curta

e cada lóbulo tem um pello mais comprido do que os

espinhos marginaes. O oriíicio anal é cercado de um
annel chitinoso, dentro do qual está o annel do anus com
6 pellos compridos. Placas anaes curvas, irregulares,

triangulares, com o lado dorsal mais co:nprido do que o

lado ventral. Cada uma das placas tem 10 pellos com-
pridos, dois dos quaes são direitos e espiniformes, em-
quanto que os outros são mais compridos e flexíveis.

Três destes se acham na superfície dorsal e sete na su-

perficie ventral. As placas são collocadas de modo que
juntas formam um segundo annel anal c() ii 20 pellos.

Logo em frente ao annel do anus ha um grupo de 20
pequenas fieiras redondas.

Antennas de cinco articulações, de cerca de 0,l^<íO

mm. de comprimento; todas as articulações tèm pellos;

a articulação 3 tem dois pellos, um dos quaes é bem
comprido. ComprimentD das articulações: (1), 22—20;
(2), 13-15; (3), 31—33; J4),

18-20; (5), 22—24.
Formula approximada : 31542 ou 3 (51) 42. f'ernas

regulares ; coxa e trochanter com um pello sub-termi-

nal ; femur largo, com um espinho curto e agudo perto

da extremidacie distah Comprimento das articulações

do primeiro par de pernas: coxa 62; femur com tro-

chanter 106 ; tibia 84 ; tarso 57 ; unha 9 ; digit ulos da

unha 17. Digitulos tarsaes muito compridos e delgados,

com as pontas dilatadas ; os digitulos da unha tèm
cerca a metade do comprimento dos outros, são ovaes

e falhosos. Mento grande, situado á meia distancia en-
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tre primeiro e o segundo par de pernas. O laço

rostral extende-se até a metade da distancia para o ter-

ceiro par de pernas. Casca do adulto feminino 3 mm.
de altura; i,õO mm. de largura; 2,7õ mm. de compri-

mento. E' viviparo.

Casca do macho branca, muito íina, elliptica, pouco
convexa. Dividida em placas ; uma no dorso, duas la-

teraes em cada lado e uma terminal em cada extremi-

dade. A placa dorsal tem um topete de cera quebra-

diça. Comprimento de 1,75 mm., largura de 0,75 mm..
Larva recem-nascida de còr pardo-amarellada, oval,

com a margem dentada ; o abdomen termina em dois

lóbulos inconspicuos, cada um dos quaes tem um pello

comprido e terminal. O annel do anus tem seis pelles

compridos, e no abdomen logo em frente ao annel do

anus lia dois pellos curtos. As placas anaes são indi-

cadas por cerca de seis pequenos pellos. As areas es-

tigmataes no pro-tliorax e meso-thorax são caracteri-

zadas por um espinho curto e grosso. Antennas appa-

rentemente de cinco articulações ; as articulações 5 e

3 são quasi iguaes no comprimento. Todas as articu-

lações tèm pellos ; a articulação 5 tem seis pellos, um
dos quaes é tão comprido como as antennas. Pernas

compridas ; o trochanter tem um pello comprido e sub-

terniinal ; todas as outras articulações tèm dois ou mais

pellos. A unha é comprida e delgada ; os digitulos são de

comprimento desigual e ligeiramente dilatados ; digitulos

tarsaes muito compridos e capilliformes, com as pontas

ligeiramente dilatadas. Sobre o dorso não ha espinhos,

A margem do corpo contem uma carreira singela, de pel-

los curtos. Comprimento 0,375 mm., largura 0,250 mm.
llab. São Paulo, Brazil. Nos ramos pequenos de

Eugenia jabotícaba. Devo a acquisição desta espécie

ao Sr. Gustavo EdAvall. Foi elle quem o primeiro achou
e me chamou a attenção para ella. Não é commum.

Género Pulvinella Hempel
E' semelhante a Pidrínaría, mas o ovisacco é

segregado em baixo do insecto e não atraz delle. O ovi-
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sacco é coniforme, e quando completado o insecto des-

cança sobre elle como numa almofada. Typo Pulvi-

nelía inílchella Herapel.

OO. I»uîviiîellfi pulciíellai Hoiqjcl

Estampa XI flgs. 1—

3

Adulto feminino lustroso, duro, elliptico, com o

dorso pouco convexo, de côr branca suja, semeado de

preto nas rugas perto das margens. Derme irregular

e transversalmente enrugada, uma ruga proeminente

se extende atravez do dorso logo em frente ao meio.

Em baixo é de côr de chocolate, excepto uma listra

marginal que é de côr branco-escura. Fissura caudal

de cerca de 1 mm. de comprimento. Comprimento
G mm. ; largura 4,50 mm. ; altura 2 mm. Fervido em
uma solução de KOfí, tinge o liquido de côr de âmbar
escuro.

Antennas variáveis, de oito articulações e de 0,441

—0,49',) mm. de comprimento. Todas as articulações,

excepto a 3.* tèm pellos. Comprimento das articulações :

(1), 62—66; (2), 53; (3), 84— 102 ; ^4), 66—84; (5),

66
; (6), 35— i4

; (7), 31
; (8), 44—53. Formula appro-

ximada : 34 (51) 2867 ou 34 (51) (28) 67. Pernas

regulares ; a coxa tem vários pellos e um espinho curto

e agudo perto da extremidade proximal ; o trochanter

tem um pello comprido no ápice e dois mais curtos.

Comprimento das articulações do primeiro par de per-

nas : coxa 141; femur com trochanter 306; ti])ia 198;
tarso 119; unha 35; digitulos da unha 62. Digitulos

tarsaes muito compridos e delgados, com as pontas no-

dosas ; digitulos da unha menos de duas vezes do com-
primento da unha, com as pontas dilatadas. Rostro

situado entre o primeiro par de pernas ; laço do rostro

comprido, extendendo-se até a meia distancia para o ter-

ceiro par de pernas. Annel do anus com dez pellos

compridos. Ha na margem uma carreira singela de

pellos compridos e finos, misturados com alguns espi-

nhos curtos. Ha 3 espinhos estigmataes ; um comprido
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e ligeiramente curvado, e dois curtos e grossos. De
cada uma das areas estigmataes para os espiraculos se

extende uma carreira de cerca de ÕO tieiras pequenas

e redondas. Espalhadas pela superficie ventral ha nu-

merosas glândulas tubulares e pellos. Placas anaes

pequenas, corn as duas margens lateraes iguaes em com-

primento.

Ovisacco coniíbrme, sulcado longitudinalmente com
cerca de 16 rugas. A parte anterior é segregada mais

ligeira do que a parle posterior de forma que a mar-

gem anterior torna-se convexa, e quando completada,

o insecto descança sobre elle numa posição obliqua. As
rugas estão mais perto uma á outra na margem pos-

terior do que na anterior. A côr é branca com um
colorido fraco de creme. Comprimento do insecto 5 mm.

;

largura 3.7Õ mm. ;
altura 7 mm.

Larva recem-nascida de côr pardo-clara, elliptica
;

margem do corpo finamente serrada ;
um pello curto

está situado em cada lado de todos os segmentos abdo-

minaes ; oito pellos curtos na margem anterior entre

as antennas, O corpo é terminado posteriormente por

duas settas compridas e alguns pellos pequenos. Ha um
espinho estigmatal, comprido e direito em cada lado do

corpo no pro- thorax e no meso-thorax. Antenní^s com-

pridas de 6 articulações ;
articulação 3 a mais com-

prida, articulação 6 é a seguinte em respeito ao com-

primento ; as outras sub-iguaes Pernas ordinárias, di-

gitulos tarsaes compridos, delgados, com extremidades

finamente dilatadas ; um délies do comprimento do tarso.

Unha comprida, curvada ;
digitulos da unha delgados,

cou extremidades dilatadas. Laço rostral comprido.

Comprimento 0,480 mm. ; largura 0,2õ0 mm.
Ilal). Ypiranga. Nos ramos de Baccharis dracun-

culifolia DC. Não é commum.

Género Tectopulvinaria n. g.

Adulto feminino segregando um ovisacco como
Pulvinaria. Inteiramente coberto com secreção branca,
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semelhante a feltro. Antennas de 8 articulações. Typo
Teclopiúlunaria albata n. sp.

OI. Teetopuívínaría albat» n. sp.

Estampa XI fig. \

Adulto feminino oval, dorso convexo, inteiramente

coberto com secreção branca semelhante a feltro. A se-

creção é evidentemente em duas partes ; uma ao redor

da margem, a outra cobrindo o dorso. Esta segunda
parte parece ser segregada em camadas concêntricas.

Na secreção no dorso está usualmente uma fina escama
transparente, atravez da qual o núcleo dorsal de côr

castanho-escura pode ser visto. Frequentemente a secre-

ção sobe ao redor das bordas da escama, deixando o

centro do dorso abaixado. Nos specimens mais velhos

a escama desce usualmente. Margem do corpo abai-

xado. Placas anaes de côr castanho-escura, expostas
;

quando afastadas das costas deixa um annel espesso de

secreção branca. Privado da cera é oval em contorno,

sendo mais largo poí>teriormente, de côr de laranja-es-

cura, coin as antennas e as pernas pardas. A margem
lateral é abaixada, formando uma borda ; dorso convexo

com costella mediana longitudinal e 4 ou 5 sulcos trans-

versaes. Fissura anal mais ou menos de 0,5 mm. de com-
primento.

Comprimento do insecto 3,75 mm,, largura 3 mm.,
altura 1,25 mm. O ovi-sacco é curto, convexo, amarel-

lento, transversalmente estriado ; de 3 mm. de compri-

mento e de 3 mm. de largura. Fervido numa solução

de KOH, tinge o liquido de côr de laranja com sabor côr

de rosa. A derme torna-se molle e sem côr.

Antennas variáveis de 7 ou 8 articulações ; sendo

8 o numero typical. Todas articulações tèm pellos.

Comprimento 0,476 — 0,,5{)4 mm. Comprimento das articu-

lações ri) 79-89; CZ) 57—70; (3- 93—111; (4; 57—
66

;
(5) 53—66

; (6) 35—48
; (7; 40—44

; (8) ÍS2—10.
Formula approximada 31 (2845) 67. Pernas grandes

;
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tarso curvado. Comprimento das articulações do pri-

meiro par de pernas: coxa 178; trochanter com femur
400; tibia 289, tarso 173; unlia 62 ; digitulos da unha
75. Digitulos tarsaes delgados, curtos, com extremi-

dades levemente dilatadas
; não se extendem alem da

ponta da unha. Digitulos da unha estreitos, com ex-

tremiiades levemente dilatatas. Rostro pequeno, situado

justamente atraz da inserção do primeiro par de pernas.

O laço rostral extende-se ao segundo par de pernas. Pla-

cas anaes triangulares, o lado antero-lateral mais curto

do que o postero-lateral. Annel anal com 6 pellos.

Ao redor da margem lateral do corpo estão algumas,

(3 ou 4) fileiras confusas de pellos compridos e agudos.

A superficie ventral tem muitas fieiras redondas e al-

gumas glândulas menores ; emquanto a superficie dor-

sal tem numerosas pequenas glândulas ovaes.

Adulto masculino de còr de laranja, oval, mais

largo transversal do thorax. Antennas de 10 articula-

ções, toaas têm muitos pellos ; a articulação 10 tem
alem disto 3 pellos compridos nodosos. Comprimento
das articulações: (1) 62; (2) 70; (3) 102; (4j 155;

(5) 218; {6) 178; (7) 173; (8) 183
; (9) 89

;
(lO) 120.

Pernas compridas e pilosas.

Espiga genital estreita, de 0,488 mm. de comprimento-

O ultimo segmento do corpo com três pellos compji-

dos em ambos os lados da espiga genital ; os outros

segmentos têm 4—6 pellos mais cuitos em cada lado.

Haltères faltam. Comprimento do corpo exclusivo da

espiga genital 1.450 mm. ; largura 0,730 mm.

Larva recem-nascida oval, de còr de laranja-ama-

rellada. O abdomen termina em duas placas grandes,

tendo cada uma delias uma comprida setta terminal e

alguns pellos mais curtos. Ao redor da margem lateral

do corpo ha uma fileira simples de pellos compridos.

Antennas de seis articulações, a terceira articulação a

mais comprida. Pernas curtas, unha comprida, com digi-

tulos delg'ados e finamente nodosos. Digitulos tarsaes

muito compridos e delgados, com as extremidades fi-
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namente dilatadas. Laco rostral muito comprido, sendo
enrolado num circulo no abdomen.

Hab. Ypiranga e Jundialiy, nos troncos de Ver-
nonia polyantlius Less, e Trichogonía sairlaefolia.

Usualmente acompanhado de uma espécie de Creina-
togaster.

Género Protopulvinaria CkU.

92. l^rotopulví nascia eoiivexa n. sp .

Adulto feminino elliptico ou oval, dorso convexo.
Um ovisacco branco é segregado em baixo do insecto,

levantando a extremidade caudal 2 mm., mas deixando
a extremidade cephalica ligada á casca.

Dorso duro e brilhante, usualmente coberto d' uma
secreção branca, fina e empoada ; esta ás vezes somente
existe em bocados, ás vezes cobre o animal inteiro. lia

uma fina costella mediana longitudinal, e em cada lado

duas fileiras longitudinaes de marcas glandulosas pouco
fundas. Os lados são finamente franzidos. Gôr em cima
escuro-vermelha, usualmente com uma estria mediana
de côr pardo-escura ; em baixo còr de laranja-averme-

Ihada. Comprimento 5,10 mm.; largura 4,õ0 mm.; al-

tura 2 mm. Fervido numa solução de KOH tinge o
liquido fracamente pardo. A derme íica chitinisada e

opaca.

Antennas variáveis de 7 ou 8 articulações. Antennas
de 7 articulações : 0,381— 0,40õmm. de comprimento. To-
das as articulações, excepto articul. 3 com pellos.

Comprimento das articulações: (1) Ç>^, (2) 53, (3) 70,

(4) 106—123, (5) 35, (G) 24—31, (7) 31. Antennas
de 8 articulações : 0,4-35—0,407 mm. de comprimento.
Todas as articulações, excepto articul. 3 e 4 com pel-

los. Comprimento das articulações : (1) 66—75, (2) Ç)Ç>,

(3) 79—84, (4)48-53,(5)79—84,(6)35, (7) 31—35,
(8) 31—35. Formula approximada (35) 1 2 4 (678).

Pernas pecpienas; comprimento das articulações do pri-
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meiro par: coxa 84; femur e trochanter 191; tibia

151; tarso 75; unha 24; digitulos das unhas 42, Unha
muito delgada e íina ; digitulos das unhas finos, com
extremidades finamente dilatadas. Rostro grande, si-

tuado entre o primeiro par de pernas. Laço rostral

muito curto. Placas anaes pecpienas, triangulares, os dois

lados exteriores são iguaes em comprimento. Annel do

anus com 6 pellos. Ao redor da margem do corpo ha

uma dupla fileira de pellos compridos e agudos. A derme
na superficie ventral ten numerosas glândulas compri-

das filamentosas. Na superficie dorsal ha algumas fi-

leiras longitudinaes de pequenas glândulas redondas.

Larva recem-nascida elliptica chata, de côr escuro-

vermelha ; olhos grandes, cónicos, pardo-escuros. An-
tennas compridas, de seis articulações ; articulações 3 e

6 as mais compridas e quasi iguaes em comprimento.

O corpo termina em duas placas, cada uma com Uiiia setta

comprida terminal e alguns pellos mais curtos. A mar-

ge n do corpo serrada, tendo uma fileira simples de

pellos bastante compridos. Pernas compridas e delgadas,

os digitulos da unha e do tarso compridos e finos, com
extremidades finamente dilatadas. O laço rostral não

extende-se ás placas anaes.

Ilab. S. Paulo. Nos troncos de Smilax sp. Algu-

mas pequenas dipteras parasiticas foram creadas dos

ovi-saccos desta espécie.

Género Pulvinaria Targ.

Estampa XI fig. 5

Dr. F. Noack em Campinas me contou que ti-

vesse achado Pulvinaria psidii Maskell em Campinas

e S. Paulo nas folhas de Psidium sp. e specimens de

nossa collecção, também achados sobre Psidium foram

identificados como os mesmos.

Um estudo mais preciso dos specimens mostra to-

davia que não estão de accordo com a descripção e as
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figuras de P. psidii Maskell. Os specimens são des-

criptos aqui como espécies novas.

Adulto feminino antes da gestação elliptico ou
oval, deprimido, pardo-amarellado, a derme finamente
arrugada perto da margem. Lobos anaes pardo-escuros,

fissura anal apenas 1 mm. de comprimento. Comprimento
do corpo 5 mm., largura 2,2õ mm. O ovisacco é branco,

homogéneo, oval, convexo, comprimento cora o animal
seccado e restringido 5 mm., largura 3,2õ mm., al-

tura 2 mm. A cera do ovisacco é flocosa e adhere
firmemente a qualquer objecto que attinge. O insecto

começa a segregar o ovi-sacco, segregando pri-

meiramente uma franja curta de cera branca ao redor da
margem inteira do corpo. Fervido numa solução de
KOH participa ao hquido uma côr clara de palha, a
derme fica delgada e transparente.

Antennas variáveis, de 8 articulações, todas têm
pellos ; articulação 2 e 5 cada uma com um pello

bem comprido. Por acaso e individualmente só se

acham 7 articulações nas antennas. Comprimen-
to : 0,425—0,540 mm. Comprimento das articula-

ções (1) 48-53, (2) 66—70, (3) 97—110, (4)53—70,
(5; 53—79, (6) 31-48, (7) 31—44, (8)48—66. For-
mula approximada 3 (524) 81 (67). Pernas compridas;
trochanter com um pello muito comprido ; tarso um
tanto curvado. Comprimento das articulações do pri-

meiro par de pernas: coxa 156; trochanter e femur
326; tibia 267 ; tarso 120; unha 31 ; digitulos da unha
62. Digitulos tarsaes curtos, delgados com extremida-
des finamente dilatadas. Rostro ordinariamente situado

entre o primeiro par de pernas ; o laço rostral extende-

se até além do segundo par de pernas. Placas anaes
pequenas, triangulares, o lado antero-lateral mais curto

do que o postero-lateral. Annel do anus com 8 pellos.

Ao redor da margem lateral do corpo ha uma fileira

densamente guarnecida de polios curtos com bases tu-

berculadas e extremidades laminadas, dilatadas e fran-
gidas. O abdomen tem alguns pellos compridos em
frente das placas anaes e entre as antennas ; sendo a
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forma daquellas entre as antennas muito comprida e

caracteristica. Cada uma das áreas stigmataes é carac-

terizada por um grupo de três espinhos, dois bem cur

tos e uiu comprido e curvado, e por uma fileira dupla

de 30—85 íieiras pequenas. Xa superfície dorsal ha uma
fileira sub-marginal de 11—12 glândulas pequenas de
forma cónica. A superficie ventral tem muitas glân-

dulas pequenas c fieiras grandes arredondadas na re-

gião nnal; no dorso ha alguns pellos exiguos.

Ilab. São Paulo ; no lado superior e inferior das.

folhas e dos ramos de Ficus sp., Psid/inn sp., Man-
gifera sp. (Mango) e Ixora coccinea. Muitos indiví-

duos estão pegados nas folhas e nos ramos, causando
damno considerável, especialmente nas arvores de som-
bra em algumas partes da cidade.

O^. I*ulvînarîa eugenîae n. sp.

Estampa XI flgs. (J e 7

Adulto feminino antes da gestação oval ou ellip-

tico no contorno, dorso brilhante, finamente encrespa-

do de covinhas glanulosas ; não é muito convexo ; côr

pardo-clara, com estrio longitudinal mediano amarello.

Os segmentos do corpo são indicados por sulcos trans-

versaes pouco profundos e por linhas finas de côr

pardo-escura. Alguns indivíduos tèm duas manchas
dos olhos de côr pardo-escura na região cephalica. Em-
baixo fracamente amarello. Comprimento 3— 4,5 !nm.;

largura 2—3 mm. ; altura 1 mm. Depois da gestação

o insecto fica amarello e arrugado. Ovi-sacco branco,

densamente íellrado, direito ou um tanto curvado,

um pouco mais largo na extremidade distai, do que
naquella na qual se acha o insecto ; estriado transver-

salmente e tem também duas costellas longitudinaes
;

dividindo-o em 3 areas sub-iguaes, a do meio sendo

um tanto elevada. Comprimento 5— 7,50 mm.; lar-

gura 2^2,25 mm. ; altura 1 mm. Antes da gesta-

ção o insecto infecciona usualmente os ramos ; mas os

ovi-saccos estão quasi invariavelmente collocados nos
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lados inferiores das folhas. Tim individuo segregava

ura ovi-sacco de 7,25 mm. de comprimento em 19 dias.

Fervido numa solução de KOH, tinge o liquido ama-
rello claro ; e a derme íica delgada e transparente.

Antennas variáveis, usualmente de 8 articulações,

todas têm pellos. As vezes somente 7 articulações

estão presentes. Comprimento 0,321—0,395 mm. Com-
primento das articulações: (1) ií—53; (2) 44 — 57;
(3) GG—70

; (4) 50—57
; (5) 35—48

;
(G) 24—31

;

(7) 24—31 (8; 44 — 48. Formula approximada : 3

(21485J (67). Pernas regulares ; trochanter com nm
pello comprido. Comprimento das articulações do pri-

meiro par de pernas: coxa 110; trochanter e lemur
209; tibia 156; tarso 79; unha 26; digitulos da unha
48. Digitulos tarsaes compridos, com extremidades

íinamente dilatadas ; digitulos da unha grandes, as ex-

tremidades redondas e dilatadas. Rostro situado entre

o primeiro par de pernas ; laço rostral extende-se ao

segundo par de pernas. Placas anaes pequenas, o lado

antero-lateral mais curto do que o postero-lateral. Au-
nei do anus com 6 pellos. Ao redor da margem la-

teral do corpo ha uma lileira de pellos compridos,

laminados e frangidos nas extremidades, postos bastante

longe uns dos outros ; e dentro desta ha uma segunda
fileira de pellos mais curtos, pontagudos. Cada area

estigmatal é caracterizada por dois espinhos bem cur-

tos, e um comprido, curvado, e por uma Aleira dobrada
de 30—50 íieiras redondas, cstendendo-se ao respira-

douro. A superficie ventral tem um grupo de cerca
de 100 fieiras redondas ao redor da abertura genital,

bem como muitas glândulas pequenas. Tem também
uma fileira dupla de () pellos compridos em fronte da
abertura genital, e 4 pellos compridos e alguns mais
curtos entre as antennas e o rostrum.

A lavra recem-nascida, ó pequena, elliptica, ama-
rello-clara

; margem finamente serrada, tendo pou-
cos pellos muito curtos. O abdomen termina em duas
placas, cada uma com uma comprida setta terminal.

Areas estigmataes caracterizadas por um espinho gros-
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so. Antennas evidentemente de 6 articulações, das

quaes 3 e 6 são quasi iguaes no comprimento. Per-

nas curtas ; digitulos tarsaes compridos e delgados. Di-

gitulos da unha mais curtos, de tamanho desigual, com
extremidades dilatadas ; unhas compridas, delgadas, fina-

mente curvadas. Laço rostral comprido, extendendo-

se ás placas anaes. Comprimento 0,356 mm., largura

O 244 mm.
Hah. Ypiranga e S. Paulo. Sobre Eugenia jabo-

ticaba e outros arbustos da ordem Myrtaceoe. As folhas

e os ramos infeccionados por esta espécie são usual-

mente cobertos d' um fungo preto,

©^. r*iiïvîiBarî« íl«*pressa n. .'p.

Adulto feminino pardo, com estria mediana arna-

rello-clara, elliptico, chato; superficie arrugada por cos-

teUinhas finas, sahindo em forma de raios d' uma estria

central
; estas costellinhas são mais escuras do que o

resto da derme. E a baixo esbranquiçado. A superficie

dorsal usualmente coberta de particulas de cera, dando-

Ihe por isso uma apporição branca. Comprimento 3,5

mm ; largura 2 mm. O ovisacco é branco, chato, è

molle CO n os lados parallellos ; não ha nem costellas

nem covinhas. Comprimento 7 mm ; largura 2 mm.
Fervido numa solução de KOH a derme fica delgada e

transparente.

Antennas variáveis, de 8 articulações ; todas ten-

do pellos. Comprimento 0,346- 0,391 min. Comprimento
das articulações: (1) 35—44; (2) 44-53; (3j 70-79;

(4) 44-53; (5) A^-, (6) 31-35; (7) 26; (8) 48-53.
Pernas ordinárias ; comprimento das articulações do

primeiro par de pernas : coxa 79 ;
trochanter e femur

23J ; tibia 156; tarso 89; unha 24
;
digitolos da unha

48. Digitulos tarsaes compridos, com extremidades fina-

mente dilatadas ; digitulos da unha grandes, com ex-

tremidades redondas e dilatadas. Rostro situado entre

o primeiro par de pernas ; laço rostral extendendo-se

apenas ao segundo par de pernas. Placas anaes peque-
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nas, o lado antero-lateral um tanto mais comprido do

que o post^ro-lateral. Annel do annus com 8 pellos. Ao
redor da margem lateral do corpo ha u:na fileira sim-

ples de pellos compridos pontagudos, postos assaz den-

samente. Cada area estigmatal é caracterizada por dois

espinhas chatos, e um mais comprido ; e por uma filei-

ra dupla de cerca de -^0 fieiras, extendidas ao respira-

douro. A derme no abdomen tem alg-umas glândulas

tubulares.

Hab. Ypiranga. No lado inferior das folhas de Mí-
conia sp.

04>. I*iiSvíiiaiMa grandis n. sp.

Adulto feminino oval até alongado em contorne
;

dorso convexo, mais alto no meio, côr de laranja-ama-

rellada. Placas anaes muito pequenas, pardo-escuras. Na
margem anterior-lateral estão situadas duas pequenas

manchas pretas de olhos. Comprimento G mm.í largura

4,5 mm. ; altura 2,5 mu. O ovisacco é d'uin branco sujo,

comprido, convexo, usualmente curvado ; soltamente te-

cido, com uma costella mediana, proeminente branca em
forma de ziguezague. Fibras soltas de algodão, parecidas

com teas do aranha extendem-se sobre o comprimento total

do dorso. Comprimento 19,5 mm, largura 3,75 mm ; altu-

ra 2,50 mm. U.n individuo constiuiu 3,5 mm. do ovisac-

co num dia. O algodão é solto e adhere a qualquer cousa

que toca.

Fervido numa solução de KOH tinge o liquido de

côr amarello-clara. A derme fica deljada e transparente.

