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Folheemos o Livro da Natureza. E' maravilhoso!
Céus, terras e mares com sua beleza desafiam a descrença
do ateu, enchendo de encanto os olhos do poeta e de meditação a mente do filósofo. O Poema da Vida é a expressão máxima do Criador de todas as coisas. E' completo
e perfeito no ritmo de seus versos medidos pela Lei da
Evolução. (1) Desde o início, distinguem-se duas atividades na matéria viva: a primeira consiste em desejar o
organismo a conservação da sua vida no maior tempo
possível; a segunda no impulso de produzir outro organismo semelhante ao seu. São dois instintos primaciais,
— a conservação e a reprodução, — que levam os seres
à Evolução, desde o organismo unicelular, — como os
amebianos — até plantas e animais superiores, de estrutura complexa. Pensando nisto, queremos ressalvar o
qualificativo de "inimigos" dado a certos insetos. Quando o gafanhoto devasta nossas colheitas está apenas seguindo seu instinto de conservação que lhe ordena que
se nutra. E nada mais nutritivo que as folhinhas tenras
e os brotos verdinhos nascidos sob os cuidados pacientes
(1)

Não se entenda o termo num sentido absoluto e transformista.
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do nosso lavrador! Não podemos decididamente condenar os gafanhotos, nós que matamos bois, galinhas, porcos e cabritos sob o imperativo categórico da nutrição.
E' verdade que se o boi ou a galinha fossem capazes de
elaborar uma classificação dos animais, decerto classificariam o Homem como vertebrado, mamífero, bípede,
inimigo de tóda a espécie animal, incluindo ele próprio!
Antes de conversarmos sobre os Insetos, parece-nos
útil mostrar o lugar deles na Série Animal. Os zoólogos,
diante da infinidade de seres que lhes cumpria classificar,
resolveram dividi-los em espécies, géneros, família, ordens, classes e ramos. Cari von Linneus (1707-1778)
foi o veterano organizador das classificações na moderna
Ciência Natural, enunciando os princípios para definição
de géneros e espécies e para uniformização dos nomes específicos. Foi Linneus quem instituiu a ESPÉCIE como
unidade na classificação. Quando certas espécies possuem
em comum certos caracteres, são agrupadas em GÉNEROS. Estes géneros por sua vez se agrupam em FAMÍLIAS, estas em ORDENS, depois em CLASSES que ainda
podem formar TIPOS ou RAMOS. Imagine-se que surpresa teria uma modesta pulga se pudesse saber a
classificação que lhe dão os entomologistas! Invertebrado da classe dos insetos, ramo dos artrópodes terrestres,
da série dos artiozoários quitinóforos dentro do tipo dos
metazoários; inseto da ordem dos sifonápteros, batizada
em latim com o nome de "pulex irritans". Nós, os modestos cristãos sem credenciais, achamos apenas que a
pulga é um parasito bastante desagradável, tenaz inimigo
da maioria dos mamíferos. Pacientemente, os entomologistas descobriram cerca de 500 espécies de pulgas! E'
para desanimar...
Outro inseto sifonáptero é o bicho-de-pé que os entomologistas chamam de "tunga penetrans", e nós chamamos de praga do inferno, quando uma fêmea fecundada

Insetos Amigos e Inimigos

l

penetra na pele do nosso pé e, em poucos dias, estufa,
repleta de ovos, formando um abscesso. Parece que,
quando Cabral descobriu o Brasil, levou daqui alguns
bichos-de-pé, mas isso não consta na célebre carta de Pêro
Vaz Caminha. Hans Staden, em 1557, referiu-se ao dito
sifonáptero, inimigo das unhas dos pés do nosso homem
do campo. Portanto, notamos que a pulga e o bicho-depé têm um nome genérico (insetos sifonápteros) e dois
nomes específicos: um vulgar (pulga e bicho-de-pé) e outro científico ("pulex irritans" e "tunga penetrans")
sempre em latim, como recordação do tempo em que nossa língua-mãe era a língua científica, obrigatória .
Uma espécie zoológica é, portanto, um conjunto de
indivíduos com caracteres comuns, fundamentais, que se
transmitem pela reprodução. Uma espécie pode apresentar variedades. A pulga e o bicho-de-pé são variedades
de insetos sifonápteros, isto é, possuem caracteres distintivos, apesar de classificados na mesma ordem.
A nomenclatura zoológica é chamada BINÁRIA porque a espécie (unidade "zoológica) se designa cientificamente por dois nomes latinos: um nome genérico ("pulex"
ou "tunga") e outro específico ("pulex irritans" e "tunga penetrans").
Explica-se que haja tantas variedades nas espécies
como efeito da influência do meio, da influência das necessidades e hábitos e da luta pela existência.
A luz, o calor, a umidade, os ventos, a natureza do
solo, atuando constantemente sobre os indivíduos duma
espécie, podem alterar-lhes os caracteres. O indivíduo que
se vê em condições diferentes daquelas em que viveram
seus progenitores, ou se adapta ao novo meio ou morre.
E' a lei da vida. E para haver adaptação, a espécie sofre
alterações mais ou menos acentuadas que vão formando
variedades. E a variedade por vezes assume caracteres
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tão especiais que acaba constituindo espécie nova! E' um
nunca-acabar...
Os hábitos também agem na formação de variedades.
Saavedra cita o exemplo do pato doméstico cujas asas são
menos desenvolvidas que as dos patos selvagens, pois que
estes se exercitam em longos voos.
Quanto à luta pela existência, nem é bom falar! Tem
uma ação verdadeiramente soberana em todos os campos
da vida. Dizem os filósofos que a concorrência vital produz a seleção natural. A vitória é para o mais forte, tanto no mundo físico como no mundo moral. A vida é um
vasto campo de batalha. Os animais fitófagos lutam entre si. .Os animais zoófagos comem os fitófagos. E' a
velha história: um come o outro... Darwin, o materialista, disse que a luta pela existência é um dos principais fatôres na transformação das espécies. Os indivíduos inferiores vão sendo eliminados, persistindo apenas os mais
aptos para a luta! E' o que chamam de "seleção natural",
pois as vantagens adquiridas vão se perpetuando na espécie, pela hereditariedade. Mas assim como pode evoluir,
a espécie também pode retrogradar e, retrogradando, enfraquecer e ser engolida por outra mais forte! Também
é a luta pela existência que faz desaparecer os tipos intermediários que não aguentam a tremenda concorrência
vital.
Esta teoria evolucionista mostra que todos os seres
vivos têm como ponto de partida uma célula — o embrião.
Em cada ser se repete no processo da geração, a mesma
atração que, em milhões e milhões de anos, vem criando a
imensa variedade de seres que povoam a terra — plantas
e animais. Portanto, fica assim ressaltado o paralelismo
entre a evolução do indivíduo e a da espécie, sendo
oportuno lembrar à vaidade humana que o homem antes
de ser gente, passa pelos graus de 'protozoário, celenterado
e verme!

9

Há várias classificações dos animais. O Barão de
Cuvier, (1769-1832) naturalista francês, dividiu-os em
quatro tipos de organização, considerando o sistema nervoso: I) VERTEBRADOS, com encéfalo e medula espinhal; II) ARTICULADOS, animais formados por uma
série de anéis ligados entre si, no meio dos quais estão os
artrópodos, de pele dura ou incrustada de calcário (qui
tina) que lhes serve de esqueleto externo. Aqui encontraremos os insetos. Há ainda os vermes, como a minhoca, por exemplo, com pele muscular, retrátil; III)
MOLUSCOS, que não têm esqueleto nem interno, nem externo e às vezes têm concha, como a ostra; e IV) RADIÁRIOS, assim chamados porque seus órgãos estão dispostos
como os raios dum círculo. Como se parecem com plantas, são chamados zoófitos (zoo — animal e phyto
planta). As águas-vivas, que tanto perturbam nosso banho
de mar, são um exemplo destes radiários, segundo a classificação de Georges Cuvier.
A estes quatro tipos fundamentais, os biologistas
acrescentaram os PROTOZOÁRIOS, animais de organização a mais rudimentar, constituídos por uma só célula.
Como exemplo desta vasta família, não citemos a ameba,
tão prejudicial ao ser humano. Citemos antes a bela fosforescência que brilha nas ondas irrequietas de nossas
praias do sul. Os peixes que passam deixam um rastilho
luminoso. O remo que bate na água levanta estrelinhas
pequeninas. E' maravilhoso! Os protozoários que produzem este fenómeno (1) têm de 0,5 a 1,5 mm de diâmetro. O fenómeno da fosforescência é atribuído à oxidação das gotículas de óleo ou gordura que compõem o organismo unicelular. Estes animaizinhos geralmente per(1)

Von Ihering, Dicionário dos Animais do Brasil, pág. 338.
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manecem em camadas mais profundas do oceano, subindo
à tona apenas em certas ocasiões.
Com esta classificação de Cuvier, temos uma ideia
dos ramos da espécie zoológica que se divide em 2 grandes
tipos: PROTOZOÁRIOS (unicelulares) e METAZOÁRIOS
(pluricelulares). E neste último tipo é que estão os
insetos.

C A P Í T U L O II

E' muito comum o povo chamar de insetos às aranhas, escorpiões, centopeias e carrapatos. São parentes,
sobre isto não há dúvida, porém um inseto é classificado
numa CLASSE diferente. Todos são da família dos
artrópodes, animais anelados, com membros articulados,
mas o inseto tem duas antenas, 3 pares de patas, enquanto
que a centopeia (miriápode) tem duas antenas e muitos
pares de patas; o escorpião, o carrapato e a aranha (aracnídios) têm 4 pares e não têm antenas.
Portanto, os caracteres dos insetos são: têm duas antenas, três pares de patas e o corpo divide-se em três
regiões bem distintas — cabeça, tórax e abdome, o que
não acontece com aranhas e centopeias. Mas a classe dos
insetos possui muitas variedades. Ninguém vai confundir uma pulga com uma mosca, e ambos são insetos. O
zoólogo chama a pulga de inseto da ordem dos sifonápteros ou afanípteros (aphans -- oculto e pteron -- asas)
e chama a mosca de inseto da ordem dos dípteros (duas
asas). A borboleta é um inseto lepidóptero (lepis -- escama e pteron — asa) e o besouro é um coleóptero (coleos
— estojo -- pteron — asa). Como se vê, os compostos
gregos escolhidos definem bem cada ordem de insetos.
Há um outro característico dos insetos: é a metamorfose. Saem do ovo em estado de larva, — com o cor-
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pó alongado, mole, sem patas articuladas, olhos simples
e boca com sólidas maxilas. Como larvas, comem voraz
mente e trocam de pele, até atingirem o desenvolvimento
completo. A larva depois se recolhe a um abrigo ou en
tão ela própria faz um casulo com sua baba. Lá se enclausura, não se alimentando, aparentemente morta: é a
ninfa. Esta vai se desenvolvendo, adquirindo todos os
órgãos acessórios. Depois, rompe o casulo e sai em forma
de inseto perfeito, em ponto de reproduzir. A borboleta
passa por esta metamorfose completa. Há insetos, porém, que passam por uma metamorfose incompleta. Haja
visto o grilo que já nasce em estado de ninfa e a única
modificação que sofre é adquirir asas. Todos conhecemos os grilos. Temos dele a melhor impressão possível
e gostamos de ouvir-lhe o canto. Só o grilo macho é que
canta, para atrair a namorada. Este inseto da ordem dos
ortópteros (orthos — reto e pteron - - asa) que gosta
tanto do calorzinho da cozinha nas fazendas e nas cidades
do interior é um grande amigo do broto das plantas e das
sementeiras. Há algumas espécies de grilos carnívoros,
alimentando-se de outros insetos ou de suas próprias ninfas jovens. O ditado diz bem que quem vê cara não cê
coração...
Voltando às metamorfoses, insetos há que se conservam sempre sem asas como nasceram no estado de ninfa.
O piolho é um destes e, temos de ser gratos ao Criador
por esta circunstância. Se mesmo sem asas... os piolhos voam!
Insetos amigos e inimigos! Amigos são bem poucos,
se os julgarmos pelo padrão do interesse dos homens.
Inimigos são a grande maioria. Comecemos -pelos insetos nocivos às colheitas. Antes de mais nada, é bom sabermos que há mais espécies de insetos que de todos os
outros animais. Os zoólogos avaliaram-nas em cerca de
600 000, — enquanto que há apenas 3 500 espécies de ma-

míferos. E' com razão que alguns cientistas dizem que
estamos na Idade dos Insetos...
O número de insetos inimgos cresce dia a dia e transformaram-se num sério problema — um problema que
foi, em grande parte criado pelo próprio homem. Por
quê? Porque o homem teima em querer quebrar o aquilíbrio da Natureza. Como? Criando centros superpovoados que exigem alimento em grandes quantidades, de
modo que são necessárias plantações enormes que vão
mudando as condições naturais que garantem um equilíbrio entre plantas e animais. Uma nuvem de gafanhotos
prefere um campo com boa colheita pela mesma razão por
que o homem prefere um centro povoado e bem abastecido! A Lei do Menor Esforço é uma das modalidades do
Instinto de Conservação. Outro exemplo: o mosquito que
transmite a malária só é perigoso quando suga o sangue
dum maleitoso. Se não houver maleitosos o mosquito da
sub família dos anofelineos é inofensivo!
Há centenas de insetos que atacam nossas colheitas,
acrescendo que um vegetal pode ser atacado por rnimigoá
de espécie variada. O algodão, por exemplo, tem mais
de 30 espécies de insetos que o atacam, naturalmente que
não a um tempo só. Durante um ano, aparece uma praga, no ano seguinte aparecerá outra, simplesmente porque
a quantidade dos insetos duma espécie é tal que não dá
lugar para insetos de outras espécies.
Como nosso Estado de São Paulo é conhecido como
um dos' grandes produtores de café, começaremos pela
broca que estraga os nosso .cafezais. E' um besourinho
minúsculo, - - um coleóptero da família dos ipídeos com
o pomposo nome científico de "Stephanoderes Hampei
Ferr." - - que tem mais de 8 parentes, muito parecidos
com ele, porém menos nocivos. O legítimo bichinho mede
apenas 1,7 mm, de modo que tem de ser examinado com
um microscópio para se ver que tem uma cor castanha
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escura brilhante, com as perninhas mais claras. O besourinho gosta do grão ainda verde. Perfura-o sem cerimónias e vai lá dentro depositar seus ovos. Conforme
nos informa Von Ihering, no seu precioso "Dicionário
dos Animais do Brasil", num só fruto podem nascer 160
besourinhos, havendo apenas 8% de machos. E' desolador. Num prazo de 20 dias o ovo transforma-se em inseto adulto, apto para a reprodução. Quando as condições são favoráveis, duas semanas depois de nascidas as
fêmeas já põem ovos. Como se vê, a radipez é incrível
e justifica o pavor que os fazendeiros têm da broca.
Entretanto, o besourinho não pode voar longe. No alastramento da praga nos cafezais, o homem tem boa percentagem de culpa. Indiretamente, o homem contribui para
o alastramento da praga, transportando fêmeas vivas nas
amostras e na palha do café, nos sacos, nos instrumentos
agrícolas, na roupa, etc. A broca é uma legítima praga,
pois quando não destrói totalmente a colheita, prejudica
os grãos mesmo levemente atacados, pois mudam de gosto.
O fazendeiro viu-se na iminência de matar os besourinhos minúsculos, antes que os bichinhos o levassem à
bancarrota. O Instituto Biológico de Defesa Agrícola e
Animal de São Paulo dedicou técnicos eminentes para o
estudo do inseto de 1,7 mm de comprimento, à procura
dum meio de combater inimigo tão prejudicial. Sobre o
caso, o Dr. Rosário Averna Saccá apresentou, — em 1930
ao Dr. Arthur Neiva, então Diretor Superintendente do
Instituto Biológico — um relatório bastante interessante,
publicado no Boletim de Agricultura, Como combater o
temível "Stephanoderes Hampei"? Metralhadoras seriam inúteis. Para a luta biológica deveriam ser utilizados parasites naturais, — fungos e bactérias ou insetos,
- aplicando-se o "similia simibus curantur". A defesa
do cafezal por meio do "repasse" ajudou bastante, pois
que aqui no Brasil, o café floresce e amadurece em deter-

minados meses. O repasse é um trabalho que o fazendeiro faz depois da colheita, mandando catar todos os grãos
de café remanescentes, tanto no cafeeiro como caídos ao
chão, para que não sobre um só fruto que possa servir de
alimento aos besourinhos favorecendo o desenvolvimento
de novas larvas. Infelizmente o repasse não provou tão
bem na prática como tinha provado em tese. Houve restrição e não, debelação do mal, — o que, positivamente,
não era de resultado satisfatório. Entretanto o repasse,
expurgo e catação profilática são obrigatórios por lei.
Os inseticidas não deram resultado. Restava o combate
pela luta biológica. Então, o Instituto Biológico mandou
vir da África a vespinha de Uganda sobre a qual depois
falaremos, num capítulo a parte, pois que, como beneficiadora da colheita, é um inseto amigo.
Em Java e Sumatra, os cafezais não passam por um
período de hibernação como acontece aqui no Brasil. O
"repasse" seria inútil num lugar onde o cafeeiro não tem
mês certo para florescer e frutificar. Em Java e Sumatra, onde aliás muitos fazendeiros chegaram a abandonar
a cultura do cafeeiro devido à praga da broca, adotaram
o processo de utilização de parasitas vegetais entomófagos
(palavra grega que significa "comedor de insetos").
Estes entomófagos são criptogâmicos, (l).da espécie dos
fungos ou cogumelos. Com este fungo infestam a broca
que morre. Já está classificado com o nome de "Botrytis
Stephanoderis" que é o mais comum dos entomófagos
criptogâmicos da broca do café. Este precioso cogumelo
ataca e destrói a broca mumificando-a ou apodrecendo-a
antes que alcance as sementes do cafeeiro, especialmente
em condições favoráveis de umidade e calor persistentes.
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(1) Criptogâmicas são as plantas que nunca apresentam flores, reproduzindo-se por ovos ou por esporos, como as samambaias, musgos, algas
e cogumelos.
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Nos laboratórios do Instituto Biológico fizeram estudos
e observações sobre grãos de café contendo a broca já
infestada pela "Botrytis". Observaram que os buraquinhos no grão cobriam-se com um bolor branco que, mesmo bem desenvolvido, não se alastrava até o pericarpo.
Num ambiente quente e úmido, o bolor se desenvolvia tomando uma forma globulosa e achatada, mas sem exceder
os limites do furo de penetração. Outra observação interessante é que, assim como há esta "Botrytis", cogumelo que defende o grão e mata a broca, há outros fungos
•que o infestam, alastrando-se e fazendo' com que o grão
fique preto, seco e caia. Entretanto, há dúvidas sobre
a possibilidade de transmitir esta doença para matar a
temível broca do café, pois que o dito fungo necessita de
umidade e calor persistente para se desenvolver. Se os
fitopatologistas conseguissem provocar esta epizootia (1)
nos coleópteros que atacam os cafeeiros, mereceriam uma
medalha de ouro. Uma difusão natural desta preciosa
"Brotytis Stephanoderis" muito auxiliaria aos lavradores
na sua luta contra o terrível inimigo dos cafèzeis. Penetrando nos arcanos da Natureza, guiado por sua Inteligência, o homem vai pondo a seu serviço a lei da Luta
pela existência.