Antennas variáveis, de 8 articulações ; todas têm
pellos. Comprimento 0,531—0,564 mm. Comprimento
das articulações (1) 70-75; (2)79-83; (3)114-120;
(4) 79-93

; (5) 66
;

(6) 40 -44
; (7) 35

; (8) 48. For-
mula approximada : 34215867. Pernas compridas

; tarso

finamente curvado. Comprimento das articulações do
primeiro par de pernas : coxa 123 ; trochanter e femur

404; tibia 276 ; tarso 123; unha 40; digitulos da unha
75. Digitulos tarsaes não muito compridos, delgados,

com as extremidades só um pouco dilatadas. Digitulos
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da unha de comprimento designai, estreitos com as ex-

tremidades redondas e dilatadas. O rostro é situado en-

tro o primeiro par de pernas
; o laço rostral é curto,

extendendo-se um pouco mais do que á metade entre o

primeiro e o segundo par de pernas. Placas anaes pe-

quenas, triangulares, o lado antero-lateral mais comprido

do que o postero-lateral. Annel do anus com 10 pellos.

A margem lateral do corpo tem uma tileira dupla de

pellos muito curtos e agudos. Cada area estigmatal é

entalhada na margem e tem 3 até 4 espinhos muito

pequenos e um mais comprido ; tem uma íileira de 45
—60 fieiras pequenas redondas, que se extendem até

o respiradouro. A superficie ventral tem uma fileira

dupla de pellos compridos entre o ultimo par de pernas

e a abertura genital, e 4 pellos compridos entre as an-

tennas. O abdomen tem muitas glândulas pequenas

tubulares e numerosas fieiras grandes redondas estão

collocadas ao redor da abertura genital.

A larva recem-nascida é elliptica do còr parda ou

amarello-clara. Antennas de seis articulações ; a tercei-

ra e a sexta são as mais compridas o quasi iguaes em
comprimento Pernas delgadas, todos os digitulos finos

com terminações finamente nodosas. Margem do corpo

finamente serrada ; com poucos pellos exiguos. Cada
area estigmatal tem um espinho curto, boto e curva-

do. Cada placa anal tem uma setta comprida termi-

nal. O laço rostral extende-se ú fissura anal. Olhos pe-

quenos cónicos, pardo escuros. Comprimento 0,403 mm.
largura 0,276 mm.

Hab. Ypiranga. Nos ramos o nas folhas do ^I>/'r-

cia sp. o outras plantas da ordem Myrtaceae. Raro.

Genus Liehtensia Sign.

OT. Lîclitensîa ar'geMtata n. sp^

Estampa XI. íigs. 8—10

O ovisacco, cobrindo o adulto feminino, é curvado,

8, 5 mm. de comprimento, 4,25 mm. de largura e
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1,50 mm. de altura. O lado interior ê d'iima estructu-

ra branca, solta, parecida com algodão, que adhere a to-

dos os objectos que toca ; em cima d'isto ha um ma-
terial miúdo, compactamente feltrado, de còr de creme

;

que por sua parte ê coberto d\ima camada muito tiiía

de secreção vitrea dando ao sacco um apparecimento
brilhante, pardo-argenteo. Adulte» feminino elliptico, de

còr de laranja, lado posterior do corpo amerello-claro,

e mais largo do que o lado anterior. Comprimento, de-

pois de ser fervido em solução de KOH, 6 mm.; largu-

ra 3,5 mm. A derme íica delgada e transparente.

Antennas variáveis, de 8 articulações, todas exepto

a 3.-'^ e 4.* têm pellos. Comprimento 0,519—0,558 mm.
Comprimento das articulações: (1)48-57,(2)66; (3) 141-

146; (4) 75-84; (5) 53-64; (6) 48; (7) 35-40; (8) 53.

Formula approximada : 342 (518) 67. Pernas compri-

das ; comprimento das articulações do primeiro par de

pernas : coxa 146 ; trochanter e femur 364; tibia, 244,

tarso 110; unha 31 ; digitulos da unha 53. Digitulos

tarsaes muito compridos com extremidades dilatadas.

Digitulos da unha curtos, de forma de trombeta, com
as extremidades obhquamente truncadas e largamente

dilatadas : O rostro é situado entre o primeiro par de

pernas ; laço rostral curto, não extendendo-se á meta-

de da inserção do segundo par de pernas. Fissura anal

curta, apenas 0,75 mm, de comprimento. Placas anaes

triangulares, cada uma com pellos curtos ; o lado an-

tero-lateral mais curto do que o postero-lateral. Aunei
do anus com 10 pellos. Ao redor da margem lateral

do corpo estão duas fileiras de espinhos ; uma consiste

de espinhos grandes, botos, erectos de cerca de 0,044 mm.
de comprimento, postos regularmente em intervalles

maiores do que o comprim.ento dos espinhos; a outra

consiste de pellos menores, mais delgados, de forma de

espinhos, postos irregularmente. Cada area estigmatal é

caracterizada por 3 ou 4 espinhos mais compridos, com
extremidades curvadas e 2() ou 30 fieiras pequenas re-

dondas. Na superficie dorsal, perto da margem poste-

rior, ha glândulas finas, pequenas, pyriformes, duas
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lî'uin lado e 3 no outro
;

perto da margem anterior

existem também cinco destas glandidas. A derme dorsal

porta tarubem numerosas glândulas finas; filamentosas,

O abdomen tem muitas fieras redondas, coUocadas ao

redor da abertura genital, e uma fileira dupla de pellos

compridos.

Hab. Ypiranga. No lado superior de folbas d'uma
arvore da ordem llicineœ. Raro.

OS. H-iâcíitensía ? sittenuftt» n. sp.

Adulto feminino com casca cerosa, branca, elliptica,

molle, dorso um tanto convexo, extremidades redondas;

extremidade caudal com incisão curta A casca é ap-

parentemente composta de 4 placas ; uma dorsal, uma
lateral em cada lado e uma terminal anterior. A placa

dorsal e a lateral são estreitas e allongadas. A placa

anterior é pequena e de forma mais ou menos trian-

gular, A cera é fina, dura e viscosa. O insecto é

coUocado na extremidade anterior da casca, o espaço

que resta é occupado pelos ovos. Comprimento da

casca 6 mm., largura 3 mm., altura 1,5 mm. O adulto

feminino, fervido numa solução de KOH, torna-se del-

gado e transparente na derme, excepto uma estria es-

treita marginal, qual é cbitinisada. O corpo é oval, a

extremidade posterior attenuada. A fissura anal muito

larga ; o corpo termina então em duas pontas conspi-

cuas. Comprimento da fêmea 4 mm., largura 2,25 mm.
Antennas variáveis, de 8 articulações, tendo

todas pellos excepto a terceira. Comprimento. 0,385

—

0,423 mm. Comprimento das articulações: (1)

40—44; (2)53-57; (3) 84—89; (4) 63—75; (5)

53; (6) 31-35; (7)22—26; (8)40—44. Formula
approximada : 34 (25^ (18) 67. Pernas ordinárias;

coxa e trochanter com um pello comprido. Compri-
mento das articulações do primeiro par de pernas :

coxa 89; trochanter e femur 182; tibia 110; tarso

102; unha 22; digitulos da unha 35. Digitulos tar-

saes muito compridos, com extremidades um tanto di-
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latadas ; digitulos da unha de tamanho desigual, as

extremidades redondas e dilatadas. O rostro é situado

entre o primeiro par de pernas ; o laço rosirai exten-

de-se ao segundo par de pernas. Placas anaes peque-

nas, o lado antero-lateral mais curto do que o postero-

lateral. Annel do anus com 10 pellos. Margem late-

ral do corpo com uma fileira de numerosos espinhos

curtos, grossos e poucos pellos curtos. Cada area

estigmatal é caracterizada por 3 ou 4 espinhos lamina-

dos e 20-25 fieiras pequenas redondas A superficie

dorsal tem uma fileira submarginal de cerca de 26 glân-

dulas da forma especifica pyriforme, como a espécie

precedente. O abdomen tem um grupo de fieiras

redondas ao redor da abertura genital ; eraquanto a

derme de ambas as superficies tem numerosas glân-

dulas grandes tubulares.

Hab. Ypiranga. Nos troncos de Baccharis yenis-

telloides var. trimera Baker. Muitos indivíduos são

infeccionados por pequenos Hymenopteros parasiticos.

Não é commum.
A presente espécie está collocada neste género,

provisoriamente ; talvez ella pertencia mais exactamente

ao género Ceroplastodes Gkll.

^ubiârnilist Risispiíiae

Esta subfamilia consiste de insectos dos quaes to-

dos vivem sob um escudo verdadeiro, de tamanho, for-

ma e textura variável, mas nunca mais comprido do que

7,50 mm. O ultimo segmento do abdomen da fêmea,

denominado «pygidium» é especialmente modificado
;

e as diíferenças, o numero, o tamanho e a posição dos

diversos appendices e glândulas d'esté segmento, bem
como o tamanho, a forma, a textura e a côr do es-

cudo servem para distinguir os diversos géneros e as

espécies que compõem esta divisão. Alguns dos inse-

ctos mais nocivos pertencem a este grupo
;

por isto

deve ter um interesse especial para o fazendeiro e o

cultivador das arvores fructiferas.
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Chave dos géneros da sub-familia Diasj^inœ.

O escudo do macho é igual, na íôrma e na estru-

ctura geral ao escudo da fêmea .... 1

O escudo do macho é branco, alongado e es-

treito, os lados geralmente quasi parallelos;

muitas vezes com uma ou mais carenas

longitudinaes : a forma e a estructura disse-

melhantes ao escudo da fêmea 6
1 —O escudo da fêmea é subcircular, com as pel-

liculas perfeitamente sobrepostas 2

() escudo da fêmea ê mais alongado, com as

pelliculas sobresahidas, è em ambos os se-

xos collocadas perto da extremidade anterior. 4

O escudo da fêmea é muito alongado com as

pelliculas perfeitamente sobrepostas, e eai

ambos os sexos collocadas perto da extre-

midade anterior. P.seiidiscJniaspis Hempel.

2 —O escudo da fêmea ê sub-circular, com as

pelliculas pequenas, cercado com uma larga

margem da secreção. Aspídíotns Bouché.

O escudo da fêmea circular e sub-circular,

composto inteiramente ou quasi inteira-

mente da grande pellicula segunda ... 3
:3 —O escudo da fêmea è sub -circular, composto

quasi inteiramente da augmentada pellicula

segundo ; a margem de secreção é apertada
;

o escudo do macho é sub-circular, a pellicula

cercada por uma larga margem de secreção.

Aoiúdia Targ.

O escudo da fêmea ê duro, circular, composto

inteiramente da segunda pellicula ; o escudo

do macho é semelhante ao escudo da fêmea

na forma e estructura.

(h/í/inasjyis Newstead.

4 —O escudo da feméa é largamente elliptico ; a

segunda pehicula é grande ; o pygidium tem
uma serie marginal continua de placas e ló-

bulos largos e jfranjados, e grandes poros se-

milunares. As glândulas circum-genitaes são
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em 4 gTupos. escudo do macho é irreg-u-

larmente elliptico e pouco depressado.

Parlatoria Gomstock.

escudo da femea é largamente elliptico,

mas pyg-idium é différente do pygidium

do género Parla lor ia. As glândulas cir-

cum-genitaes são em 4 ou 5 grupos.

Pseudoparlaloria Gkll.

Os escudos das fêmeas e dos machos são com-
pridos e estreitos

5 —O escudo de arahos os sexos ô alongado ê my-
tiliforme ; as g-Iandulas circum-genitaes são

em 5 g'rupos Mi/tilasjjis Sign,

O escudo de ambos os sexos é preto, alongado

e muito estreito, com os lados parallelos.

O pygidium da femea tem uma area notá-

vel, grosseiramente reticulada, na superficie

dorsal. hclinaspís Douglas.

6 —O escudo da femea é sub-circular ....
O escudo da femea é alongado ou elliptico,

geralmente alargado na margem posterior
;

as glândulas circum-genitaes são geralmen-

te em 5 grupos, Hemichionasjyis Ckll.

O escudo da femea é oval, composto princi-

palmente da grande pellicula segunda, que
completamente cobre o insecto adulto e os

ovos. As glândulas circum-genitaes são ge-

ralmente em 5 grupos das quaes os três

grupos mais anteriores são frequentemente
confluentes. Fiorlnia Targ.

7 —O escudo do macho é sem carina ; a superfí-

cie torna-se áspera, pelos pequenos nós de
secreção. O pygidium da femea tem uma
franja marginal de placas e lóbulos.

Díaspidistis líem.pel.

O escudo do macho tem uma carina.

Diaspis Gosta.

O escudo do macho tem três carinas.

Aulacaspis Gkll.
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Genus Aspidiotus Bouché

90. i%.spîcliottis cyanopliyllî Signoret

Escudo do adulto feminino sub-circular ou oval,

convexo, duro, lino, amarello-claro, semi-transparente.

Pelliculas centraes ou alg-ura tanto marginaes, de

um amarello um pouco mais escuro do que o do es-

cudo. Gorapriraento 3 m:n., largura 2,50 mm.
Adulto feminino oblongo ou ova', de còr amarello-

clara, cerca de 1,50 mm. de comprimento e 1 mm. de

largura. Antennas rudimentares ; as glândulas parestig-

maticas faltam. Pygidium com 3 pares de lobos. O
par do meio é bem largo e tri-lobado. Os outros são

mais pequenos e pontagudos. As placas são compri-

das e profundamente entalhadas ; estão postas duas en-

tre o primeiro par de lobos, duas entre os primeiros

lobos e os segundos ; três entre os segundos lobos e

os terceiros e quatro ou cinco entre os terceiros lobos

e o penúltimo segmento do corpo. Glândulas circum-

genitaes grandes, em quatro grupos. Em specimens

typicos as antero-lateraes consistem de 3 até 5 glân-

dulas cada uma, e as postero-latei'aes de 5 ou 6 glân-

dulas cada uma. Nos speci iiens brazileiros as antero-

lateraes consistem de 7— 11 e as postero-lateraes de

8— 14 glândulas cada uma.

Hab. São l^aulo ; nas folhas de Laurus sp. e

outras plantas cultivadas. Esta espécie foi achada em
Laurtis e remettida ao Prof. T. D. A. Gockerell por

identificação. Desde aquelle tempo foi achada em nu-

mero considerável em outras arvores cultivadas.

lOO. íIlSpícIíoIus (Mor*g£»iiella) inaskellí

cm.

Escudo feminino circular ou largo-oval, convexo,

1 mm. em diâmetro; pelliculas concolores, muito in-

conspicuas, postas ao lado. Fêmea pequena; o pygidium

con um só par de lobos, os quaes são grandes, com
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os lados interiores contiguos o os outros lados enta-

lhados. Ha quatro pares de espinhos simples em cada

lado; o primeiro par é curto, os outros muito compri-

dos; fora destes estão mais treze placas compridas e

profundamente incisas em cada lado. As glândulas circum-

genitaes faltara. Orifício anal situado na base dos lobos.

Hab. Campinas. Nas folhas de Michelía flava.

lOI. i%.»pî(lîotu8 (Seleiiaspîdus) aî'tîcu-
l»tus Morgan

Escudo do adulto feminino muito chato, de côr

branco-parda; apparente rufo ou de còr de laranja no

meio, principalmente onde o insecto transluz ;
circu-

lar, cerca de 2 mm. em diâmetro. Adulto feminino de

côr »le laranja, o cor|)0 com uma constricção funda,

entre o céphalothorax e o abdomen; o céphalothorax

tem um esporão em cada lado; a derme é espessa,

os lados do corpo finamente estriados. O pygidium

tem dois pares de lobos larg-os incisos e um par de

lobos estreitos triangulares. Entre os lobos ha uma
porção de placas profundamente incisas. Existem dois

grupos de glândulas circumgenitaes, cada uiu consis-

tindo de í até 8 glândulas.

Hab. Pará. Sobre Cordyline terminalls Kunth.

iO"^. i^spididiotus (î*seutlaonîtlîa) trîlo-
bitifomiis Green

Escudo feminino largo, chato, semicircular ou oval,

de còr pardo-clara, usualmente coberto com uma se-

creção delgada branquinha. Pelliculas amarellas. Diâ-

metro do escudo 3 até 4 mm.
Escudo masculino pe(|ueno, alongado, chato, pardo-

claro, 1,50 mm. de comprimento e 0,7õ mm. de largura.

Adulto feminino pardo, a derme dura e brilhante,

transversalmente estriada, oblonga, arredondada em
parte, pontaguda atraz, os segmentos distinctos; um
sulco profundo, transversal, entre o segmento protho-

racico e o mesothoracico. Pjgidium cora 8 lobos pro-
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rijo, os outros delgados. Placas profundamente incisas;

duas entre o primeiro e o segundo par de lobos e três

entre o segundo e o terceiro e outras tantas entre o tercei-

ro e o quarto par de lobos. Na superficie dorsal ba uma
area limitada reticulada, occupando o meio do pjgidium.

Glândulas circumgenitaes em 4 grupos, variando ilrrfrr.

Muitas glândulas tubulares íiliformes abrem-se na su-

perficie dorsal do pjgidium e dos outros segmentos ab-

dominaes. 12

—

2() pequenas fieiras redondas estão col-

locadas ao redor de cada orificio do primeiro par dos

estigmatas. Comprimento do corpo cerca de 1,60 mm.;
larcura 1,15 mm.

Ilab. Pvio de Janeiro, no lado superior e inferior

das folhas de Gajii, Anacardiura occidentale L., e na

Bahia nas folhas de um arbusto da ordem Myrtaceae,

103, i%spítliotus (Oílonaspísj jaineíreiisís

n. sp.

Escudo do adulto feminino alongado, branco, a

margem })Osterior arredondada, as pelliculas situadas na

extremidade anterior. Comprimento 3,50 mm ; largura

Í.25 mm. Escudo ventral espesso, formando um sacco

completo junto com o escudo dorsal; o sacco inclue o

insecto. Pelliculas amarello-claras.

Adulto feminino oval, da côr de rosa; compri-

mento 1.770 mm.; largura 1.230 mm. O pygidium é

espesso, castanho-claro e chitinisaio. E' diíferenciado

em cinco placas ; sendo a mediana a mais comprida e

a mais estreita e com três lobos. As outras placas são

irregularmente nodosas e dentadas. A margem lateral

dos dois segmentos precedentes o pvgidium è também
chitinisdda e semelhante ás placas. Na superficie dorsal

bem como na ventral, entre os segmentos abdominaes

ha apparentemente estreitas faxas chitinosas ;
mas real-

mente estas faxas são fileiras estreitas de pequenas

glândulas ou fieiras. Jla três grupos de glândulas cir-

cumgenitaes, formando muitas vezes uma continua fi-
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leira curvada. O grupo anterior consiste de cerca de

27 glândulas, os grupos lateraes de cerca de 106 glân-

dulas cada ura. Cada um dos respiradouros anteriores

tem um grupo de cerca de 4õ fieiras ; e cada um dos

posteriores tem um grupo de cerca de 30 fieiras, A
derme é delgada e transversalmente estriada. As anten-

nas existem em forma de tubérculos exiguos com um
pello. A margem dos segmentos abdominaes e do py-

gidium tem muitas glândulas. Rostro muito grande. O
orificio anal é situado logo atraz do grupo anterior de

fieiras.

Hab. Ilha das Flores, Bahia do Rio de Janeiro.

Ao redor dos juntos d'uma espécie de gramma.

10-4. Asj>î(Uol«s (HemîJberlesîa)
camelliae ^Si(|n. (*)

Sjn. Aspidiotas (Hemíberlesia) rapax Comstock

Escudo feminino pardo, um tanto transparente, fina"

mente alongado, muito convexo; cerca de 1,Õ mm-
de diâmetro. As pelliculas estão postas um pouco para

um lado, e são usualmentos cobertas d'uma secreção

branquinha; quando esta é esfregada, apparecem escu-

ras, brunas ou morenas.

Adulto feminino amarello
;
pygidium com grandes

lobos medianos, largos e entalhados nas extremidades.

Segundo e terceiro par de lobos rudimentares. Em cada

lado dos lobos medianos ha duas incisões largas e pro-

fundas, com as margens chitinisadas. Entre os lobos

medianos ha um par de placas simples ; e nos lados

destes lobos ha 5 ou 6 placas, assaz largas, profunda-

mente incisas. As glândulas circumgenitaes faltam.

Hab. Ypiranga sobre Baccharis dracitvculifoUa,

Erigcron canadensis ]y., Tricliogonia salríaefolia (lardn.

e sobre a banana. Pxio de Janeiro num arbusto iniden-

tificado.

(*) Sigo ao Sr. Marlatt e ao Sr. Greon na synonymia desta es-

pécie o da seguinte: porque não tonlio o material necessário para fa-

zer ura estudo critiuo das varias íorraas incluidas.
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lOo. i^spidîotus ('Hemîbei'lesîa) Iftta-
niae Sign.

Syn. Asjnodotus {Hemiledesia) cydoniae Comst.
'' •'

greenii Ckll.
'' imnicae Ckll.

Escudo feminino do mesmo tamanho, còr e textura

como a precedente ; é não obstante mais estreitamente

circular e não tão convexo.

Adulto feminino redondo, amarello
;
pygidium cona.

o par mediano dos lobos bem desenvolvido, e inciso era

cada lado. A margem do corpo tem duas largas inci-

sões profundas, com as margens chitinisadas, em cada

lado dos lobos medianos.

Quasi o mesmo numero de placas profundamente
incisas é situado na margem, como na espécie precedente

;

mas são mais curtas. Ha quatro grupos de glândulas

circumsgenitaes. O numero das glândulas em cada grupo
varia consideravelmente ; alguns specimens foram acha-

dos com as glândulas dispostas |^ outras com -f^
Hab. De Uberaba e ísão João d'el Rei, Minas Ge-

raes, nos ramos da videira ; aquelles de São João d'el-

Rei foram coliigidos pelo Sr. Álvaro da Silveira.

lOí». i^spidLlotus (Olirysomplialiis)
aonidum L.

Syn. Aspídíotas (Chrysoraphalits) ficas Ashmead

Escudo feminino circular, um tanto chato, molle,

de còr morena até negrinha. Pelliculas avermelhadas,

amarellentas, quasi centraes, a primeira cotn uma peque-

na mancha elevada de secrecção branca. Diâmetro cerca

de 2 mm.
Adulto feminino branco ou amarellento, o /ai até

sub-circular em contorno ; o mesothorax tem uma man-
cha espessa em cada lado, tendo um curto espinho

grosso. Pygidium cora G lobos bem desenvolvidos, de

taraanho quasi igual e entalhados nas margens exterio-

res ; usualmente com 12 espessuras lineares oblongas na

margem do corpo, na base dos lobos ; as duas espes-
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suras exteriores ou ultimas faltam porém as vezes.

A margem do pygidium é serrada e entalhada entre

o ultimo par de lobos e o penúltimo segmento. A mar-

gem do corpo é íinamente estriada. As glândulas cir-

cuingenitaes estão em quatro grupos |^. O pygi-

dium tem também numerosas glândulas compridas, fi-

liformes e tubulares.

Hab. Ypiranga, Campinas, Estado de São Paulo, e

Barra do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro ; nas folhas

da hera, Hedera sp.; laranja, Citrus sp.; rosa e camellia.

Foi nos mandado da Barra do Pirauhy pelo Sr. Álvaro

da Silveira.

lOT. Aspídiotus (Clii^ysomplialus) sciití-

íbi^mís Ckll.

Escudo feminino sub-circular até hemispherico em
contorno, chato, de côr pardo-escuro até negrinha. Pel-

liculas amarello-claras, postas lateralmente ; não co-

bertas com secreção. Escudo ventral muito fino, branco.

Diâmetro 2 até 2,7^ mm.
Adulto feminino amarello, oval, com a extremidade

posterior attenuada. Pygidium com três pares de lobos

Kíurtos. O par mediano estreito e finamente entalhado

em cado lado, o segundo e o terceiro par largo com as

margens serradas. Existem 7 pares de estreitas espessu-

ras alongadas na margem de corpo, nas bases dos lobos.

O primeiro é curto, o segundo comprido, o terceiro

curto, o quarto mais comprido, o quinto comprido, o

sexto curto e o sétimo comprido. Lateral dos últimos

lobos e entre cada par de lobos ha apparenlemente uma
placa curta bifida. As margens lateraes do pygidium são

chitinisadas, serradas e incisas, para uma distancia con-

siderável lateral do terceiro par dos lobos. O pygidium
tem também numerosas glândulas compridas, filifor-

mes, e tubulares. Existem quatro grupos de glândulas

circumgenitaes, as anteriores lateraes, variando de 6 a 11
;

as posteriores lateraes de 4 a 8 O orificio anal é perto

das glândulas posteriores lateraes. As antennas existem
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como tubérculos curtos com um pello erecto. A derme
é estriada transversalmente, e tem muitos pellos assaz

compridos.

ílab. C.olligido em S. João d'el Rei, Minas Ge-
raes, nas folhas de Lauriis sp. pelo Sr. Álvaro da Sil-

veira. Foi também achado em S. Paulo nas folhas de
La"/rus sp. e Persea cu/rat Isa/ma L. Identificada pelo

Professor T. D. A. Cockerell.

lOí^. i^spîcSîotms (Clirysomplitslïis) pau-
listus n. sp.

Estampa XI íi^s. 11 e 1.2

Escudo feminino circular, chato, preto-trigueiro,

coberto com uma secreção cinzenta ou pardo-clara. Pel-

liculas negrinhas, postas centralmente ou um tanto

para um lado, e cobertas de uma massa pequena de

secreção, parecida com mamellas. Diâmetro cerca de 2,50
mm.

Escudo masculino da mesma còr e da mesma forma
como o feminino. Diâmetro 1,50 mm.

Adulto feminino oval. Pjgidium com três pares

de lo])os, um tanto mais largos do que compridos ; sub-

iguaes em tamanho ; o par mediano ô um pouco mais
largo do qu.e os outros, com as margens íinamonte

dentadas. Ha quatro espessuras na margem do corpo,

muito compridas e conspícuas nas bases dos lol)Os, e

diversas mais curtas. As margens lateraes do pjgidium
são espessas e chitinosas, lateral do ultimo par de lo-

bos existem 4 ou 5 lobos pontagudos, com as mar-
gens serradas. Entre os lobos medianos e entro o

mediano e o segundo par do lobos ha duas placas

profundamente incisas e uma simples. Existem qua-

tro grupos de glândulas circumgenitaes ; as anterio-

res lateraes variando de 6 a 10, as posteriores la-

teraes de -^ a 7. O orifício anal é perto dos gru-

pos posteriores lateraes. Numerosas gland idas muito

compridas, delgadas e tubulares estão situadas no pj-

gidium, e poucas estão também situadas nos outros
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segmentos abdominaes. As antennas existem em forma
de curtos tubérculos com um polio grosso e curvado.

A margem posterior do ceplialotorax é modificado em
cada lado num tubérculo curto, não tem porém
nem um corno, nem um espinho. A derme ô estriada

transversalmente e tem poucos pellos. Comprimento
1/JO mm.; largura 1,50 mm.

Adulto masculino amarello-claro, com uma es-

treita cinta escura atravez. Thorax comprido ; segmen-
tos do abdomen enrugados. .Vntennas de 10 articulações

;

articulações 1 e 2 curtas ; todas as articulações tèm
muitos pellos ; articulação 10 apparentemente com 1 ou
2 pellos nodosos. Pernas compridas pelludas, unhas muito

compridas e estreitas, com digitulos que se exlendem
até o ponto. Os digitulos tarsaes não extendem-se até o

ponto da unha. As azas ordinárias, as halteras existem.

Espiga genital comprida, estreita, pontaguda 0,400, mm.
de comprimento. Comprimento total, incluindo a espiga

genital, 0,950 mm., largura 0,350 mm.
Larva recem-nascida pequena, de cõr de laranja,

elliptica, chata, de cerca de 0,275 mm. de comprimento
e 0,'l50 de largura.

Hab. Ypiranga e S. Paulo, nas folhas de Laurus
sp. e de outros arbustos cultivados e incultivados.

10S>. iÎLspîdiot^s (C;iaî*ysoniplialus) dîc-
tyospermî Muríjan

Escudo feminino sub-circular até oval, deprimido,

de côr cinzenta branquinha até pardo-clara. Pellicu-

las centraes de còr amarello- clara. A primeira pelle

de còr de laranja e usualmente coberta com uma massa
pequena, de secreção parecida a mamellas. Diâmetro
cerca de 1.50 mm.

Adulto feminino amarello claro, quasi circular, os

segmentos abdominaes usualmente encolhidos, e o py-
gidium em parte incluído pelas pregas do céphalotho-

rax. Pygidium com três pares de lobos bem definidos,

entalhados no lado exterior ; o par do meio é o maior.
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A marg-em é finamente chitinísacla e serrada alem do
terceiro par de lobos. Existem cinco pares de espes-

suras estreitas e alongadas na margem do corpo. Um
par de placas profundamente incisas está situado entre'

os lobos medianos e entre o par mediano e o segundo
par de lobos, três entre o segundo e terceiro par ; e

lateral do terceiro par existem duas placas grandes,

largas e serradas e uma ou duas mais pequenas. Exis-

tem muitas glândulas compridas, filiformes, e tubulares.

Ha quatro grupos de glândulas circumgeniíaes ; as an-

teriores lateraes variam de 2—5 ; as posteriores lateraes

de 1—3. A derme é finamente estriada transversal-

mente. As antennas existem em forma de tuberculos-

pequenos com ura pello assaz comprido. Diâmetro do
insecto é cerca de 0,900 mm.

riab. Ypiranga. Nas follias de duas espécies de-

Latanía, crescendo no Monumento.

Género Pseudisehnaspis n. g.

Escudo do adulto feminino pardo, chato, comprido-

e estreito ; tem a apparencia superficial de Ischnaspis.

As pelliculas, de côr de laranja, não sobresaliem e es-

tão postas na extremidade anterior extrema do escudo.:

O escudo masculino é seraelliante em forma e estru-

ctura ao do feminino, porem muito mais curto. O pj-

gidium do adulto feminino tem três lobos bem definidos,.

e as espessuras do corpo como Cltrysoniphalus. Existem,

quatro grupos de glândulas circumgenitaes. Não ha

area nenhuma reticulada no dorso do pygidium, Typo-

Pseudischnasjyis linearis n. sp.

lio. ï*seii(lîsclinaspîs lînear*îs n. si).

Estampa XII figs. 1—3

Escudo feminino alongado, estreito, chato, os la-

dos parallelos, a extremidade posterior as vezes o])liqua-

mente truncada, de còr pardo-escura. As pelliculas de-

côr de laranja e estão postas na extremidade anterior..
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A primeira pellicula é mais escura do que a seiiiinda

'Com uin pequeno annel circular no dorso. Compri-

mento 2—3 mm., largura 0,750 mm.
Escudo masculino de côr mais clara, da mesma

textura e forma do escudo feminino. Comprimento

1,25 mm. ; largura 0,500 mm.

Adulto feminino alongado, chato, branco. P.ygi-

dium com 3 pares de lobos bem desenvolvidos ; o par

mediano é o mais estreito, o terceiro par o maior. A
margem posterior do segundo e do terceiro par é serrada

;

a do par mediano é inteira ou finamente entalhada. Ha
seis pares de espessuras alongadas na margem do corpo

na base dos lobos ;
estabelecidos assim : o par mediano

curto, o seguinte comprido, o seguinte curto, o seguinte

mais comprido, o seguinte comprido o e ultimo curto.

Entre os lobos medianos ha uma placa profundamente

incisa, bifida ; entre o par mediano e o segundo ha uma
iplaca profundamente incisa ; entre o segundo e o ter-

ceiro par de lobos ha duas placas e um pello e lateral

do terceiro par de IoIdos ha duas ou três placas e um
pello. A margem é chitinisada, entalhada e serrada,

lateral do terceiro par de lobos. Existem quatro pares

de glândulas circumgenitaes. As antero-lateraes variam

de 6 a 8 ; as postero-lateraes de 4 a 7. O orificio anal

é situado entre os grupos posteriores de glândulas. O
pygidium tem numerosas glândulas finas tubulares.

Algumas destas glândulas existem também nos outros

segmentos do abdomen. As antennas existem em forma

de tubérculos pequenos com um pello comprido curvado.

A derme é estriada transversalmente e tem poucos

pellos.

Larva, recem-nascida, chata, oval, de còr amarel-

lo-clara, 0,262 mm. de comprimento e 0,178 mm.
de largura. Antennas compridas, delgadas, arruga-

das como em Aspídiotus. Pernas curtas. Os lados

do abdomen são entalhados ; a derme é arrugada

transversalmente. O par mediano de lobos abdomi-

naes é largo, grande e serrado. As settas abdomines
curtas.
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Hab. Ypiranga. No lado superior das folhas de
Mijrcia sp. Usualmente postos ao longo da nervura
mediana da folha.

Género Aonidia Targ.

III. j%OMÍ<lía laus'i Bouclié

Escudo feminino redondo, pardo escuro, a primei-

ra pellicula central pardo-amarellenta. Diâmetro cerca

de 0,900 mm.
Adulto feminino circular até oval em contorno,

de cõr de laranja avermelhada. Pygidium com três

pares de lobos, o par mediano ê bastante comprido
;

os outros mais curtos, todos finamente entalhados. A
margem é serrada lateralmente do ultimo par de lobos.

Não ha glândulas circumgenitaes.

Hab. Achado pelo Dr. II. v. Ihering nas folhas

de loureiro {Laurus nobilís L.), as quaes vinham em
latas de estanho com azeitonas confeitadas da Italia.

Identificado pelo Prof T. D. A. Gockerell.

Género Gymnaspis Ne\vstead

Escudo do adulto feminino inteiramente composto

da pelle nua e esfolada do segundo estado, não ha

pelliculas larvaes ou secreção. Escudo masculino com
pelliculas larvaes e a margem secretada como em Aoni-

dia. Typo Gymnaspis aechïiieae Newst..

lis. Oyinnaspís aeclimeae Newsteaã

Escudo do adulto feminino circular, convexo, duro,

negro como pez, extremidade caudal finamente puxada

adeante. O dorso tem uma costella longitudinal, é de-

primido entre a costella e a margem lateral. Escuda
ventral forte, usualmente coberto com fina secreçãa

branca. Diâmetro 0,500—0,900 mm.
Adulto feminino mais ou menos circular, os seg-

mentos do abdomen restringidos. A margem posterior

do pjgidium apresenta uma série de 36—38 tubercu-
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los agudos ou extensões da margem do corpo o pou-
cos pellos curtos. Existem também poucas glândulas

compridas tubulares
;

não existem, porém, glândulas
circumgenitaes. As antennas apresentam-se como tu-

])crculos curtos com três pellos botos.

Hab. Golleccionado no Rio de Janeiro pelo Sr.

Ernesto Ule nas folhas duma planta apparentemente
cultivada.

Género Fiorinia Targ.

113. Fíoríiiía fîorîîiîae Tarij.

Escudo do adulto feminino delgado, chato, trans-

parente, de côr amarello-parda com a base um pouco
mais escura ; os lados quasi parallèles.

Adulto feminino amarello-pardo, alongado, tendo

na margem lateral de cada segmento abdominal um
espinho e no penúltimo segmento dous ou três. O pj-
gidium com 5 ou 6 espinhos ; as glândulas circumge-
nitaes consistem de dois grupos postero-lateraes de 5
ou íí cada uma, e os grupos antero-lateraes modifica-

dos numa linha continua curvada de cerca de 15 íiei-

ras.

Ilab. Golligido em Campinas pelo Dr. F. Noack,
nas folhas da hera (Hedera helLr).

Género Isehnaspis Douglas

114. Isclinaspis longii*ostr>ís Sign.

Escudo do adulto feminino muito comprido e es-

treito, preto, usualmente coberto com uma íína secreção
branquinha, l^elhculas sobresahindo. postas na extre-

midade anterior ; de côr de laranja-escura. Compri-
mento 2—2,50 mm. ; largura 0,350 mm.

Escudo masculino da mesma forma e côr como o
feminino, porém menor.

Adulto feminino branquinho, muito alongado. O
pygidium com um grande par mediano de lobos com
as margens serradas, e dois outros pares menores ; o
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segundo par com a ma^'gem do corpo espessada na

base. Existem cinco grupos de glândulas circumgenitaes.

O grupo anterior consiste de 3, os antero-lateraes de
4—5 e os postero-lateraes de 2—3. Na superficie dor-

sal do pygidium ha uma area grossa reticulada. A
derme é estriada transversal. nente ; as antennas apre-

sentam-se como tubérculos curtos com um pello erecto.

Os respiradouros anteriores usualmente com uma fieira

redonda. A margem lateral dos segmentos abdominaes

tem glândulas e tubérculos agudos e de forma de pla-

cas ; o pygidium também tem um numero aestes tu-

bérculos.

Hab. Ypiranga. Nas folhas de Latanía sp., vege-

tando no Monumento ; e São Paulo nas folhas de outras

palmas.

Género Parlatoria Sign.

11^. I'tn-latoria pesgaiidîî Comsfoch

Escudo do adulto feminino subcircular até alonga-

do em contorno, chato, pardo-sujo. As pelliculas mar-
ginaes

; a primeira nua, a segunda coberta com uma
pellinha muito fina de secreçíSo. Comprimento do es-

cudo 1,6 mm.
Escudo mascuHno pardo-claro, alongado, estreito

sem carina longitudinal. Comprimento 1 mm.
Adulto feminino subcircular variando de branco a

amarello e purpúreo. Olhos pretos. Pj^gidium com três

pares de lobos bem desenvolvidos, e um par de lobos

rudi:nentares. Ha duas placas entre os lobos medianos,

duas entre os primeiros e os segundos lobos, e três

entre os segundos e os terceiros lobos. Estas placas

todas são oblongas com lados parallèles e extremidades

frangidas. Entre os terceiros lobos e os quartos ha

três placas e lateral do quarto lobo ha mais três ; estas

sãj usualmente de forma de pahneda. As placas são

ligadas na base com espessuras da margem do corpo

semilunares. Os três segmentos abdominaes precedentes

ao pygidium tè;n usualmente 5 ou 6 placas arredou-
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dadas cada um. Emquanto o quarto precedente ao al-

timo, tem muitas vezes uma placa ou duas. Ha quatro

grupos de glândulas circumgenitaes, variando usualmente

era cada grupo de ia 10.

Hab. Remettido ao Museu pelo Dr. F. Noack de
Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, onde oc-

corre na cortiça de Citrus sp.

Género Pseudoparlatoria Ckll.

IIt>. F^seudopíiPlatoria pei*latoi>oicles
Comstock

Escudo do adulto feminino circular, fino, amarello-

claro, chato; diâmetro cerca de 1,60 mm. As pellicu-

las são marginaes, grandes, extendendo-se da margem
do escudo ao centro ; còr amarello-clara com tintura

trigueira. Adulto feminino subcircular
;
pygidium usual-

mente com três pares de lobos. Os pares medianos são

grandes e entalhados em cada lado ; o segundo e o

terceiro par de lobos são profundamente incisos, e fre-

quentemente entalhados no lado exterior. O terceiro

par é ás vezes obsoleto. Entre o par mediano de lobos

ha um par de placas ; entre os lobos medianos e os

segundos uma placa, e entre os segundos e os terceiros

uma placa. Todas as placas são simples e convergindo
a um ponto. Existem quatro grupos de glândulas cir-

cumgenitaes
; os antero-lateraes variara de 9 a 15 e os

postero-lateraes de 7 a 10.

Hab. São Paulo, Ypiranga e Cachoeira no Estado
de São Paulo e Nova Friburgo, Estado do Rio de Ja-

neiro, em gojaba, Psídium sp., numa planta da ordem
Hesmeriaceae e numa planta não identificada do matto.

Determinado pelo Prof. T. D. A. Gockerell.

11^- I*8eiiciopai*latoría noaekí Ckll.

Escudo do adulto feminino circular até subcircular

em contorno, chato e finamente convexo, de côr clara

de café, as margens brancas ; ás vezes o escudo inteiro
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é branquinho. As pelliculas são ccntraes ou subraar-

ginaes, bastante grandes, expostas, de còr de laranja

parda até amarello-verdoenga. Escudo ventral muito

íino, branco. Escudo masculino menor, largo-oval,

chato, branco semitransparente
;

pelle larval grande,

um tanto verdoenga, manchada com amarello.

Adulto feminino pardo. P^^gidium com três pares

de lobos ; o par mediano Ucão entalhado, os outros lo-

bos e placas quasi iguaes aos da espécie precedente.

A margem lateral dos segmentos alxlominaes prece-

dentes ao ultimo puchados adiante, os contornos são se-

melhantes a um nariz humano. Existem cinco grupos

de glândulas circumgenitaes ; o grupo antero-mediano

consiste de 7 glândulas ; os grupos antero-lateraes de

cerca de 20 e os grupos postero-lateraes variando de

10 a 18.

Hab. Campinas, Estado de São Paulo. Nas folhas

de Nectandra sp. e em outras arvores do matto. Os

escudos occorrem principalmente na nervura mediana

do lado inferior das folhas.

Género Mytilaspis Sign.

lis. Mytîîaspîs pomorum Boucliê

Escudo do adulto feminino comprido, estreito,

posteriormente alargado, mais ou menos curvado, de

côr cinzenta com as pelhculas amarelladas. Compri-

mento cerca de 2 mm.
Escudo mascuhno da mesma forma e côr como

o do feminino, mas muito menor, direito ou quasi

assim.

Adulto feminino allongado, branco amarellado.

Pvgidium com dois pares de lobos bem desenvol-

vidos ; o par mediano grande e largo ; com um ou

dois entalhos em cada lado ; segundo par de lobos

profundamente inciso, sendo as duas partes desiguaes

em comprimento. lia duas placas simples muito com-

pridas entre os lobos, e mais algumas na margem
lateral do segundo par de lobos. O penúltimo seg-
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mento tem dois pares de placas em cada lado.

Existem cinco grupos de glândulas circumgenitaes.
O grupo antero-mediano consiste de 9 a 17 ; e cada
um dos antero e postero-lateraes de 16 a 21. A derme
é arrugada transversalmente

; as margens lateraes dos
quatro segmentos abdominaes, precedentes o penúltimo,
têm muitas glândulas e 5 a 7 placas. As antennas
existem em forma de tubérculos curtos com 3 pellos

grossos. Cinco ou seis fíeiras redondas estão situadas

ao redor do orifício do primeiro par de respiradouros.

Hab. Esta espécie é muitc commum em Europa
e America do Norte. Foi achada sobre maçãs, compra-
das no mercado de São Paulo e importadas de Bue-
nos-Ayres.

119. Mytilaispís eîti^îcola Paclard

Escudo do adulto feminino comprido, estreito,

mais ou menos curvado, alargado posteriormente
;

pardo com uma margem delgada de secreção. As
pelliculas são pardas e expostas. Comprimento 3 mm.

Escudo masculino usualmente direito ou somente
um tanto curvado, alongado, pardo, as vezes quasi

preto
;

pelle larval amarello-clara.

Adulto feminino branco-amarellado, alongado
mais largo atraz do que em frente. Pygiduim com três

pares de lobos ; o par mediano grande, com as mar-
gens dentadas ; o segundo par profundamente inciso,

bilobo ; as margens dos lobos inteiras ou dentadas ; o

terceiro par inconspicuo, simples, com a margem den-

tada. As placas são compridas e convergentes, e estão

situadas assim : duas entre o primeiro par de lobos
;

duas entre os primeiros lobos e os segundos, duas en-

tre os segundos lobos e os terceiros, e quatro lateraes

do terceiro lobo. As margens lateraes dos quatro seg-

mentos precedentes, o pygidium também, tèm õ
até 7 placas, bem como um numero de glândulas.

Existem cinco grupos de glândulas circumgenitaes ; o
antero-mediano consiste de 5 ou 6 ; os antero-lateraes
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de J O— 18, os postero-lateraes de 8 ou 9. A derme é

estriada transversalmente. As antennas existem em for-

ma de tubérculos pequenos com 2 pellos grossos, 7 ou

8 íieiras redondas estão situadas ao redor dos orifícios

do primeiro par de respiradouros.

Hab. Campinas e São Paulo. Nos ramos, nas folhas

e frutas das larang-eiras {Citrus sp.)

líáO. ]%Iytílaí&pis perloiigu CiU,

Escudo do adulto feminino comprido e estreito 3,5

mm. de comprimento, apenas 1 mm. de largura, convexo,

direito, muito pallido-ochraceo
;
pelliculas brilhantes, cor

de albricoque, com colorido quasi de côr de cobre, a pri-

meira pellica exposta, a segunda coberta com secreção.

Escudo masculino semelhante, mais muito menor.

Adulto feminino de côr de laranja trigueira
; py-

gidium com três pares de lobos ; os medianos grandes

e largos, os segundos largos e os terceiros divididos

em dois ou três lóbulos. Lateral do tei'ceiro par de lobos

a margem é espessada e irregularmente serrada. Os
espinhos ou pellos verdadeiros são bastante pequenos e

ordinários, mas os pellos ou placas glandulosas, seme-
lhantes a espinhos são extremamente grandes, bem gros-

sos, extendendo-se muito alem dos lobos e são mais ou
menos guarnecidos na extremidade com espinhos pe-

quenos. As glândulas circumgenitaes existem em cinco

grupos ; o antero-mediano consiste de 7 glândulas ; os

antero-lateraes de 14 ; os postero-lateraes de 14 ou

menos. Existem também fileiras de numerosas glându-

las dorsaes transversalmente alongadas. As antennas

são representadas por tubérculos redondos, dos quaes

saem numerosas settas.

Hab. Campinas e Ypiranga. Nos ramos de Bac-
charis dracunculifolia D C.

1*^1. Mlytilaspis ai^geiítíita Ckll.

Escudo do adulto feminino cerca de 2.50 mm. de

comprimento, muitas vezes curvado, muito estreito,
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parclo-escuro, cobeiio e vastamente marginado cora uma
pellinha de secreção argente a serai-transparente, a qual

sob o microscópio tem uma estructura reticulada, pare-

cida com uma folha csqueletizada ; as pelliculas de côr

de laranja pallida.

Escudo masculino branco, curto e mais largo, com
a margem membranosa bastante larga para ser signi-

ficada «oval» ou ás vezes sub-circular, com pellicula de

côr de laranja, projectada á extremidade anterior. Os

escudos masculinos e femininos congregam em massas

grandes iias folhas e até mesmo a area entre elles é

coberta com a secreção argêntea.

Adulto feminino muito comprido e estreito, ver-

melho escuro, com a parte posterior amarellada, a der-

me chitinisada, excepto as partes caudaes e cephalicas.

Em cada lado justamente em frente do pvgidium está

um processo parecido á extremidade de uui dedo ;
e em

frente deste ha um segundo jjrocesso rudimentario. Pv-
gidium com dous pares de lol)Os bem desenvolvidos e

com um numero de placas. As placas são grandes, sim-

ples, pontagudas e estão situadas uma entre os pri-

meiros lobos e os segundos e cinco ou seis lateraes do

segando lobo. Não ha glândulas circumgenitaes.

ITab. Campinas, colligido pelo Dr. Noack, no lado

superior das folhas d' uma arvore do matto.

lH^*i. %Iytilaspís bambusieola Clll.

Escudo do adulto feminino muito estreito, de lar-

gura uniforme, pouco convexo, branco ; um pouco mais

de 2 mm. de comprimento ; as pelliculas de côr de

sépia escura.

Adulto feminino muito alongado; pygidinra com
dois pares de lobos redondos distinctos, todos muito

afastados uns dos outros : o par mediano maior. No
intervallo entre os lobos ha um curto processo bifido.

Entre os lobos medianos e os segundos ha uma placa

muito comprida ; e lateral do segundo lobo ha mais

quatro placas. Não ha grupos de glândulas circumge-

nitaes
; mas existem muitos pares de oriíicios glandu-
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losos, transversalmente alongados, dissipados sobre o py-

im.

ílab. Campinas, no tronco de bambu.

Género Hemiehionaspis Ckll.

1!S3. Memîcîiionaspîs aspîdîstrae Sign.

Escudo do adulto feminino fino semi-transparente,

de côr amarella tostada até bruna ; a extremidade pos-

terior alargada e redonda. Gornprimenlo 1,8 até 2,50

mm. As pelliculas da mesma côr como o escudo ; a se-

gunda muito grande, ambas formam juntas 1/3 do com-

primento do escudo.

Escudo masculino estreito, branco, os lados paral-

lels, dorso tricarinato, cerca de 1,25 mm. de compri-

mento. Pelliculas amarellas.

Adulto feminino amarello, alongado; segmentos ab-

dorninaes bem distinctos, as margens lateraes são pro-

longadas em lobos proeminentes. Pygidium com dois

pares de lobos bem desenvolvidos; o terceiro par é ru-

dimentar ou falta. Os lobos medianos são grandes com
três entalhos na margem exterior; o segundo par de

lobos consiste de dois lóbulos cada um; estes são com-
pridos e estreitos, com extremidades espessadas. 6 até

9 espinhos glandulosos, compridos, pontagudos ou placas

estão situados na margem de cada lado. As glândulas

circuragenitaes era cinco grupos, o antero-m.ediano va-

ria de 8 a 9, os antero-lateraes de 18 a 24 e os pós-

tero lateraes de 15 a 18; os grupos lateraes são ás ve-

zes quasi contínuos.

IIa]j. Ypirã:iga e S. Paulo, nas folhas e fructos

de larangeiras {Cítrius sp.)

I5Í^. Meniîcliîonaspis aspîclîstrae
var. hrasilienbi.s Sign.

Este insecto assemelha-se em grande parte ao pre-

cedente. O escudo do adulto feminino é branco e ama-

rellento, fino, a extremidade posterior larga e arredou-
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dada. As pelliculas são amarellas tostadas; amigas jun-

tas são do cerca de 1/5 do com])rimonto total do es-

cudo. Tamanho, o mesino como na espécie procedente.

Adulo fentiinino alongado, os segmentos abdomi-

naes bem disti netos. O pygidium com dois pares de

lobos bem desenvolvidos; os lobos medianos são muitos

curtos. Existem cinco grupos de glândulas circumgeni-

_taes; o antero-mediano consiste de 8 glândulas, os an-

teros-lateraes variam de 14 a 15 e os postero-lateraes

de 15 a 16.

Hab. Bahia, onde foi achado numa planta cultiva-

da, não identificada.

l!^t». Heiiiîcliîonaspîs míaior Maslell

Escudo do adulto feminino alongado, alargado e

arredondado posteriormente, tino, branco, branco sujo

ou trigueiro; as pelliculas são amarellas tostadas. Com-
primento 2—2,25. Escudo masculino alongado, branco,

tricarinato
;

pellicula amarella tostada. Comprimento
cerca de 0,90 mm.

Adulto feminino alongado, os segmentos abdomi-
naes distinctes. Pygidium usualmente com um par de

lobos bem desenvolvidos; o segundo par desenvolvido,

rudimentar ou falta. Os lobos medianos distinctamen-

te mais escuros do que o resto do pygidium e tèm a

margem exterior dividida em 2 a 4 retalhos. Os pellos

glandulosos ou as placas são compridas e pontagudas

o consistem de 6 ou 7 eni cada lado. Existem cinco

grupos de glândulas circumgenitaes; o grupo antero-me-

diano varia de 6 a 11; os antero-lateraes de 12 a 23,

e os postero-lateraes de 10 a 23. A derme é estriada

transversalmente; as antenas existem em forma de tu-

bérculos curtos com um pello. Ao redor do primeiro

par de respiradouros ha 5 ou 6 fieiras redondas.

Hab. Campinas sobre Mclíca azederacli, coUigido

pelo Dr. F. Noack; Rio de Janeiro, sobre Brijopliyturn

crjUycíram, colligido pelo Sr. Ernesto TUe. Também
abundante em Cachoeira, Estado de S. Paulo, numa
planta não identificada.



— 518 —

Género Aulaeaspis Ckll.

I^€>. Aulaeaspis boisduvalii Sign.

Escudo do adulto feminino circular ou sub-circu-

lar, variando de branco a pardo-amarellado em côr,

cerca de 2 mm. em diâmetro. As pelliculas estão quasi

centraes, de côr amarellada.

Escudo masculino estreito, branco, fortemente tri-

carinato, frequentemente accumulados em grande nu-

mero e cobertos de uma quantidade de pellos soltos,

brancos e encrespados e duma secreção polvorosa.

Adulto feminino oval, amarello-claro, com a ex-

tremidade do pygidium pardo-pallida. Pygidium com
quatro pares de lobos. O par do meio grande, com as

margens interiores divergentes e serradas e as mar-
gens exteriores ligadas ao corpo no seu comprimento
total. Os segundos lobos e os terceiros são curtos,

usualmente bilobados; o quarto lobo é, ás vezes, fina-

mente bilobado numa parte, sendo larga e com a mar-
gem serrada. A marge 'ïi tem também 8 ou 9 placas

parecidas com espinhos em cada lado. As antennas exis-

tem em forma de tubérculos curtos, com um pello

grosso curvado. A derme é espessa e transversalmente

estriada. O pygidium contem também numerosos poros

transversalmente alongados. As glândulas circumgeni-

taes em 5 grupos. O antero mediano de Ta 15, os

antero-lateraes de 15 a 27, os postero-lateraes de 4 a

18.