(1) Chama-se epizootia, à doença contagiosa que' atinja grande número de animais.

CAPÍTULO

III

Chama-se Entomologia a ciência que se dedica ao
estado dos insetos que, em vista do número vultuoso de
suas espécies, bem merece uma divisão especial na Zoologia. Desde a antiguidade que os insetos despertam no
homem um interesse económico, religioso ou moral. O
escaravelho foi um símbolo no Egito, figurando nos mais
antigos hieróglifos. E porque será que os egípcios tanto
se impressionaram com este coleóptero que deita seus ovos
numa bola de esterco, nos declives arenosos batidos pelo
sol quente? O pensamento dos antigos egípcios é um mistério para nós, mas sabemos que comparavam a bola do
escaravelho com o globo do Astro-Rei. O escaravelho era
consagrado ao deus do Sol, fonte da Vida e foi encontrado
religiosamente mumificado nos templos de Heliópolis.
Colossais escaravelhos de granito eram frequentemente
vistos no vale do Nilo do tempo dos faraós. Hoje poderemos ver um destes no British Museum, em Londres, —
que Deus o preserve das bombas!
Os escaravelhos eram muito usados na religião egípcia, aparecendo algumas vezes com as asas abertas ou com
uma cabeça de carneiro e chifres, símbolo da alva vivificadora. Os entomólogos de hoje classificam este escaravelho sagrado como COLEÓPTERO, pois que passa por
metamorfose completa e é um inseto triturador, com
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elitros, isto é, estojos córneos protetores das asas inferiores, dobradas transversalmente. Nós diremos em linguagem vulgar que o escaravelho é besouro. Além de
coleóptero, pertence à sub ordem dos PENTÂMEROS (palavra grega que significa "cinco partes") por ter 5 artículos em todos os tarsos, (1) da família dos LAMELICÓRNEOS, por ter antenas dobradas em ângulo reto.
Suas larvas são cegas e como se alimentam de excrementos são chamados cropófagos. Resumindo: o escaravelho
é um inseto coleóptero, pentâmero, lamelicórneo cropófago.
No meio das faixas das múmias egípcias era costume
pôr um grande escaravelho de pedra no qual estava gravado um capítulo do Livro dos Mortos. O coração do
morto era identificado com o escaravelho de pedra e conjurado a não ser falso diante do tribunal de Osíris. No
meio das relíquias egípcias aparecem escaravelhos de ouro,
de prata ou de ametista em profusão impressionante no
meio da arte de aurivesaria daquele povo antiquíssimo.
O sinete em forma de escaravelho com inscrições foi muito comum no Egito dos faraós. A ourivesaria dos séculos
VI e V antes de Cristo excedeu-se na gravação de escaravelhos, incluindo pedras preciosas de trabalho etrusco,
talhadas no feitio do importantíssimo besouro, talvez que
sob influência egípcia.
E porque adorariam eles o escaravelho? Talvez que
houvesse nesta adoração um sentimento de gratidão. Os
egípcios foram um povo essencialmente agrícola. Além
do simbolismo filosófico da reprodução do escaravelho,
ele é um inseto útil. Vive nos excrementos, mas por baixo deles abre canais na terra, transportanto consigo o
alimento fétido, a fim de saboreá-lo sossegadamente. E,
desta maneira, aduba o terreno, tornando-se um auxiliar

da agricultura. No Brasil há várias espécies de escaravelhos com chifres no tórax. Há de cor preta com reflexos metálicos; há cor de cobre ou verdes como esmeraldas.
O maior escaravelho brasileiro, dum verde esmeraldino,
é o "Phanaeus lancifer" que chega a 5 cm de comprimento.
Os ovos criam-se nestas bolas de excremento que a mãe
vai empurrando para cima com o traseiro, para que rolem. A larvinha, quando sai do ovo, pode satisfazer sua
fome de larva, — muito mais voraz que a fome canina!
— pois que se acha rodeada por seu alimento exclusivo de
animal cropófago.
Voltemos aos cafezais. Dissemos que, em desespero
de causa, o lavrador recorreu a uma vespinha importada
da África, — a vespa de Uganda, -- inimiga da broca do
café e, conseqiientemente, nossa amiga, seguindo o critério do interesse humano.
As vespas são insetos lambedores himenópteros.
Têm 4 asas membranosas, com poucas nervuras e passam por metamorfoses completas. Se os besouros são
trituradores, as vespas são lambedoras. Seus órgãos bucais formam uma espécie de tromba retrátil, própria para
lamber ou sugar. Na vespa, o abdome termina por um
aguilhão que se comunica com glândulas contendo veneno
e, por este motivo, ela pertence à sub ordem dos ACULEADOS da família dos VESPÍDIOS. Resumindo, as vespas
são: insetos himenópteros lambedores aculeados, da família dos vespídios.
Realmente, é difícil ao leigo distinguir uma abelha
duma vespa. Aliás a abelha é apenas duma família (dos
apídios) sendo também himenóptera lambedora e aculeada. Ha variedades inúmeras na espécie das vespas.
Existem vespinhas microscópicas, de apenas l mm de comprimento e são parasites, isto é, alimentam-se de outros
insetos. Temos o prazer de anunciar que marimbondo é
vespa e vespa social, com colónias de machos, fêmeas e
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Tarso é a parte inferior articulada no pé dos insetos.
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operárias, que moram em vespeiros, cuja construção obedece à mesma regularidade que se observa nos favos das
abelhas. Existem vespas solitárias que constróem ninhos
de barro, muito bem feitinhos. Algumas destas nidificam
de madeira, construindo casulos.
Existe um marimbondo caçador de aranhas, — aliás
há várias vespas caçadoras ou vespões, que tudo é o mesmo,
caçadores de outros insetos, agindo pelo mesmo processo,
— cujo procedimento é interessantíssimo. Dá um bote
certeiro sobre o aracnídio injetando-lhe o veneno de seu
aguilhão. A aranha dá pulos de desespero, mas geralmente uma ferroada basta para anestesiá-la. O marimbondo então vai puxando o aracnídio, muito maior que
ele, leva-o para seu ninho e sobre ele põe os ovos. Paralisada, porém viva, a aranha servirá de alimento às larvas
do vespídeo feroz. O caipira é um admirador de caçadores valentes e eméritos e usa duma "simpatia" bastante
engraçada: (1) pega o vespão, torra-o, redu-lo a pó e
faz seus cachorros cheirarem aquele produto pulverizado,
para aguçar-lhes o faro!
Voltemos à vespa estrangeira, —• importada da África
por Adolfo Hempel, entomologista do Instituto Biológico
de São Paulo, — parasito da broca do café. A vespinha
de Uganda aclimou-se muito bem por aqui e vem'flagelando a broca que arruina nossas preciosas colheitas. E'
um himenóptero quase microscópico, com 2 mm de comprimento. Penetra no grão de café perfurado pela broca
e não se contenta em coolcar um ovo sobre cada larva de
"Stephanoderes" mas ainda vai comendo quantas larvas
aguenta! E' formidável. Se fosse a broca do café quem
escrevesse sobre os Insetos amigos e inimigos, a vespinha
de Uganda ficaria no capítulo dos inimigos! Mas nós

a consideramos como um parasito natural que auxilia o
homem na luta biológica contra as moléstias das plantas.
Assim é o mundo: a broca é doença para o grão de café
e a vespinha de Uganda, assim como o fungo "Brotrytis
Stephanoderis" são flagelo para a broca...
E já que estamos falando de himenópteros lambedores aculeados, lembremos a família dos formicídeos que,
pelo que vemos, são parentes das abelhas (apídios) e das
vespas (vespídios). Para nós leigos, não há grande parecença entre uma formiga e uma abelha, a não ser que
vivem uma em formigueiros e a outra na colmeia, em sociedades tão bem organizadas que podem inspirar a humana ciência sociológica.
Muito se tem escrito sobre a formiga que, desde a
antiguidade, é olhada como um símbolo do trabalho e da
ordem. Ela está aqui neste capítulo dos Amigos, não
apenas por ser himenóptero como as abelhas e vespas como, principalmente, para salvá-la duma calúnia. Ò povo
pensa que tudo quanto é formiga é nociva, como também
se olha com desconfiança para toda e qualquer cobra. E'
uma injustiça. São nocivas apenas as que se ocupam em
cortar os vegetais como a saúva, as quem-quens a "gente"
da mesma laia. O lavrador observa que uma árvore definha quando é muito visitada pelas formigas e logo infere
que são estes himenópteros quem prejudicou a planta. Melhor será que o lavrador examine bem sua árvore e repare
nos pulgões e coccídios que lhe sugam a seiva. As formigas não atacam a planta. Vêm apenas à procura dos pulgões para lamber-lhes as excreções. Os pulgões são assim
como que as vacas-leiteiras das formigas e se o lavrador
eliminar estes piolhos vegetais, os himenópteros não voltarão a visitar a árvore.
Todas as formigas, — das quais há uma vasta variedade de espécies, -- vivem em ninhos com organização
social interessantíssima que tem inspirado vastíssima li-
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Von Ihering, Dicionário dos Animais do Brasil, pág. 493.
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teratura. Num formigueiro há formigas sexuadas e há
assexuadas que são as obreiras ou operárias, diferenciadas em castas conforme suas atribuições. O macho e a
fêmea adquirem asas em certas épocas do ano e há um
voo nupcial, à moda das abelhas. Acabado o casamento,
o macho morre, a fêmea perde as asas e trata de dar início
a um novo ninho. As obreiras nunca têm asas. •
Entre as formigas, a vida social atinge a mais alta
expressão. Muitas espécies constróem seus ninhos em
baixo da terra,com quartos e galerias. Outras fazem ninhos em montículos formados não apenas com terra, mas
com pedaços de palha, raminhos, folhas, etc., com as galerias e quartos muito bem feitinhos. Talvez que o maior
número de ninhos seja escavado por baixo de pedras ou
troncos caídos.
Como todo himenóptero, a formiga passa por uma
metamorfose completa (ovo, larva, ninfa ou pupa e adulto) . Suas larvas são sem perna, com uma cabeça pequena
e 13 segmentos no tronco. Algumas formigas fazem casulos para suas pupas. Esses fardos brancos e roliços que
as formigas carregam nas mandíbulas quando se desmancha um formigueiro, não são ovos, como vulgarmente se
pensa. São os casulos dentro dos quais se acha a ninfa
que se metamorfoseia em adulto. Note-se que nos formigueiros não há células onde as formigas protejam a prole
em crescimento, como fazem as abelhas em suas colmeias.
Há apenas uns compartimentos especiais no ninho onde
as larvas são alimentadas.
As formigas merecem mesmo o estudo que delas têm
feito os homens. Seus hábitos de alimentação variam sugerindo fases de evolução, com modos de vida diferentes.
Umas caçam, outras pastoreiam, outras são agricultoras.
Segundo o zoólogo americano William Morton Wheeler,
as espécies mais primitivas são carnívoras, ou melhor,
caçadoras de insetos, que levam vida nómade. Fazem suas
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caçadas à noite, atacando insetos, aranhas e até mesmo
animais vertebrados, — especialmente se estes estão engaiolados.
Há outros grupos de formigas que representam o estágio pastoral lambendo as excreções de outros insetos
que são suas vacas leiteiras, como no caso dos piolhos das
plantas. E seus reservatórios de alimento são o papo das
obreiras que engordam de tal jeito que mal podem andar,
— pobres celeiros ambulantes.. . Este hábito foi observado em formigas que vivem nos desertos ou regiões áridas. Outras há que atacam as sementes das plantas guardando-as em celeiros. As obreiras esmagam as sementes
para torná-las macias e fáceis de comer para as mais pequenas.
Chega agora o grupo das agricultoras que cultivam
o fungo de que se alimentam em verdadeiros jardins ou
compartimentos especiais no ninho. As obreiras semeiam
e cuidam do fungo com o carinho extremado dum lavrador! E' admirável.
Outra coisa interessantíssima é que comunidades de
formigas de diferentes espécies mantêm relações, outro
aspecto de comportamento social. Há casos em que duas
espécies vivem no mesmo formigueiro, muito amigavelmente, apenas conservando separados os seus filhotes. No
reverso da medalha há casos de verdadeiro vandalismo
quando formigas obreiras atacam formigueiros alheios e
roubam as ninfas que se desenvolverão em obreiras escravas.
Casos há ainda em que as formigas hospedam outras
criaturas estranhas ao formigueiro, — os mirmecófilós,
palavra grega que significa amigo das formigas, — como
insetos, aranhas e crustácios terrestres que juntos chegam
a quase 2 000 espécies diferentes de mirmecófilos ("Mirmécio" — formiga e "philos" — amante). As relações
entre hóspedes e hospedeiros entretanto nem sempre são
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agradáveis. Certos gorgulhos e besouros são ladrões que
se metem nos formigueiros para os depredar, devorando
as formigas mortas e chegando mesmo a atacar os filhotes. Há hóspedes que servem de varredores, — as larvas
da mosca "Microdon", - - ajudando assim as formigas
que lhes dão asilo.
Mas o caso mais típico de sinfilia (1) é o que se dá
com vários besouros que se adaptam ao modo de vida do
formigueiro e que são tratados pelas formigas com o máximo zelo. Estas cuidam das larvas dos besouros como se
fossem suas e parecem não enxergar que o hóspede lhes
depreda o berçário! E' incrível... Um grande número
de lagartas e de hemípteros moram nos formigueiros, porque seus produtos glandulares agradam ao paladar das
formigas. Em outros casos estes insetos não têm tão pronunciada sinfilia e as formigas se contentam em seguir
seus fornecedores de alimento sem precisar morar com
eles.
Mas... o que é um hemíptero? E' uma ordem dentro da classe dos insetos sugadores. Suas metamorfoses
são incompletas ou nulas e têm 4 asas. Nesta ordem estão
os percevejos, as cigarras e os piolhos das plantas, (coccídios) também chamados pulgões. Convêm ressaltar que
se os coleópteros (besouros) trituram e os himenópteros
(abelhas, vespas e formigas) lambem, os hemípteros sugam. Quem já anlou por espeluncas que se dizem hotéis em certos pontos esquecidos do nosso litoral poderá
informar como sugam os percevejos! Se sugam!... Para
este fim, os hemípteros têm os órgãos bucais transformados numa espécie de bico, composto de 4 estiletes que
correspondem às mandíbulas e maxilas. Estes estiletes
(1) Chama-se "sinfilia" à forma de simbiose quando o animal albergado por outro é tratado com cuidados excessivos. "Simbiose" é a associação eíntre dois ou mais organismos de espécies diferentes.
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ficam encerrados num tubo que, em repouso, é dobrado
sobre o ventre, entre as patas. Se o percevejo suga o
sangue dos animais, a cigarra e os pulgões sugam a seiva
das plantas. Entre os hemípteros há um inseto amigo, a
cochonilha, do tamanho da cabeça dum alfinete e que fornece o carmim. Mas a cochonilha útil, fornecedora desta
substância colorante existe no México, vivendo sobre o
cactos, donde lhe veio o nome científico de "Coccus cacti".
Os outros coccídios são prejudiciais à agricultura.
E por quê? Os coccídios ou piolhos dos vegetais são
insetos hemípteros parasites, cujas fêmeas se fixam aos
galhos ou às folhas, sugando a seiva da planta, enfraquecendo-a. Só o .macho sofre metamorfose completa, adquirindo asas. A fêmea, de tromba fincada no tecido vegetal, ali fica firme pondo seus ovos por baixo dum escudo
de cera, proteção que a esconde e que tem o feitio duma
pequena escama. No Brasil, contaram 336 espécies de
coccídios, todos nocivos às plantas. Note-se que os piolhos
que sugam sangue também são hemípteros parasitos, mas
de outra família, naturalmente.
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IV.