Hab. Alto da Serra, S. Paulo, sobre Pleiochiton

ehracteatimi (G. Edwall); Capoeira Grande, S. Paulo,

numa orchidea (Sr. José de Campos Novaes), e Poços

de Caldas, Minas Geraes. num arbusto não identificado

(Sr. Henrique Capps Junior).

-Af^T. i%ulacaspís boisduvalii Sign. var.

macula ta CUl.

Escudos masculinos e femininos como em A. bois-

duvalii. mas com pelliculas pardo-escuras, ás vezes va-

riando até pallido.
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Adulto feminino de côr amarella de chromo, diffu-

sa com côr de laranja escura. Lobos medianos muito

estreitos, com a margem inteira ou fracamente serra-

da ; os segundos e os terceiros lobos sao divididos em
três lóbulos. As glândulas circumgenitaes existem em
cinco grupos; o antero-mediano variando de 8 a 9; os

antero-lateraes de 17 a 19; e os póstero lateraes con-

sistem de 12.

Hab. Campinas. Nas folhas duma planta da ordem
Lamaceae.

Género Diaspis Costa

I^^S. Diaspis pentagoiisi "ïarg.

Syn. Diaspis amygdali Tryon

Escudo do adulto feminino irregularmente circu-

lar, mais ou menos convexo, branco, branco-amarella-

do ou pardilho ; frequentemente coberto com boccados

de pellos e de epidermis da planta. Pelliculas pardo-

averinelhadas, expostas ou cobertas com secreção bran-

ca, central ou subcentral. Diâmetro ^ a 2, 50 mm.
Escudo masculino alvo, unicarinato, escudo ven-

tral bem desenvolvido, formando um sacco. Pellicula

de côr palhete. Comprimento 1 a 1,50 mm.
Adulto feminino varia de branco-creme pallido á

'Côr de rosa, a extremidade posterior é sempre parda

avermelhada. Forma largamente oval, mais larga an-

teriormente ; segmentos distinctos, as margens lateraes

são prœminentes e armadas com placas parecidas com es-

pinhos. Pygidium com dois pares de lobos beii desen-

volvidos. O par mediano é grande pontagudo, diver-

gente, com as margens interiores inconspicuo - den-

tadas, o segundo par é pequeno, parecido a dentes
;

lateral do segundo par ha três processos parecidos a

lobos. Placas compridas com as extremidades divididas

em 3 ou 4 pontos, variáveis, usualmente 7 ou 8 em
cada lado. Glândulas circumgenitaes em cinco grupos ; o

antero-mediano variando de 12 a 25 ; os antero-lateraes

Ae Î30 a 46 e os postero-lateraas de 28 a 38. Existem
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também muitas curtas fieiras tubulares. A derme ê du-

ra ; as antennas existem em forma de pequenos tubér-

culos irregularmente lobados com um pello. T^m gru-

po de 4 até 8 fieiras redondas é situado ao redor de

cada uma das estig'mas anteriores. Comprimento 1,35

mm ; largura 1 mm.
Hab. Campinas, São Paulo (Dr. F. Noack) e São

João d'el Rei, Minas (Sr. Álvaro de Silveira) nos ra-

mos de pecegueiro. Barra de Pirahj, Estado Rio de

Janeiro (Sr. Álvaro de Silveira) nos ramos de Morns
sp. (Amoreiraj.

15ÍS>. Oiaspis caclE Comsiock

Escudo do adulto feminino circular, variando de

branco pardilho a verde claro cm côr. As pelliculas

são quasi centraes, pardo-escuras cm côr, diâmetro

cerca de 1,75 tnm.

Escudo masculino branco, unicarinato, estreito;

pellicula amarellada até parda. Comprimento cerca de

1,20 mm-
Adulto feminino mais ou menos circular, branco,

com a extremidade posterior do abdomen pardo, os

segmentos do abdomen não são conspícuos ; o pro-

ximo ao pygidium tem 5 ou 6 placas parecidas com es-

pinhos na margem lateral. O pygidium com 3 pares de

lobos bem desenvolvidos. O par mediano pequeno, a mar-

gem é inteira. O segundo e o terceiro par são bilobados,

Existe tam])em um quarto par simples e rudimentar

de lobos, lia de 8 a 11 placas simples parecidas com es-

pinhos em cada lado, usualmente situadas separadas na

margem. As glândulas circumgenitaes existem em cin-

co grupos ; o antero-mediano variando de 3 a 1 1 ; os

antero-lateraes de l3 a 25 e os póstero lateraes de 6
a 7. O pygidium tem tam])cm algumas glândulas tu-

bulares. A derme é fina e transvelsamente estriada
;

as antennas existem em forma de tubérculos exiguos

com um pello curvado. Uma ou duas fieiras re-

dondas estão situadas perto de cada orifício do par an-

terior dos respiradouros.
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Ilab. Rio de Janeiro. Sobre Ccreus macroconus
colligido pelo vSr. Ernesto Ule. Infelizmente todos os

specimens recebidos eram velhos e cobertos dum fungo.

A forma diffère um tanto da descripcão feita par Gom-
stock ; mas não basta para formar uma nova varie-

dade.

Estampa XI l flg. 4.

Escudo do adulto feminino branco, opaco, oblon-

go até subcircular em contorno, muito convexo, cerca

de 2,75 mm. de comprimento. Pelliculas pardo-claras,

usualmente expostas, situadas perto da margem.
Escudo masculino branco, estreito, unicarinato,

formando um sacco completo, inchado anteriormente e

deprimido posteriormente. Pellicula pardo-clara. Com-
primento 1,50 mm.

Adulto feminino amarellado, a extremidade poste-

rior do abdomen pardo-clara, oval, mais larga ante-

riormente; os três segmentos antes do pygidium avan-

çados lateralmente. Pygidium com três pares de lo-

bos. O par mediano longe á parte, grande, as mar-
gens interiores divergentes e inteiras ou finamente

dentadas, as margens exteriores em parte unidas com
a margem do corpo. O segando par ô curto e usual-

mente bilobado, mas ás vezes trilobado. O terceiro

par é bilobado. Ha também dois pares de curtas pro-

jecções parecidas com dentes lateraes, do terceiro par de

lobos. Ha uma placa grande com extremidade incisa

em cada lado, entre os primeiros lobos e os segundos,

uma entre os segundos lobos e os terceiros e duas ou
três lateraes dos terceiros lobos ; fora destas existem

cerca de vinte placas simples parecidas a cones em
cada lado, O segmento proximo ao pygidium tem em
cada lado cerca de 22 destas placas e a seguinte cerca

de 10. Entre os lobos medianos existem dois pellos

agudos. O pygidium, e os segmentos abdominaes têm
numerosas giandidas tuljulares, grandes e também pe-

quenas. As glândulas circumgenitaes existem em 5 gru-
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pos ; o antero-mecliano variando de 15 a 28; os antero-

îateraes de 17 a 45 e os postero-lateraes de 17 a 32.

Ao redor de cada respiradouro anterior existem 20
até 25 íieiras redondas. A derme é transversalmente

estriada e têm poucos pellos curtos. As antennas exis-

tem em forma de tubérculos pequenos com um pello.

Hab. Ypiranga. Nos ramos d'um arbusto da ordem
MyiHaceœ.

Género Diaspidistis n. g.

Escudo feminino sub circular, pelliculas sobrepos-

tas como em Asjjidiotiis, centraes. Glândulas circum-

genitaes em quatro grupos. Pjgidium do adulto fe-

minino com uma serie continua marginal de lobos.

Escudo masculino branco, formando um sacco

completo, convexo, não carinato, mas a superíicie ás-

pera por pequenos nós de secreção. Pellicula posta

mais ou menos no centro.

Tjpo. DíaspicUstis mídtílobis n. sp.

I^I. Diaspidistis multiloljis n. sp.

Estarapa XII flg. 5

Escudo do adulto feminino sub-circular, um tanto

convexo, de côr pardo-clara. O escudo ventral é uma
pellinha muito fina. Diâmetro cerca de 2,30 mm. Pel-

liculas amarellas de chromo, centraes, sobrepostas,

usualmente expostas.

Escudo masculino branco, mais ou menos alon-

gado, não carinato, mas a superíicie é áspera por nós

de secreção. Pellicula amarello clara, com uma costel-

la dorsal longitudinal, e está situada mais ou menos
no centro. Comprimento do escudo 1,50.

Adulto feminino cordiíorme até sub-circular em
contorno ; a margem anterior é sempre entalhada no

meio. Pygidium com cerca de 36 lobos ou processos
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parecidos a lobos ; o par mediano de lobos é o máxi-

mo, margem entalhada. Os outros lobos têm a mar-
gem ou inteira ou finamente serrada. Todos os lobos

têm finas estrias longitudinaes. Três pares de agudas

placas simples e três pares de papillas glandulosas ou
projecções existem também. Os três segmentos prece-

dentes ao pygidium tèm as margens Jateraes extendidas.

O pygidium e outros segmentos tem numerosas glân-

dulas tubulares. Ha quatro grupos de glândulas, cir-

cumgenitaes os antero-lateraes variando de 15 a ^8,

os postero-lateraes de 18 — 27. A derme é visivel-

mente estriada transversalmente. As antennas exis-
«

tem em forma de tubérculos pequenos com 3 pellos.

lia 10 ou 12 fieiras redondas ao redor do orificio

do primeiro par de respiradouros. Diâmetro 0,90—
1,10 mm.

Adulto masculino pequeno, amarello claro, a faxa

thoraxica da mesma còr. Antennas 0,870 mm. de com-
primento, de 10 articulações, das quaes todas têm
pellos ; a ultima articulação apparentemente com um
pello nodoso. Corpo alongado. A espiga genital ê com-
prida e fina. Pernas não muito compridas, todas as

articulações têm muitos pellos, mais especialmente o

tarso, o qual ê guarnecido espessamente com pellos

compridos. Unha fina e delgada
; os digitulos da unha

e os digitulos tarsaes também só um pouco mais com-
pridos do que a unha. Azas bastante compridas. Hal-

teras existem. Comprimento do corpo inclusa a espiga

genital 0,890 mm., comprimento da espiga genital

0,265 mm.
Hab. Ypiranga. Num arbusto da ordem Myrta-

ceae. As fêmeas se acham no lado superior das fo-

lhas, emquanto os escudos dos machos usualmente es-

tão collocados ao longo da nervura mediana do lado

inferior das folhas.

São Paulo, Brazil, 25 de Abril de 1900.
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BlBLIOGRÂPiUA DAS COCCIDÂS SRAZILEIRAS

Campos Xovaes, José de, 1897.

—

Uma Doença das

Jaboticabeiras. Revista Brazileira, Tomo XI, Fascículo

62, pp. li3— 118, Jidbo de 1897. Participa-se os

prejuízos causados por Capulinia jaboticabae Iberíng,

e da-se remédios contra o insecto.

Campos Novaes, José de, 1899.

—

A Moléstia das

Jaboticabeiras. Revista Brazileira, Tomo XVII, Fascí-

culo 86, pp. 227—244. Tem uma discussão da bistoria

e tratamento da doença causada principalmente por

Capulinia jaboticabae Ibering.

Cockerell, T. I). A., 1893.— Notes on Lecaniam
with a List of the AVest Indian Species. Transactions

Am. Ent. Soc, Philadelphia, April 1893, pp. 49—56.
Tem notas sobre Lccanium, e uma lista das Coccidas

das Antilhas.

Cockerell, T. D. A., 1893.—A New Subspecies of

Ceroplasfcs from Mexico. Zoe. Vol. IV, No. 1, pp.

104— 106, San Francisco, Cal., April, 1893. Tem uma
lista dos Ceroplaates da região Neotropical.

Cockerell, T. D. A., lS94.-A New AVax-Scalo

Found in Jamaica. Entomological News, p. 157, Phi-

ladelphia, 1894. Tem uma descripcão de Ceroplastes

albolineatus Ckll.

Cockerell, T. D. A., 1894.—Coccidae or Scale In-

sects.—V. Bulletin of the Botanical Dept., Jamaica, ^'ol.

1, part 5, pp. 69—73. Kingston, Jamaica, May, 1894.

Lecanian coff'eae AValker, menciona-se.

Cockerell, T. D. A., 1894.—Description of Ncav
Coccidae. Entomological News, pp. 20'^—20 i, Phila-

delphia, June, 1894. Tem uma descripcão de Lecaniam
urichi Ckll.

Cockerell, T. D. A., 1894.—The Distribuition of

Coccidae. Annals and Mag. of Natural History, Series

6, Vol. XIV, pp. 76—80. London July, 1894. Astcro-

lecanium.. pn.stuJans Ckll., é mencionada.

Cockerell, T. D. A., 1895.—Coccidae or Scale In-

sects.—VI. Bulletin of the Botanical Dept., Jamaica,
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Vol. II, part l,pp. 5—S Kingston, Jamaica, Jan., 1895.

Ceroplastes cass/ae Gliav., menciona-se.

Cockerell, T. D. A., 1895.—Two New Species of

Lecanium from Brazil. The American Naturalist, Vol.

2S, pp. 174—175. Philadelphia, Feb. 1895. Tern des-

cripções de Lecaniiiúi reticidatiDii CklL, e Lecanium
baccliaris Q\ú\.

Cockerell, T. D. A., 1895.—Three New Species

of Goccidae. The Entomologist, pp. 100— 101, London,

England, 1895. Tern uma descripção de Ceroplastes

iheringí Gkll.

Cockerell, T. D. A , 1895.— Coccidae or Scale Insects.

—VII. Bulletin of th Botanical Dept., Jamaica, Vol. II.

part 5, pp. 100—102. Kingston, Jamaica, May, 1895.

Ceroplastes alboUneaius Gkll, menciona-se, mas foi

engano.

Cockerell, T. D. A., 1895.—On the Sub-globular

Species of Lecanium. The Ganadain Entomologist, Vol.

XXMI, pp. 201—;-^.04. London, Ontario, August, 1895

Tern descripções de Lecanium pseudoseinen Gkll., Le-

canium monile Gkll., e Lecanium (Pseudekermes) ni-

tens Gkll.

Cockerell. T. D. A., 1897.—Notes on the Coccidae,

a Family of Homoptera, with a table of th species hi-

therto observed in Brazil. Revista do Museu Paulista,

A^ol. II, pp. 65—72, São Paulo, 1897. Tem notas e

chaves das coccidas conhecidas no Brazil.

Cockerell, T. D. A., 1897,—Further Notes on Goc-

cidae from Brazil. Revista do Museu Paulista. Vol. II,

pp. 383—384. São Paulo, i8d~. Pseudoparlatoria 2)ar-

latorioides Comstock, Hemichionasj^is aspidistrae Sign.,

Lecadium viride Green, e Aspidiotus jnmicae Gkll.,

mencionaín-se.

Cockerell, T. D. A., 1898.—Coccidae or Scale In-

sects.

—

XÍI. Bulletin of the Botanical Dept., Jamaica,

Vol. V, part 2, pp. 40—44. Kingston, Jamaica, Feb.,

1898. Aspidiotus punicae Cklh, Syn. de Aspidiotus

lataniae Sign,, menciona-se.
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Gockerell, T. D. A., 1898.—Three New Goccidae

of the Sub-familv Diaspinae. Psyche, VoL VIII, pp..

201—202. Gombridge, Mass., April, 1898. Tern des-

cripções de Pseudoparlatoria noacki Gkll., e Mytilas-

pis perlonga Gkll.

Gockerell, T. D. A., 1898.- Some New Goccidae

collected at Gampinas, Brazil, by Dr. F. Noak. Re-
vista do Museu Paulista, vol. Ill, pp. 41—42. São Pau-
lo, 1898. Tern descripções de Lecaniam percoiwexum
Gkll., Pseudoparlataria noacki Gkll., e Mytilaspis per-
longa Gkll.

Gockerell, T. D. A., 1898. Some Goccidae collected

by Dr. F. Noack, at Gampinas, Brazil Revista do
Museu Pauhsta, vol. Ill pp. 43—44. São Paulo, 1898.

Tern descripções de Mytilasjns argentala Gkll , e men-
cionam-se Lecanium depressuw Targ., Asterolecaniurn

pustulaus Gkll., Pseudoparlatoria noacki Gkll, Aspi-

diotiis ficus Ash mead, Aspidiotus ynaskelll Gkll., Dias-

pis amggdali Trj^on, e Mytilaspis citricola Packard.

Gockerell, T. D. A. 1898.—Mais algumas Goccidae

colligidas pelo Dr. F. Noack. Revista do Museu Pau-
lista." Voh. Ill, pp. 501-503. Sao Paulo, 1898. Tern

descripções de Lecanium (Calymnaius) rhizophorae
Gkll, Aulacaspis hoisduvalii Sign. var. maculata Gkll.,

e mencionam-se Chaetococcus bambusae Maskell, Aste-

rolecaniuin miliaris Boisd. Hcmichionaspis minor
Maskell, Pseudoporlatoria j^cirlatorioides Gomstock, e

Fioriuia fioriniae Targ.

Gockerell. T. D. A. 1898.— Some New Goccidae

of the Subfamily Lecaniinae. The entomologist, pp. 130
a 132. London, England, Jan. 1898. Tem uma des-

cripção de Lecanium perconvexum, Gkll.

Gockerell, T. D. A., 1899.— Two New Genera of

Lecanine & Goccine Goccidae. The entomologist pp.
12— 13. London, England, Jan. 1899. Tern descripções

de Platinglisia noacki C\ú[., e Carpochloroides viridis

Gkll.

Gockerell, T. D. A. 1899.—Three New Goccidae

from Brazil. The Ganadiam Entomologist, Vol..
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XXXI, N. 2, pp. 43—45. Loiidiin. Ontario, Feb. 1899.

Tern descripções de Cryptleerya liemj^eli Ckll., Myti-

laspis banibusicola GklL, e Mytilas^^is argentaXa Ckll.,

e menciona in-se Asterolecanlum bambusae Boisd. e

Aspidiotus dictyospermi Morgan.
(^ockerell, T. D. A., and P J. Parrott. 1899.—

Contributions to tbe kno^vledge of tbe Goccidae. Tbe
Industrialist, pp. 276—284 ; May 1899. Mencionam-se

Diaspis amygdcdi Tryon, fiiorinia fwriniae Targ.,

Pseudoparlataria nacki Ckll., Asjoidiotus maslielUGkW..

and Aspidiotus greenii GklL

GokerelL, T.D. A., 1900.

—

Notas sobre Goccidas bra-

zileiras. Revista do Museu Paulista, Vol. IV. pp. 363 e

364 S. Paulo, 1900. Tern uraa descripção de Eriococus

brasiliensis GklL, e mencionam-se Orthesia praelonga

Douglas, Lecanium coffeae Walker, Lecanium ni-

grum Nietn. var. dep)ressum Targ., Vinsonia stellifera

Westwood, Mytdaspis citricola Packard e Aspidiotus

articidaius Morgan, de Pará.

Goeldi, Dr. E. A., 1886.—Beitraege zur Kenntniss

der kleinen und kleinsten Gliederthierwelt Brasiliens.

Mittheilungen der Schweiz. Entomol. Gesellcbaft. Bd
7, 1886 pp. 283—355. Menciona-se Orthezia sp.

Goeldi, Dr. E. A., 1886.—Apontamentos de zoolo-

gia Agrícola e horticultura. Jornal do Agricultor, To-

mo XIV, n. 346, pp. 110 Til. Rio de Janeiro, Fev.

de 1886. M(mciona-se Orthe^ia urticae. L.

Goeldi, Dr. E. A., 1899. — Epeiroides bahiensis

Keyserling, — Eine Daemmerungs Kreuzspinne Brasi-

liens. Zoologische Jahrbiicher, Band XII, pp. 161

—

169, Jena 1899. Menciona-se o facto que o macho
duma espécie de 0?^the:sia serve como comida para esta

aranha.

Hempel, Adolph, 1898. — Notas sobre Capidinia

jaboticabae Ihering. Revista do Museu Paulista, Vol.

Ill, pp. 51—62. São Paulo, 1898. Tem uma des-

cripção de Capidinia jaboticabae Ihering.

Hempel, Adolph, lí^99. — Two NeAv Goccidae of

the sub-family Lecaniinae. The Ganadian Entomolo-



- 528 -

-ist, ^'ol. XXXI, N. ('), !)[). 131— 138, London, Onta-

rio, Juno iS'.M). 'l\^ni doscripyõcs de KdirdUia ru(/osa

llompol, PulrliK'lld jmlrliella iiompel.

li(Mnpol, Adolpli, lOOO. — Doscripiions of 'riir(M>

New Specie^i of (ux'eidae IVom J)ra/.il. 'i'lie Canadian

Entomologist, N'ol. XXXIl, N. 1, [)p. 3—7, London,

(Ontario, Jan., L.X^O. 'ïom descripçòes do C(ij)"ln/i(t

o'dlcriifornKdis liiMnpcl. I.ccanluni sUreíraí lleinpcl,

c Lccduhnii ohsoinni) llempel.

IhíM-inií', Dr. 11. v., LSUT. — Os pioUios vcgotacs

(Phytophlhires) do Lra/.il. Revista do Museu Paulista,

A'oL 11. pp. ;>sr)— i20. São Paulo, 1S<)7. Dâ-se um;i

lista de todas as Loeeidas conhecidas no Brazil.

Ihering, Dr. 11. v., ISDS, — A doença das daboli-

cabeiras. Revista Agricola, \o\. W , N. 35 pp. 185
— 18*.). São Paulo, Junho de 1898, o também Revista

do ^Nluseu Paulista, \ol. Ill, pp. 45—49, São Paulo,

1898. (^ nome Capidiíúd jnholicdhar, está aqui (Mnpre-

gado [)ela primeira ve/ a designar o inseclo que pro-

duz a doença das Jal)oliea])eiras.

Ihering, Dr. 11. v., 1899.

—

Prejuizos causados cm
S. Paulo ás laranjeiras por piolhos vegetaes. Revista

Agrícola, \o\. \\ N. 44, pp. 89—91, São Paulo, Março
de 1899. Mencionam-se Iccn/a, Ilemicliionaspis aspi-

distrae Sign., idi/íilaspis citrlcola l^ickard, Lecaníuia
heí^peridum L., e Lecanium oleae Barnard.

Ihering, Dr. 11. v., 1899.

—

Notas sobro os espé-

cies de Aspidiofiis. Revista Agrícola, Yo\. VI, N. 54,

pp. 13

—

IS. Con tem uma discussão sobre Aspid/ol/'s

camcllíac Sign., o Aspldiolns hilaníae Sign.

Moreira, Carlos, 1S99. — Contra os inimigos. A
Lavoura \\ 2."' serie, })p. 11')

—

\\\. Rio de Janeiro.

Agosto de 1899. Contem uma discussão de alguns in-

sectos de género Asjv'i/iol/fs.

d'Utra, Ct., 1899. — A fumagina ou morphea das

Laranjeiras. Roletim do Instituto Agronómico do Lstado

de São Paulo, Yol. X, Ns. 9 e 10, pp. ()04—(310. Cam-
pinas, Sot. e Out., de 1899. Tem uma discussão da
fumagina causada por Lecaaid/iu
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Litteratura geral sobre as Coccidas

Coclcor(;ll, T. 1). A,-1S91.-A Clicck-Lísl. oí" lli<;

Coccidae ol* llic \cí)tro|)ical líc.íiioií. .loiírriul oí' tlic

Trinidad Field Naturalists CUih. Vol. I, pp. 3J1--312.

Port of Spain, Trinidad, mH.
Cockerel], T. D. A., l<S*J5~Notes on the Oooi^'-raphical

Distribution of Scale Insects. Proceediujis of the I '. S. Natio-

nal Museum. \'oi. X\I1. [ip. (315-62Õ. Washin^rton 1895.

Gockerell, 'Ï. 1). A., lS9i)--A Check-List of the

Coccidae. Bulletin of the Illinois State Laboratory of

Natural History. VcA. IV, Article XI, pp. :318--:r>a

Urbana, Illinois, .Julv, 1S9Í3.

Cockerell, T. D." A., lS97.-The Food Liants of Scale

Insects (Coccidae.) Lrocceedin^s oftiie U. S. National

]s[useum, vol. XIX, pp. 725—785. Washington, 1897.

Cockerell, T. D. A., 1897--T])e San José Scale and

its Nearest Allies. T). S. Dept. of Ai^riculture. Division

of Entomologv. Technical series, N. 6, Washington, 1897.

CockereïÎ, T. D. A., 1899.—First Supplement to

Check-List of the Coccidae. Bulletin of the Illinois State

Laboratory of Natural History. Vol. V. Article VÍI,

pp. XS9—398. Lrbana, Illinois, .Ian. 1899.

Comstock, J. IL, Í8SL—Heport of the I^]ntomo-

logist of the U. S. Dept. of Agriculture for the year

1880. Washington, 1881.

Comstock, J. IL, 188.3.—Second Report of the Cornell

University Experiment Station. Ithaca. N. J. 188-3.

Green, E. Ernest, 1895— 1899.- -The coccidae of

Ceylon. Part L London, LS90. Part II, London, 1899.

Signoret, \'.. 1808—1876.

—

Essai sur les coche-

nilles. Annales de la Société Entomologique de France.

Paris, 1868—1870.
Também se acham muitos artigos sobre coccidas

nas segiiintes publicações :

Ileports and Bulletins of the U. S. Departaiiient of

Agriculture, Washington, U. S. A.

Reports and Bulletins of the Massachusetts Agri-
cultural College, Amhurst, Mass. U. S. A.
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Transactions and Procceedings of the New Zealand

Institute. Welliniî'ton, New-Zealand.

The Entomologists Monthly Magazine. London,

England.

The Canadian Entomologist. London, Ontario.

The Entomological News. Philadelphia. Pa., U. S. A.

Psyche. Cambridge, Mass., U. S. A.

Bulletin e Annales de la Société Entomologique

de France. Paris.

Explicação das esLainpas

ESTAMPA V

Fig. 1. Icerya brasiliensis n. sp.

>
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» 12. Tachardia parva n. sp. .

> 13. 'lachardia rosea n sp. .

» 14. > >

> 15. Lecanium hrunfelsia n. sp. .

» 16. » >

As placas chitinosas do cor-

no caudal.

kè placas chitinosas do cor-

no caudal

.

A femea adulta. Tamanho
natural

.

contorno da femea adulia.

A antenna da femea adulta.

ESTAMPA VII

Fig. Lecanium gracile n. sp. .

Lecanium ornatmn n. sp.

> »

Lecanium percovexum Ckll

Lecanium reticulatum Ckll

Lecanium durum n. sp. .

Lee mium glnnulosuni n, sp

9.

10. Letanium zanthoxylum n. sp.

A antenna da femea adulta.

contorno da femea adulta.

A antenna da femea adulta-

A antenna da femea adulta.

A antenna da femea adulta.

A antenna da femea adulta.

A antenna da femea adulta.

A tibia, tprso e a unha da
femea adulta.

Uma poryâo da derme mos-
trando as glândulas.

A antenna da femea adulta.

ESTAMPA VIII

Fig. 1. Lecanium
2. Lecanium
3. Lecanium
4. Lecanium
5. Lecanium
6. Lecanium
7. »

8. Lecanium
9. Lecanium

10. Pseudoker

infrequens n. sp. .

di^coides n. sp. .

mayteni n. sp. .

eugeniae n. sp.

obscurum Hempel.
jaboticabae n. sp.

pseudosemen Ckll ,

campomanesiae n.

mes nitens Ckll.

11. Pseudokermes nitens Ckll.

12. Ceroplastcs iherinqi Ckll.

13. Ceroplastes grandis n. sp.

14

. A antenna da femea adulta.

A anteima da femea adulta.

. A antenna da femea adulta.

, A antenna da femea adulta.

. A antenna da femea adulta.

. A antenna da femea adulta.

. Uma glândula da margem.
. A antenna da femea adulta,

sp. A antenna da femea adulta.

. Vista lateral da femea adul-

ta, augraentada très vezes.

. Vista terminal da femea adul-

ta, augmentada très vezes.

. A antenna da famea adulta.

. A femea adulta Tamanho
natural

.

. A antenna da femea adulta.

ESTAMPA IX

Fig. 1. Icerya brãsHiensis n. sp.

» 2. Icerya schrottkyi n. sp. .

> 3. » » » > . .

^ 4. CapuliniacrateraformansE.emçe\
> 5. Stigmacoccus asper n. sp.

> 6. » » > »

.

A teraea adulta, tamanho
natural.

Massa das fêmeas adultas.

Tamanho natural.

A antenna da feraea adulta.

A antenna da femea adulta.

A antenna da femea adulta.

A perna da femea adulta.
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7. Tacharãia ingae n. sp. .

8. Çeroplastes novaesi n. sp.

9. » » » >

.

Fit 1.
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OS GAHACOES DO GÉNERO SOLAROPSIS

POR

H. VON IHERING

presente artigo é destinado a fornecer dados

anatómicos sobre um género do caracóes terrestres

brazileiros da familia das ílelicidaí, sobre o qual até

agora nada nesse sentido constava, excepto uma infor-

mação sobre a mandibula, que ê falsa. Não é raro no
Estado de S. Paido Solaropsis feistliameli Hupé, mas
mesmo assim custou-me esforços do aimos até que afi-

nal consegui obter o caracol vivo, o animal.

O animal de Solaropsis feistliameli não oíTorece

exteriormente caracteres que o distinguem dos do género

llelix a não ser ([ua se nota no lado dorsal uma larga

fita brancacenta, orlada de preto, na linha mediana,

que começa entre os ommatcphoros e segue para traz

até o manto. \m sulco profundo limita de cada lado

essa faxa dorsomediana. O pê é de côr pallido-cin-

zenta, a cabeça pigmentada de preto-azul. Atraz do

ommatophoro direito nota-se nos exemplares examina-
dos como uma hernia o átrio genital que esses ani-

maes, mortos por suílbcação em agua, tinham expellido.

N\im dos dois notava-se um orificio feminino e outro

masculino, no segundo a expressão do átrio chegou
ao ponto de mostrar separados dous orifícios do appa-

relho masculino e a esse exemplar refere-se a figura

que segue.
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FIG. 1

Mandíbula de Solaropsis

feistharaeli.

A mandibula (fig. 1) é molle e delgada, uma peça

cornea, pardo-amarella, arqueada, de 4 mm. de largu-

ra e 0,8 mm, de comprimento
na qual se distinguem cerca

de 38 chapas intensamente li-

gadas representando «costel-

las ». A borda anterior da

mandibula é concava, a pos-

terior convexa e prolongada

em uma membrana transpa-

rente,

A radula contem na parte anterior cerca de 120'

fileiras transversaes e outras tantas na parte im matura
posterior. Cada fileira transversal tem 113 dentes

sendo a formula 15—41— 1—41— 15. As chapas den-

taes são curtas, quacíradas, j

mas com o augulo exterior

mais pronunciada) e acu-

minado. Os dentes são to-

dos uaicuspides", com o me-
socono forte não sobrepas-

sando a chapa basal. Os
dentes marginaes só tèm o

mesocono alongado e sobrepassando com a sua metade

distai a chapa basal. Nossa figura dá o dente central,

o primeiro lateral e um dos marginaes.

O apparelho genital é bem complicado. Observo

que não o pude preparar por inteiro por faltar a parte

terminal com as glândulas hermaphroditica e da albu-

mina, mas as partes essenciaes e importantes para a

classificação foram bem preparadas. A parte masculina

compõe-se da glândula prostatica (pr, fig. 3) situada

ao lado do utero e do vaso deferente, que nasce da

extremidade inferior da prostata. Esse conducto esper-

m atiço alarga-se em baixo, formando o penis que para

traz se prolonga num appendice grosso, o flagelhim.

Ao lado do orificio do penis acha-se outro que é o do

ephiphallus outro appendice destinado á formação da

spermatophora, um tubo largo em cuja extremidade-

FIG. 2.

Radiila de Solaropsis

feistharaeli
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,''"""\ livre se insere o miis-

) culo retractor. Um
/ canal curto que re-

..-[-ql.a
^^^^^ ^s embocaduras

" desses dous canaes

prolonga-se para reu-

nir-se com o condu-
cto feminino n\im
canal couimum, cur-

j^l—.spi.r. to e largo, o átrio

genital, que ao lado

do oinmatoplioro se

abre para fora. Quan-
do o átrio todo é

expresso do corpo,

como acontece por oc-

casião da copula, for-

ma elle uma proemi-

nência cónica como
uma hernia, na qual

bem se distinguem

os orifícios separados

do penis, do epiphal-

lus e da vagina.

Do orifício femi-

nino sai a vagina

que successivamente

se modifíca em ute-

ro e ao lado delle o

conducto da sperma-
totheca (sp. d. fíg. 3)

Apparelho genital do Solaropsis feistharaeli ou do receptaculum

se minis, que se di-

vide em dous canaes, umi estreito, intensamente ligado

á parede do utero (di. fíg. 3) que representa apenas um
appendice glandular ou diverticulo e outro engrossado
subcylindrico, curto, que é a spermatotbeca e em cujo

fundo insere-se um fíno e comprido musculo retractor.

Entre esses caracteres anatómicos são vários que tèm

FIG. 3
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importância para a classificação. Esses são : a faxa

mediana do collo limitado por sulcos, a mandíbula mu-
nida de numerosas costeliinhas, os dentes unicuspi-

des da rapula o epiphallus e o fiag'ellum do penis, a

inserção do musculo retractor no fundo do epiphallo e

o diverticulo do conducto da spermatotheca.

O conjuncto desses caracteres permitte precisar

mais ou manos a posição systematica do género, mas
só «mais ou menos», porque não ha outro género que
oíicrecesse a mesma combinação de caracteres anató-

micos. A única noticia contida na litteratura com re-

ferencia â anatomia de Solaropsis é falsa. Diz Fischer

no seu Manual que a mandíbula é lisa. PilsJ^rv tam-
bém repete o engano, não sei por quem commettido.
Comparando o nosso género com a classificação das

Helicidas que Pilsbry deu no seu excellente Manual de

Gonchology Vol. IX., !S94 pag. XXXII ss. verifica-se,

que Solaropsis não entra em nenhum dos cinco grupos
alli creados. Das Helicinae belogona destingue-se So-

laropsis pela falta da flecha amatoria e pelos dentes

lateraes unicuspides, oílerecendo entretanto na presença

do diverticulo da spermatotheca um caracter próprio a

esse grupo e não observado nos outros.

O g-rupo dos Macroogona oíferece bastante analo-

gia, especialmente quanto â radula, mas não oííereco

exemplos de liagello e diverticulo spermatothecario. O
apparelho mascuhno assemelha-se bem ao dos Epiphal-

logona, mas o conducto spermatothecario entre elles

não tem diverticulo o os dentes lateraes da radula não

são unicuspides. Pondo assim provisoriamente o ge
nero Solaropsis no grupo dos Epiphallogona observo

que existem também relações com os Macroogona e

especialmente com o género Ghloritis. Soh^ropsis é,

pois, uma forma antiga, isolada e de grande interesse

anatómico.

E' preciso entretanto observar que tomo o género

Solaropsis em sentido limitado a S. serpens, braziliana,

feisthameli e espécies alliadas. Creio que as espécies

menores delgadas sem esculptura notável formam ou-
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ntíff
tro género para o qual

acceito o nome de Psa-

dara proposto por Millor.

A razão desse procedimen-

to ò a grande diíTerença

que na dentadura existe

segundo a communicação fig. 4

fiue se^ue. Mandíbula do Psadara dcrbyi

Psadara derbyi, cuja descripção dou em seguida,

foi por mim examinada em 1892. O único exemplar

era novo e o aparelho genital não se achava desenvol-

vido. A mandíbula ò

arqueada, delgada de

1.5 mm. de compri-

mento c com 16 cos- , ^y , ^
tellas bem desenvolvi- L r J --0
das mas não sobresa- «" ^ ^

h indo a mara-em ante- ^^^' '*

rior. A radula tem na ^^^^^^ ^« ^^^^^'^ ^"^"^^^

serie transversal 57 dentes, sendo a formula de 28—

1

— 28. O dente mediano tem o mesocono forte, com
prido, extendendo-se até a base da chapa dentaria e do

cada lado um ectocono curto, agudo. Os dentes lateraes

são bicúspides tendo o mesocono forte e um curto ecto-

cono. Os dentes marginaes têm a chapa dentaria curta,

transversa, alongada, duas pontas compridas curvadas

o o lado exterior delias um curto ectocono.

Infelizmente não pude examinar o apparelho ge-

nital por ser o respectivo animal novo, não tendo os

órgãos da geração bem desenvolvidos. A mandi])ula com-
bina com a de Solaropsis mas a radula 6 ])astaute dif-

férente, de modo que acceito o grupo genérico propos-

to por Miller, devido a caracteres da concha.

Dou em seguida a synopse das espécies ])ra/ilei-

ras desses dous géneros e chave para a sua classifica-

ção e indicação de tudo que se conhece de sua distri-

buição geographica, esperando que o presente estudo

contribuirá para tornar melhor conhecido esse grupo
do caracóes. São animaes um pouco raros por serem
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encontrados só nos grandes mattos. Pouco é o que se

sabe de sua vida e nada consta sobre a sua propaga-

ção, seus o ws especialmente.

Em primeiro lugar dou a descripção de diversas

espécies novas.

íSolaropsis pilsbfyí n. sj).

Espécie grande, solida, assemelhando-se á S. bra-

ziliana, da qual diffère pelo umbigo estreito, fecbado quasi

completamente pela margem reílexa da borda columellar

da abertura, de modo que do umbigo resta apenas uma
fenda estreita. Alem disso é maior e mais elevada do

que S. braziliana e tem a abertura, que é mais comprida

do que alta na outra espécie, tão alta como comprida.

..^^^s

O nosso exemplar melbor

tem as medidas : diam.

maior 48, menor 42, al-

tura 30 mm. e a abertura

mede de comprimento 25,

e de altura 24 mm.
Habitat : Babia.

Recebi essa linda es-

pécie do Snr. Dr. Estellita

em S. Paulo que me disse

tel-a recebido da Bahia.

,^'

FJG. 6—8.

Solaropsis pilsbryi Ih. (1/1)

Snr. H.Dediquei-a ao Illm.

A. Pils])ry em Philadelphia a cujo excellente trabalho

esse ramo da malacologia deve um grande progresso.
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Solîii'opsîs baclii n. sp.

Espécie intimamente ligada á Solarapsis gibboni

Pfr., da qual diffère pela espira mais aplanada, de modo
que a concha vista do lado apresenta apenas as duas

ultimas voltas, não apparecendo por serem deprimidas

as outras. AXem. disso essa espécie brazileira é muito

mais pequena do que a da Nova Granada e Equador,

sendo as medidas : diam. maior 44, menor 38, altura

22 mm. No lado inferior notam-se faxas e linhas

brunas em parte simples, em parte interrompidas; no

lado superior observa m-se manchas anguladas pardas

como em S. gibboni. Um dos exemplares, entretanto,

tem o lado superior uniforme pardo-amareho.

Habitat : Araguar)^ Estado de Minas.

Tenho muito prazer em dedicar essa notável es-

pécie ao illustre explorador argentino Or. J. Bach que

por numerosas oíFertas valiosas tem enriquecido as col-

lecções do Museu e que especialmente nas suas viagens

aos Estados de Minas e Gojaz tem feito e ainda está

actualmente continuando a fazer interessantes collecções

generosa ;riente oíferecidas a este Museu.

FIG. 9-^0

Solaropsis bachi Ih. (1/1)

A presente espécie pertence ao grupo da Solaropsis
gibboni Pfr., que não posso por ora comparar com ella,

por não ser representada na collecção do Museu e da
qual talvez representa apenas uma variedade. E' esse
o primeiro representante no Brazil do grupo das espé-
cies de Solaropsis com a superficie lisa ou apenas es-
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triada do qual S. gibboni é o typo. A diiïerença no

tainanbo e na conllguração da espira parecem-me suiii--

cierites para considerar essa lôrma mineira espécie dis-

tincta, o que também parece provável em vista da granda

distancia que separa as localidades de proveniência.

"-A

FiG. 11 e 12- Ps aclara derby i Jh.

Concha delgada, deprimida, umbilicada, transpa-

rente, um pouco lustrosa, cornea, uniforme, sem manchas.
A superficie é transversalmente estriada e ornada de
grânulos finos, for-

mando rugas finas,

não visíveis pela

vista não armada.
A espira é plana,

um pouco concava

em cima, a sutura

é profunda. As voltas em numero de 4 1/2 (até 5) são

regularmente convexas, a ultima não descendente, mais

convexa em baixo, a abertura é arredondado-lunar, a

margem columellar expansa, cobrindo um pouco o um-
bigo. O peristoma não se conhece, porque os exempla-

res não são adultos.

Diam. maior 12 mm, ; menor 10 mm. ; Altura

7 mm
Hab. Ilha de S. Sebastião.

O typo descripto acha-se no Museu Paulista. Al-

guns exemplares novinhos foram colligidos em 1891

pelo pessoal da Commissão Geographica e (Teológica

de S. Paulo a cujo illustre chefe, Dr. Orville A. Derby,

é dedicada essa espécie nova, que ô de um interesse

bem especial por representar no território do Estado

um grupo de Ilelicidas, conhecido até agora quasi só da

região andina do Peru e Equador. Obtive tarabem o

animal sobre cuja anatomia já dei as necessárias infor-

mações.
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Chave para a classificação das espécies

brazileiras de Solaropsis

a Superficie superior lisa ou apenas estriaJa
;

medidas 44—38—22 mm. bacJd Ih.

aa Superficie superior rugoso— granulada.

h a granulação irregular.

c a ultima volta com duas fossas irregula-

res ás vezes faltando ; o umbigo estreito
;

medidas 50—45—25 mm. serpens Martyn.

cc a ultima volta subangular ou subcarina-

da, o umbigo bem estreito; medidas 37
— 31— 18 mm. ripera Pfr.

hh as granulações dispostas em series transversaes

d a ultima volta arredondada, o umbigo
largo ; medidas 42—34— 19 mm.

brazíliana Desli.

dd a ultima volta arredondada, o umbigo
muito estreito, quasi fechado ; medidas
48—42—30 mm. piAsbryi Ih.

ddd a ultima volta sub-angular, as granulações

formando linhas elevadas de zigzag. O
lado inferior ao redor do umbigo liso ; me-
didas diam. 37 ; alt. 16 mm. lieliaca Orb.

bbb granulações irregulares em parte formando
linhas curtas elevadas.

e granulação irregular
;

peristoma pardo-

roxo-escura ; medidas 40—35— 17 mm.
^mscalia Caill.

ee granulação forte irregular, formando linhas

transversaes elevadas.

f concha grossa, medidas 53—41 -23

amazonica Pfr.

ff concha delgada, medidas 35—31— 17

feisthameli Hupé.
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Chave para a classificação das espécies

brazileiras do género Psadara Miller

a Espira convexa, pouco elevada ; diversas faxas

pardas mais ou menos interrompidas, espiraes.

b fôrraa depressa; modidas 21—17—9 mm.
rosarium Pfr.

bb forma globulosa ; medidas 14,5—14

—

10,5 mm.
.

elaps Dolirn.

aa Espira chata, aplanada; medidas 12— 10—

7

mm. derby i lli.

DlSTRIBlldO G£0GRAriIIG4 DAS ESPÉCIES BRAZILEIRAS

Solaropsis bachi Ih. Araguary, Est. de Minas.

Solaropsis serpeais Marty n. PfeiíFer, Drouet e ou-

tros autores tratando dessa espécie da Guyana dizeai que

ao lado dos exemplares com fossas na ultima volta (S.

pellis-serpentis Gh. 1795) ha outras, sem vestígio del-

ias (S. serpens Marty n 1784^. Trata-se, pois, apenas

de um caso de variabilidade individual e não de duas

espécies différentes. Recebi do Dr. von Martens um
exemplar do «Brazil» e também Pilsbry diz que a es-

pécie é encontrada no Brazil. Não conheço, porém, in-

dicação alguma com localidade exacta que confirmasse

a existência dessa espécie da Guyana no Brazil.

Solaropsis vipera Pfr. «Brazil».

Solaropsis brasiliana Desh. d'Orbigny obteve essa

espécie em Rio de Janeiro e Santa Cruz de la Tierra em
Bolivia, Hidalgo colligiu a em Rio de Janeiro, nós

temol-a^do Estado de S.Paulo. A espécie que Spix

denominou serpens e Wagner pellis-serpentis (Tab. 17

fig. 1) é sem duvida S. braziliana e foi colligida em
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Pará e Maranhão por Spix. A espécie occorre pois da

Amazonia até o Estado de S. Paulo e a Bolivia.

Solaropsis 'pihbryi Ih. Bahia.

Solaropus helíaca Orb. Corri entes até Bolivia.

Solaropsis pascalía Gaill. Pará (segundo Hupé).

Solaropsis amazonica Pfr. Amazonia.

Solaropsis feisthameli Hupé. Pertence a essa espécie

S. serpens Spix (Tab. 17 ûg. 2) que Spix obteve em
Pernambuco e Piauhy. De Bahia a mencionam Hupé
e Moricand. E' commum no Estado de S. Paulo, donde

a temo» de Rio Grande, S. Paulo, Piquete. No Estado de

S. Paulo só occorre a variedade A, de espira achatada.

Os exemplares que temos da Bahia pertencem á varie-

dade B, considerada por Dohrn e outros autores como
amazonica Pfr., o que me parece não ser exacto. Es-

ses exemplares da Bahia têm a espira convexa, mais

elevada do que em A e combinam com um exemplar de

S. serpens Spix, cotypo de collecção de Spix e que recebi

do Museu Zoológico de Munich. Parece que a forma A
extende-se até a Bahia, mas é certo que no Estado de

S. Paulo só occorre a var. plana (A).

Psadara rosarium Pfr. Amazonia, Surinam.

Psadara elaps Dohrn Pará.

Psadara derby i Ih. S. Sebastião, S. Paulo.

S. Paulo, Maio de i900.





BIBLÍOGRAPHIA

(HISTORIA NATURAL E ANTHROPOLOGIA)

H. VON IHERING

Por falta de espaço vejo-rae obrigado a limitar essa bibliographia

ás publicações que se referem ao Brazil, ou citando apenas algumas

sobre o terciário da Patagonia porque se referem a assumpto tratado

por extenso nessa Revista.

A. Perioiiícos da America do Sul

Arçhivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro

Volume X, 1897—1899, R. de Janeiro 1899.

Esse volume, alem de um pequeno artigo do Sr.

E. Ule sobre Utricularias epiphytas e outro de D Maria
do Carmo de Mello Rego "Artefactos indígenas de Matto
Grosso" contem especialmente os valiosos estudos de

J. M. Clarke. "A fauna siluriana superior do Rio Trom-
betas" e "Molluscos devonianos do Estado do Pará".

Esses artigos ha muito tempo esperados e acompanha-
dos de 8 estampas, referem-se a materiaes colhidas em
1876 pela Gommissão Geológica do Brazil, então sob a
direcção do fallecido Prof. Gh. Fred. Ilartt.



Boletim do Museu Paraense, Pará Vol. 2, A. 4
i898 e Vol. III. I\. í, ÍOOO.

O 1.*' dos dous fascicLilos contem iim artigo do /)r,

Goeldi. "O estado actual dos conlieciraentos sobre os

índios do Brazil" relatando os resultados do respectivo

estudo do Dr. Ehrenreich, do que já tratamos nessa

revista Vol. 3. pag. 543, Seguem a continuação do artigo

do Dr. Goeldi: Estudos arachnologicos relativos ao

Brazil, um artigo do Dr. Goeldi sobre os peixes da Ama-
zonia e outro do Dr. Huber : Materiaes para a flora

amazonica. E^ de um interesse especial o artigo do Dr.

Goeldi, a lenda amazonica do Gauré, acompanhado de

nma instructiva estampa, dando a descripção e a íigura

do singular ninho de Panyptila cayanensis Gab., ando-

rinhão da famiha das Gjpselidas. Esse ninho representa

uma bolsa comprida, tecida e fixada na casca de uma
arvore alta, tendo a entrada na extremidade inferior.

Por engano attribue-se na Amazonia esse ninho singu-

lar ao gavião colleirinha, Falco albigularis Daud. (ou

rufigularis), que na Amazonia tratam de Gauré.

Observo que o respectivo nome de Gaburé aqui

significa a espécie menor de corujas do matto do género

Glaucidium.

O outro fascículo do anno corrente contem um inte-

ressante artigo do Dr. J. Iluher, sobre a borracha ou

cauclio e mais dous artigos do mesmo autor tratando

da fiora da Amazonia.

Notamos mais um artigo illustrado do Sr. H. Brõ-
lemaii, "dous myriapodes notáveis do Brazil", referindo-

se a Polydesmus clarazianus llumb. e Saussure e Tri-

goniulos Goesii Porat.

Atumario do Estado do Bio Grande do Sul, de
ÍS99, publicado por Graciano A. de Azambuja.
Porto-Alegre, Typograpilia GnnjUaeh e Coinp.

Entre os artigos desse volume merecem menção
o de P. F. A. Mabilde sobre os Goroados (conclusão),
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o do Dr. F. Araújo, sobre Plantas medicinaes e o do

Rev. P. A. Sclmpp. sobre o Louva-a-Deus do Brazil.

São íig-uradas, na pg". 262, 4 espécies : Goptopteryx ar-

gentina (Burra.) Sauss. Stagraatotera annulata (Stoll.^

Sauss., Theoclytes parallela (Haan) Sauss., Zoolea ma-
croptera (Stoll) Berg.

Alfredo F. Rodri:;iieB (pg. 154) insiste num pe-

queno mas interessante artigo, na afíirmação que o no-

me da Lagoa dos Patos não Ibe provem duma tribu de

Índios Patos, tri])u imaginaria que nunca existiu mas
sim das aves do grupo dos patos.

Annuarío do Estado do Rio Graiide do Sid, de

Í900, ^3ií6//ca(io po)' Graciano de A^arabuja. Porto-
Alegrs, Tijipographia Gnndlach e Krahe.

Entre os artigos de interesse scientiíico desse vo-

lume mencionamos os seguintes :

As arvores do Est. do R. Grande do vSul pelo Dr.
João Dutra, continuação do util artigo começado em
volumes anteriores, tratando de 8 espécies.

As aves do Estado do Rio Grande do Sul pelo

Dr. H. Don Ilieriiu/, artigo ao qual me referirei na
secção de zoologia.

Geologia da I-agoa dos Patos pelo P. A. Schupp,
participando o facto de terem sido encontradas ostras

fosseis na Barra do Pi])eiro. Oj)servo que das respec-

tivas ostras, algumas me foram mandadas para serem
examinadas

; e víbora mal conservadas creio ])oder re-

feril-as ã Ostrea puebdiana Orb.

Plantas medicinaes do Rio Grande do Sul polo

D) . J. Araújo.

A Lavoura. Boletim da Sociedade Nacional de
Aí/ricultura, 5.° anno, Rio de Janeiro 1808 e 3.° anno
(2 Sr. Vol II) IS99.

Entre os artigos do priuieiro volume de nova se-

rio noto os do Dr. G. Vert sobre Heliconius encrâtes



-554-

ITûbn., praga do maracujá, acompanhado de boa estam-

pa, do Dr. von Ihering "a lavoura e os insectos noci-

vos" e do D) . Aristides Caíres sobre a moléstia do

cafeeiro participando uma carta do Dr. F. Nocick que

«não se mostra muito disposto a acceitar a Meloidogjne

exígua como causa do mal», duvidas que não posso ad-

mittir, pondo-me nessa questão ao lado do Dr. Goeldi.

E' de summo interesse o artigo do Barão de Pa-
raná, "Os Zebroides", producto de cruzamento de zebra

com égua acompanhado de figuras de dous zebroides

criados na Fazenda Lordello, raunicipio de Sapucaia, Es-

tado do Rio de Janeiro. O zebra macho é de espécie

Equus burchelli. O zebra não é como o cavallo e o

touro que cobrem as fêmeas em qualquer época. O cru-

zamento experimentado na Europa sem resultado do

zebra com a égua só se consegue quando coincide o

cio dos dous, separados fora do tempo do cio. Depois

de 12 mezes nasceu o zebroide que é de côr de pinhão

claro com as hstas ou zebruras do zetora. O autor

acredita que o zebroide supplantará as mulas actuaes.

Veja-se também essa Revista Vol III p. 553.

Não podemos referir-nos ao segundo volume sem
exprimir a nossa profunda e sincera afllicção pela perda

lamentável que a Sociedade Nacional de Agricultura

teve pela morte do Dr. Campos da Paz, vulto eminente

na propaganda pelo progresso da agricultura em nosso

paiz, verdadeiro e digno rival do Dr. Luiz Pereira

Barreto. Lembro aqui que um bom retrato esboço

biographico do finado foi publicado na Lavoura, Vol.

II, 1898 p. 4.