E agora uma surpresa: cupim não é formiga! O
cupim pertence à ordem dos ISÓPTEROS (asas iguais),
— insetos trituradores, às vezes sugadores, dotados de
4 asas, membranosas, reticuladas e passando por metamorfose incompleta, — da família dos TERMITÍDIOS,
cujo tipo é a térmite, vulgarmente conhecida por formiga
branca. Dá-se o nome de cupim tanto ao inseto como ao
ninho que constróem e cujo material é aproveitado no revestimento das estradas de rodagem. Estes ninhos têm
outros nomes: na Amazónia são conhecidos por itapecuim
ou tapecuim; em Mato Grosso e no Rio Grande do Sul são
chamados Itacuru ou tacuru, parecido com o nome argentino "los itacurues". Nas vastas campinas, os cavaleiros
temem os ninhos de cupim ou itacurus escondidos no meio
do capim. Galopando, o cavalo ao pisar no ninho desfeito
poderá quebrar a perna, ao afundar no buraco.
Como todos os insetos da ordem dos isópteros e da
família dos termitídios, o cupim é um inseto social. Nas
suas agremiações há indivíduos de ambos os sexos, além
da casta dos assexuados, os obreiros que têm serviço externo ou os soldados com serviço interno de defesa. A
parta central do ninho é constituída por madeira triturada, com o envólucro de barro amassado com saliva, for-
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mando os montículos que todos conhecemos. Este barro
fica resistente como o melhor tijolo e depois que o cupim
abandona o ninho, cobras e aranhas aproveitam-no para
moradia à prova de intempéries. Há cupins que atingem
4 m. de altura . São da mesma espécie, os cupins que habitam nos troncos das árvores, no madeiramento das construções e nos móveis. Nossa gente do campo chama de
"aleluia" às formas aladas dos cupins que saem dos ninhos aos bandos, de tardinha, depois das chuvas de outubro e novembro. Quando descem do voo, amputam as asas
longas (autotomia) para darem começo a um novo ninho.
Aliás nossa gente da roça confunde cupim com as formigas sará-sará e com as efeméridas, insetos isópteros que
constituem família aparte, pois suas larvas e ninfas são
aquáticas e o inseto adulto vive um dia ou dois, ou algumas horas apenas. Daí lhe vem o nome de efémeras. Os
pescadores chamam-na de siriruia que voa em bandos
compactos sobre o rio, para delícia dos peixes. O Dr,
Arthur Neiva achou que "aleluia" é corruptela de siriruia.
Voltemos aos cupins. A variedade que corrói o madeiramento das casas e as mobílias inutilizando-os, tem
o nome científico de "Coptotermes vastator" e apesar dos
entendidos receitarem fluorsilicatos de sódio e de bário
para se exterminar esse maldito inseto, a verdade é que
a praga é terrível, especialmente em Santos e no Rio de
Janeiro. Diz Von Ihering (1) que para se acabar com este
terrível isóptero termídio é preciso atinar com o ninho
central, o que se consegue acompanhando os túnneis. O
que é preciso é acabar com o ninho central e mergulhar
os insetos num balde de água com petróleo, verificando
bem se a gorducha rainha foi apanhada, -- que ela é a
responsável pela proliferação.
(1)

"Dicionário dos Animais do Brasil", pág. 296.
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Cupins há que atacam as raízes do capim, da cana,
do milho, da batata, do algodão e das árvores frutíferas
e, o que é pior, sem que o homem veja qualquer sinal à
flor da terra. Nos viveiros de mudas, então, o cupim é
praga tremenda, matando as plantinhas porque roem a
casca da raiz.
O essencial é que não se confunda este termitídio com
as formigas, nem com as efeméridas. Pelo mundo afora,
há mais de l 200 espécies de termitídios conhecidos, de
preferência na zona tropical. Na Europa há apenas 2
espécies e nos Estados Unidos há aproximadamente umas
40. Este nome de "formiga branca", genérico aos termitídios, é devido à sua cor pálida. São também diferentes
das formigas porque não têm cintura no lugar onde o
abdome se junta ao tórax, além de que a metamorfose é
incompleta.
Os termitídios são insetos de grande importância
económica porque se nutrem especialmente de celulose e
já falamos da sem-cerimônia com que destróem plantas *
madeiras. Apesar de sua vida social ser bastante parecida com a das formigas, há sensíveis diferenças. Entre
os termitídios os sexos são de igual importância social,
pois que cada casta compreende indivíduos de ambos os
sexos. Alimentam-se uma às outras pelo processo de regorgitamento, como fazem as formigas e, como as formigas, alguns termitídios também armazenam alimento, especiaJmente fungos. Entretanto, cupim não é formiga!
O que acontece é que há uma formiga termitófaga (a
"Acromyrma carebara") que faz seu formigueiro vizinho ao cupim, perfura-lhe as paredes do ninho e assalta
as ninfas do termitídio, devorando-as. Este canibalismo
nos horroriza, mas somos obrigados a reconhecer que se
nos animais ha a seleção natural pela luta pela existência,
com a espécie humana dá-se o inverso: a guerra destrói

justamente a flor da raça, :— e consideramo-nos inteligentes !.. .
Já que estamos falando de insetos inimigos, nocivos
às colheitas, vejamos o que se sabe sobre os gafanhotos
que são praga desde os tempos bíblicos. Pertencem à ordem dos ORTÓPTEROS — insetos trituradores, que passam por metamorfoses incompletas ou nulas. Os gafanhotos pertencem a duas famílias. Uma é a dos TETIGONIIDEOS, de asas anteriores mais largas, tarsos com
4 artículos e antenas longas e finas. Todos conhecemos o
gafanhoto verde a que chamamos Esperança e que grita
como um grilo. E' um representante desta família, cujos
membros aliás, nem todos são verdes. Na Bahia chamam
"grilo" a um destes "tettigoniideos" que ataca os cacaueiros. O que há de interessante é que têm mimetismo, isto é,
adaptam-se à cor do meio em que costumam viver. A Esperança, no meio das folhas verdes, fica bem disfarçada
tanto pela cor como pela forma, e, como algumas espécies
são insetívoras, este mimetismo é ofensivo e defensivo.
Toda a variação de cor que expõe o animal como um alvo
ao inimigo naturalmente que o prejudica e que, por seleção natural, deverá ir desaparecendo, no exercício de fugir ao inimigo ou de perseguir uma presa. No reverso
da medalha, a cor que proteja o animal, tenderá a dominar e a perpetuar-se na espécie. Não há mimetismo apenas para os insetos. Basta que nos lembremos da cor
alva dos animais polares em camuflagem com as neves
eternas ou a cor azulada ou transparente dos que vivem
à superfície do mar. Uma variedade de mimetismo é o
hábito que têm certos animais de se fingirem de mortos
para escapar ao inimigo, semelhando corpos inertes. Os
besouros têm este hábito. A palavra mimetismo é de origem grega e significa "imitação".
Todos já teremos observado não apenas o gafanhotofôlha, como muitas borboletas e mariposas que se confun-
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dem com folhas ou com casca da árvore. O mimetismo
dos animais, como tática defensiva ou ofensiva, também
já está representando na estratégia militar humana, com
a camuflagem. Entre os animais, os exemplos de mimetismo são mais frequentes entre os insetos.
A outra família de gafanhotos é a dos ACRIDÍDEOS,
gafanhotos propriamente ditos, com asas anteriores estreitas, — pois que pertencem à tribo dos saltadores, como
os grilos, — tarsos com 3 artículos, machos menores que
as fêmeas e vegetívoros terrivelmente nocivos. Portanto,
o gafanhoto verde, de antena comprida, ao qual chamamos Esperança, não é tão nocivo como o legítimo gafanhoto cor de pau, que pula como um desesperado e tem '
antenas curtas. Além disso, é instrutivo examinar-lhes as
patinhas e contar os artículos, — divertimento para dia
de chuva e para quem tem microscópio.
O gafanhoto-praga em nossa fauna é representado
por uma infinidade de espécies, algumas sem asas, outras
com asas curtas, mas a maioria voa bem e saltam todos
ainda melhor, utilizando-se das compridas pernas traseiras. A título de curiosidade vamos dizer que os tímpanos
auditivos dos ortópteros, — ou melhor, os ouvidos, — estão situados nas tíbias anteriores, mas os gafanhotos têm
os órgãos auditivos no segmento basal do abdome, porque decerto suas perninhas têm muito serviço e não lhes
sobra tempo para ouvir...
Há gafanhotos de todo o tamanho, desde o pequenino
e delicado, até o gafanhoto de 15 cm de comprimento, que deve ser boa petisqueira para um chinês! O Rio
Grande do Sul e o Paraná costumam receber a visita de
nuvens de gafanhotos vindos do Chaco Boliviano e os
bandos às vezes vêm mesmo até São Paulo, Mato Grosso e
Minas Gerais, causando estragos enormes à lavoura e aos
campos. Num instante o batalhão dá conta de tudo quanto

Insetos Amigos e Inimigos

31

é folha. Só sobram os talinhos nus, desapontados, condenados à morte.
Como já dissemos, a fêmea é maior que o macho e
põe seus ovos na terra, arrumados em forma de cachos,
de 30 até cem ou mais. O tempo de incubação vai de 30 a
40 dias. Depois surgem os "saltões", com cerca de 7 mm
de comprimento, sem asas, cinzentos. Por ocasião da terceira muda de pele, despontam as asinhas que chegam ao
pleno desenvolvimento na quinta muda que é a última.
A melhor ocasião para exterminar gafanhotos é enquanto
ainda são saltões. Note-se ainda que nem todas as espécies têm o costume de andar em nuvens, mas também são
bem nocivas.
Quanto às Esperanças, da família dos TETTIGONIIDEOS, há algumas que são carnívoras ou onívoras.
Além das diferenças que já assinalamos, os TETTIGONIIDEOS põem os ovos não apenas no chão como enfileirados nos galhos ou em folhas, etc. Ambas as espécies
emitem uma estridulação. Os zoólogos acham que esta
emigração em massa que fazem os gafanhotos não é por
falta de alimento, mas sim devido a certas mudanças fisiológicas internas nos insetos. Os cientistas tentaram
debelar a praga aplicando nos gafanhotos uma cultura de
"Coccobacilus acridiorum", - - que produz no ortóptero
saltador e salteador uma diarreia contagiosa. Atacado
pela disenteria, o gafanhoto morre dentro de 6 ou 7 horas, mas, como sempre, a tese é boa, mas de prática difícil.
Vejamos outros insetos da ordem dos ORTÓPTEROS.
Há a família dos GRILÍDIOS com os grilos cujo canto
é associado mentalmente com a vida da roça, tão gostosa, mas que não passa dum hipócrita que sai de noite para
caçar. Em geral, os grilos prejudicam muito as plantas,
brotos e sementeiras. O que nós chamamos canto do grilo
e que os zoólogos chamam de estridulação, é produzido
por um órgão que está nas asas e que só o macho possui.
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E' uma espécie de lima de nervuras que se friccionam
contra uma placa serrilhada, produzindo o som que povoa
a solidão escura do mato. O grilo, como o gafanhoto, é
um ortóptero saltador.
Entre os ortópteros há um outro grande hipócrita,
da tribo dos corredores, com patas próprias para correr
ou andar e que não possui órgãos de estridulação. E' o
louva-deus, cujo nome científico é "Mantis religiosa" e
que engana com sua cor verde e sua pose de oração. O
louva-deus é um ortóptero da família dos mantídios, carnívoro que não se limita a comer outros insetos, mas
outros louva-deuses. Gafanhotos, mariposas, moscas grandes, abelhas, tudo atrai a voracidade do grande hipócrita
de mãozinha erguida numa atitude devota. O entomologista Fabre observou-lhes os costumes, prendendo-os em
caixas. Lutavam entre si e o que fosse derrotado era
sumariamente devorado. Os lutadores assestavam botes
certeiros na cabeça do inimigo e quando um inseto recebia uma ferida no pescoço, atingidos os gânglios cefálicos, estava perdido. As mãozinhas devotas do louva-deus
são garras verdadeiras, em ponto pequeno, munidas de
grandes espinhos. Não imaginemos que o fato do louvadeus ser insetívoro fale em abono do hipócrita, pois que
não é devorador dos insetos-praga.
São um ótimo exemplo de mimetismo ofensivo, pois
disfarçados no meio das folhas, atacam os outros insetos
incautos. Preparam o ninho em lugares batidos pelo sol,
em cima de pedras, madeira, galhinhos ou ervas secas.
O ninho mede cerca de quatro centímetros de comprimento por uns dois de largura. A fêmea do louva-deus unta
o ninho com uma substância que lhe sai da barriga é os
ovos são postos no meio desta espuma que, grudada ao
galho, endurece, formando uma espécie de casulo. A temperatura no ninho mantém-se uniforme, o que significa
que o louva-deus estudou o ar condicionado antes que os
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homens o utilizassem. Os insetos parece que sabem que
o vácuo não conduz calor! Madame Louva-deus protege
seu ninho pelo ar, fazendo uma espuma da massa que lhe
sai do ventre, de modo a misturar a massa com o ar. Esta
massa endurece e forma as paredes do ninho onde Madame Louva-deus deita seus ovos, numa temperatura uniforme, adequada para a incubação. Os caipiras. daqui do
Brasil e os camponeses europeus têm a crendice de que
ninho, de louva-deus é bom para curar alguma dor. Uma
fricçãozinha de ninho de louva-deus no local dolorido é
tiro-e-queda, crêem eles. O grande entomologista Fabre
quis ver para crer. Experimentou o processo e garantiu
que, pelo menos, para ele, o remédio não fez efeito. Deve
ser da espécie da terapêutica que só age quando temperada com a f é . . . Outra crendice com p louva-deus é que,
se o indivíduo está perdido no mato e encontra um destes
mantídios, é só reparar na direção para a qual o inseto
ergue os bracinhos e segui-la, que dará com o rumo certo!
Também não há provas positivas da eficácia desta bússola de novo género. O que há de positivo é que a atitude
que nos parece de oração é uma atitude de ataque, encravando suas garras pequeninas, — verdadeiros punhais, —
nos insetos de que se alimenta.
As espécies menores têm pouco mais de l cm de comprimento, enquanto que as maiores atingem 10 cm. Como
estes ortópteros corredores passam por metamorfose completa, os pequenos insetos já saem dos ovos com a configuração do adulto, com a diferença que não têm asas. Os
caipiras mineiros chamam o lauva-deus de "bendito". Bem
diz o ditado: "Cria fama e deita-te na cama." Fabre (1)
(1) JEAN HENRI FABRE (1823-1915) foi um entomologista francês.
Médico, dedicou a vida ao estudo dos costumes dos insetos, recorrendo
apenas à observação direta, sem se importar com leituras de livros científicos sobre o assunto. Sua obra céle'bre, em 10 volumes, é "SOUVEN1RS
ENTOMOLOGIQUES" que recebeu um prémio do Instituto de França.
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descobriu que Madame Louva-deus costuma devorar o esposo . . . logo depois do casamento.
O ninho da "Mantis" tem habitualmente uns quatro
centímetros de comprimento por dois de largura, vermelho
como um grão de trigo. Queima bem, com um odorzinho
de seda chamuscada. Diz Fabre que a massa do ninho é
parecida com a seda, apenas não é desmanchável em fios.
Outro traço pouco simpático desta família é que Madame
Louva-deus, depois de preparar o ninho e pôr seus ovos,
retira-se, com a máxima indiferença, — coisa rara em
todo o género animal, no qual é comum a dedicação da
mãe pela prole. Conta Fabre que teve uma fêmea em
observação e, em duas semanas, o terrível mantídio contraiu novas núpcias sete vezes e, em todas elas, devorou
o macho! E' ainda Fabre que cita um naturalista inglês,
do século XVI, — o médico Thomas Moufet, - - que diz
que os meninos perdidos no campo recorrem à "Mantis"
para achar o caminho. O inseto estende a pata indicando
a direção e quase nunca se engana. Belo menos é o que
afirma Moufet num latim claro e singelo... E' com profundo pesar que difamamos o louva-deus, insetos ortóptero corredor da família dos mantídios, verde como a esperança e falso como Judas.

CAPÍTULO V.
Não há quem não conheça a fábula sobre a cigarra
e a formiga, uma simbolizando a criatura imprevidente
que esperdiça inconsideradamente o tempo cantando ao
sol, outra simbolizando o indivíduo operoso, parcimonioso, asisado, guardando para o tempo da penúria. Também
não há quem não conheça o canto estrídulo das cigarras
nas tardes quentes do verão, insinuando-nos imagens mentais de sol, de luz, de frutos e verdor. Também há, tanto
aqui como na Europa, quem confunda a cigarra com a
Esperança sobre a qual já falamos em capítulo anterior,
classificando-a como ortóptero, saltador da família do
TETTIGONIIDEOS, — em linguagem vulgar, gafanhotão verde-fôlha, com antenas compridas e finas, e que
também canta.
Vejamos, porém, qualquer coisa de científico sobre a
cigarra recorrendo a Zoologias e à preciosa Entomologia
de Jean Henri Fabre, cuja linguagem e modo de encarar
o assunto o fazem merecedor do título ímpar de "poeta
dos insetos".
A cigarra é inseto da ordem dos HEMÍPTEROS, que
são sugadores e passam por metamorfoses incompletas ou
nulas. Os hemipteros caracterizam-se por terem 4 asas e
os órgãos bucais transformados numa espécie de bico,
composto de 4 estiletes que, como já dissemos, correspon-
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dem às maxilas, ficando encerrados num tubo que, em repouso, mantém-sé dobrado sobre o ventre, entre as patas.
A cigarra está classificada na subordem dos HOMÓPTEROS (asas iguais), pois suas 4 asas são homogéneas e
membranosas. Nos tarsos possuem 3 artículos. Há uma
variedade enorme de espécies, -- inclusive a jequitiranabóia, — mas a cigarra propriamente dita pertence à família dos CICADIDIOS, com asas transparentes e nervuras bem salientes. Só os machos cantam, por meio dum
aparelho todo especial, situado na base do abdome, membranas que se distendem funcionando como tímbalos, em
consequência da contração brusca dos músculos. Esta legítima cigarra não é nociva à agricultura, apesar de alimentar-se da seiva que suga com sua tromba. A crendice que a cigarra canta até arrebentar baseia-se no fato de
encontrarmos carcassas perfeitas. Não esqueçamos que
os insetos mudam de pele e deixemos as crendices.
Fabre opõe-se tenazmente à calúnia levantada contra a cigarra e, por suas observações pacientes, provou
que a formiga é que rouba a humilde e pacata cantora do
verão. Ele não compreende onde Esopo e depois La Fontaine foram buscar esta menitra que a cigarra é preguiçosa e vai, no inverno, recorrer aos celeiros da formiga.
Ô grande entomologista acha impossível que os camponeses da Grécia Clássica desconhecessem que não aparecem
cigarras no inverno e que não soubessem que as larvas vivem debaixo da terra, alimentando-se a sugar raízes. Os
camponeses da Antiguidade Clássica deviam saber que,
no verão, a larva deixa o buraco, abandonando suas salas
subterrâneas, prende-se a um galhinho de erva e larga a
pele, seca como um pergaminho enrugado, transformando-se na cigarra verde que, depois, assume um tom pardacento. Esta fábula da cigarra e da formiga, que contraria as observações dos naturalistas, deve ter sofrido
alguma alteração para se apresentar errada. E não é de
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admirar que se tenha alterado pois que La Fontaine a
tirou de Esopo e Esopo a tirou de velhíssimos apólogos da
índia. Se até hoje confundimos cigarra com gafanhotofôlha não é de admirar este lapso na fábula que, aliás,
vale pelo ensinamento que encerra, condenando a ociosidade e a imprevidência. Cá entre nós, é bem capaz da calúnia contra a cigarra basear-se numa vingança, pois que
o estrídulo pertinaz é realmente enervante, nos lugares
onde há destes hemípteros sugadores.
Como se alimenta a cigarra? Enfia a tromba no raminho pejado de seiva e suga-a deliciada, cantando sempre. Moscas e formigas não tardam a vir aproveitar as
migalhas do banquete, — ou melhor, as gotinhas que escapam pela incisão. Metem-se por baixo do ventre da
outra, trepam-lhe pelas asas e, pequeninos, acabam expulsando o gigante que lhes perfurou o manancial de seiva.
A cigarra vai-se embora e, a título de protesto, esguicha
um líquido sobre os importunos.
E não é só isto! Depois de cinco ou seis semanas de
vida feliz, cantando ao sol, a cigarra cai ao solo, para
morrer. As formigas afluem, despedaçam-lhe o corpo, —
onde às vezes a vida ainda estua nos últimos arrancos, —
reduzem-no a pó e com este enriquecem seu celeiro no formigueiro !
Anacreonte, o célebre poeta lírico que brilhou na Antiguidade Clássica (século VI antes de Cristo) dedicou
uma ode à cigarra, comparando-a aos deuses porque é
"nascida da terra, insensível à dor e a carne não tem sangue". Anacreonte foi poeta e não cientista. Hoje não diríamos que um inseto não tem sangue. Nas zoologias vemos como estes invertebrados têm aparelho circulatório,
cujo órgão central é um simples vaso dorsal (o coração),
contrátil, dividido em câmaras, separadas por pregas membranosas, cada qual com seu par de orifícios laterais. O
sangue penetra nestes orifícios durante a diástole, e a
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sístole se faz gradualmente, de trás para diante. As tais
pregas membranosas funcionam como válvulas para impedir o refluxo sanguíneo. Hoje, todos nós já sabemos
disto, posto que o "sangue de barata", por exemplo, seja
depreciativo. E os insetos também têm aparelho digestivo
com esófago, papo, moela, estômago, intestino, reto, glândulas salivares e glândulas gástricas. E respiram por
meio de traquéias, em forma de tubos ramificados, tendo
interiormente um fio elástico helicoidal. Portanto, o organismo dos insetos contradiz a opinião do grande poeta
grego. E como os insetos possuem também um sistema
nervoso geralmente muito desenvolvido, com um cérebro
a irradiar nervos aos olhos, antenas e labro (1) e com uma
cadeia ganglionar ventral que se ramifica pelas vísceras,
é arriscado afirmar que um inseto seja insensível à dor!
Se possuem um sentido de tato tão apurado nas antenas,
quem ousará afirmar que não sentem ? . . . Agradanos mais a comparação de Fabre: as cigarras simbolizam o artista, o sonhador, o poeta que canta a beleza da
vida. As formigas representam os homens que lutam pelos bens materiais, 'ávidos, capazes de tudo para satisfazerem a ganância. E quando a cigarra arranja o seu manancial de pura seiva, a formiga vem roubá-la, expulsando-á e roendo-lhe o cadáver, depois que morre.
A cigarra é inseto que aparece no verão, depois da
ninfa ter passado quatro ou cinco anos em baixo da terra,
até completarem sua evolução. Há uma espécie norteamericana que leva 17 anos enterrada, até atingir a fase
adulta. O canal que fazem atinge uns quatro decímetros
de profundidade, é cilíndrico e ligeiramente tortuoso conforme as exigências do terreno. Ao que parece, a larva
da cigarra sabe que a linha reta é o caminho mais curto