Entre os artigos de interesse scientifico mencio-

no aqui com referencia ao anno 1899 o do Dr. Luiz
Pereira Barreto sobre sericicultura publicando uma
carta referente ao bicho de seda do Rrazil fAttacus). O
Sr. A. Miranda Azevedo (p. 58) publica um artigo

acompanhado de uma estampa referindo-se a um coleo-

ptero da íamilia Gantharidae que devasta as pimenteiras

Gantharisatomaria Germ., espécie da qual provavel-

mente G. nigro-punctata Blanch, é synonyme. As lar-
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ras vivem nos ninhos de abelhas que constroem «col-

meias no solo como Anthophora». Isso parece referir- se

a observações feitas em Europa, dizendo entretanto o

autor : "Anteriormente a Newport e e a Favre, Guil-

ding em uma breve noticia nas Transactions of the Lin-

nean Soc. of London Voi. 19 fizera parecer os hábitos

parasitários das larvas das Gantharidas com uma espé-

cie brazileira, do Rio de Janeiro, pertencente ao género

Horia : H. maculata, cuja larva foi por elle encontrada
vivendo a espensas das larvas do nosso Mangagá ou
Mangangava, Xylocopa brasihanorum L. (teredo Guild.).

Observo que vi Gantharis atomaria causar grandes
estragos nas plantações da batata ingleza no Rio Gran-
de do Sul e que o Dr. Noack a observou em Campinas
em 1897, mandando exemplares ao Museu. Aqui obser-

vamos Gantharis aterrima Klug em pimenteiras, toma-
teiros e sobre diversas espécies de Solanum.

Sob o titulo «as pestes importadas» o Dr. Ge?'nia-

no Vert publicou á p. 67 um estudo referente ao Mar-
garodes vitium do Ghih acompanhado de uma estampa
N.° II, mostrando as larvas fixadas na cepa da videira.

Segundo informações do autor esta estampa é cópia de
uma publicada por Giard. No Rrazil até agora Marga-
rodes não foi encontrado. O nome de espécie não é

vitium Giard, mas vítis {F. P/úlipjn), estabelecido em
1884.

No anno de 1900 em n. I da 1.^ serie—de certo

engano, difficultando mais ainda entender o complicado
systema da numeração desse periódico e de suas series,

annos, números, supplementos etc acha-se pag. 12
um artigo interessante do Dr. G. cVUtra sobre a la-

garta cornuta do fumo que pertence á borboleta Pro-
toparce carolina L., sendo a mesma espécie como na
America do Norte e que se debella como a praga do
curuquerê, applicando-se por meio de um pulverisador

nas plantas attacadas verde de Pariz finamente moido,
em suspensão n'agua, na proporção de 500 grms. por
550 - 600 litros de vehiculo. O autor refere-se ao
excellente artigo do Dr. Howard no Yearbook of the
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Dep. of. Agriculture, Washington 1898 p. 121— 151

sobre insectos nocivos ao fumo e onde essa borboleta

e suas larvas são figuradas á p. 128.

Rerísia Agrícola. Sao Paulo Anuo V 1890.

Diversos artigos desse periódico são referidos na

parte zoológica. Alem desses noto ainda os seguintes :

Loefgren, A. Um inimigo das macieiras, p. loO tra-

tando da Schizoneura lanígera (cf esta Revista II p. 399j

e de um tratamento simples e etficaz. A. Gommes Carmo
trata (p. 453) da Sericicultura. O autor diz « uma ou

duas crianças tratam coramodamente de cerca de 40.000

sirgos (bichos da seda) que produzem de 40 a 50 kilos

de seda em casulos e estes se vende ta de 3$000 a 4$000

rs. o kilo». As experiências que tenho sobre o assumpto

não são favoráveis. (Colonos que no Rio ÍTrande do Sul

no decennio passado tiveram producção regular de bi-

chos de seda a deixaram por não ser lucrosa. Real-

mente não é um preço animador—3$000 por kilo ou

540 casulos mais ou menos !

Boletim do InslUuto Agronomwo em Campina.^

Vol X S. Paulo 1900.

Entre os numerosos interessantes artigos do pre-

sente volume mencionamos especialmente: (}. d' Uiva.

Os microparasitas do trigo e da canna d'assucar—J.

de Camjws N^^raes. Crjptogamos microscópicos das

videiras p. 51 ss.— i'. Noacli. Moléstias das videiras

p. 91 ss. e acompanhado de duas boas estampas.—X.
Potel Lecanium viride e sua destruição.— Dr.
Noack descreve como espécies novas Bo trytis novaesi

e Apiosporium braziliense, a fumagina da videira.

seu artigo foi publicado também em allemão Zeitschrift

fiir Plianzen-Krankh. von P, Sorauer vol. IX, 1899 p.

i— 10. e Taf I.
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Quanto aos artig'os dos Dr.s. G. d'Utrae F. Noack,

escriptos sem conhecimento da minha pubhcação, veja-

se o que segue na parte zoológica sobre o artigo do
Sr. Noack. O Sr. G. cVUira trata p. 319 ss. Sobre
as angnillulas do cafeeiro, o Dr. Noack p. 224 ss.

sobre «a podridão da raiz mestra do cafeeiro».

B. Bõtanira

Hiiher, 1. Bcítrag :zur Kenntniss der periodíschen
Waclisthums-erscheinitngen bei Herea brasíliensis.

Bokmisch. Centi-al-Blatt rol. 70, JSÍJ8 n, 47
p. 1— 0.

Rilher, L Diplerosiphon spelaeicola. Bali. de
VHerbier Boissier rol. VII, 1899 Genève ]d. 124 ss.

PI. IV.
Hiiher, I. und Boscalioni, L. Eine neae Théorie

der Ameísemjfanz-en. Botan. Central Blatt, Beiheft
Bd. IX, 1900 Heft ^. p. 1—4.

O primeiro desses artigos trata do crescimento
periódico da Hevea brasihensis que fornece a borracha
do Pará e que no mez de Junho está sem folhas, o
segundo descreve uma nova Burmanniacea que vive na
Guyana brazileira numa gruta da Serra do Laranjal.

O terceiro artigo é de grande valor porque é
destinado a substituir a theoria de Schimper segundo
a qual as formigas das imbaubas do género Gecropia .

servem para a defesa contra as formigas cortadeiras,

theoria bem fraca como demonstrei no meu estudo
sobre as formigas do Rio Grande do Sul (Berlin. En-
tomolog. Zeitschr. Bd. 39. 1894 p. 364 ss.) e no
Ausland 1891 p. 474 ss. Os autores observaram que
na Amazonia as plantas e especialmente as arvores
myrraekophilas (habitadas por formigas) só se obser-
vam na zona de inundação e concluem logicamente
que procurando essas plantas as formigas aproveitaram
se de cavidades naturaes que offerecem abrigo contra
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as enchentes dos rios. Será conveniente para o Sr.

Huber tomar conhecimento dos meus estudos citados

que na parte critica se combinam. Lembro aqui outra

nova publicação sobre o assumpto : Heini. lhe biolo-

gic Relations between Plants ond Ants. Washington
Reports ofSmithsonian Instil. 1898 jj. i—456 Plates.

Midler, Carolo. E^-yologia Bey^rœ, Itatiaiae, Minas
Geraes, Rraziliœ ; Bidletin de VHerbier Boissier,

Vol. V7, Í898 pg. 18-126. Genem.

Esse estudo do conhecido especiahsta contem a

descripção de numerosas espécies de musgos, na maior
parte novas e collegidas pelo Sr. E. Ule, na Serra dos

Órgãos, do Rio de Janeiro, e nas Serras dos Estados

de Santa Gatharina, Minas Geraes e Goyaz, tendo sido

especialmente rica a Serra do Itatiaya. O numero das

espécies tratadas é de 154, sendo apenas lastimável

que o estudo não é accompanhado de illustrações.

Peckolt, Theod. e Gust. Historia das plantas
medicinaes e úteis do Brasil, 7.° Basciculo. Rio de
Janeiro Í899.

O novo fascículo da excellente monographia dos Srs.

Peckolt, trata das famílias : Phytolaccaceas, Nyctagi-
naceas, Ahsmaceas, Mesembryanthaceas, Portulaccaceas,

Trop(jeolaceas, Lauraceas, Hernandiaceas, Berberidaceas,

Menispermaceas e Myristicaceas.

De cada espécie é indicado o nome scientifico, e

vulgar, a synonymia e a distribuição geographica. E'

dada uma pequena mas concisa descripção das respecti-

vas plantas, seguindo-se informações sobre o seu em-
prego e suas propriedades therapeuticas e também em
muitos casos a analyse chimica. E' com suramo prazer

que estamos observando o illustre Dr. Theodoro Pe-
ckolt, continuar, coadjuvado por seu filho, nesses estu-
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dos botânicos e pharmacolocicos, pelos quaes já tem
prestado serviços relevantíssimos ao paiz e cuja publi-

cação começou em 1871.

Boslie, M. New or critical calcareous algae. Bet
Kgl. Norshe Videnshabers selskabs Skrifter. Trond-
jhem 1899 N.° 5 p. -131.

Entre as espécies novas de algas calcareas acba-se
a de Lithothamnion braziliense FosL, n. sp., commu-
nicado a elle por este Museu sob N. 1017 e 1048 e

proveniente de S. Sebastião.

E. Ule. Beitrag zn deu BUUheneinrtchtungen
von Aristolocliia clemaiiiis L. Berichte der Deut-
chen Botanischen Gesellschaft, Jahrgang. 1898, Band
XVL pg. 236—239.

E. Ule. Ueber Standortsanpassungen einigei^

Utricidarien in Erasilien ; Berichte der Deutschen
Gesellschaft. Jahrgang 1898, Band XVlpg. 308-314.

E. Ule. Weiteres ûber Bronieliaceen mit Blã-
thenverschluss und Blútheneinrichtungen dieser Fa-
milie, Berichte der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft, Jahrg. 1898, Band XVI pg. 346-362.
E. Ule. Ueber einige ne>'e und interessante Bro-

meliaceen. Berichte der Deutschen Botanischen Ge-
sellschaft, Jahrg. 1898 Band XVII pg 1-6.

E. Ule. Ueber einen experimentell erzeugten
Aristolochienbastard ; Berichte der Deutschen Bota-
nischen Gesellschaft, Jahr. 1898, Band XVII pg.
35-^40.

E. Ule. Einige Bromeliaceen ans Brasilien,

glatter und steíler Felswãnde ; Berichte der Deut-
schen Botanischen Gesellschaft Jahrg. 1899, Band
XVII, pg. 43—44.

E. Ule. Ueber spontan entstandene Bastarde von
Bromeliaceen; Berichte der Deutschen Botanischen
Gesellschaft, Jahrgang 1899 Band XVIIpg. 51 —64. ,^(^\ ,'^. -^

r- ^.> í>
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E. Vie. Versell iedrnes ueher den Emfli'.ss der
TItiere anf das P/ianj::enteben ; Berichte der Deuls-

chen Botanischen (remlUchafl, Jalirq. JOOO Band,

XVIIL 2^1' 122 -\ 30.

E. Ule. Die Verbreitiing der Torfmoose iind

Moore in. Bras/lien ; En//lers Botaniaelie Jahrh'àclicr ;

Band 27, Heft 3. ISOÚ j)0- 23S-25S.
E. Ule. Cardarnine afrieana L. in Brasiben ;

Enqlers Botanisclie .Jaitrbi'fcher, Band 28, Heft 2.

1000.

Entre os numerosos estudos publicados pelo Sr.

Ule, alguns são dedicados apenas â descripcão de es-

pécies novas e do formas hjbridas dos géneros Aristo-

locliia e Nidularium, outros tratam da familia das

I)romeliaceas e de outros assumptos de interesse geral.

O artigo que trata da " Verbreitung der Torfmoose ,,

refere-se ás plantas Gr3^ptogamas que formam camadas
extensas de turfa nas Serras de Santa Catbarina e Rio
de Janeiro e Minas. O sr. Ule colleccionou 48 espé-

cies de Sphagnum, grande parte das quaes eram novas

e foram descriptas por G. Millier e G. A^^arrentorf. Ba-
nhados em que occorrem espécies de Sphagnum foram
encontrados também no Estado de São Paulo. Em
geral as Serras altas de 2000 metros ou mais de altura

e com uma temperatura annual de 14'', olferecem as

condições mais favoráveis aos Sphagnos, Parece que
os Estados de Matto-Grosso, Gojaz, Geará e outros

com um clima bastante secco, são privados desses

musgos. E' um facto novo e interessante que as es-

pécies de Sphagnum, ricamente desenvolvidas nas zonas

septentrionaes, tèm uma representação tão rica em cer-

tas Serras húmidas do Brazil. Ym facto singular é a

occurrencia da Grucifera Gardamine africana L na
Serra geral do Estado de Santa Gatharina; o Sr, VXo,

é da opinião que essa singular distribuição geographica
explica-se pela antiga connexção geographica entre o

Brazil o a Africa. E' de um interesse especial o ar-

tigo sobre «Einliuss der Thicre auf das Pfianzenleben»



-561 —

no qual o autor trata da defeza das Imbaubas do gé-

nero Gecropia contra as formigas cortadeiras do gene

ro Atta exercida pelas formigas que inhabitam o tronco

òco da arvore e da dispersão de sementes por inter-

médio de sauvas e de morcegos.

liehm, 11. Bcitracfie zur Pilzflora roa Siidamrriha.
V.— Vil llyst07vaceae, Mícrotliyríaceae u. Coi-yne-

tiacéae (/esamnielt ron E. Ule in Brasilie)i. Hedwi-
gia, Uresdru IS08 p. l—IO e Fl I.

Não conheço essa publicação tratando dos cogu-
melos do Brazil e baseada nas colleccões do Dr. E.

Ule.

C. (sCohiniîî ftC.

Scf/undo Censo de la Republica Argentina. Mayo
IO de ISOõ. Tomo I Território. Torno 11 Poblacion
Tomo III Censos complementarios. Buenos Aires 1898.

A Bibliotlieca do ]\Iuseu do Estado rece])eu do
Governo Argentino essa nova e importante publicação

que muito honra o paiz que o publicou e a cujo co-

nhecimento mais exacto está destinado. O primeiro
volume contem os dados topographicos e chmatologicos
e capitulos extensos sobre geologia, paleontologica, zo-

ologia e botânica, ricamente illustrados.

O segundo volume contem dados sobre a população e
os diversos elementos que o compõem, construcção publica

etc. O numero total da população era e;íi 1895 de
quatro milhões (3.954.911) habitantes, dos quaes 42,8
porcento pertenciam a população urbana.

Katzery F. Uher die roílie Farbe von Schiclitge-
stelnen. Neues Jahrbuch fur Mineralorjie. 1890.
p. 177-181.

O autor trata do facto por elle observado em Pará
que as camadas depositadas sedimentarias ricas em ferro
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ganham a côr vermelha intensiva mediante a decom-
posição do oxjdo-liydrato de ferro, devido á ehrainação

da ggua. Esse processo está se eífectuando devido á

acção intensiva da hiz e do calor, sendo pois este pro-

cesso différente da calcinação. A temperatura do chão
e sob a influencia do sol não excede em Óbidos á 42.°

Iliissak, E. Der goldfàlirende, Mesige Quarzla-
gergang ron Passagem in Minas Geraes, BrasiUen.

Zeitschrift fïir pralitische Géologie p. 345—358.
i89S.

Descripção g-eologica e mineralógica da mina de

ouro de Passagem, situada a 7 kilometros de Ouro
Preto, que, explorada desde o fim do século passado, é

além da mina do Morro Velho a mais rica do Brasil.

Nos annos de 1864—1873 a producção de ouro era

de 753 1/2 kgr., e em 18S4-1893 de 2375 kgr. e

além disso foi separado annualmente do ouro cerca de

36 kgr. de Bismutho metallico.

Hatcher, I. B. Die Conchylien der patagoni-

cchen Formation von H. von Ihering. Science 16
Fever. 1900.

autor combate os dados geológicos a mim dados

por Florentino Ameghino, dizendo que as formações

patagonica e suprapatagonica (a nossa de Santa Cruz)

representam apenas differenças de fácies e que no mesmo
bloco de material achou reunidas Struthiolaria ornata e

ameghinoi e assim outras conchas consideradas de

importância stratigraphica. Nada posso dizer neste

sentido visto que nunca estive naquella localidade e que

o nosso collecionador Bicego não era pessoa de conhe-

cimentos scientificos, de modo que só compete ao Snr.

Ameghino defender as indicações que me deu e que

publicou. O Dr. Hatcher diz que não o entendi bem
relativamente á formação de pyrotherium e que elle a
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colloca ao cretáceo, mas que Ameghino comprehendeu
nelle clous horizontes bem différentes, pertencendo os

mamiiiiferos em parte ao mioceno como as camadas de

Santa Cruz. A que me oppuz e que parece não ser

contestado por Hatcher é a idade praeiniocena e talvez

cretácea das camadas que forneceram a Ostrea pyrothe-

riorum.

Hatcher, I. B. Sedimentary Rocks of Southern

Patagonia. The Americaii Journal o(^ Science IV. Ser.

vol. IX N. 50 Febr. WOO. New Haven, Conn. p.

85—108 iLith I Plate.

Dr. Hatcher gastou novamente dons annos para

estudar a geologia da Patagonia, reunindo ricos mate-

riaes. O resultado principal ê a descoberta de camadas
terciárias no Estreito de Magalhães em Sandy Point

chamadas «Magellanian beds» e que são mais antigas

do que as for:ifiações de Santa Cruz, que em parte são

sobrepostas a ellas. Perto do Lago Puerredon foram

descobertas horizontes cretáceos.

O autor reúne as formações «patagonica» e «su-

prapatogonica», representando apenas variedades de

fácies e diz que a formação «de Santa Cruz» não con-

tem concha alguma mas somente ossos de mammiferos.
Nesse caso é evidente que o Dr. Hatcher applica o

nome da formação santacruzense de outro modo como
usado até agora, especialmente por Ameghino e Ihering.

Não me parece isso um procedimento correcto, porque

vae aug.nentar a confusão, já bastante grande.

Duvido que o autor tenha razão quando julga a

formação eocenica não representada na Patagonia e

não acho satisfactoria a discussão da formação do

Pjrotherium. Não se entende porque o autor não se

refere a Ostrea pyrotheriorum, espécie bem caracterís-

tica. Também não posso achar justificadas certas mo-
dificações de synonyniia. Rhynchoneila plicigera Ih. è

bem différente de nigricans, especialmente pelo deltidium;

Magellania lenticularis é apenas variedade de còr da
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g'lobosa e não pode por essa razão ser comparada á

espécie fossil. Julgo bem différente a Oslrea ingens

Zittel de hatclieri Ortm. e acho também os exemplares
de Limopsis insólita Sow. que recebi da Nova Zelândia

différentes dos specimens typicos da Patagonia.

Se não posso deixar de mencionar essas divergên-

cias não quero do outro lado negar que esse novo es-

tudo representa um grande passo adeante na importante
investigação geológica da Patagonia.

IJier^intj, II. roa. Die Coacliylieu do' paifigoni-

sclien Formation. Neaes Jalirh. f. Minéralogie. Jahrf/.

1809 vol. II p. 1—46, Taf. I—IL
Hierin;/. II. von. Descripcions de la Ostrea (jiui-

ranitica. Anal Soc. Cientif. Argent. Torn. 47. Buenos
Ayres IS99 p. 0.1-0 ï.

Cossrnan/i, M. Descripjlw/i de quelques coquilles

de la formation Santacruz-ienne en Patayonia. Journ.

de GonchylioL Vol. 47 Paris 1899 n. 3 p. 223—212
PL X et XL

Novas contribuições ao conhecimento das camadas
terciárias da Patagonia e especialmente das suas con-

chas ; completando o artigo publicado no segundo vo-

lume dessa revista. Outras publicações referentes ás

conchas terciárias da Patagonia foram publicadas por

Ortmann e Pdsbry. Os tjpos das novas espécies clcs-

criptas por run Ihering e Cossmann acham-se guar-

dados no Museu Paulista.

Ortm.aun, A. E. Preliminary report on some
new marine tertiary horizons discovered by Mr. I.

B. Hatcher near Panta Arenas Mayellanes, Chili.

American Journ. o/' Science vol. VI 1898 p. 178— J8'J.

Dos cinco horizontes contem o segundo e terceiro

conchas marinas e também o quinto. Esse ultimo cor-

responde aos ''sprapatagoniun beds", (miocène) os outros

a parte mais inferior das camadas de Navidad (eocene?).



- 565 —

!). Aiilhropílogia

Arabrosett>\ Juan. B. Xolas de Arqiteolor/ia cal-

clviqtíi. J."^ Sí"'/t' Buchos Ai/res 1900-

Volume de 211 paginas com 262 figuras impres-

sas 110 texto, dedicado ás antiguidades calchaquis da
Argentina ; ê essa uma contribuição de summa impor-
tância para a archeologia da America do Sul. Os di-

versos artigos que compõem o volume em parte foram
publicados no Boletim do Instituto Geographico de
Buenos Ayres (veja-se essa Revista II p. 472). Não
posso deixar de entrar aqui num assumpto de interesse

gerai. O autor combate a opinão por mim emittida

nesta Revista vol. í p. 70 ss. que o uso de caximbos
para fumar seja na America meridional postcolombíano,
figurando caximbos de barro cozido e um de steatito

de origem calcliaqui. Diz mais o autor que no Chaco
os indigenas até hoje usam de caximbos ou pipas para
fumarem uma raiz excitante denominada koro, acrescen-

tando que o Padre Lozano affirma que entre os cal-

chaquis era conhecido também o uso do koro.

\^è-se por esse exemplo de novo confirmado a ne-

cessidade que existe para nós de uma relação intima
com os resultados dos estudos archeologicos nos paizes

limitrophes. No Brazil não foram achados caximbos
nas localidades precolombianas com.o nos mounds de
Marajó e nos sambaquis da costa. E' porém bem pos-
sível que isso ainda se modifique em parte, visto que
as communicações commerciaes já estabelecidas em tempo
prehistorico podem ter trazido a essa zona caximbos e o

uso de fumar. Influencia de cultura vindo da região an-
dina relevam também os poucos objectos de cobre entre
nós achados e a distribuição do uso da coca, como
demonstrei nessa Revista vol. I p. 124— 145.

líiernifi, IL voii. Uebei- die rermeinilicite Err^ich-

tiuuj der Sambaquis durcli den Memcheií. Verliand-
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lunqen d. Berline^" antlircjwl. Gesellsch. Vol. 30, 1898
p. 454 -460.

autor examinou o Sambaquy do Rio Boguassú
na bahia de Paranaguá, ligando attenção especial ás

conchas que o compõem. São essas em parte ostras e

em parte birbigãos que, porém, não apparecem mistu-

rados mas em camadas sobrepostas que têm de ter sido

depositadas em modo natural e não pelo homem. Acha-
ram-se alguns objectos de pedra e um esqueleto humano,
nada de carvão e cacos de igaçabas. Os restos humanos
podem ser provenientes de pessoas mortas ou sepultadas

depois de elevado o sambaqui. O autor volta a idêa de

Carlos Rath : que parte dos sambaquis e especialmente

os maiores não foram construídos artificialmente.

Antonio de Araújo, Padre. Caiecisyiw Brazilíco

da Doatrina Chrístã. Lisboa i680 Publicado de
novo por Julio Platzmann. Leipzig 1898.

Jidius Platzrnanfi. Der Sprachstofj^ der guara-
nisthen Gramniatik des Antonio Ruiz ùbersetzt una
erlãuiert. Leipzig 1898.

Duas novas publicações do incansável sábio que

toda a sua vida dedicou ao conhecimento das linguas

tupy -guarany. De um interesse especial ê a segunda

que representa uma excellente introdiicção grammatical

no conhecimento da lingua guarany e com traducção

em alie mão.

Siemiradzhi, J. von, Beiiraege zur EtJinographie

der siidamerikanischen Indianer. Mittheil. der an-

thropol. Gesellsch. in Wíen. Vol. 28, Wien 1898 p.
121—170, com 39 figuras.

O autor que viajou em varias partes da America
do Sul , divide o elemento indigena em quatro typos

separados que correspondem a tantos períodos de immi-

gração.
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1. Hyperboreos esquimoicles e mongolóides pro-

venientes do periodo paleolitliico ( Patagones, Botocu-

dos e Aruak).

2. Garaibas correspondendo ao periodo neolithico.

3. Mongolóides brachycepbalos de que fazem par-

te OS povos de cultura elevada (Tupis, Muiscas) corres-

pondendo ao periodo neolithico e em parte do bronze.

4. Guerreiros nomades do typo turano-fennico dos

índios Dacota e dos Aztecos (Quichua, Aymara, Arau-

canos) correspondendo ao periodo do bronze.

Não me julgo competente para emittir opinião

sobre esse systema, quu foi rejeitado por Elirenreich

na respectiva critica em Petermanns Mittheilungen.

Noto que os «Gainguas» de S. Paulo são idênticos com
os «Gaingue» do Paraguay. A idea «de Ewerton Qua-
dros» que os Goroados sejam descendentes dos Gaingues

do Paraguay parece-me toda falsa e provém talvez de

troca das palavras Kaingangues (coroados) e caingues

(cayuás).

De valor são.* as numerosas e boas figuras de arcos,

flechas etc., dos cayuás, coroados e outras tribus.

Steínen, I\. r>on den, Indianersliizzen von Her-
hules Florence. Globus Vol. 75, Braunschweig 1899
p. 5—9 e 30—35.

Publicação bem interessante pela reproducção de

10 illustrações referentes a indígenas do Brazil feitas

pelo Sr. Hercules Florence e acompanhadas de notas

de viagem do mesmo desenhista e de interpretações por

parte de G. von den Steinen. As figuras referem-se

aos Apiakas, Bororós, Mundurucús e Tschamacocos e

foram feitas na viagem da expedição de LangsdoríT que

de Porto Feliz, em Junho de 1826, seguiu á Guyabá e

até ao Amazonas. Sobre a viagem referiu H, Florence

na Revista do Instituto Histórico do Rio de Janeiro

em 1875.
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E. Znoloaiao"

Goehlí, E. A. V("rze>cln}is>^ dcr hislicr n'/ssrn.

schafllich J)eschríehtn('íi nenen lier nnd Pfhinzen-

fonnen icelche iraehreiid de)' Jalire ISS

l

—JS99 in

Brcmlien ron E. A. Gorldi r/esainmelt und eiitdecM

morde/} stud. Bern 18í)í).

Folheto de '9 paginas indicando as espécies novas

descriptas por diversos especialistas segundo as coUec-

ções do autor nos Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo,

Minas, Espirito Santo, Bahia e Tara.

Das Tíerreicli. Deutsche Zoolor/ische Gesellschaft.

Uma ohra importantíssima para todos os zoologis-

tas do mundo ; consiste em monographias dos diversos

grupos do reino animal e cada uma dessas monogra-
phias tem por auctor ura especialista que conhece per-

feitamente o grupo de que trata. ísuccessivamente estas

são publicadas independentes do systema, sendo feitas

primeiramente essas que foram promptas. x\té agora

estão publicadas os seguintes fascículos.

Lief 1.

—

Podargidae, Gaprimulgidae tS: Macropte-

rygidae (Aves) por E. Ilartert.

Lief 2.

—

Paradiseidae (Aves) por AV. llothschild.

Lief '.'*».

—

Eriophyidae (Acarina) por A.-Nalepa.

Lief 0.

—

Oribatidae (Acarina) por A. D. Michael.

Lief 5.— Sporozoa (Protozoa) por A. Labbé.

Lief 0. —Gopepoda 1. (Crustacea) por W. Gies-

])recht iN: O. Schmeil.

Lief 7.

—

Demodií^idae ^: Sarcoptidae (Acarina) por

G. Ganestrini >N: P. Kramer.
Lief 8.

—

Scorpiones ^*n: Pedipalpi (Arachnoidea) por

K. Kraepelin.

Lief. 9.

—

Trochilidae (Aves) por E. Hartert.
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Thoinaí<, Oldjleld. On neío sujiall Mammals from
South America. Aiinah anã Mafjaz-iiie of Natural
Histor;/ Ser. 7 Vol. Ill JS99 London ptj. ir)2- 155.

Descripção de diversas espécies novas de roedores

e marsiipiaes, entre ellas uma (Peramys rubidus) da
Bahia.

Goeldi, E. Monograj^liias Brasileiras. As aves do
Brazil. Segunda Parte ; Rio de Janeiro WOO.

Com esta segunda parte, publicada G an nos depois

da primeira está acaljado o compendio do Dr. Goeldi,

referindo-se á ornithologia do Brazil. Não tivemos até

agora na nossa literatura, livro que como este pudesse
servir para o estudo da nossa aviaria.

O presente volume trata dos pássaros, pombas,
gallinaceos, pernaltas, palmipedes e avestruzes. Seguem
então a enumeração da literatura e os indices dos gé-
neros e dos nomes triviaes. Parece que esse volume já
foi escripto ha muito tempo, visto não ter a nomencla-
tura que hoje é usada, de modo que por exemplo
das três espécies de Euscarthmus, que o autor encon-
trou na Serra dos Órgãos, nenhuma pertence ao géne-
ro mencionado e uma (E. aurifrons) até a outra famí-
lia. A obra contem vários dados novos referentes á
propagação das nossas aves, sendo também de interesse

especial a informação exacta que o autor dá sobre as

espécies por elle coUigidas na Colónia Alpina perto
de Theresopolis na Serra dos Órgãos.

Essas informações completam a lista que neste vo-
lume dei das aves de Gantagallo e Nova Friburgo.
Em geral são as mesmas espécies que o Sr. Euler
observou em Gantagallo, mas notei varias que não são
contidas na minha mencionada lista e que são as se-

guintes :

Orthogonys viridis Spix.

Spermophila gutturalis Licht.

Ghrvsomitris ictérica Licht.

Gassidix oryzivora Omel.
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Cnipolegus comatus Licht.

Hemitriccus diops Temm.
Phyllomyias burmeisteri Gab.

Ornitliion obsoletum Temm.
Empidonomus varius Vieill.

Furnarius rufus Gm.
Lathria plúmbea Licht.

Gaprimulgus ocellatus Tsch.

Njctibius jamaicensis Gm.
Golaptes campestris Vieill.

Picumnus temmincki Lafr.

Ara nobilis L.

Rhostramus sociabilis ^'ieill.

Não acceitei nessa lista Arremon silens porque as

informações dadas sobre a còr do bico demonstram
não tralar-se dessa espécie da Bahia, mas sim de A.
semitorquatus que também Euler obteve nessa região.

Parece que ha entre essas espécies algumas que só des-

de pouco tempo invadiram essa Serra em consequência

da devastação das mattas, attrahindo as aves dos campos
como por exemplo : Furnarius rufus, o João de barro

e Golaptes campestris, o Picapáo do campo.

As descripções de ovos e ninhos são baseadas na

maior parte nas observações de Euler. As observações

proprias já são communicadas em outros artigos, mas,

entre as que são novas noto a do ninho da Geotrygon

montana e a descripção do ovo do jacú-tinga. Goeldi

obteve no mez de Março d'uma ave captiveiro uma pos-

tura de 6 ovos cujas medidas eram de 70—73X^3—54

mm. Os ovos são brancos.

Ihermg, H. von. as aves do Estado do Rio Gravi-

de do Síií. Annuario do Estado do Bio Grande do

Sul para o anno de iOOOpubl p. Graciano de Azam-
buja. Porto Alegre 1890 pg. 1J3—ÍÕ4.

Depois- de uma pequena introducção explicando as

divisas principaes na distribuição geographica naquelle
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Estado e dada a enumeração systematica de todas as

espécies de aves observadas até agora em território

rio-grandense. Observo aqui que alem das 363 especi es

enumeradas ainda depois de publicado este artigo re-

cebi mais as seguintes : Dacnis cayana L., Macropsalis

creagra, Asio accipitrinus, Falco fuscocaerulescens col-

ligidas em Nova Hamburgo pelo Sr. A. SchioartZy

Porphyriola martinica L. caçado em Piratiny pelo Sr,

Sebastião Wolf e Gisélia iheringi Sharpe do Sr. Chr.

Enslen em S. Lourenço.

Ihering, H. von. Criticai Notes on the Zoo-geo-

graphical Relations of the Avifauna of Rio Grande
do Sill. The Ibis July, London, 1899 pgs. 432—436,

catalogo das aves do «British Museum» contem
numerosas espécies indicadas como provenientes de Pe-

lotas, Rio Grande do Sul e colligidas por Joyner, e

que segundo as experiências expostas neste artigo, não

occorrem naquella região, dando lugar a conclusões

completamente falsas quanto a distribuição geographica.

A redacção do Jornal Ibis ajunta algumas notas confir-

mando a exactidão dessa argumentação. Alem disto

observo que desde a publicação deste artigo foi verifi-

cado que Joyner, que viveu por annos como engenheiro

em S. Paulo, nunca esteve em Pelotas e que elle por via

de compras adquiriu de diversas partes do Brazil cou-

ros de pássaros, explicando-se deste modo com facilidade

a occorrencia de alguns enganos com referencia ás lo-

calidades.

Ihering, H. von. On the Omis of the State of
São Paulo, Brazil. Proceedifigs of the Zoological So-

ciety of London April 1899 pgs. 508—517.

As indicações dadas neste artigo sobre as aves do
Estado de S. Paulo baseam-se principalmente no meu
trabalho publicado nesta Revista no Vol. Ill sobre as
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aves de S. Paulo. Accompanha este artigo um mappa
geographico indicando as divisas e regiões geographi-

cas por mim descobertas.

Ihcrimj^ H. ran. Zur Biologie der brasilianische

a

Glaucidiuïii-jirten. Zooloq. Garten. 10 JaTuyj. N.° 12
Franlifart a M. 1899 p. 370--1S0.

Participa o autor que o Museu Paulista obteve

um exemplar de Glaucidium, do caburé do matlo, que

o Sr. Capitão José da Gosta Leite Sobrinho observou

e matou na occasião que se precipitava e começava a

devorar um macuco.

Berlepsch, Hans Gi-af ron. On the rediscocerj/

of three remarkable species of Birds of South America.
The Ibis VII Ser. rol. I London 1808 pag. 00 ss.

^and PL II

Trata de um novo exemplar de Pipra opalizous

Pelzeln do I^ará, dando boa figura dessa espécie rara e
de Chrysolampis chlorolaemus Elliot da Bahia.

Sclatcr, P. L. On the Psophía obscura of Natterer
and Pelzeln. The Ibh VII Ser. rol. 1 London 1808
p. 520—0-2 1 PL XI

Figura ])em essa espécie do Pará que foi por en-

gano no catalogo do British Museum reunida com Ps.

viridis.

Bawdier SJiarpe. Gisélia iheringi. TJie Ibis Vil
Ser. VoL V London 1899 p. 139.

Descriprão de uma coruja nova alliada e talvez:

idêntica com G. harrisi da Columbia e obtida em São-

Paulo e S. Lourenço, Bio Grande do Sul por H. von

Ihering què no mesmo periódico vol. VI, 1900 p. 21 T

informa sobre a proveniência da espécie.
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Peracca, Dr. M. Dcscrizione di una nuova spe-

cie di Aiiifisbeiia del Braailc. BoWHino del Musei di
Zoologia e Anatoinia comparata della R. Uníversitá
di ïorino, rol XlII N. 320 OIL Í898.

Descripção do Araphisboena mattogrossensis.

Boulcrujcr, (r. A. Descriptions of tioo new Siluroid

Fishes from Brasil. Ann. and Mag. Nat. Hist. {7) Vol.

2 p. 177—17S .

Descripção de Bracbyplatystoma plalynema e do
novo género Leptodoras com a espécie nova L. jur-

nensis.

Boalemjer, G. A. Descrij^tions of iliree new spe-

cies ofSiluroid Fishes froin Soutliern Brazil. Ann.
a. Man of ^aturai Hist (7) vol 5, WOO p. 105—100.

As espécies novas Plecosiomus hejlandi, Loricaria

latirostris e Loricaria paulana foram colleccionadas perto

de Gubatão, neste Estado, pelo engenbeiro Sur. Heyland.

Kerr, I. Graham. Tlie externai Features in the

Development of Ijepidosiren paradoxa FYtz. Zoolo-

(jischer Anzeiger Vol. XXI N. 59Í, 1899 p. 292

() pequeno artigo refere-se ao que ba de apparecer

nas publicações da Royal Society em Londres, comple-

tando ao que nesta Pvevista vol. I p. 556 já nos re-

ferimos. O ovo desse singular peixe do Amazonas e Pa-

raguay mede 6—7 mm. e passa por uma segmentação

completa como o de Amia. A larva assemelba-se ao gy-
rino da rã e tem de cada lado quatro guelras ou bran-

chias externas, que correspondem aos arcos branchiaes

I—IV. A existência de branobias externas nas larvas

dos Grossopterygios dipnoos e Ampbibios demonstra esses

órgãos como de grande idade pbylogenetica e faz pre-
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sumir que os typos mai» primitivos de que descendem

eram munidas de branchias externas em todos os arcos

branciíiaes em confirmação da tlieoria de Gegenbaur.

Gôldí, E. Dr. Ueber die Entwiclihing von SipJio-

nops annulatus. Zoologísche Jahrbucher. Band XII
lcV99, Jena pg. 170—173, mit Tafel IX.

Gôldi, E. Dr. Further Notes on the Amazonian
Lepjidosiren. Proceedings of the Zoological Society of

London. Nov Jò'98,pg. 852—857.
Gôldi, E. Dr. Epeirodes bahiensis Keyserling,

eine Dammerungs Kreuzspimie B?'asiliens. Zoologische

Jahrbilcher, Band XI Í899 Jena pg. 161—169 mit

Tafel X.

No primeiro desses estudos descreve e figura o Dr.

Gœldi o embryão de Siphonops annulatus, que é notável

pela existência de branchias externas em números de 2

no lado esquerdo, de 3 no lado direito.

O autor recebeu do Sr. Andreas Goldi em There-

rezopolis 6 ovos, que acompanhados da mãe, foram en-

contrados em terreno secco na occasião de ser lavrado.

Os ovos de 10 mm. de comprimento, são transparentes.

E' interessante a observação biológica referente á

aranha Epeirodes bahiensis, que Goldi viu caçar in-

sectos na madrugada mediante sua rede e que ao levan-

tar-se o sol, recolhia-a e levava comsigo a rede para

no seu escondrijo com todo vagar devorar durante o

dia os insectos que nella tinha caçado.

Bassett-Smith, P. W., A systematic description of

Parasitic Copepoda found on Fishes, loith an Enu-
meration of the Knoicn Species. Proceeds, of the Zool.

Soc. London, 1899, Part II, March ã April.

Catalogo bem valioso dos Crustáceos parasitas da

ordem dos Gopepodes, que vivem sobre peixes. O artigo
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trata deste grupo em geral
;

tirei as espécies brazileiras

com os seus resp. iiospedes, a saber : Da famiiia ií/r^a-

silídae : Ergasilus longimanus Kr. que vive nas guel-

ras de Mugil sp. Da familia CaUgidae : Galigus trachy-

noti Heller nas guelras de Trachynotus sp., Galigus cho-

rinerai KUr. nas guelras de Ghorinemus saliens, Gali-

gus irritans TIeller nas guelras de Serranus ; Lepeoph-
theirus monacanthus Keller nas guelras de Pimelodus

sp., Lepeophtheirus bagri Dana sobre Bagrus sp , Anu-
retes heckeli (KUr.) nas guelras de Epbippus gigas

Perissopus armatus (Dana)sobre Mustelus vulgaris.

Da familia Díchelestíulae : Lernantbropus pupa
Burm. nas guelras de Platax ; Lernantbropus belones

Kr. nas guelras de Belone almeida ; Lernantbropus pa-

godus Kr. nas guelras de Eques balteatus ; Lernantbro-

pus nobilis Heller nas guelras de Temnodon saltator.

Da familia Lernœklae : Lernacocera lagenula Heller.

Da familia Chondracnuthidae : Tricbtbacerus periste-

dii Kr. nas guelras de Peristetbus sp., Tricbtbacerus

molestus Heller nas guelras de Prionotus punctatus
;

Bbas prionoti (KUr.) nas guelras de Prionotus puncta-

tus. Da famiba Ler/iaeopodidae : Tliysanote lobiven-

tris (Heller) nas guelras de Rbypticus saponaceus.

Sars, G. O. Description of Iherínfiula paalensis

G. O. íSYírs. Archiv for Mathernatik 0(f Naiurvidens-

kab Bd. XXII .Y.° 6. Krístíania 1900 p. 1—27 PL
I-IL

Descripção de um novo typo genérico de crustáceos

cladoceros da familia Macrotbricidae de S. Paulo. E'

interessante que o autor examinou vivos esse e outros

Gladoceros de S. Paulo, criando-os de lodo secco que

daqui a elle remettemos e que tirado da margem de pe-

quenas lagoas etc. contendo ovos bera conservados em
numero sufficiente para posto nos aquários povoal-os de

numerosas colónias dessas pulgas d'aguas paulistas.
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Gíeshrecht, Dr. W. cG Schmeil, Dr. O. Co^wpoda

(jymnoplea. Das TIerreích, O. Llejerunf/. Berlm 1S9S.

Uma monograpliia destes pequenos Crustáceos que

(lá a descripção e chaves para determinação da tribu

(Ti/iinioplea. Os representantes desta tribu não são pa-

rasiticus mas vivem no mar, na agua doce e ein salinas.

Distinguem-se dos outros da trilm PodojÀea pela falta

de pernas no ultimo segmento do abdomen e pela pri-

meira perna do cephalo-thorax que serve como órgão

de copulação. As seguintes espécies occorrem no Brazil :

Família Gentropagidae .•

Pseudodiaptomus richardi (F. Dalilj Fóz do Ama-
zonas.

Pseudodiaptomus acutus (F. Dabi) Fóz do Ama-
zonas.

Pseudodiaptomus gracilis (F. Dabi) Fóz do Ama-
zonas.

Diaptomus benseni (F. Dabi) Fóz do Amazonas.

Diaptomus deitersi Poppe Guyabá.

Diaptomus gilïber Poppe Brazil.

Familia Pontellidae :

Labidocera íkiviatilis (F. DabB Fóz do Tocantins.

Bouvier, E. L. Les criíslacès parasites du genre

Dolopjs Audouiiu Buli. de la Soe. PhilomaL de Paris.

O Ser. lome A', lS'f)7~í898 p)a(j. 53~HÍ et 9 Ser

Borne 1 1898- JS99 pau. B2— UJ

A íamilia dos crustáceos parasitas das Argulidas

contem os géneros Argulus Midi. e Dolops Audouin

(Gyropeltis Jíeller) ; o segundo par de mandíbulas tem

a íórma de ventosa no primeiro género sendo allongado

c terminando em gancbo no segundo. (J autor fornece

uma excellente monographia e divide o género em dous

grupos : armados e inermes. As espécies do primeiro

grupo têm os lobos caudaes curtos e a face ventral do

escudo provido de espinhos que fazem falta às do segundo

grupo cujos lobos caudaes são compridos. Do primeiro
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g'rupo existe no Brazil Dolops kollari I leller, do segiinrlo

Dolops longicauda Heller que vive sobre peixes. Dol. gayi

l^ouvier que vive sobre rãs representa na America Meri-

dional D. ranarum Stubl da Africa central. Observo que

(íyropeliis koseritzi Ihering de Porto Alegre, descripto

em 1880 em um jornal allemão da mesma cidade e en-

contrado na cabeça e nas guelras de bagres e outros pei-

xes do mercado, parece-me ser synonymo de D. longi-

cauda Heller, descripto em 1857. Talvez seja o mesmo
que Hensel (Archiv f. Naturg. vol. 34, 1868 p. 358)
encontrou na bocca do Dourado, Salminus orbignyanus.

Doffeni, F. Ameríhaiúsclie Decapoden d. K. bayer.

Staatsscunmhmgen. Sitzungs Ber. math-phys. Classe

K. bayer. Akad. IS99 -pay, 17 7— 19.').

Contem entre outras a descripcao da espécie nova

Uca amazonensis.

RatJibn/i, M. J. A contribiiíion to a KnowJedye cl

the fresh toater crabs of America— The Pseudoielplui-

sídae. Proceed. U. S National Museum Mashinyton To/.

•-^J, iS99 N. iir>8 ixiy. 007—037.

autor diz que o estudo do rico material do Museu
de Washington deu resultados um pouco diversos dos

de Ortmann. As Pseudotelphusinae são para o autor

lima sub-familia bem caracterisada dos Potamonidas com
os géneros Epilobocera, Potamocarcinus, Rathbunia.

vSão enumeradas 52 espécies da sub-familia que na maior

parte vivem no Mexico, America central e Norte da

America Meridional. No Brazil é só encontrada uma
espécie nova, Pseudotelphusa agassizi do Pará.
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Nobilí, G, Tntorno ad alcuní CrostacQÏ Decapodí
del Bî^asile. Eolletíno dei Masei dl Zool. ed Anat. di

Torino Vol. XIV N. 355, 1899 p. 1-6.

Estudo baseado em material que o autor recebeu

do Museu Paulista. As espécies estudadas são Triclio-

dactylus dentatus var, cunuiughami Goeldi do Rio de

Janeiro, Trichodactylus íluviatilis Latr. de os Perus,

Dilocarcinus petropolitanus Goeldi de os Perus, Dilo-

carcinus panoplus (Mart.) do Rio Grande do Sul e Rio
de Janeiro substituído no Paraguay pela espécie affim

D. leorellianus Nob., Sesarma rubripes Rathb. de Gu-
batão e Uca gibbosa Smith da Bahia.

Fox, William I. Contributions to a knowledge

of the Hymenoptera of Brazil n. 5 Proceedings of

t/te Academy of Natural Sciences of Philadelphia

1898 p. 445—460 (Vespidae), n. 6 Ibidem 1899
p. 195—200 [^A collection from Rio Grande do Sul

and S. Paulo) e n. 7 Ibidem 1899 p. 407—464
{Eumenidae, Genera Zethus, Labus, Zethoides, Eu-
menes, Montezumbia and Nortonia).

Continuação dos artigos tratando dos Hymenopte-
ros colligidos pelo Sr. Herbert Smith em Chapada,

Santarém, Rio de Janeiro etc. e uma lista de Hyme-
nopteros colligidos em Rio Grande do Sul e em São
Paulo, provenientes do Museu Paulista. No artigo n.

5 o autor descreve 2 novas espécies de Polistes, 8 de

Polybia, 1 de Chatergus e 3 do novo género Chater-

giuus. O artigo n. 6 trata da collecção que o autor

obteve do Aíuseu Paulista ; contem a descripção das

novas espécies Salius (Priocnemis) apicipennis, tincti-

pennis, iheringii, Pompilus hempehi e Sphex subhya-

linus, todas colligidas em Ypiranga ; também algumas
novas espécies de Rio Grande do Sul, N." 7 contem
a descripção de numerosas espécies novas dos géneros

Zethus ~e Eumenes e a do novo género Zethoides.
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I'riese, IL, Monograjohie der Bienengattungen

Megacihssa, Caiqjolicana wid Oxaea {Í. Nachtrag)
Annalen d. k. k. Naturh. Museum in Wien Bd. XIV,
iS99, p. 239 -246 e Monograjjhie der Bienengat-

tungen Exomalopsis, Ptilothrix, Melitoma und Tetra-

paedia Ibidem p. 247-304.

primeiro artigo é o supplemento da raonographia

publicada no Xlll. Vol. dos mesmos «Annalen»; o se-

gundo contem a descripção de numerosas espécies novas

do Brazil
;

entre as quaes do Estado de São Paulo :

Tetrapaedia rugulosa, clypeata, pyramidalis, maculata,

piliventris e iheringi.

Friese IL, Monographie der Bienenqattunq Euglos-

sa Latr. Termesc. Fãsetek XXII 1899, p. ÍI7—I72.

Continuação da serie de monograpliias referentes ás

abelhas tropicaes. O género Euglossa é exclusivamente

neotropical e por isto de suui iio interesse para todos

que se occupam com a entomologia no Brazil. O dis-

tincto autor descreve no presente artigo varias espécies

novas do Brazil.

Friese, H. Neue Arten der Bienengattungen
Centris und Epicharis. Ter mess. LùzeteJi XXIIL
1900. p. 39 48 e 117-120.

Descripções de 51 espécies novas de abelhas da região

neotropica, especialmente do Brazil. Eis os nos nes das

espécies occorrentes no Estado de São Paulo : Centris

mocsaryi. próxima, minor, pauloensis; Epicharis iheringi,

schrottkyi, cockerelli.

Lriese, H., Neue exoti>che Schmarotzerbienen.

Entom. Nachr. XXVI 1900 p. 65-67.

Descripções de algumas abelhas parasiticas do
Brazil e da Argentina ; do Estado de São Paulo são :

Melissa maculata, violácea e viridis.
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Ford, Jíug., Vo/i Ihrer Koenlgl. Hoheit der
Prin^essia Thérèse ron Bajjern auf einer lieíse in

Sndameríca gesmiinielie Insecten. L lít/menopteren

a. Fourmis. Berliner Entoni. ZeitseJir. XLIV. p.

A lista das formigas colligidas pela princeza Thé-
rèse de Baviera ; são também descriptas 3 espécies

novas de Equador e de Colombia.

Bõmuiighausen, V. v. Die UraniOen der olten

und der neuxm Welt. Verh. d. Ver. /'. Natiirioiss.

Unterh. llaúiburg Bd. X.

E' um estudo importante sobre a posição syste-

matica dessa diticillima familia de Lepidopteros e a

enumeração das espécies conhecidas.

Bõinunghaiísen, V. v. Beítrag zur Kenniriis der
LepídoptereJi-Iiauna ron Rio de Janeiro. Tribus

^pliin/jidae. Entom. ZeilscJir. «íris» 1<S90 j^- J^Ol—
136.

^

Grande parte das borboletas enumeradas e descriptas

do Rio de Janeiro tam])em occorre no Estado de São
Paulo

; o autor que vivia muitos annos no Rio dá de

quasi todas as espécies a descripção não só do insecto

completo, mas também a das larvas e clirvsahdes.

Bugsson, R. Le nid et lu lâ}-re de Jrgpoxylon
albitarse T. Arec 2 PL Ann. Soc. Entom. Trance
Vol. 01, 1808 p. 84—80.

Descripção do ninho e da larva da meneio no da vespa

solitária, que nas casas applica frequeutemeiUe os ni-

nhos feitos de barro nas paredes.
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^]'a.sl//a/nl, E. Eia nener Melípnnrn(jaí<t ans Pará
Beulsche Entomolog. ZeiUchr, 1899 p. III.

Descripção de um insecto (wScotocrvptiis gd'ldii) (jiie

vive no ninho de unia abellia social indiii-ena do Para.

Stichcl, H. Neite Ilelfconius aii^ Sildh}'a^ilien.

EidoinoL Xachr. von Karsdi, '^') lahi-g. lS9if ^3. 28
-30.

Descripção da espécie nova Ileliconius nanna do

EspiritD Santo que talvez não ê dilTerente de H. phyllis.

JJriice, Herbert. Ucscriptio^i of some new Ge-
nera and Species of Hetei'ocera from Soatli America.
Annals and Mag. of Nal. llisl. (7) roL J, 1900 p.

001—027.
*

Contem entre outras as descripções das novas es-

pécies Cerura phyllis de Porto Alegre, Rio Grande do
Sul e de Bapta erina de Rio de Janeiro.

Boileau, H. Note sur quelques Lucanides nouceaux
ou, px^u connus de l'Amérique du Sud. BuUetin de la

Soc. Entomol. de France 1899 Paris X. J-j p. 290
-300.

Descripção das seguintes espécies de coleopters do
Brazil : Pholidotus lindei, Metadorcus rotundatus Parry
do Rio Grande do Sul, Sclerostomas aurocinctus, Scor-

tizus gounellei. As ultimas duas espécies foram colli-

gidas pelo Dr. Gounelle, a primeira a ;2300 m. de

altura no ítatiaya, a ultima na fazenda do Dr. José A
Cerqueira Cezar «val do Rio Paranapanema», nesse

Estado.
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I'leutiaux, Ed. Voyages de M. E. Goimelle au
Brésil. Eucnemidae. Ann. Soc. Entomol. de France
vol. 68, 1899 p. 44 - 49.

Enumeração de muitas espécies colligidas pelo Dr.

Gounelle em Pará, Pernambuco, Bahia e Rio de Ja-

neiro entre ellas 4 novas.

Gounelle, E. Note sur le genre Migdolus. Bull.

Soc. Entom. de France 1899 p. 221—222.

autor achou neste Estado na fazenda do Dr. José

A. Cerqueira Cezar onde estava hospedado, entre ou-

tras numerosos coleopteros novos uma Prionida que

julgou nova descrevendo-a sob o nome de Paulistanus

no mesmo Bulletin 1899 p. 6. Mais tarde verificou

elle que esse tjpo um pouco aberrante, já foi descripto

sob o nome de Migdolus fryanus Westw. O autor des-

creve a fêmea que não era conhecida.