entre dois pontos, pois que dá preferência à vertical ao
cavar sua galeria subterrânea. Não se vê amontoado de
terra na beira do buraquinho que encima esta chminé invertida. A larva cava e vai empapando a terra com um
líquido que seu corpo segrega, formando uma parede interna. Como diz Fabre, a galeria da cigarra é uma sala
de espera, uma estação meteorológica onde a larva habita
durante anos e anos, subindo algumas vezes para verificar como anda o tempo do lado de fora, e descendo para
se garantir contra o frio ou a umidade. E como é previdente, a galeria tem uma despensa natural, representada
por uma raiz de planta, onde o hemíptero sugará seu alimento quando sedento. A Natureza proveu as larvas com
umas cavadeiras nas patas anteriores, e, quando emergem,
já em ponto de largarem a casca, as patinhas vêm sujas
de lodo, apesar do terreno ser seco, - - o que levou à descoberta de que a animalzinha umedece a terra para o revestimento de sua admirável galeria!
Saindo do buraco, a larva anda errante durante algum tempo, em busca dum apoio aéreo, algum raminho
de arbusto onde se firme para largar a carcassa. Vai depois subindo devagar, agarrando-se solidamente com os
harpões das patas anteriores. Pára afinal. Firma os braços. Leva uma meia hora para emergir da casca, lentamente, em estado adulto agora, mas ainda com asas pesadas e úmidas. Um bom banho de ar e de calor a fortalece, dentro dumas duas horas. A cigarra voa e o despojo
fica, alimentando a crendice de que o inseto cantou até
arrebentar.
Fabre cita que nas aldeias francesas é corrente a superstição que cigarra faz bem no tratamento das moléstias dos rins ou como depurativo. Os camponeses apanham
o inseto adulto durante o verão, fazem com eles rosários
que põem a secar ao sol e os guardam como remédio precioso. Não há como um chàzinho de cigarra, para curar
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Na boca dos insetos, o labro corresponde ao lábio superior.
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uma afecção renal, pensam eles. Aliás esta terapêutica é
velha. Dioscórides, médico grego que serviu no exército
de Nero, preconizou as virtudes medicinais da cigarra assada, para as moléstias das vias urinárias.
Um traço interessante deste célebre inseto é que adora o sol, cantando horas a fio pelas tardes quentes e calando-se quando venta ou quando faz frio. Fabre não aprova a ideia de que o macho canta para chamar a companheira, pelo simples motivo de que viu machos e fêmeas
juntos e a cantoria continuando, sonora e gloriosa. Com
a tromba fincada num galho de planta, abeberando-se de
seiva, imóveis, os machos cantam sempre. Conforme o
sol vai dando a volta, estes hemípteros também vão girando à volta do ramo, lentamente, sempre ciosos de receber
os raios solares. Porque canta a cigarra? Ora esta! Canta porque é mais sábia do que os homens que tanto se civilizam que acabam insensíveis ao maravilhoso dom da
vida! Canta porque se sente bem, cumprindo seu destino
de hemíptero, aos beijos cálidos do sol estival. Para quem
passou quatro anos ou mais em baixo da terra, não é de
admirar que se expanda com tanto vigor em sua curta
vida de pouco mais dum mês de festa ao sol.
No seu "Dicionário dos Animais do Brasil", Von
Ihering cita a cigarra do cafezal, bastante nociva, da qual
assinala quatro espécies, todas prejudiciais aos cafeeiros.
Descobriram que esta cigarra do cafezal aparece de novembro a janeiro, ( desovando nos galhos secos onde abrem
fendas nas quais vão enfileirando os ovinhos minúsculos.
Daí a uns dez dias, o ovo transforma-se em larva que fica
pendurada num fio durante algum tempo, antes de cair
ao solo e se enfiar pela terra abaixo, como é de seu costume, cavando galerias verticais perto duma raiz que lhe
dê boa comida. A larva é como se fosse uma pulga grande,
com duas fortes patas dianteiras, especiais para cavar a
terra, atingindo às vezes a profundidade dum metro. Pre-

judica o cafeeiro devido às inúmeras picadas que dá nas
raízes e como são muitas larvas, o desperdício de seiva é
enorme. Conforme diz Von Ihering, esta cigarra não canta, tosse! Os tatus são os denunciadores das ninfas da
cigarra que provocam o definhamento do cafeeiro, pois as
apreciam como refinado petisco.
Quem já viu uma jequitiranabóia ou jaquiranabóia
nunca poderia imaginar que um inseto tão feio pertencesse à mesma subordem da cigarra, isto é, que é um hemíptero homóptero. Uma cabeça enorme, inchada, nariguda,
umas asas amarelentas salpicadas de pardo e preto, com
um vasto olho de mau agouro na asa posterior, grandaIhona (tem cerca de 7 cm), a jequitiranabóia mete medo.
Além disso corre o boato que uma picada do horroroso hemíptero é morte garantida, tanto para gente, como bichos
ou plantas. Entretanto a Ciência afirma que este "Fantasma da ópera" de asas é inofensivo, porque não possui
arma alguma com que possa ferir. Classificaram-no como
"Fulgorídio" porque lhe atribuíram propriedades luminosas, mas ao que parece a coitada da jequitiranabóia é sem
veneno e sem luz alguma, a não ser alguma fosforecência
puramente acidental, proveniente de microorganismos vegetais que se desenvolvem sobre seu abdome de inseto
apavorante. O nome "jaquiranabóia" significa "pseudocigarra-cobra", — em tupinambá a cigarra se chama
iaquirana, — o que demonstra que os índios sabiam do
parentesco da cigarra como o horroroso hemíptero. E "cobra" é porque tem um nariz que lembra uma fauce viperina, — com perdão do termo vulgar. O fato é que a jequitiranabóia mete medo, mesmo que se saiba que é inocente como um beija-flor.
E já que estamos falando da ordem dos hemípteros,
é oportuno falar no percevejo, praga número um, nos hotéis baratos. Aliás há várias outras espécies, além desta
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que gosta do aconchego dos colchões sujos. Zoológicamenet, este "indivíduo" classifica-se como HEMÍPTERO HETERÓPTERO (asas desiguais) GEOCÓREO (porque vive em terra) enquanto que a "barata de água" será um
hemíptero heteróptero HIDROCÓREO (porque vive na
água).
A. liustre praga número um, tem o belo nome científico de "Cimex Lectularius". Pode ser considerado áptero
porque possui apenas um rudimento de asa. Pequenino,
mede cerca de 4 mm de comprimento por 3 mm de largura. E' dum castanho bem escuro e o abdome chato fica
abaulado depois duma boa refeição de sangue. Possuem
eles todos, tanto os percevejos geócoros como hidrócoros,
umas glândulas secretoras duma substância fétida.
Os ovos do "Cimex Lectularius" são dum cinza claro
e a fêmea os põe aos montes em lugares escondidos. Em
8 dias evoluem. Em boas condições, dentro de 7 semanas
o ovo se transforma num "indivíduo" adulto, mas geralmente esta evolução se processa num prazo de 10 semanas.
Para o paladar deste percevejo, o melhor petisco é o sangue humano, mas, em falta deste, serve-lhe o de outros
mamíferos, de aves e mesmo de reptis. O percevejo é de
boa paz e resiste a longos jejuns, infelizmente. Bastamlhe três minutos para encher o pandulho. Farto, retirase prudentemente para seguros esconderijos. Todo o cuidado é pouco para impedir uma invasão de percevejos. A
receita é limpeza. Petróleo ou gasolina são dois bons percevejicidas.
O percevejo-do-mato é da mesma família do terrível
"Cimex Lectularius". Há alguns realmente bem bonitos;
pena é que tenham tão mau-cheiro. Estes são sugadores
Ao suco dos vegetais.
Nesta ordem de hemípteros ainda figuram os FITÓFTIREOS que vivem do suco das plantas, pequenos
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insetos classificados como piolhos das plantas. Neste número estão os pulgões tão queridos das formigas que gostam de lamber o líquido adocicado que segregam e a filoxera, nome genérico que se dá ao parasito que ataca a raiz
da videira, além da cochonilha, célebre porque uma de
suas espécies, do tamanho da cabeça dum alfinete, fornece
púrpura.
Estes pulgões podem figurar no grupo dos Insetos
nocivos ao pomares. Pertencem à família dos AFÍDEOS,
como a filoxera. O pulgão que ataca pereiras, macieiras
e ameixeiras é chamado pulgão lanígero, porque as formas adultas se cobrem duma espécie de lã branca. A planta atacada vai se deformando com excrescências doentias
e a raiz também não escapa ao assalto. E' praga dificílima de combater porque pequeninos como são, metem-se
pelas anfractuosidades da casca deformada, guardados como num reduto. E' para combater estes terríveis pulgões
que se usa caiar o tronco das árvores frutíferas e borrifar cal à volta dele.
A reprodução dos pulgões é partenogenética, isto é,
sem o concurso de sexos (parthenos — virgem mais génesis — geração: reprodução virginal), quando, excepcionalmente, o óvulo pode dar origem a um novo "indivíduo",
sem sofrer a ação dos espermatozóides. Nos pulgões, todos os indivíduos, são ápteros e fêmeas. Geram filhos vivos que se tornam fêmeas fecundas, sem a ação do macho.
Estas fêmeas vivíparas têm órgãos genitais que semelham ovários, mas faltam-lhe órgãos masculinos. E' a
partenogenese. Nos climas frios, durante o inverno a fêmea põe ovos e nascem machos e fêmeas. No nosso clima
tropical, porém, a reprodução é sempre agâmica e vivípara. A fêmea dá à luz 4 a 5 pulgões por dia o que significa uma proliferação verdadeiramente alarmante, tanto
mais que um pulgão está apto a procriar dentro de lê
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dias. Por este motivo é que estes hemípteros fitotírios da
família dos afídeos são terrível praga nos pomares e nos
jardins, onde atacam as roseiras. Acresce que há gerações sem asas e outras com asas. Estas voam para procurar outras plantas, disseminando o inseto parasito. Há
parasites das roseiras, das couves, do algodoeiro, das laranjeiras, do melancieiro. Os pulgões não apenas afetam
a planta por lhe sugarem a seiva, mas provocam também
a formação dum cogumelo conhecido por "fumo negro"
("Fumagina") sobre as folhas. Esta criptogâmica desenvolve-se com verdadeiro gosto na substância açucarada
que os pulgões excretam, — a mesma que atrai as formigas. A principal praga da melancia, por exemplo, são estes afídeos. A planta denuncia o aparecimento dos pulgões
enrolando as folhas novas, as prediletas do bichinho.
Quando o ataque é "blitzkrieg", todas as folhas ficam encolhidas e o crescimento da planta interrompe-se. A terra em volta da planta escurece e vêm as filas de formiga
saborear a excreção do inseto parasito. O lavrador precisa
estar alerta para que o melancial não seja todo contaminado, sob pena de perdê-lo completamente. Uma boa chuva, persistente e pesada, poderá salvar a situação. No
melancial novo, removidos os pulgões, vêm novos brotos e
tudo fica a contento dos interesses humanos. Note-se que
os afídeos se localizam por baixo das folhas e que a praga, — como todas as pragas aliás, — deve ser debelada
no início.
E já que falamos em melancial, ocorre-nos outra praga, a "vaquinha", desta vez um coleóptero (besouro), fitófago que se alimenta de folhas quando é larva e depois
de adulto. Quando a planta é nova, a vaquinha acaba
com ela em. três tempos. São uns besourinhos bonitinhos,
de cor viva, brilhante e metálica. São quase ovais e abaulados, com antenas filiformes, às vezes um pouco mais

grossas na ponta. Não é só da folha do melancieiro que
elas gostam. Vivem sobre várias plantas, rendilhandolhes a folhagem com uma consciência de bordadeira. Só
respeitam as nervuras. Há ainda outra praga para o melancial. E' o chamado corá, larva duma mariposa, com
cerca de 3 cm de comprimento e 0,5 cm de diâmetro. E'
cor de terra. Corta os pés rente ao chão. Para salvar o
melancial, é preciso escavar a terra perto da planta que
amanhece caída, até que se ache a tremenda larva, dentro da terra. Esta é uma legítima inimiga!
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C A P Í T U L O VI
Quando olhamos para uma mosca ou um mosquito,
tão pequeninos e insignificantes, não nos ocorre como é
perfeito e complexo seu organismo. A classe dos Insetos,
dentro da grande divisão dos Artrópodes, também recebe
o nome de Hexápodes, isto é, que têm seis patas, enquanto
que os Aracnídeos são conhecidos também como Octópodos, isto é, com oito patas.
Analisando cuidadosamente o corpo dum inseto vemos que também tem cabeça, tórax e abdome e que seu
tórax se divide em três segmentos: prototórax, mesotórax
e metatórax. Na cabeça ficam os órgãos dos sentidos e
o aparelho bucal. Os insetos têm duas antenas, apêndices
do aparelho bucal, formadas por segmentos pequeninos
cujo número varia de 2 a 40. Tais segmentos são chamados artículos. Vistas ao microscópio estas antenas se
apresentam em forma de serra (serriforme), de leque
aberto (flabeliforme), de folha (poliácea), de plumas
(plumosa) e de forquilha (fendida). Estas antenas são
o nariz e a língua do inseto, pois neles se localizam o paladar e o olfato, assim como nos palpos bucais, onde os pelinhos microscópicos se encarregam da percepção olfativa. Os entendidos são de opinião que o olfato é mais
ativo quando o animal está voando que quando em repouso.
O sentido da audição parece não existir em todas as
espécies de insetos, mas a visão existe em quase todos.
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Uns têm olhos simples (ocelos) e outros, compostos
(facetados).
Outra coisa admirável na estrutura dos insetos são
as patas, formadas por artículos que sugerem perfeitamente a anca, a coxa, a perna e o pé. O pé é chamado
tarso e neles há artículos que variam de 2 a 5 e, às vezes,
há unhas que são chamadas colchetes! A Natureza proveu os insetos aquáticos com patas achatadas que semelham remos e os sugadores terrestres têm nelas uma espécie de ventosa que lhes permite aderir aos corpos.
Como será fácil de observar, a maioria dos insetos
tem asas, porém há os ápteros (sem asas) ou com asas
atrofiadas (como o piolho da cabeça). Os insetos que
têm asas são divididos em dipteros (duas asas) e tetrápteros (quatro asas). Estas asas são formadas por duas
membranas sobrepostas, entre as quais existem nervuras
que lhe dão solidez. A clasificação dos insetos é baseada
na estrutura da asa. (1) Vejamos as 8 ordens em que
foi dividida esta classe dos Artrópodes que estamos focalizando :
1.°) COLEÓPTEROS (Koleos — estojo; e pteron
— asa) que, como o nome indica, têm asas em forma de
estojo. O primeiro par de asas superiores, duro e espesso, forma um estojo córneo (elitros) que envolve o segundo par. Estes coleópteros são trituradores, com antenas que têm geralmente 11 artículos e tarsos que têm
de 3 a 5. E' a enorme e variadíssima ordem dos besouros, abrangendo mais de cem mil espécies que passam todas por metamorfose completa. A fauna brasileira possui um décimo das cem mil espécies de coleópteros conhecidos no mundo.
(1)

Zoologia de J. C. Carvalho Saavedra.
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2.a) ORTÓPTEROS (ortho — reto; e pteron —
asa) que possuem pseudo-élitros, isto é, o primeiro par
de asas, superiores, é córneo na base e membranoso nas
extremidades. Os ortópteros são também trituradores,
porém passam por metamorfoses incompletas ou nulas.
São donos dumas antenas geralmente compridas (grilos
e baratas).
3.") ORTO-NEUROPTEROS ou Isópteros (neuron
— nervuras; e pteron — asas; isos — igual; pteron —
asa) têm asas nuas, geralmente iguais, percorridas por
uma rede de nervuras de malha fina. Como suas metamorfoses são incompletas, as larvas destes trituradores
pouco se diferenciam do inseto adulto. De suas 4 asas
membranosas reticuladas, veio o nome de orto-neuróptero.
Como exemplo, citamos as libélulas.
4.a) NEURÓPTEROS também com 4 asas membranosas e reticuladas, transparentes, com nervuras distintas.
Estes trituradores, — algumas vezes sugadores, — passam por metamorfoses completas, com larvas vermiformes e ninfas imóveis. O formigão de asa ("Phryganca
grandis") serve de exemplo para a ordem.
5.a) HIMENÓPTEROS (Hymen - - membrana; e
pteron — asa) têm também asas transparentes e membranosas, com poucas nervuras que lhes facilitam um voo possante. Passam por metamorfose completa e são lembedores, tendo no aparelho bucal a tal tromba retrátil de
que já falamos e que serve para lamber ou sugar. Esta
ordem tem 2 grandes olhos facetados e mais 3 océlos.
Nossas velhas conhecidas, as abelhas, formigas e vespas,
ilustram a ordem.
6.a) LEPIDÓPTEROS (lepis - - escama; e pteron
— asa) têm 4 asas completamente membranosas e recobertas de escamas microscópicas brilhantes. São insetos
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gugadores que passam por metamorfose completa. Nesta
ordem acham-se as rainhas de beleza da classe. O Brasil
e a índia possuem os mais lindos espécimes do mundo
zoológico. As antenas multi-articuladas apresentam-se
em variadas formas. Possuem 2 grandes olhos facetados
e, por vezes, 2 océlos. As asas superiores são maiores que
as inferiores. Os lepidópteros têm o nome vulgar de borboletas, suas larvas são as lagartas e suas ninfas, crisálidas. As borboletas dividem-se em diurnas (awdinópteros,
asas sem freio), as mais belas, e noturnas (calinópteros
asas com freios), de cores escuras e sombrias, — as mariposas. Von Ihering critica o poeta que em belos versos
faz a "borboleta" queimar as asas à luz duma vela. Borboleta não anda de noite e é de noite que há vela acesa.
Logo, salve o poeta e ressalve-se a heresia entomológica.
7.a) HEMÍPTEROS (hemi - - meio; e pteron —
asa) têm 4 asas, às vezes pseudo-élitros (como o percevejo) ou todas membranosas (como a cigarra). Já falamos
bastante sobre estes sugadores que passam por metamorfoses incompletas ou nulas. Entre eles estão os fitoftíreos, que tanto estragam as plantas sugando-lhes a seiva,
e os zooftíreos, sugadores de sangue (hematófagos), espécies ápteras (sem asas) cujo representante é o piolho,
"Pedículos humanus". Suas larvas são as lendias repugnantes, que se agarram desesperadamente aos fios de cabelo. Terrível ordem esta dos hemípteros, na qual figuram percevejo, piolho, filoxeras e pulgões!
8.a) DÍPTEROS (dis - - duas; e pteron - - asa),
insetos sugadores, dotados dum par de asas ou sem nenhuma (ápteros). Passam por metamorfose completa. Temos muitos conhecidos nesta ordem, inclusive moscas e
quitos, e pulgas. Entre os dípteros figuram os mais terríveis transmissores de moléstias. As pulgas são da sub
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ordem dos afanípteros porque não têm asas e a Natureza
lhes deu umas patas compridas, próprias para saltar.
Custa-nos a crer que a pulga passe por uma metamorfose completa, mas passa. Aliás a pulga representa um
díptero de estrutura muito modificada, especialmente pela
falta, de asas. No órgão bucal tem umas agulhas de sue-,
cão que lhes servem otimamente para se encherem com
sangue humano e de outros mamíferos. A pulga tem uma
força extraordinária pois consegue puxar pesos cem vezes
superiores ao de seu próprio corpo, - - haja vista as formidáveis pulgas amestradas que constituem espetáculo
inédito.
No Brasil já reconheceram mais de 20 espécies de
pulgas, sem contar o bicho-de-pé, que é da mesma família.
A pulga dos ratos, — a "Xenopsylla cheopis e brasiliensis", -- que se diferencia da pacata "Pulex irritans" por
umas cerdas que formam um V na parte posterior da cabeça, é a transmissora da peste bobônica. Descobriu-se
que podem propagar a terrível doença ainda mês e meio
depois de terem abandonado o corpo dum rato infestado!
Num ambiente de temperatura favorável, o ovo da
pulga se transforma em adulto num prazo de 3 semanas,
mas em regra geral leva 4 semanas para mais. A fêmea
deita 10 a 15 ovos por vez. A larva da pulga, um vermezinho microscópico, alimenta-se dos detritos orgânicos que
há no lixo ou na poeira. Tece um casulo onde a ninfa se
desenvolve em plácida imobilidade. A pulga adulta, enchendo o pandulho com um fartão de sangue, passa 48
horas sem tornar a alimentar-se. O pior é que aguenta
jejum de mais de um ano! Os entendidos acham que uma
pulga pode viver 8 anos, quando não morre de morte violenta, — é óbvio./ A receita contra pulgas é simples:
limpeza. Já ficou evidenciado que a larva se desenvolve no cisco e na poeira. E' por isto que os tapetes são

Insetos Amigos e Inimigos

51

étimos ninhos de pulgas, quando mal batidos. As pulgas
dos cães e dos gatos são ligeiramente diferentes de "Pulex
irritans", - - a pulga comum, — mas infelizmente apreciam também o sangue humano, não o diferenciando do
dos nossos animais domésticos. A inteligência com que
estes afanípteros se escondem nas pregas do lençol ou do
colchão é verdadeiramente assombrosa, como é assombroso que se deixem treinar. A "Pulex irritans" é, sem
favor algum, muito inteligente.
Estas são, em linhas gerais, as 8 ordens em que se
agrupam a numerosíssima classe dos insetos.
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CAPÍTULO

VII

E' bem interessante o assunto sobre borboletas e
mariposas. Agora já as classificamos ,sem dificuldade:
insetos lepidópteros sugadores, de metomorfoses completas. As lagartas, — as larvas dos lepidópteros, — são
umas vorazes comedoras de folhas ,frutas e raízes, mas
tudo se lhes perdoa quando uma bela borboleta azul, do
género "Morpho" balanceia as lindas asas num voo lento
que nos encanta os olhos. Além disso, em defesa dos
lepidópteros, citamos o "Bombyx mori", o bicho-da-sêda,
sobre o qual há vasta literatura, como "indivíduo" útil à
indústria fabril. Aliás não é borboleta e sim, mariposa,
da família dos Bombicídios, importada para o Brasil onde
se vem dando bem. Já assinalamos que as borboletas têm
hábitos diurnos, e deram-lhes o nome de lepidópteros ropalóceros (rhopalos — maça; e ceros — chifre) porque
a longa antena termina por uma bolinha oval (antena
clavada). As mariposas têm hábitos noturnos e são classificadas como LEPIDÓPTEROS HETERÓCEROS (heteros — diferente; e ceros — chifres). Apesar do "Bombyx mori" ser uma espécie estrangeira, merece uma distinção, na qualidade de Inseto Amigo.
A indústria da seda é velhíssima e veio da China,
em tempos imemoriais, segundo dizem. A imperatriz
Si-ling, esposa do famoso imperador Huang-Ti (ano
2 640 antes de Cristo), é reputada como propulsora da
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criação do bicho-da-sêda e encorajadora da plantação de
amoreiras, cuja folha é alimento único desta preciosa lagarta. Conta a lenda que a imperatriz se dedicava pessoalmente à criação destas lagartas e os chineses consideram Si-ling como inventora do tear. Há livros e mais
livros exalçando a antiguidade e importância da sericicultura na China que, em tempos idos, tinha até o nome de
Sérica, — país da seda. Note-se que a sericicultura era
praticada pela alta nobreza da velha China. Durante séculos guardaram ciosamente o segredo da valiosa arte.
E guardaram tão bem o segredo que apenas no ano 300
de nossa era os japoneses conseguiram saber usar o casulo da lagarta "Bombyx mori", mandando coreanos à
China para aprenderem a arte. Contam os livros que
estes coreanos levaram quatro chinesinhas para o Japão
e elas serviram de instrutoras. Em honra às pioneiras
do tear, os japoneses erigiram um templo, tal valor deram
às suas lições. A indústria da seda transformou-se em
fonte de renda de importância nacional no Micado.
A tradição conta que uma princesa chinesa levou
ovos do "Bombyz morri" escondidos no cabelo, transportando assim a indústria da seda para a índia. Entretanto, a literatura sânscrita diz que esta indústria já
existia na índia no ano 4 000 antes de Cristo. Aliás uma
velhice de 4 000 anos não é muito para a civilização chinesa, e a tradição não especifica datas quanto à viagem da
princesa à índia, carregando ovos de lagarta metidos artificiosamente no penteado. Do vale do Ganges, a indústria foi se espalhando para o oeste.
Na literatura da Antiguidade Clássica, a primeira
referência que se tem sobre a indústria da seda, é numa
obra em que Aristóteles (século IV a.C.), o grande estagirita, refere-se ao animalzinho e suas metamorfoses num
prazo de seis meses, contando que as mulheres desfiam o
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casulo e tecem com o fio obtido. Diz Aristóteles que esta
indústria apareceu primeiro na ilha de Cos, uma das Espórades, no mar Mediterrâneo. Com a gente fenícia a
viajar por todo o mundo antigo, este fato não é para
estranhar.
No início da era cristã a importação da seda crua do
Oriente era de teor muito elevado. Vendiam-na em Roma a peso de ouro e a seda era artigo de grande luxo.
Porém mesmo a preço proibitivo, a procura era grande e
o comércio de seda ia crescendo cada vez mais. O imperador Justiniano decretou o monopólio do comércio e da
manufatura da seda para a casa imperial e as mulheres
tecelãs viviam no palácio real, em Constantinopla. Foi
ainda Justiniano, -- imperador do Oriente do ano de 527
a 565, — quem, com a ajuda de dois monges persas que
tinham vivido na China durante muitos anos, conseguiu
o material necessário para o cultivo da seda. Os dois
monges foram à China e trouxeram os ovos do inseto escondidos dentro dum pedaço de bambu. Assim, mais ou
menos no ano 550 de nossa era, o bicho-da-sêda chegou
a Constantinopla e o Ocidente poude se dedicar à indústria tão cobiçada. A seda bizantina tornou-se famosa e,
daqueles ovos trazidos com tanto trabalho, saíram todas
as raças e variedades do "Bombyx mori" que supriram o
mercado ocidental de seda durante mais de mil e duzentos anos.
Na América, foi introduzido em 1522 por Fernando
Cortez, (1) o pioneiro da sericicultura na Nova Espanha
(México), mandando plantar amoreiras e trazendo da
Espanha os ovos do precioso lepidóptero heterócero, da
(1) Fernando Cortez, o conquistador do México, nasceu em 1485 e1
morreu em 1547. Venceu e escravizou os astecas, arrasando uma civilização admirável e presenteando a Espanha com vastos domínios.

Insetos Amigos e Inimigos

55

família dos Bombicídeos. E o bicho-da-sêda complacentemente vai se adaptando, contanto que a lagarta tenha
folhas de amoreira para devorar, — folhas verdes que
chegam a consumir num peso 20 vezes maior que o de
seu próprio corpo. Fome de lagarta, - - a mais feroz de
todas as f ornes. Note-se que não é só o "Bombyx mori"
que produz a seda, porém se outros lepidópteros a produzem, nenhum dá um material de importância económica
tão grande como a do "Bombyx". Ò fio do casulo tem
de 800 a l 500 metros de comprimento e é muito resistente. Como sabemos, quando o casulo é usado na indústria fabril, antes de ser desfiado, tem de passar por
uma solução alcalina quente, para disolver a substância
chamada sericina que liga fortemente os filamentos de
seda.
Esta mariposa que a amoreira decerto considera sua
inimiga é duma .brancura lívida. O macho tem apenas
meia polegada de comprimento. A fêmea é um pouco
maior e mais forte, ainda assim com débeis asas curtas.
A larva esbranquiçada chega a três e meia polegadas de
comprido, bastante franzina, se comparada com outros
membros da espécie. Na Europa, onde as estações são
definidas, o bicho-da-sêda produz uma geração por ano.
No Japão, que era o maior produtor de seda do mundo,
a raça do inseto reproduz-se duas vezes por ano. Na
índia e na China, a reprodução é quase contínua, muitas
vezes por ano. Note-se porém que a qualidade da seda
está na razão inversa do número de reproduções. Quanto
mais reprodução, pior qualidade de seda.
As glândulas séricas ficam aos lados do corpo da
lagarta terminando num orifício na boca da larva. Quando estas atingem a maturidade ficam regorgitando dum
líquido viscoso que, exposto ao ar, solidifica-se. Quando
a larva atinge a maturidade e chega ao ponto de passar
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à condição de pupa, começa a tecer o seu casulo secretando
o líquido que vai se transformando no fio. Leva uns três
dias até aprontar o casulo onde vai dormitar, até a metamorfose final em mariposa, num prazo de 10 a 12 dias.
Saindo do casulo os insetos se casam e daí a uns 6 dias a
fêmea deita seus quinhentos ovos, para mais. A vida de
pequena mariposa encerra-se rapidamente, findo o ciclo
com a postura.
A sericicultura é uma indústria que merece a
atenção dos governantes, como bastante lucrativa e relativamente pouco trabalhosa. Dizem os entendidos que as
regiões meridionais do Brasil oferecem condições favoráveis para a criação do bicho-da-sêda...
Outra coisa que nos pareceu interessante foi a moléstia que ataca o bicho-da-sêda. Naturalmente que o infeliz inseto, tão explorado pelo homem, deve sofrer de
doenças, transplantado para ambientes os mais diversos
sem que se lhes consulte as propensões naturais. Há
mais de 5 000 anos que o pobre lepidóptero tão cobiçado
se reproduz em condições artificiais, sem que o cultivador
se preocupe com a saúde do bichinho, focalizando apenas
quantas gramas de bom fio poderá produzir. Uma destas doenças é a muscardina, moléstia contagiosa que ataca
e mata os bichos-da-sêda, proveniente dum cogumelo parasito, - - o "Botrytis bassiana", - - que se nutre com a
gordura da lagarta. Não é só na lagarta do "Bombyx
mori" que este cogumelo assesta seus esporos mortíferos.
Estes também germinam em outras lagartas e na mosca
vulgar, — o que aliás é ato de benemerência, sob o ponto
de vista humano. Os animais atacados morrem literalmente sugados e logo ficam duros e secos. Dentro de 2
ou 3 dias o cogumelo toma conta do corpo de sua vítima,
cobrindo-a com seus esporos que se nos afiguram um pó
esbranquiçado.
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As moléstias do bicho-da-sêda deram margem a que
se escrevessem verdadeiros tratados! O pobre inseto civilizado à força pela ambição humana ficou sujeito às
vantagens e desvantagens da civilização. Uma sua doença que preocupou os sericicultores e deu muito que fazer
aos naturalistas, é a pebrina, que surgiu em caráter epidêmico na França, lá pelo ano de 1853. O célebre e benemérito Pasteur foi quem salvou os sericicultores duma
completa ruína, encarregando-se do estudo da pebrina em
1865. Com a doença, a pele das lagartas ficava semeada
de manchas parecidas com grãos de pimenta. Era um
horror! O bicho atacado emagrecia, sarapintava-se de
pontinhos negros, enrugava e morria sem fiar o precioso
casulo. E quando ainda conseguiam tecer, era um casulo
molengão e as mariposas nasciam pasmadas e inúteis. E
quando a geração adoentada conseguia procriar, a prole
aparecia ainda mais fraca e mais atacada. Era uma verdadeira catástrofe para a sericicultura, a tal pebrina.
Pasteur descobriu que a pebrina era devida a uma
alga parasita. Era hereditária devido ao contágio pelas
lagartas mortas e porque comiam as folhas nas quais estava a perigosa alga. Além disso, Pasteur conseguiu provar que a doença tinha sido inerente a muitas gerações
sucessivas de bicho-da-sêda e a epidemia foi resultante da
exacerbação dum estado normal, devido às condições artificais da cultura. Ordenou uma rigorosa profilaxia.
Procediam a um exame microscópico da crisálida, do ovo,
da mariposa. Um trabalhão! Mas Pauster venceu, como
sempre, e a epidem°ia de pebrina foi debelada. Um Inseto Amigo não podia morrer, como qualquer vil lagarta!
A epidemia de pebrina e de outras moléstias do bichoda-sêda serviu para atrair a atenção sobre numerosos outros insetos aparentados com o precioso lepidóptero.
Descobriu-se que havia pelo menos umas seis espécies de
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"Bombyx", diferentes do "Bombyx mori", mas também
comedores de folhas de amora e mais ou menos domesticados na índia, produtores de seda nativa ou inculta,
- se este pode ser o termo com que a distingamos da
seda do consagrado "Mori".
E foi asim que uma lagarta insignificante, que se
transforma numa pequena mariposa de asas débeis, empolgou industriais e sábios, por causa dum casulo que produz fios resistentes de 800 a l 500 metros de comprimento,
aproveitáveis na fabricação dum tecido que, durante séculos, foi símbolo de luxo. Inseto amigo!