Ohaus, Fr. Beric'it icber eine entomologisc^ie Reise

nach Central Brasilien. Stettitter Entomolog. Zeitung

i899 p. 204-245,

O autor esteve desde Julho de 1898 até Fevereiro

de 1899 em Petrópolis, dedicando seu tempo quasi ex-

clusivamente ao estudo do desenvolvimento dos besouros

Lamellicornios da familia Rutelidas. As larvas "vivem

em troncos velhos e podres de arvores e devem ser

guardadas isoladamente porque são muito rixosas e

mordazes. As larvas foram matadas em solução de

formahna de 1-2% aquentada em tubinho de vidro

e depois conservadas em solução fria da mesma com-
posição. Foram especialmente estudadas as larvas de

Macraspis cincta e variabilis que são encontradas em
troncos podres da figueira brava. Os ovos que medem
2,5 mm. são depositados em distancia de 10 a 10 cen-

tímetros no canal que o besouro está excavando e 3

semanas depois sabem délies as larvas. As larvas vivem

da madeira mas atacam-se também uma á outra. Esse

cannibalismo das larvas foi observado entre as larvas
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das Rutelidas e Melolonthidas mas não naquellas das

Getoniidas, Gopridas e Djnastidas. A larva adulta de

Macraspis cincta mede 7—8 centim. e assemelha-se á

de Parastasia íigurada por Schiòdtel8 74 vol. VIII PI. X
fig. 1. Quando a larva se transforma em nympha a cutí-

cula da larva conserva-se ao redor delia em contraste ao

que occorre nas outras famílias dos Lamellicorníos onde
essa cutícula se enrola nunaa massa pequena.

Os stigmas da nympha são dispostas numa fileira

mas a forma delias é característica para as diversas fa-

mílias dos Lamellicorníos. O tempo total do desen-

volvimento das larvas das Rutelidas é calculado em 2
—3 aanos pelo autor, que com esse estudo bom infor-

mou-nos sobre a metamorphose de uma família sobre

cuja biologia quasi nada até hoje se soube.

Ohaiis, Dr. ÏT. Beitraege ::ar Kenntniss der Riite-

Uden. Stettiner Entomolog. Zeitung 1891 p. 341—440.
Ohaus, Dr. Fr. Rateliden der neuen Welt,

Stettiner Entomolog. Zeitung 1898 p. 42—63.

O Dr. Fr. Ohaus oíferece nesses dous estudos ma-
teriaes para o conhecimento da família mencionada de
Coléoptères, da qual é especialista. Podemos esperar

mais contribuições do mesmo autor e de um interesse

especial visto que no anno passado tem estudado em
Petrópolis a biologia dos besouros desse grupo.

Schulz, TT'. A. Zíir Biologie der sudaraerikaniphen
deramhyciden Gattung Hipjwpsis. Entomolog. Nach-
richten von Karsch vol. 25, 1899 p. 193 195.

Figura de H. truncatella Bates que se agarra num
raminho da capoeira pondo a cabeça e as antennas ao
longo do galho e para cima o abdmen, de modo que se

assemelha a um curto raminho secco. Caso bonito de
mimicry.
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Hempel, A. DescrijMons of iJiree vew species of
Aleurodidae from Brazil. Psi/che vol. 8 N. 280. Aug.
189Í) p. 391~39rj.

Aleurodes horridus occorendo no lado inferior da
folha da goiabeira, Al. fumipennis que vive sobre

gramitia e Al. parvus nas folhas de Maytenus. De to-

das as très espécies é dada a descripção da nympha e

da fêmea. Foram achadas em S. Paulo.

Hernpeh A. Descriptions of two neic Coccidae of
the Subfamily Lecaniinae. Canad. Entomol. Vol. 30.,

Í890 p. 13Í—L33.

Descripção de Edwallia rugosa e Pulvinella pulchella

representantes de dous novos géneros e espécies. Veja-

se o artigo do mesmo autor nesta ílevista.

Cocherell T. D. A. Three new Cpccidae from
Brazil. Canad. Entomol. Vol. 31 1899 j). 43—13.

Descripção das espécies novas Icerya hempeli,

Mytilaspis bambusicola e Mytilaspis argentata.

Rubsaamen E. IF. Mittheilimgen Idjer neue and
behannte Gallcn ans Europa, Asien, Afriha and
Ameriha. Entomoloq. Xachrichten von F. Karsch vol.

23, 1899
J).
225-282 mit 2 Tafeln und 18 I^igurcn.

Entre as poucas galhas americanas descriptas nesse

importante estudo ha diversas recolhidos na Argentina

e uma em Sapindus sp. produzida por uma Gecidomyia

cuja larva ó descripta. A galha consiste em deforma-

ção da Hor e foi recolhida em Pvio de Janeiro pelo Sur.

TJle. A' ,
pagina 277 o autor trata das galhas de folhas

de Schinus molle colhidas era 1892 na Bolivia por O.

Kunze. A larva é a de uma Psyllida e figurada p. 278.
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O autor não conhece bem a respectiva littera-

tura. E' bem possível que as espécies de Psylla ol)-

servadas por Scott (Transact. Ent. Soc. London 1882

p. 443 ss. Taf. 18) e von literuu/ Entomol. Naclir.

1885 p. 129) sejam idênticas.

Iheríng, H. von. Prcjiijzos causados em S Paulo
às laranjeiras ]>or piolhos veqetaes. Revista Agricota

S. Paulo Vol. V, 1809 p. 80—DL
Ihering, 11. vou. Praqa do eurnque-rr. Revista

Agricola. S. Paulo Vol. V 1800 p. 231—233.
Biering, II. ron. Xotas sobre as espécies de As-

judiotus. Recista Agricola Vol. VI, 1000 p. 13—18.

Os piolhos vegetaes que mais communs se encon-
tram em laranjeiras na capital de S. Paulo são Ghio-
naspis aspidistrae Sign., Mytilaspis citricola Pack.,

Lecanium hesperidum L. e Lecanium oleae Bern. A
esses tem de ajuntar-se ainda Gero piastes fioridensis

Gomst.

A praga de Guruquerê segundo lagartas e borbo-

letas remettidas ao Museu Paulista pelo Dr. Francisco

Salles domes em Tatuhj é devida á AUetia argillacea

sendo pois a lagarta a mesma que na America do Norte
produz numerosos estragos sob a denominação de «cotton

worm.» Os processos para o tratamento da praga são

exphcados no mencionado artigo.

As Goccidas que em Minas (leraes estragam as vi-

deiras segundo informações do Dr. Álvaro da Silveira

são determinadas pelo autor de Aspidiotus lataniae Sign,

lia outra espécie simillima em que as glândulas ceri-

feras faltam e que é A. camelhae Boisd. (1867), da
qual rapax Gomst. é synonymo, sendo A. convexus
e cydoniae Gomst. synonymos de lataniae. Em vista

da variabilidade das glândulas ceri feras o autor reúne
as duas «espécies» em uma.
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Moreira, Carlos. Contra os inimigos. A. La-

voura II Ser. Vol. V. Bio de Janeiro Agosto 1899
p. 140-144.

O autor tratando do Aspidiotiis das videiras de

Minas determincu-o de A. cydoniae Gorast. A diífe-

rença entre a sua determinação e a do Dr. von Iherin<^

é só apparente em vista da sjnonymia acima exposta.

Pdsbry, H. A. and Vanatt%, E. G. Morphological

and systematical notes on South American Land-
snails : Achatinidae. Proc. Ac. Nat. Science. Philadel

pUa 1899 p. 366-374. Fl. XV—XYI.

Esse importante estudo refere-se a animaes de cara-

cóes do Brazil que' para o respectivo estudo anatómico

foram pelo Museu Paulista reinettidos ao Snr. Pilsbry.

Para Obeliscus calcareus Born da Bahia os auto-

res forma IB o género Neobeliscus.

Para uma nova Stenogyra de Piquete é formado

o novo género Gallionepion com a única espécie G. ihe-

ringi.

Pilsbry, H. A. New Species of Odontostomus from
Brazil and Argentina. Proceed. Acad. Nat. Sciences

Philadelphia 1898 p. 471—475.

Descripção das espécies novas Od. paulista Pils^bry

e von Ihering de Iguape, Od. dautzenbergianus da Raiz

da Serra, degeneratus de Palmeiras, E. do Paraná, e

Od. iheringi Pilsbry e Vanatta da Sierra Ventana.

Pilsbry, H. A. Belations of The Lmid Molluscan

fauna of South America. Proceed. Acad. Natural

Sciences Philadelphia 1899 p. 226.

animal de Partula como o do género alliado

Achatinella tem o ureter direito e não reílexo, não
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mostrando nesse sentido relação alguma com os Bidimu-
lidas. Esses factos faliam em favor da antiga conne-
xão da America do vSul mediante terras antarticas

com a região australo-zelandica e polynesíca. Partida

é um tjpo bem primitivo e antigo.

Noack, I^rítz. Die Pfahlwurzelfãule des Kaffees
eine Nematoden-Krankheít. Zcitschrlft fur Pflanzen-
Krankheiten Vol. VIII, Stutfgard 1998 p. 1—7 und
Tafel 1 V. Traduzido em Boletins do Instituto Agro-
nómico de Campinas 1899 p. 224

Referindo-se á doença observada em Araraquara e

Campinas diz o autor «a podridão da raiz mestre é

causada por neraatoides que modificam a casca da raiz

de maneira característica e accelerada por um cogu-
melo cujo mycelio penetra facilmente na casca cortical

espojosa, muito húmida e anormal. A moléstia é con-
tagiosa, as arvores doentes morrem».

No postscripto, acompanhado da estampa, o autor

propõe o nome de Aphelenchus coífeae p^ira o nema-
matoide sem figural-o ou descrevel-o.

O Snr. Noack, embora que era por annos empre-
gado do Instituto de Campinas, não conhece a publi-

cação feita s-^bre o assumpto por aquelle Instituto. Seja

ella aqui registrada e isso especialmente porque é de
valor, contendo além das observações confirmadas por
Noack informações que faltam no estudo do Snr. Noack.
E' o «Relatório sobre a moléstia do cafeeiro no muni-
cípio de Araraquara» apresentado por H. Potel a 31
de Julho de 1895 e pubhcado no «Diário Official» de
10 de Agosto de 1895 em S. Paulo e no Relatório do
Instituto de Campinas. Para esse estudo o Snr. Potel
teve a minha collaboraçõo como declara a p. 14328,
onde o nematoide é descripto e denominado Diplogaster
suspectus V Ih. Se o Snr. Noack tem razões certas

para collocar o nematoide no género Aphelenchus o

nome devia ser Aphelenchus suspectus flh.). Não sou
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de modo algum convencido de que esse verme produz

a doença em vez de entrar numa raiz já doentia, mas

o insuííiciente material que obtive não permittiu chegar

a conclusões certas e também o estudo do wSnr. Noack
não foi acabado. Se o Dr. (lermano Yevt e outros

conhecedores da doença do cafeeiro do Rio do Janeiro

duvidam que a Meloidogyne exigua de (loeldi seja c

causador daquella doença—ponto em que sou ao lado

do Dr. Goeldi, sem entretanto julgar bastante elucidada

a questão—quanto mais não serão permittidas as duvidas

por mim emittidas. Tive occasião de examinar raizes

doentes de Impatiens sultana em cujas nodosidades achei

a Meloiáogyne exigua Goeldi, Isso deu-se no anno

passado nesta capital, tendo-me o respectivo jardineiro

da chácara do Dr. Antonio Prado ex])rimido a idéa

que as nodosidades pudessem ser provenientes de phyl-

loxera. As plantas aíFectadas morriam e essa observação

directa da iníluencia fatal da Meloidogyne não pôde ficar

sem iníluencia sobre meu juizo. Ouanto ao Diplogaster

suspectus o caso é bem différente. Acoitarei ao assumpto.

Em compensação o Dr. Noack (veja aqui p. 500) duvida

que a Meloidogyne cause a doença do cafeeiro do Rio

de Janeiro !

Michaehen, W. Zur Kenntu-iss der Geoscolecidrn

Siidamerikas. ZoologiscTier Anzeifjcr. Bd. 22, 1000
p. ÕS—ÕO.

Descripção de algumas minhocas colligidas em
Nova-Petropohs pelo Dr. Fr. Ohaus ; as espécies são

Amyntas pallidus (Mchlsn.) de distribuição vasta na

America do Sul e Fimoscolex ohausi representante de

nova espécie e de novo género.

Grajj\ L. ron. Monoffra'plue der Tnrhcllarien II

Tríclada lerrícola (Landplanarien) hcifzig 1899.

Volume forte bem impresso e ihustrado, de 574
paginas e accompanhado cie um atlante de 58 estam-
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pas dedicado ás Planarias terrestres, lesmas tenras,

molles e frag-eis que no Brazil estão bem representadas

por numerosas espécies de Geoplana. A boa represen-

tação do Brazil nessa magniíica monograpliia é devido

essencialmente á collaboração dos D/s. l^rltz Mãlle} y

ron Iheríng e Goeldi. Dispondo o Museu Paulista

da boa collecção e diversas espécies bonitas novas pre-

tendo tratar em artigo especial do assumpto. Obser-

vo aqui apenas que o autor aproveitou bem também
as observações biológicas por minn feitas, mas deixou

de mencionar uma bem interessante, que talvez esque-

ci-me participar ao meu collega e amigo, referente ao

cannibalismo dessas lesmas. Ë' o caso que observei

numa Geoplana que devorou outra, da qual a metade

ainda não digerida pendurou para fora da pharyngé.

MafialhOrs, P. S. de. Xotes d. Hehnínthologie

Brésilienne, X." 9 et 10. Arcliioes de Parasitologies

II n. 2 annó 1899 pag. 258-201.
Magalhães, P. S. de. Eine sehr seltene Anomalie

von laenia solium. Centralblatt fiir Bahteriologie, Para-
sitenluinde und Infektionshrankheiten, Band XXVII
1900 Jena pg. 00-08.

No primeiro desses artigos o autor trata da suffo-

cação de marrecas devido aos numerosos parasitos que

enchiam as vias respiratórias. O parasita é um Monos-
tomum de 12 mm. de comprimento que o autor deter-

minou de M. fiavam Mehlis, julgando-o variedade de

M. mutabile Zeder. Na trachea duma gallinha Dr.

Magalhães achou outro parasita até agora não obser-

vado no Brazil Syngamus trachealis von Siebold.

Na segunda nota citada o autor descreve uma
anomalia de Taenia solium dizendo o que posso confir-

mar que essa solitária é bem rara no Brazil sendo a

espécie commum Taenia saginata que é adquirida pelo

consumo de carne crua de gado vaccum. Não vi outro

estudo do mesmo auctor que tem o titulo : — Davainea
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oligophora de Magalhães, 1898, et Taenia contaniana

Polónio 1860. Arch, de Parasitologie, tomo II, 1899^

p. 480-482t.

Heider, A. R. vo7%. Ueber zwei Zoantheen. Zeit-

sckr. f. Lviss. Zoologie Bd. 66, I8i>9 pg. 269—288
7nit. 2 Tafeln,

Descripção das novas espécies Palythoa hrasilien-

sis e Geminaria variabilis.
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gentina

líolletin de la Academia Nacional de

Ciências

Ilevista dei Museu de la Plata

Anales del Museu de la Plata

Ilevista de la Faculdad de Agronomia

y \ eterinaria

Actes de la Société Scientifique du (Uiili

Anales de la Universidad

Revista Chilena de Historia Natural

Bolletin del Museu de Historia Natural

Anales del Museo de Montevideo

Bolletin del Instituto (ieologico de
Mexico

Anales del ^luseu Nacional

Memorias y Revistas de la Sociedad

Cientifica «Antonio Alzate»

La Natureza

Bulletin of the Botanical Department

of Jamaica

Proceedings of the A'ictoria Institute

Annual , Report of the Victoria Institute

Buenos Ayres
» »

» »

Cordoba
IjCL Plata

» »

Santiago

»

Valparaiso

»

Monterideo

Mexico
»

»

»

Kinffslon
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Aiimial Report of the Curator of the

Museum of Gom[»arative Zoology Camhridye Mass.
Memoirs of the Museum Comparative

Zoology » »

Publications of the Field Columbian Mu-
seum Cliirago III.

Bulletin of the Chicago Academy of Sci-

ence « »

Journal of the Cincinnati Society of

Natural History Cincinnati, Ohio
Proceedings of the Davenport Acade-

my of Science Davenport, lov^a
Towa Academy of Science Desmoines »

Proceedings of the Indiana Academy of

Science Indiunopolis, Ind.

Bulletin of the Experiment Station of

Florida Lake City, Fl.

The Kansas University Quaterly Lan:renee, Kansas
Annual Report of the Public Museum Mihoaakee, ^\i.K.

Publications of the Geological and Na-
tural History Survey of Canada Montreal, Canada

Transactions of the Connecticut Acade-
my of Science Xew Ilaren, Conn.

Transactions of tlie New-'^'ork Acade-
my of Sience yen'-Yor]i,X. Y.

Annals of the Ne^^•-York Academy of

Science » )>

Bulletin of the American Museum of

Natural History » »

Annual Report of the American Mu-
seum of Natural History » »

Journal of the New-York Entomologi-
cal Society » »

Pvapport Annuel do la Commission Géo-
logique de Canadá Ottanm, Canada

Transactions of the AWagner Free Ins-

titute of Sciences Philadelphia, P((.

Proceedings of the Academy of Natu-
ral Sciences » »
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Proceeding's of the American Philoso-

phical Society Fhiladelphia, Fa.

Proceedings of the Rochester Academy
of Science Rochester, N. T.

Proceeding's of the Gahfornian Acade-

my of Sciences S. Prancisco, Calif.

Annual Report of the Missouri Botani-

cal Garden St. Louis, Mo.

Transactions of the Kansas Academy of

Sciences Topeha, Kansas
Transactions of the Canadian Institute Toronto, Canada
Proceeding's of the Canadian Institute » »

Report of the Entomological Society of

Ontario » »

Bulletin of the Illinois State Laborato-

ry of Natural History Urbana 111

Biennal Report of the Biological Ex-
peri iiient Stations » »

Smithonian Report, U. S. National Mu-
eum Washington, D.C.

Proceedings of the Biological Society »

Annual Report of the Bureau of Eth-

nology by I. W. Powell »

Annual Report of the Geological Sur-

vey by I. W. Powell »

Report of the U. S. Commissionar of

Fish and Fishery »

Bulletin of the U. S. Department of

Agriculture »

Yearbook of the U. S. Department of

Agriculture »

Bulletin of the U. S. National Museum »

Europa

Sitzungsberichte der Gesellschaft natur-

forschender Freunde Berlin
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Mittcilungen aus der Zoologischen Samm
lung des Museum fuer Naturkunde

Zeitschrift fuer Ethnologie

Sitzungsberichte der K. Akadeniie der

Wissenschaften

Sitzungsberichte des Naturhistorischen

Vereines

Verhandhingen des Naturhistorischen

Vereines

Abhandhin^en des NaturwissenchaftH-

chen Vereines

Deutsche Geographische Blaetter

Mitteihingen aus deni Kgl. Zool. Museum
Pubhcationen des Kgl. Ethnologischen

Museum
Abhandlungen und Berichte des Kgl.

Zool. Anthropologischen Museum
Der Zoologische Garten

Berichte ueber die Senckenbergische

Naturforschende Gesellschaft

Abhandlungen der Senckenbergischen

Naturforschenden Gesellschaft

Berichte der Naturforschenden Gesell-

schaft

Petermanns Geographische Mitteilungen

Berichte der Oberhessischen Gesell-

schaft fuer Natur-und Heilkunde
Mitteilungen des Naturwissenschaftli-

chen Vereines fur Neu-Vorpom-
mern und Ruegen

Nova Acta Academiae Caes. Leop. Carol.

Mitteilungen aus dem Naturhistorischen

Museum
Jahrbuch der Hamburgischen Wis-

senschaftlichen Anstalten

Verhandhingen des Vereins fuer Natur-

wissenschaftliche Unterhaltung
Mitteilungen aus dem Komer-Museuna

Berlin

»

»

Bonn

Bremen

Dresden

Frmikfurt a. M.

Freiburg i.Br.

Gotha

Giessen

Greifswald

Halle a. S.

Hambii,rg

Hamburg
Hildesheim
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Jenaische Zeitschrift faer Natunvisseii-

schaften Jena
Aliliandlungen und Berichte des Verei-

nes flier Naturkiinde Kasscl

Sit/ungsbericlite der Naturforscbenden

Gesellschaft Leljjzig

Zeitschrift fiier NatiirAvissenschaften »

Denkschriften der K. Akademie der

Wissenschaften (math. phjs.

Klasse) Miumclien

Illustrirte Zeitschrift fuer Entomologie Xeudamm
Berichte des Natur^^'issenschaftliche^

^"ereines lierjensburg

Mitteihiiigen ans dem Kgl Natiirahen-

kabinett Stuttgart

The Scientific Transactions of the Royal
Dublin Society Dublin

The Scientific Proceedings of the Royal
Dublin Society »

Journal of the Linnean Society Loudon
Proceedings of the Linnean Society »

Novitates Zoologicae Trvig

Bulletin de la Société d'Histoire Na-

turelle Auiun

Mémoires de la Société Linnéenne de

Normandie (xicn

Bulletin de la Société Linnéenne de Nor-

mandie '^\

Mémoires de TAcademie des Sciences Dijon

Annales de TUniversité Grenoble

Annales du Musée d' Histoire Naturelle Marseille

Bulletin du Musée d'Histoire Naturelle Paris

Comptes Rendues de rAcadéiiiie des

Sciences ^^
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Bulletin Scientifique de la France e de

la Belgique F(iris

Revue des Cultures Coloniales »

Revue des Travaux Scientifiques »

iîLijSXMii,=mjr¥GRi.%

Mitteilungen der Kgl. Ungarischen ÎTeo-

logischen Anstalt Budapest
Jahresbericlite der Kgl. Ungarischen

(xeologischen Anstalt »

Aquila »

Természetrajzi Fiizetek »

Bulletin International de 1' Académie des

Sciences de Cracovie Crocovia

Die Ghronik d. Sevcenko Gesellschaft Lemberg
«Lotos», Sitzungsberichte des Deutschen

Naturwissenschaftlich-raedicinischen

Vereines fuer Bubmen Prcifi

Jahresbericlit der Kgl. Bubmiscben Ge-

sellscbaft der AMssenschaften »

Sitzungsbericbte der Kgl. Bohmischen
Gesellschaft des A\^issenschai*ten »

Evkonyve. Jabresheft des Naturwis-

senschaftlicben Vereines Trencs/n

Verbandlungen der Jv. K. Zool. Bota-

nischen Gesellschaft ^ ten

Jahresbericlit des AMener Entomolo-
gischen \^ereines »

Jahrbuch der K.K.Geologischen Reichs-

anstalt »

A^erhandlungen der K. K. Geologischen

Reichsanstalt »

Sitzungsberichte der K K. Akademie
der AMssenschaften »

Annalen des K. K. Naturhistorischen

Hofmuseum »
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SUÏSSA, IXA^LIA, etc.

Boletin de la Real Academia de Ciên-

cias y Artes

Berí^ens Museums Aarbog
Archiv for Mathematik ofNaturvidenskab

Annali del Museo Givico di Storia Na-
turale

Goteborg Kongi. Vetenskaps och Vit-

terhets-Sanhalles Handlinger

Entomolcgiske Meddedelser

Ryks Etlmographische Museum
Gommunicações da Direcção dos Tra-

balhos Geológicos de Portugal
Jornal de Sciencias Mathematicas, Phy-

sicas e Naturaes da Academia Real
das Sciencias

Annales de la Sociedad Espafiola de

Historia Natural

Mitteilungen aus der Zoologischen Sta-

tion zu Neapel
Annaes de Sciencias Naturaes

aus der Scliweizer Ento-

mologischen Gesellschaft

Boletino dei Musei di Zoologia ed Ana-
tomia Comparativa

Tromsõs Museums Aarshefter

Bulletin of the Geolos'ical Institution

Mitleilungen

of the University of

Raboti iz Laboratorii Zooloiczescago Ca-

bineta

Barcelona
Be? gen

Christiania

Génova

Goteborg

Kjõbenhavn
Leiden

Lisboa

Lisboa

Madrid

Napoli
Porto

Schaffhausen

Torino

Tromso

Upsala

Varsóvia

Asia, Australia etc.

Annals of the South African Museum
Report ot tlie South African Museum
Annotationes Zoologicae Japonicae

The Zoological Magazin

Cape Town
» »

Tokio
»
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Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft

fuer Natur-und Voelkerkuade Ost-

asiens Tokio
The Journal of the College of Science »

Proceedings of the Linnean Society of

New South Wales Sydney
Records of the Geological Survey of

New South Wales »

Memoirs of the Geological Survey of

New South AVales »

Records of the Australian Museum »

Memoirs of the Australian Museum »

Annual Report of the Trustees of the

Australian Museum »

Annual Report of the Department of

Mines and Agriculture of New
South Wales »

Transactions and Proceedings of the

New Zealand Institute Wellingion
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ERRATA

No artigo do Dr. von Ihering", catalogo dos ninhos

etc. p. 101 foram por engano indicadas as paginas do

manuscripto do artigo do Sr. Eider. Assim por exem-
plo pag. 199 deve-se 1er na primeira linha Euler p. 9

em /ez de Enler p. 3. Gomo o arcigo do Sr. Euler

se acha no mesmo volu-ne não será difficil rectificar a

paginação.

Pag. 158, linha 16, leia-se :

—

Djsithamnus guttulatus,

em vez de gutturahs.

» 204, hnha 13, leia-se :—20X15, em vez de 20—
25X15-

» 204 linha 27, leia-se :—20X15, em vez de 20X5.
» 245, linha 8, leia-se :—25X19, em vez de 15X19.
» 248, hnha 5 leia-se :

—

cinzento-esciiro, em vez de

hrancas.

» 297, linha 21, leia-se :

—

tão, em vez de tam.
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Revista do Museu Pauli sta IV, 1 9 O O Esi.V.

AMciiípcI fJcl. ZiiJuXicli íenOerjcr.





Revista do MuseuPaulista IV, 1900. Est.VI.

A.Heiíijicl (h'l.
Zith . Liditcnherger:





Revista do Museu Paulista IV, 1900 EstATT.

A.Hfímpel dei
liith. LicTitcnhcraer.





Revista do Museu?au1istaIV,1900 EstVlIL.

A.ITeiiLpel. âel Lith .Jjxchteriberqer.





Revista do Museu Paulista IV,1900. Est.IX.

A.Mernpel. ciei. Ij iíh.LicTi tenòertfer.





Revista do Museu Paulista IV, 1900. Est.X.

A.HemiteL dei tWuLíehíenberqer.





ReMStadoJ^useuPaiilista.lV.l900. Est.Xl.

A.Bempeldel CitAJ^rohterioeraer.





Eevista do Museu Paulista 1V,1900. Est. XII.

A.Hempel, cUl Ziíh.Lichtenhcrtjer.
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