CAPÍTULO

VIII

Talvez que as borboletas sejam as mais fáceis de
classificar na classe dos insetos. São inconfundíveis com
suas quatro asas que descansam juntas e erguidas, quando pousam num ramo de árvore, com suas antenas terminadas por uma bolinha. São lepidópteros acalinópteros
ropalóceros, de hábitos diurnos.
Aubert, em seu livro "Elementos de História Natural", divide-se em três grandes famílias: a) os PAPILIONÍDIOS, com patas anteriores bem desenvolvidas e
antenas clavadas (terminam em forma de maça ou clava).
As lagartas das borboletas não tecem casulos de fios de
seda. Como se abrigam dentro duma casquinha transparente e, por vezes, dourada, deram-lhe o nome de crisálida
("Chrysos" é palavra grega que significa "ouro"). No
grupo dos papilionídios a crisálida descansa de cabeça
para cima. b) os NINFALÍDIOS, distinguem-se do grupo precedente porque a ninfa se posta de cabeça para baixo. As suas lagartas são cheias de espinhos ou prolongamentos carnudos, c) os PIERÍDIOS têm as asas menos recortadas, arredondadas, sem prolongamentos, esbranquiçadas. A ninfa é amarrada pela cintura, por
um fio.
Há ainda muito que estudar sobre as borboletas brasileiras, com um número infinito de espécies. O mesmo
quanto às mariposas, de hábitos noturnos, — os lepidópte-
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TOS calinópteros heteróceros! Como já dissemos em capítulo precedente, as mariposas são calinópteros porque
suas asas têm um freio. Quando pousam para descansar,
suas asas se mantêm em posição horizontal. Além desta
diferença, as antenas das mariposas assumem formas variadíssimas (heteróceros). Note-se que as lagartas das
mariposas são mais daninhas que as das borboletas.
Aubert dividiu os calinópteros em 4 grandes famílias:
a) os ESFINGÍDIOS, de corpo muito volumoso, antenas
espessas, asas longas, estreitas e fortes. Movem-se com
vivacidade, nos seus passeios noturnos no tempo do calor.
Como têm uma tromba muito desenvolvida, os esfingídios
sugam o néctar das flores sem precisar pousar nelas. As
lagartas são lisas, ornadas de cores vivas, com um chifre
no último anel do abdome. Costumam cavar um buraco
na terra onde passam seu longo estágio de ninfa que dura
cerca de um ano. Nesta família estão as chamadas bruxas, escuras, agourentas, apelando funebremente para a
imaginação da gente. Quando uma bruxa entre em casa,
a superstição manda que a enxotemos, sem a matar. Uma
superstição destas merece divulgação. Existe a bruxabeija-flor que o povo imagina que foi um beija-flor que
virou mariposa, O povo gosta desta ideia de transformações. Aliás o nosso venerado padre Anchieta também
achava possível estas e outras transformações, conforme
nos conta Von Ihering em seu "Dicionário dos Animais
do Brasil". O venerando catequista disse que as lagartas
da taquara, se transformam em borboletas ou em ratos!
O motivo deve ser que "certas espécies de ratos gostam de
aninhar no taquaral, de modo que da taquara saem mariposas e . . . ratos! E já que falamos nas larvas que vivem
nas taquaras, acabemos com o assunto, contando que os
índios apreciavam o sabor destas gordas lagartas, derretendo-lhes a gordura, à guisa de manteiga ou comendo-as
fritas. Se alguém quiser experimentar a receita, não es-
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queça de tirar a cabeça e os intestinos das larvas suculentas, pois que os entendidos acham que estes apêndices ocasionam uma embriaguez parecida com a do ópio. A larva
da mariposa quando sai do ovo, faz um furinho na taquara
e lá vive pacificamente, com casa e comida. Vai crescendo, bem nutrida, até atingir cerca de 10 cm de comprimento. Antes de tecer seu casulo, a lagarta abre uma
janelinha preventiva na taquara, deixando-a fechada, à
espera do tempo oportuno. Lagarta pode roer, porém
mariposa não pode. O bichinho apronta a portinha por
onde sairá a ninfa transformada em alado inseto adulto.
Basta empurrá-la com a cabeça. E' admirável! Este
mundo é mesmo de contradições. Nós ficamos aborrecidos com as nuvens de mariposas que se amontoam à volta
dos globos elétricos. Para o índio, aquilo era uma bênção : tinham em perspectiva bastante manteiga... de lagarta, E' uma ideia, para os tempos bicudos que ora
atravessamos. Mas voltemos aos calinópteros ,isto é, às
mariposas, b) os BOMBICÍDIOS também têm corpo espesso e maciço, com antenas pectineas ou plumosas. Nesta
numerosa família está o "Bombyx mori" de que já falamos, c) os FALENÍDIOS têm corpo miúdo e asas amplas, com antenas pectineas. As lagartas teem só 3 pares
de patas na extremidade superior, enquanto que uma lagarta normal tem 8 pares. São insetos muito nocivos à
agricultura. A lagarta mede-palmos é desta família.
Quem já não viu seu andar "sui generis", curvando o corpo em arco, quase a juntar as extremidades do corpo?
Sugerem mesmo que estão medindo o chão a palmos,
d) os PIRALÍDIOS também são nocivos à agricultura,
— corpo franzino, asas amplas, tromba bem desenvolvida.
As lagartas são lisas, com 5 pares de patas e gostam de
enrolar a folha da planta, abrigando-se dentro, e) os
TINEIDIOS pertencem ao grupo dos microlepidópteros,
isto é, dos lepidópteros pequeninos. Alguns há que me-
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dem apenas 4 mm. Todos conhecemos a traça e sua pequena mariposa branca, - - terror das roupas de lã, dos
reposteiros e dos guardados,'— digno representante desta
família. A traça arruma um casulo com os pelos da lã,
casulo este que ela fixa por uma das extremidades no período de ninfa. A mariposa alimenta-se com as mesmas
matérias animais e nelas deposita seus ovos, recomeçando o ciclo fatídico para nossas roupas. Há várias espécies de traças, inclusive uma que dá na farinha, no milho
e outros cereais. Quanto mais abrigado estiver o material nutritivo da traça, tanto mais ela se desenvolve. Para
defender a arca dos guardados, nada melhor que bons
arejamentos e exposição aos raios do sol. Traça quer
sossego e recato e, como é sabido, detesta o cheiro da neftalina. Convém ressaltar que a traça-de-livro não é traça,
isto é, não é lagarta de lepidóptero calinóptero heterócero tineido, vulgo mariposinha. A traça-dos-Jivros é um
artrópode que quase é inseto, mas não é. Basta que a
examinemos com certa atenção para vermos que tem 3
pares de pernas, mas não há separação entre a cabeça,
tórax e abdome.
Outro micro-lepidóptero heterócero da família dos
Tineideos é a lagarta rosada, terrível praga do algodoal.
A lagartinha ataca a maçã do algodoeiro, reduzindo a
colheita, na quantidade e na qualidade. A lagartinha a
princípio é branca. Com o tempo vai criando umas manchas e pintas côr-de-rosa e côr-de-carne sobre os anéis.
Atinge 10 a 12 mm de comprimento. A lagarta tece um
casulo fino, em forma de fuso, com cerca de 8 mm de comprido. A mariposa que sai chega a 20 mm de envergadura, com asas bronzeadas, beirada de negro, uma mancha redonda no meio de cada asa. Se o agricultor não
desinfetar as sementes extirpando as lagartas rosadas, arrisca toda a colheita.
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A verdade é que o capítulo sobre Mariposas é dos
mais difíceis da Entomologia. Estes lepidópteros representam uma tarefa gigantesca diante do nariz respeitável
dos zoólogos. E note-se que justamente os heteróceros
interessam de perto à Agricultura, porque suas lagartas
são em regra geral nocivas às plantas. Sobre Mariposas,
foi publicado um catálogo do British Museum, em Londres,
constando "apenas" de 15 grossos volumes e . . . incompletos! E muito menos se sabe ainda sobre as espécies
brasileiras. O afamado curuquerê, praga dos algodoeiros,
é lagarta de mariposa. Chega a reduzir de 50% a colheita esperada, aplicando sua fome de lagarta às folhas
do algodoeiro. A lagarta passa a ninfa e a ninfa a mariposa, que põe os ovos na parte posterior da folha, renovando-se o ciclo indefinidamente. Esta mariposa dum
cinzento azeitonado chega a medir 4 cm. Já o homem
inventou inseticidas com que pulveriza as folhas do algodoeiro, servindo às lagartas do curuquerê um manjar
envenenado.
Há lagartas de todo o tamanho, em incrível variedade. O que as cararteriza dum modo geral são 3 pares
de pernas no tórax e um número variável de pés abdominais que servem para ela se agarrar às folhas. Em geral,
são 3 pares em cima e 3 pares no abdome. Na cabeça,
têm seis olhos simples de cada lado e um par de antenas
curtinhas. As mandíbulas são grandes e fortes. As lagartas são providas de armas defensivas e ofensivas, de
acordo com sua estrutura e comportamento. A lagartade-fogo ou tatorana, — de "tataurã", palavra tupi que tem
este sentido, - - é um típico exemplo de arma ofensiva e
defensiva. Queima como fogo, com aquelas cerdas que
injetam um veneno violentíssimo a um simples contate
com a pele. Lagarta-de-fogo, tatorana, chapéu-armado,
ambira ou sauí são os vários nomes que recebem estas
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terríveis lagartas urticantes que aliás se transformam em
lindas mariposas.
O alimento destas lagartas em geral, é constituído por
folhas de árvores. Há poucas lagartas carnívoras que
assaltam os formigueiros, devorando os filhotinhos. Outras há que apreciam os afídios (pulgões) como petisco
número um, no que prestam serviço à planta.
As diferenças de sexo nos lepidópteros são mais ou
menos fáceis de distinguir, à moda da velha história do
ovo de Colombo. Em algumas famílias as antenas são
plumosas no macho e simples na fêmea, ou então, mais
acentuadamente plumosas no macho. Note-se que os
órgãos sensoriais localizados nas antenas são mais desenvolvidos quando este apêndice é pectíneo. Logo, o macho
leva vantagem. Outras diferenças há que são exemplos
de dimorfismo sexual, como por exemplo mariposas cujo
macho tem belas asas e a fêmea é áptera ou tem asas
atrofiadas. Note-se porém que o macho sempre leva
vantagem, ou por mais forte, ou de colorido mais brilhante, ou mais sensível.
Outra coisa que tem atrapalhado muito os entomologistas na classificação dos Lepidópteros é que certas borboletas assumem forma diferente conforme a estação do
ano. O colorido e a configuração mudam tanto no tempo
seco e no tempo úmido, ou no inverno e no verão, que o
coitado do entomologista se ilude, imaginando ter achado
alguma espécie nova.
Na América do Norte já foram classificadas 9 500
espécies de borboletas e mariposas, — sendo nestas 650
borboletas, quase todas tão inocentes como formosas. As
mariposas é que são praga nos pomares, hortas e jardins.
Se há diferenças radicais entre borboletas e mariposas,
numa coisa são igualmente hábeis: é na arte maravilhosa
da camuflage (mimetismo). Nenhum pássaro sentirá
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atração pelos espinhos da lagarta-de-fogo, por exemplo.
Outras lagartas há que se confundem com as folhas que
as nutrem.
Mariposas e borboletas têm terríveis inimigos nos
pássaros, que, aliás, também saboreiam com gosto as lagartas. Há casos de camuflage bastante interessantes:
uma lagarta, para fugir à gulodice dum pássaro, assume
a forma duma outra da qual as aves não gostam. Cada
qual se defende como pode no campo de batalha da vida.
Uma borboleta atrai um passarinho com sua cor brilhante. Pousa fechando as asas que na face posterior é opaca
e assim é facilitada a camuflage defensiva no meio tia
folhagem. Nas mariposas, as cores mais vivas estão na
asa traseira e, quando o inseto pousa, as asas dianteiras,
mais sombrias, defendem-no contra o perseguidor disfarçando-se no meio das plantas. Não há quem não tenha
observado como certas mariposas se confundem com o
tronco das árvores. Contam os naturalistas que há uma
mariposa que se parece com a abelha e, quando atacada,
finge de abelha, pretendendo picar, apesar de não ter
aguilhão!
As lagartas também são peritas na camuflage. A
mede-palmo sabe ficar bem quietinha, fingindo-se de raminho seco. Algumas assumem um aspecto aterrorizante, como meio de defesa. Até no casulo há casos de mimetismo protetor! E não são para desprezar tais precauções, pois os inimigos são muitos. Como se sabe, as
borboletas deitam os ovos sobre as folhas, — belos ovos
de feitio primoroso, quando examinados com vidro de aumento. As formigas e as aranhas são doidas por ovos
de borboletas, sem contar certas moscas e abelhas que lhes
fazem concorrência. E não faltam parasites que queiram
transformar os ovos dos lepidópteros em refeição para
sua prole. O inseto recorre a muitos meios para proteger
seus ovos, — por exemplo, cobri-los com pelinhos do pró-
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prio corpo. Muitos parasites gostam das lagartas, não
apenas cogumelos e algas, mas toda a sorte de moscas e
abelhas gostam de desovar no corpo da lagarta, — ninho
e futura despensa, onde se nutrirão à vontade. Uma lagarta pode hospedar uma dúzia de parasites que a matarão quando se transformarem em larvas. As lagartas defendem-se o mais possível contra tais parasites. Alguns
esfingídios chegam a tilintar, produzindo ruídos estranhos.
Algumas lagartas passam por quatro mudas de pele
antes de chegarem ao estado adulto. Outras há que passam por oito mudas. Algumas mudam de icôr depois de
cada muda. Na maioria, quando estão para mudar de
pele, tecem uma espécie de teia de seda na qual prendem
as pernas da pele velha que assim fica ancorada quando
abandonam a carcassa inútil.
Entre as mariposas há a família das processionárias,
lagartas sociais que caminham em filas e vão marcando o
caminho, para a volta! Fabre fez experiência interessantíssima interrompendo a fileira de processionárias que
caminhavam contornando um grande vaso de jardim. Ás
coitadas puseram-se a rodear o vaso, incansavelmente,
sempre voltando ao ponto de partida. Andaram o resto
do dia. Quando a noite chegou adormeceram, para retomar a inútil marcha em círculo logo ao amanhecer.
Durante sete dias rodearam o vaso, até que uma delas, em
desespero de causa, extraviou-se, puxando o bando! Apesar deste sinal de pouca inteligência, as processionárias
podem servir de boletim meteorológico. Quando ameaça
tempestade não saem dos ninhos. Julgam os entendidos
que são suas antenas muito sensíveis que lhes dão este
precioso poder de previsão de tempo.

C A P Í T U L O IX

Afinal de icontas é justo que a lagarta coma bem,
pois a mariposa vive poucas horas, apenas o suficiente
para procriar. Não têm tempo para comer. E' por isto
que algumas espécies de borboletas e mariposas nunca
comem, - - por exemplo a pequena mariposa do bicho-dasêda, — com as partes da boca completamente atrofiadas.
Os zoólogos observaram que, com raras exceções, as formas mais inferiores de lepidópteros voam de noite; as
médias voam à hora crepuscular e as superiores voam de
dia. Outrossim, com poucas exceções, as formas inferiores são sem cor, enquanto que as superiores primam por
um colorido encantador.
Qual será a duração da vida de borboletas e mariposas que não tenham os órgãos bucais atrofiados? A duração varia de duas semanas a dez meses. A média é de
cinco semanas de vida, quando algum passarinho não as
mete no papo voraz...
Passemos porem para a ordem dos DÍPTEROS, insetos sugadores que possuem duas asas ou nenhuma, passando também por metamorfoses completas, como os lepidópteros. Os zoólogos dividiram os dípteros em três
subordes:
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1.") NEMATÓCEROS cujo nome significa antena
comprida, filiforme. No corpo longo e franzino trazem
duas grandes asas transparentes. A cabeça pequena e
redonda é ligada ao tórax por um pedúnculo curto. A
armadura bucal, delicada e resistente, é formada por 6
estilêtes ou maxilas denticuladas. Com isto é que a fêmea pica o homem e os mamíferos, sugando-lhes o sangue
sem dó nem piedade. O mosquito está nesta suordem e
sua larva, como sabemos, é aquática e vive nas águas estagnadas, sobre as quais a fêmea deita seus ovos;
2.a) BRA,NQUÍCEROS (brachy — curto; e cero antena ou chifre) têm antenas curtas, compostas de 2 artículos, com órgãos bucais formando tromba para sucção.
Nesta subordem estão as moscas, desde a comum que nos
atormenta em casa, até moscardos, mutucas, etc., — insetos terrivelmente incómodos e nocivos porque não apenas sugam todas as matérias em decomposição, mas ainda
carregam micróbios nas patas e na tromba. E' de conhecimento geral que as moscas são grandes propagadoras de moléstias contagiosas;
3.a) AFANÍPTEROS (aphanos — oculto; e pteron
— asa) não têm asa e os adultos são sugadores, com patas
compridas próprias para o salto. Já falamos destes
quando tratamos das pulgas -e dos bichos-de-pé.
Tratemos primeiro dos dípteros nematóceros hematófagos, - - os terríveis mosquitos de espécies variadíssimas e transmissores de várias moléstias como a maleita,
a febre amarela e a moléstia do sono. O composto grego
"hemotófago" significa "comedor de sangue", termo que
se aplica também a várias moscas. O nome de mosquito
se aplica especialmente aos dípteros da família dos Cuiicídeos, porém generalizou-se, estendendo-se a toda a sub
ordem dos nematóceros, os dípteros de antenas compridas.
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Até o ano de 1899 ,os entomologistas quase não ligaram importância aos mosquitos e relativamente poucas
espécies eram conhecidas. No fim do século XIX, as
pesquisas feitas na índia por Ross (1) e na Itália, por
Grassi (2) provaram que estes dípteros nematóceros
eram os responsáveis pela disseminação da malária e assim foi atraída a atenção para tão importantes insetos.
Hoje já se acham classificadas cerca de l 500 espécies de
mosquitos, mas calculam que há ainda mais de 500 por
estudar. E note-se que nem todos são hematófagos, isto
é, sugadores de sangue. Há uns que não picam e cujas
asas não têm escamas. Aglomeram-se em bandos entre
o capim ou pousados nas proximidades da água. As larvas desta espécie são úteis porque alimentam vários peixes. E' a espécie chamada dos QUIRONOMÍDEOS (do
composto grego: "chironomus" que significa "que move
os braços com cadência"). Uma de suas variedades é o
mosquito-pólvora, maruim ou mosquitinho-do-mangue que,
renegando os característicos da família a que pertence,
é um hematófago irritantíssimo. Não há quem não conheça este maldito mosquitinho >cuja picada produz uma
dor inesquecível, apesar do bichinho não ultrapassar de
2 mm. Os machos não chupam sangue. São as fêmeas
que atormentam os homens e o gado a ponto 1de serem responsáveis pelo abandono de certas regiões. À noitinha
chegam em bando e zombam dos buracos do filó dos mosquiteiros, por serem pequeninos. Dizem que este mosquito-pólvora não transmite moléstias, talvez que por falta
de tempo, porque sua vida é breve. O pólvora é diferente
(1) Sir Ronald Ross (1857-1932) célebre bacteriologista inglês, nascido na índia. Dedicou-se especialmente a investigação sobre a malária.
(2) Giovanni Battista Grassi (1854-1925) médico e zoólogo italiano,
dedicon-se ao estudo de vermes intestinais í da transmissão da malária
ao homem.
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do borrachudo porque quando pousa, conserva as asas
juntas, paralelamente. Felizmente que a tromba da fêmea é curta e ela tem de cravá-la até o fim, sugando o
sangue com dificuldade, de modo que ternos tempo para
lhe dar uma palmada mortífera. Para proliferarem, basta a água da chuva retida no vão das taquaras ou nas folhas largas, mas há mais mosquitos-pólvora perto dos
mangues. As larvas evoluem no lodo. Uma espécie há
que se cria nos buracos dos guaiamus, carangueijões dos
mangues, cuja água é mais ou menos doce.
Como mal d3 muitos, consolo é, queremos contar que
há mosquitos até nas zonas árticas, posto que sejam mais
abundantes nas tropicais. Naturalmente que a dieta nas
zonas geladas não há de ser muito abundante para os
mosquitos, mas o instinto de sugar sangue é neles tão
forte que, mesmo quando várias gerações passaram sem
achar o que sugar, não perdem nunca a primeira oportunidade. E em quase todas as espécies de mosquitos, apenas a fêmea é sugadora de sangue, possuindo mandíbulas
mais fortes que as dos machos. Estes se alimentam com
sucos de plantas, coisa que satisfaz às fêmeas quando não
há sangue, a que dão preferência.
Todas as larvas de mosquitos desenvolvem-se na
água, seja de mangue, de rio, de poças ou até em latas
ou buracos nas árvores. Basta dizer que proliferam até
nas águas salobras dos oásis do Saara! Os ovos são
usualmente depositados na superfície da água e uma fêmea pode deitar de 40 a 300 ovos. As larvas dos mosquitos são vorazes como todas as larvas, alimentando-se
com partículas de detritos vegetais e animais. Existem
algumas espécies carnívoras que devoram outras larvas.
Portanto p pernilongo pertence à família dos Culicídeos e dispensa descrição porque não há quem não o conheça. Na fauna brasileira já registraram cerca de 184
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espécies de Culiddeos, com 7 subfamílias e uma infinidade de géneros.
Estes dípteros nematóceros culicídeos têm um lugar
de destaque na Entomologia Médica, como propagadores
de organismos patogênéticos, causando sérias epidemias
e endemias. Os mosquitos servem de veículo ao parasito.
As moléstias que a eles se atribuem são a malária e a
febre amarela.
Os "Anopbeles argyritarsis, albitarsis e tarsimaculatus" são os veículos do impaludismo. E' um mosquito
diferente pelo colorido das asas, manchadas de preto e
branco. Os machos têm as antenas plumadas, enquanto
as fêmeas as têm simples. Como sempre, o macho não
suga, alimentando-se de sucos vegetais e tendo vida efémera. Os anofelínios são crepusculares e só vêm sugar
suas vítimas na hora do escurecer.] Portanto é esta a
hora perigosa de passeios pelas praias ou outros lugares
infestados de malária. Os anofelínios preferem as águas
límpidas para desovarem. Ao longo do corpo, possuem
uns estigmas para a respiração, conservando-se em posição horizontal na água, enquanto que os Culicídios respiram por meio duma espécie de sifão que têm na extremidade posterior -do corpo, mantendo-se a larva de cabeça
para baixo, dentro dágua. Tanto Culicínios como Anofelínios, depois da terceira muda de pele param de comer
e passam para a imobilidade do estágio ninfal. A ninfa
dos mosquitos parece um martelinho. Os segmentos abdominais formam o cabo do martelo, mas mantem-se encurvado, habitualmente. Os indivíduos adultos geralmente permanecem na mesma área em que nasceram. Quando voam, ajuda-os o vento, para vencerem trajetos
maiores.
O impaludismo é entretanto um tabu que interdita
várias regiões do Brasil, especialmente nossas praias tão
lindas e tão abandonadas. A moléstia é devida a um pé-
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pequeno parasito protozoário (1) que se desenvolve nas
células do sangue. Este parasito animal tem um estágio
assexual no homem; depois de algum tempo nas células
vermelhas do sangue, divide-se em novas formas que
dentro duns 2 ou 3 dias produz machos e fêmeas que vão
parar no estômago da fêmea do mosquito e lá se
casam, completando o ciclo sexual. Passam do estôgo para as glândulas salivares e quando a fêmea torna a picar recomeça o estágio assexual no homem.
Portanto o homem é uma espécie de hospedeiro definitivo do parasito da malária enquanto que Madame
Anofelínea é uma hospedeira intermediária. Note-se que
o maldito protozoário gosta de multiplicar-se no seu hospedeiro definitivo... Há três espécies de parasites da
malária: os "Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax
e Plasmodium malariae", além das variedades que atacam outros animais. Vivem nos glóbulos vermelhos, multiplicam-se e repetem indefinidamente o ciclo assexual.
Cada ciclo leva um determinado tempo para completar-se.
O pigmento formado pelo parasito circula pelo sangue e
sua ação tóxica produz a febre subterçã, terçã e quarta,
conforme a espécie do "Plasmodium". Mas para a propagação da moléstia é preciso que Madame Anofelínea
hospede temporariamente o "Plasmodium". E' por este
motivo que mesmo que haja anofelínios num lugar, não
haverá maleita se não houver um maleitoso transportador
do "Plasmodium malariae" nos glóbulos vermelhos de seu
sangue. E também não haverá transmissão de malária
se houver maleitoso e não houver anofelínios. (O mosquito só transmite a moléstia 10 ou 12 dias depois de infestado). Nestas duas premissas baseia-se a profilaxia
da malária, tabu de nossas lindas praias solitárias...
(1) Protozoários, como sabemos, são seres unicelulares, cujos germes
não sofrem segmentação.
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Quanto à febre amarela que já foi terrível tabu no
Rio de Janeiro, vencida pelo genial brasileiro Osvaldo
Cruz, é transmitida pelo ex - "Stegomya fasciata" que
hoje é conhecido por "Aêdes aegypti", nos meios científicos. Este mosquito também é da subfamília dos culicínios, habitantes das zonas tropicais de todo o glogo, 40°
acima e abaixo do equador. E' um mosquito de peito escuro, com duas linhas claras no meio, ladeadas por uma
curva em foice. As perninhas são rajadas. Uma Stegomyia pode pôr até 150 ovos. Vivem muito tempo.
Uma fêmea passou 154 dias viva, num laboratório. Num
período de 11 a 18 dias, faz-se o ciclo completo de ovo,
larva, ninfa e mosquito. Note-se que o ovo pode resistir
durante 8 meses para depois evoluir! O frio é um grande inimigo dos mosquitos.
O vírus da febre amarela é classificado entre as bactérias. O micróbio só foi conhecido em 1918 e recebeu o
nome de "Leptospira icteroides", ("Leptos" em grego
significa "delicado, ténue"), por ser uma pequeníssima
espiral, muito delicadinha. As bactérias são todas organismos unicelulares consistindo em massas de protoplasma, como os protozoários. Possuindo uma pequena parede
celular, as bactérias devem ser classificadas no reino vegetal e não, no animal, como sucede aos protozoários.
Nas bactérias não há reprodução sexual. Os característicos da espécie fixam-se sob certas e restritas condições
de cultura. Se tais condições forem modificadas, a bactéria pode assumir formas novas e até mudar de comportamento químico.
As bactérias dividem-se em 3 tipos: o "coccus" é esférico; o "bacillus" é em forma de bastonete e o "Spirillum" é em espiral, como o "Lectospira icteroides", responsável pela febre amarela. A bacteriologia é uma ciência
nova que tem progredido formidavelmente, neste nosso
século XX, mas ainda há muito por descobrir... A vida
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no mundo das bactérias é um campo novo e vastíssimo que
a curiosidade humana está apenas começanlo a palmilhar.
O "Aèdes aegypti" (o mesmo dantes conhecido por "Stegomyia fasciata") transmite a febre amarela inoculando
num homem são, pela picada, a bactéria que veio no sangue sugado dum doente da terrível febre amarela. Combatendo o mosquito, acabará a propagação. E o mosquisto deve ser combatido na sua fase primária de ovo e larva,
sobre águas estagnadas ou não, notando-se que o calor
favorece a proliferação dos mosquitos de qualquer espécie.
O "mata-mosquitos" que vem vasculhar nosso quintal e
despejar águas recolhidas pelos cantos é um defensor da
saúde pública, combatendo os mosquitos.

CAPÍTULO

X

Continuando a examinar a vasta ordem dos dípteros
no mundo dos Insetos inimigos, chegou a hora da subordem dos BRAQUÍCEROS, isto é, dos dípteros de antenas curtas, órgãos bucais formando tromba, própria para
a sucção. E' o capítulo das moscas e suas infinitas variedades, na vastíssima família dos muscídios, com muitas
divisões e subdivisões.
Os ovos das moscas são de diversas formas e são
postos numa quantidade desanimadora. A mosca ordinária, nossa conhecida, pode deitar 2 000 ovos durante sua
vida. Em algumas espécies, —como na tsé-tsé, por exemplo, — os ovos ficam retidos ao corpo da fêmea enquanto
não se transformam em larvas. Quando nascem, as larvas logo se transformam em pupas (ninfas). Como já
dissemos, as larvas dos dípteros nunca têm pernas. E,
porque não têm pernas, as larvas das moscas passam uma
vida recatada nos tecidos das plantas ou, como no caso
da mosca doméstica, vivem nos detritos orgânicos. Outras
há que se alimentam nos corpos de outros insetos, ou
ainda, na água. Entretanto pode-se dizer que a maioria
das larvas da espécie dos dípteros braquíceros muscídios
prefere alimentar-se com detritos orgânicos em decomposição. Há moscas pelo mundo todo, mas especialmente
na zona tropical onde há variedades infinitas. A mosca
doméstica então, é verdadeiramente cosmopolita.
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Felizmente que a terrível mosca tsé-tsé vive só na África,
Tia zona ao sul do Saara. Este museídio pertence a uma
das vinte variedades que têm o nome de "Glossina", no
mundo científico da Entomologia. São uns insetos cor
de castanha com manchas mais escuras, com uma tromba
que se projeta horizontalmente e terrificante, sugerindo
seu gosto pelo sangue não apenas do homem como de
outros mamíferos. Em repouso, fecha as asas sobre o
corpo, uma sobre a outra. Como já se disse, a fêmea
não põe ovos. Já deita logo larvas em último estágio.
Estas procuram um lugar sombrio e logo se transformam
em pupas. Estas moscas abundam ,em zonas úmidas e
ensombradas, à margem de rios ou lagos. O mais interessante é que se restringem a determinadas áreas. Nesta
espécie, tanto o macho como a fêmea são sugadores de
sangue e tornam-se terrivelmente incómodos nas horas de
maior calor. Mas o pior é que são os veículos dos orga»
nismos patogenéticos conhecidos por tripanosomas que
produzem doenças fatais no homem e em outros mamíferos. Chupando o sangue dum doente, a tsé-tsé depois vai
levar de presente os tripanosomas para a próxima vítima
que lhe aguce o apetite de hematófaga. '• Estes parasiLos
microscópicos têm sua fase de desenvolvimento dentro da
mosca e depois passam para o sangue humano com tremenda virulência. ( E' assim que se transmite a moléstia
do sono, responsável por verdadeiras hecatombes, entre
homens, gado e animais domésticos. A Enciclopédia
Britânica informa que morreram desta doença mais de
200 000 nativos em Uganda, — num período de 5 anos,
de 1901 a 1906, — onde, até então não tinha aparecido a
moléstia do sono. Provavelmente a extensão das redes de
comunicação levou o mal para esta zona dantes não infectada. Como vemos, a Civilização, se tenta curar doenças, também serve para propagá-las, como típica medalha
com verso e reverso.
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Os tripanosomas são animais protozoários do grupo
dos flagelados cujos caracteres gerais são: têm forma definida, não têm cílios, mas têm um ou mais tentáculos que
a Zoologia batizou de flagelos. Estes flagelos são uns
filamentos em forma de chicote, visíveis ao microscópio,
pois, como sabemos, os protozoários todos são seres unicelulares, do imenso mundo do infinitamente pequeno.
Os flagelos servem para o animálculo mover-se rapidamente.
Os tripanosomas são parasites que vivem principalmente na porção líquida do sangue. O transmissor da
moléstia do sono é injetado no sangue da vítima da mosca
tsé-tsé, -- mamífero que é o hospedeiro definitivo do parasito, enquanto que o pandulho da mosca é apenas um
hospedeiro provisório, - - onde se multiplica com incrível
rapidez por cissiparidade. (1) Alguns destes tripanosomas penetram no líuido icéfalo-raquidiano, aparecendo então os sintomas do mal chamado também tripanosomíasis
ou moléstia do sono. O tripanosoma infectante localizase nas glândulas salivares do inseto, esperando a ocasião
de passar para seu infeliz hospedeiro definitivo, um condenado à morte. O indivíduo cai em letargia e a febre
o consome dentro de poucos dias. Note-se que nos negros da África, a moléstia às vezes não mata, perdurando
em estado crónico que permite ao nativo prosseguir em
suas atividades.
E já que falamos em tripanosomia, isto é, moléstia
ocasionada pelo tripanosoma, é oportuno mencionar a
chamada "moléstia de chagas" icujo parasito é o "Trypanosoma cruzi", uma variedade do protozoário flagelado e
flagelo da pobre Humanidade. O responsável pela trans(1) Cièsiparidade é um dos meios de reprodução dos protozoários.
Consiste na divisão do organismo unicelular em dois.
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missão da moléstia de chagas é um hemíptero, — percevejo chupão, conhecido pelo nome vulgar de "barbeiro"',
— cujo nome científico é "Triatoma megistus". E' um
percevejo maior que o comum às camas dos hotéis pouco
asseados, ichegando a medir 25 mm. O "Triatoma megistus" é preto, com seis manchas vermelhas que listram
seu prototórax e os segmentos abdominais. Só os adultos têm asas, mas não são voadores. O ciclo de evolução
dum percevejo destes demora cerca de um ano. Infelizmente são comuns no nosso Brasil central. • Quem os assinalou pela primeira vez foi o Dr. Carlos Chagas, em
Minas, chamando a atenção sobre o perigo que representam. E como a doença que causam era até então desconhecida, foi batizada com o nome de "moléstia de chagas".
O barbeiro gosta da convivência humana, aproveitando o
aconchego dos buracos nos pobres casebres de taipa para
estabelecer sua residência. Picam o nosso sertanejo sem
quase causar dor, mas dá-lhe de presente a terrível moléstia. A infecção dá-se não pela picada, mas pelas fezes
do hemíptero que tem o hábito de defecar logo após a
sucção. O "Trypanosoma cruzi" está nestas fezes e penetra no organismo pelas mucosas. Há muitas variedades de "Triatomas", todos transmissores da doença e todos domésticos.
A mosca doméstica representa também um transmissor de germes de tracoma, tuberculose, diarreia, febre tifóide e outras moléstias. São inimigas da saúde pública
e devem ser combatidas com a máxima energia. A mosca é onívora, alimentando-se com o que lhe apareça. Por
este motivo é que se torna um perigoso veículo de germes,
especialmente pelo seu gosto acentuado por detritos animais. Num ambiente favorável, quente e úmido, o ciclo
de evolução de ovo a inseto adulto pode preencher-se num
prazo de 10 a 12 dias. Nos lugares pouco limpos a proliferação é tão grande quanto perigosa.
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A larva da mosca comum muda de pele duas vezes,
antes de se transformar em pupa. Uma fêmea costuma
deitar cerca de 150 ovos e geralmente não perde nenhum,
quando é tempo de calor e há bastante cisco para matar a
fome da larva. Para o combate à mosca, convém lembrar
que não .gosta do escuro, porém, em vez de flitar moscas
adultas é melhor combater a sujeira onde suas larvas se
desenvolvem.
Não há nenhuma ordem de Insetos que seja tão nociva ao homem como os dípteros. Além de transmissores
de moléstias, suas larvas prejudicam plantas e animais.
Por exemplo, o bicho-das-frutas que nada mais é que larva de mosca. A fêmea deita os ovos na fruta ainda
verdinha (pêsego, goiaba, ameixa, laranja...) e a larva
desenvolve-se lá dentro, deliciando-se com a polpa saborosa, antes que o homem possa tomar providências. A
larva destas moscas é um terrível concorrente ao homem,
nos pomares. Quando a fruta despenca no chão, a larva
sai, enterra-se a pequena profundidade e, num casulo
meio avermelhado, goza da plácida imobilidade de ninfa,
antes de se metamorfosear numa mosca amarela, riscada
de preto. O homem tem amigos em certos insetos himenópteros (formigas e icneumos, também chamados moscas vibrantes, tetrápteros que batem as asas muito depressa, possuidores duma cauda preta) que põe os ovos
nas larvas do bicho-das-frutas, assim limitando a proliferação da praga, pois a larva se alimentará da outra larva, liquidando-a. Mas é bom que não esperemos tudo
da cooperação destes nosos amigos himenópteros. O melhor é tomarmos cuidado para que não se juntem frutas
caídas no chão, não dando tempo a que as larvas completem seu ciclo e se adote o sistema de envolver cada fruta,
verdinha ainda, num saquinho protetor.
Outra larva de mosca que é inimiga do homem e dos
animais é o berne. Esta larva gosta de se desenvolver
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por baixo da pele da vítima, saindo espontaneamente,
quando chega o tempo de se metamorfosear em mosca.
E' uma grande mosca que mede cerca de 15 mm de comprimento, cinzenta com reflexos azuis e brancos e com
um ventre azul forte. O mais interessante é que a mosca
não põe seus ovos diretamente no corpo da vítima. Deposita de 15 a 50 ovos sobre o abdome de certas moscas e
mosquitos diurnos que subjuga facilmente graças ao seu
tamanhão. Nestes hospedeiros é que os ovos se transformam em larvas que, na sua luta pela existência, sabem
acertar direitinho na pele dum cão, ou dum boi ou dum
homem onde farão um estágio de um a dois meses, salvo quando não saem à força, à custa dum pedaço de
toucinho, truque que o caipira costuma usar. Segundo
dizem, o pedaço de toucinho tira o ar da temível larva,
que se passa para a gordura adventícia, assim aliviando
a vítima de sua fome larvar. A mosca do berne gosta
dos lugares onde há bosques. Ao que parece, só o cavalo
e o burro escapam da sanha desta larva, que ataea a maior
parte dos mamíferos maiores. O berne passa a fase ninfal enfiado na terra, envolto numa espécie de cápsula.
Na pele do homem produz um tumor. Estraga o couro
do gado, dando assim prejuízo aos criadores.
r
Outra mosca que representa um incómodo, senão um
flagelo é a mutuca, da qual existem cerca de 200 espécies
brasileiras. Aos entendidos cumpre diferençá-las. Para
nós, leigos, todas são mutucas, belas moscas verdes de
cabeça larga e enormes olhos, .cuja tromba se enterra em
nossa carne sem a menor cerimónia, em sanha hematóf aga. Há mutucas de todo o tamanho, desde meio a 2' cm.
Só as fêmeas sugam sangue. O macho é inocente sob o
ponto de vista humano, pois suga sucos vegetais. A mutuca é traiçoeira e teimosa, sendo por isto terrivelmente
importuna. A gente só a percebe quando já nos cravou
o estilête, cansando uma dor que nos acorda para uma

reação à altura do ataque.' Cada espécie de mutuca tem
seus hábitos característicos. Muitas gostam do mato fechado, outras, do campo aberto. Umas atacam ao crepúsculo, outras gostam das horas quentes de sol. Sa«e-se
que depositam os ovos sobre as plantas à beira dágua.
Na fase larval alimentam-se de detritos vegetais ou de
larvas de outros insetos, e passam a fase ninfal na terra,
a pouca profundidade.
Para terminar, queremos ressaltar que o homem recebe benefícios diretos por parte dos insetos. Praticamente, uma espécie é sempre restringida pelo ataque que
recebe de outras espécies, além do ataque de protozoários,
algas cogumelos, aves e mamíferos insetívoros. Os inimigos das várias ordens de insetos são legião. A Entomologia económica tende a desenvolver-se ;cada vez mais,
de modo que a Inteligência Humana irá aproveitando
valores e transformando-os de negativos em positivos.
Além disso, convém resaltar que os insetos são os
melhores agentes de transmissão do pólem das flores, contribuindo assim para a fecundação das plantas. Quanto
à utilidade do me3, da cera de abelha e da seda, nem é
preciso falar. A preciosa cochonilha que vem substituindo, nos tempos modernos, a púrpura obtida pelo murex
na antiguidade, é um inseto, nativo do México.
Outros insetos há que servem de alimento ao homem
selvagem, como os gafanhotos, lagartas e térmites. Insetos aquáticos são alimentos de peixes que, por sua vez,
são comidos pelo homem. Muitos insetos são usados
como isca nas pescarias. Portanto mesmo dentro da
restrição do conceito humano de utilidade, muitos insetos
podem ser considerados amigos.
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VOCABULÁRIO

ELUCIDATIVO

ACULEADO — Que tem um ferrão ou aguilhão, como a abelha por exemplo.
AFANÍPTEROS -- (aphauos = oculto + pteton = asa) Insetos sem
asas (ápteros) como as pulgas.
AF1DEOS — Família dos insetos hemípteros. São os destruidores das
plantas, porque lhes sugam a seiva com a qual se alimentam. Há
afídeos sem asas (ápteros) ou com 4 asas (tetráptetos). Os pulgões
das roseiras ilustram esta família perigosa.
ALGA — Planta que vive dentro ou à superfície da água. Pertence à
divisão dos criptógamos, isto é, plantas sem flor. Re^roduzem-se por
meio de esporos. Um botânico classificará a alga como vegetal cr-'ptogamos, do ramo dos talófitos, da classe das algas. São algas as
plantas que atapetam de verde os rochedos úmidos. Os talófitos representam a organização mais infetior na série vegetal.
AMEBAS — (Substantivo feminino) São animais unicelulares, isto é, sem
corpo, é constituído por uma única célula, um único elemento anatómico. Pertencem ao ramo dos protozoários rizópodes (rhizo = raÍ2
+ podos = pé) nome que têm porquê a célula emite uns prolongamentos que parecem uns pèzinhos (pseudo podos = falsos pés). A
Ameba vive1 nas águas doces, na terra úmida, nas matérias em putrefação e, por vezes, até na água salgada. A "arruela coli" localiza-se
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nos intestinos causando diarreia e disenteria. Há a "amcsba buccalis"
que se encontra rio tártaro dos dentes.

ANACREONTE — Foi ura poeta grego que viveu no século VI antes de
Cristo. E' hoje ura símbolo da poesia lírica.
ANOFELÍNEOS - - São os mosquitos responsáveis pela transmissão da
maleita. Têm hábilos crepusculares^ se'ndo, portanto, prudente evitarem-se passeios à tardinha pelas praias infestadas de malária. Os
anofelíneos só veiculam o impaludismo quando sugam o sangue dum
maleitoso. Têm asas manchadas de preto e' branco. As íêmcas são
os que sugam, pois precisam de sangue para poderem ^pôr seus ovos.
Como o calor é essencial à vida dos mosquitos, no verão é maior o
surto de malária. Com o frio, poucos são os mosquitos que consrgiiem
evoluir ou picar. As larvas dos anofetíneos desenvolvem-se nas águns
paradas ou nos charcos.
ANTENAS — São o órgão dos sentidos dos insetos, como sede do tacto e
do olfato. As antenas são cheias de pelinhos, visíveis ao microscópio.
ÁPTERO — Que não tem asas.
ARACNÍDEOS — Formam uma classe dentro do ramo dos artrópodes. O
aracnídeo não deve ser confundido cora um inseto, pois tem oito palas
e seu corpo compõe-se apenas de duas partes: cefaiotorax (cabeça c
p~ito juntos) e abdómen. A (sta classe pertencem aranhas e escorpiões. O parasito que produz a sarna é um aracnídeo microscópico,
um ácaro. O piolho-de-galinha também é um acarinó, da classe, dos
aracnideos. Nos aracnídeos, os olhos são os únicos órgãos sensitivos.
ARTÍCULO -- Assim se chama cada uma das divisões ou pedacinhos
(segmentos) que formam o corpo dos artrópodes. Por exemplo: a patinha duma formiga tem um tarso (pé) composto de 5 artículos, visíveis
ao microscópio.
ARTIOZOÁRIO — (Artio = par -f- zoo = animal) E' o nome dado
ao grande grupo que compreende os animais de' corpo segmentado c
com simelria bilateral. O homem pertence a este grupo. Nosso cor-
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pó, como o duma ave, dum peixe, dum vtírme, dum molusco, divide-se
em duas metades, a esquerda e a direita, formadas exatamente pelas
mesmas partes. Nisto é que consiste a simetria bilateral. Os animais
pluricelulares dividem-se1 em dois grandes grupos: os artiozoários e os
fitozoarios (phyto — planta -f- zoo = animal). Os artiozoários movem-se, enquanto que os fitozoários são fixos ou, pelo menos, foram
fixos durante um cetto período de sua evolução. 'Por exemplo: as
esponjas, o coral, a estrêla-do-mar, o pindá (ouriço do mar) pertencem
ao grupo dos fitozoários que não possuem simetria bilateral.
ARTRÓPODES — (arthron = articulação + podos = pé) São os animais invertebrados (sem esqueleto osse'o interno) que fazem parte do
grande grupo dos artiozoários. Os artrópodes subdividem-se em 4
classes: Insetos que têm três pares de patas; Aracnídeos que têm
quatro pares; Crustáceos com cinco pares e Miriápodes com um grande número de pares de patas. O corpo dos artrópodes é 1 protegido por
uma camada espf-ssa duma substaância chamada qultina. E' formado
por anéis ou segmentos sucessivos, com simetria bilateral. Como tem
as patinhas articuladas, os cientistas deram-lhes o nome grego de artrópodes. Uma patinha examinada com cuidado mostra uma anca,
coxa, perna e tarso ou pé.
CADEIA GANGLIONAR — Cadeia de gânglios que fazem parte do sistema nervoso.
CÉFALO-RAQUIDIANO — (cephalo = cabeça + rhachis = coluna vertebral) Que diz respeito à cabeça e à coluna vertebral.
CELENTERADO — Ou pólipo. E' um animal que pertence ao grupo dos
fitozoários. Apesar de terem o corpo constituído por um agrupamento
de células, representam uma escala b"m inferior na série animal. Nos
celenterados, a cavidade digestiva é dotada dum único orifício, bucoanal, rodeado de tentáculos preensores. Como exemplo de celenterado
citamos a água-viva que tanto perturba nosso banho de mar.
CÉLULA — Diminutivo de cela. E' um compartimentozinho microscópico,
de forma bastante variada. Lembra os alvéolos duma colmeia de abe-
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lhas. Para medirmos uma célula, temos de re'correr ao milésimo de.
milímetro representado pela letra grega u (micron). Se examinarmos
a pele de nossa mão com uma lerite poderosa poderemos ver as células
epiteliais que a constituem. Cada célula tem uma estrutura e composição de acordo com sua função. Assim é diferente a estrutura duma
célula nervosa e duma célula epitelial, por exemplo. Agrupadas em
centenas de milhares, as células formam os tecidos que compõem a>>
diferentes partes do corpo dos seres vivos. A célula contém uma espécie de! geléia que é a matéria viva, o protoplasma. Toda a célula
animal compreende três partes: Protoplasma, Membrana envolvente <•
Núcleo. Quando analisamos o protoplasma, verificamos que é composto de matérias albuminóides, isto é, que contém albumina, o mesmo,
que a clara de ovo. Em sua composição química entram o carbono,
hidrogeneo, oxigeneo e azoto, — elementos fundamentais da vida. A
célula tem vida própria: nutre'-se, reproduz-se move-se, é sensível •»
morre. Há uma infinidade de seres vivos, — os protozoários, — cujo.
corpo é uma única célula na qual estão concentradas as funções vitais,
nutrição, respiração, sensibilidade e movimento. Neste grupo dos proprotozoários figuram as amebas,
CLAVADA — Em forma de clava.
COGUMELO — Vegetal do grupo dos criptógamos, como as algas. Não.
tem raiz, nem caule e nem folhas diferenciadas. Sem aaprelho vegetativo é formado por um talo (dai o nome de talófitos dado ao ramo.
onde figuram algas, cogumelos e lichens). A reprodução é por esporos.
CRISÁLIDA — E' a forma intermediária eíitre a lagarta e a borboleta.
Como o casulo às vezes é cor de ouro, deram-lhe o nome de crisálida..
(Em grego: chryso = ouro). E' a ninfa das borboletas <í nem todas
tecem casulos. Algumas ninfas permanecem nuas e fixas pela extremidade posterior. Outras se agasalham entre duas folhas ligadas por
alguns fios.
•
CROPÓFAGO — Que se alimenta de excrementos.
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CRUSTÁCEOS — E' uma classe1 no ramo dos artrópodes. O carangueijo
é seu lídimo representante. Não há perigo de confundirem com insetos pois, além de serem aquáticos, têm 5 pares de patas locomotoras,
sendo 6 pare's de patas abdominais. A boca dos crustáceos é sempre
situada no ventre.
DlPTERO — (di = dois -f pterori = asa) Insetos de duas asas, como
os mosquitos, ou ápteros como as pulgas. Esta é uma ordem de insetos sugadores e todos passam por metamorfoses completas.
ELITROS — São as asas dos cole'ópteros, como o besouro. Os elitros são
verdadeiros estojos córneos que protegem as asas inferiores dobradas
transversalmente.
ENTOMOLOGIA — (entomos = inseto) E' a ciência que e'studa os insetos.
ENTOMOLOGISTA ou ENTOMÓLOGO — Cientista que se dedica ao estudo da Entomologia.
ESPOROS — (spora = semente) Os esporos são destinados a reprodução
assexuada (sem sexo) das plantas criptogânicas. Todo o vegetal, como todo e1 qualquer ser vivo, — seja qual for seu grau de organização no estado adulto, no começo da vida é constituído por uma célula
única que se separa do vegetal preexistente, para constituir um novo
indivíduo. Esta célula primitiva é o que se chama esporo nos vegotais criptógamos. Portanto o e'spóro é uma célula reprodutora que se
separa da planta para criar uma outra a ela semelhante.
FILIFORME — Diz-se da antena em forma de fio.
FITÓFAGO — (phyto = planta + phago = que come) E' o animal
que se alimenta de plantas.
FITOFTÍREO — (phyto = planta + phthiro = piolho) São os insrtos
hemípteros que vivem do suco das plantas. O pulgão da roseira é
um fitoftíreo.
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FLAGELADOS — São aniamis unicelulares (protozoários) que se reproduzem por esporos como os vegetais criplógamos. Chamam-se flagelados porque da célula saem prolongamentos que lembram uns chicotinhos. Estes são os "flagelos" que se movem para apanharem as
partículas do alimeíito. São animais microscópicos.
GANGLÍOS — São protuberâncias arredondadas e rosadas que aparecem
no trajeto dos vasos linfáticos ou dos nervos. Há gânglios linfáticos
e gânglios nervosos.
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HIMENÓPTERO — (hymen = membrana + pteron = asa) Esta ordem
de insetos tem 4 asas membranosas. São lambedores, como as fornii
gás e as abelhas.
IIOMÕPTERO — (homo = igual + pteron = asa) São os hetaípteros
que têm 4«asas homogéneas, como a cigarra. Os homópteros formam
eub-ordem na ordem dos hemípteros.
INSETÍVORO — Que come insetos.

GEOCÓREO — (geo = terra + coreon = perceve'jo) Como o nome indica, são os percevejos da terra, insetos hemípleros, sugadores de plantas e donos dum olho pouco agradável, (pescevejo do mato).

ISÓPTERO — (iso = igual -)- pteron = asas) Insetos que têm 4 asas
membranosas iguais. Exemplo de1 isóptero: libélula.

GLÂNDULA — E' o órgão destinado a se'crelar algum suco, ou melhor, a
elaborar alguma substância especial.

LABRO — Na boca dos insetos trituradores ou mastigadores, o labro corresponde ao lábio superior.

GLÂNDULA SÉRICA ou SERICÍGENA — E' a glândula que elabora a
substância que se transforma no fio da seda com que o bicho-da-seda
faz stíu casulo.

LAGARTA — E' a larva dos lepidópteros. O ovo das borboletas (lepidópteros) transforma-se em lagarta, esta etn ninfa (crisálida) e a ninfa
em borboleta. A lagarta tem uma fome voraz e passa por 4 ou 5 mudas de pele. São um flagelo para a agricultura. O corpo da lagarta
compõe-se de 12 anéis com 3 pares de patas no peito e mais 2 a 3
falsas patas no abdómen. Roliça, vermiforme, chifruda, a lagarta é
tão repugnante quanto a borboleta é delicada.

HEMATÓFAGO — (hemato — sangue + fago = que come) O que 6C
alimenta de sangue. A pulga é inselo heTnatófago.
HEMÍPTERO — (hemi = meio + pteron = asa) Ordem de insetos sugadores de plantas como a cigarra, ou de sangue, como o piolho que
já não teta asas.
HETERÓPTERO — (hetero = diferente + pteron = asa) E' uma subord''m dos hemípteTos. As asas anteriores são cariáceas na base e
membrana na ponta, como ve'mos no percevejo do mato. (pseudo —
elitros).
HIDROCÓREO — (hydro = água + coreon = percevejo) São os percevejos aquáticos como a barata de água, cuja classificação será: hemíptero, heterópteto, hidrocóreo.

LAMELICÓRNEO — E' o inseto que possue antenas dispostas em lâminas,
como os besouros.
LARVA — E' a forma transitória que1 tomam certos animais quando saem
do ovo. Por exemplp: a lagarta é a larva da borboleta. Na larva já
estão, cm miniatura, todos os segmentos do adulto. A larva precisa
alimentar-se considcràvelmente, para «crescer.
MANTlDEO — E' uma família na tribu dos insetos corredores da ordem
dos ortópleros. O exemplo típico é o louva-deus, voraz e traiçoeiro.
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MESOTORAX — O tórax dos insetos divide-se em três partes ou segmentos que são: prototorax, o primeiro anel, rerite à cabeça; mesotoraz.
no meio e "metatorax, o terceiro anel, rente ao abdómen.
METAMORFOSE — (meta = mudança + morphos = forma) São as
mudanças por que passam certos animais, — batráquios, certos peixes
e os insetos, por exemplo, — no decorrer da vida. Os insetos, ao sairem do ovo, são larvas alongadas, moles, sem patas articuladas. Depois
estas larvas se transformam em ninfas, recolhendo-se a um abrigo onde
se encluosuram imóveis, sem comer, como mortas. Passado o período
ninfal, o inseto rompe1 o casulo protetor, aparecendo em estado adulto,
pronto para a fecundação e postura. Nem todos os insetos passam pelos três estados. O grilo, por exemplo, passa por metamorfose incompleta porque já nasce em estado de1 ninfa e depois adquire asas. O
piolho tem metamorfose nula, pois já sae do ovo (lendia) como ninfa
e nunca cria asas.
METAZOÁRIO — E' a grande divisão que abrange todos os animais de
estrutura pluricelular, de'sde os fitozoários, como a esponja que pareço
uma planta, mas é um agrupamento de células animais, até os artiozoários vertebrados, tão elevados na série animal, culminando com o
ser humano capaz de saber que sente.
MIMETISMO — (mimos = imitação) E' a faculdade que tem um ser
vivo de confundir-se com o ambiente, para proteger-se ou atacar. O
louva-deus, por exemplo, imobiliza-stí entre as folhas com as quais se
confunde para fazer suas caçadas. Certas lagartas assumem aspecto
repelente para que os passarinhos as não devorem. No primeiro caso,
ha o mimetismo que a ciência chama de homocromía mimética. O
animal tem a cgr do meio em que vive. Esta homocromía mimética é
observada, por exemplo, em certos camarões que tomam o aspecto dos
solos marinhos.
MIRMEQÓFAGO — Comedor de formigas.
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MUCOSA — E' a membrana que secreta muco, forrando as cavidades ; nternas dos órgãos. Por exemplo: os intestinos são revestidos pela
mucosa intestinal.
NINFA — E' a segunda fase na metamorfose dos insetos. A ninfa permanece1 imóvel, sem se alimentar enquanto vai se transformando em inseto adulto.
NEURÓPTO -- (neuro = nervo + pteron = asa) Ordem de insetos
trituradores que têm asas transparentes, cheias de nervuras.
OCÉLO — (Do latim: ocellus = olhinho) Olho simples dos insetos em
contraposição aos olhos facetados. Também chamam de ocelas as manchas redondas nas asas das borboletas.
OCTÓPODE —• (octo = oito + podos = pé) Animal que tem oito pés,
como a aranha. Octópus é o nome científico do polvo, um molusco
cefalópode.
ORTÓPTERO — (orthos = reto + pteron = asa) Ordem de insetos
trituradores que passam por metamorfoses incompletas, como o grilo
e o gafanhoto.
PARASITO — Ou parasita (para = junto de + sitos =; alimento) tem
o sentido de indivíduo que1 se nutre à custa de outro. O legítimo
parasito ó o que prejudica à vítima de sua fome. O piolho é um
parasito.
PATOGÊNESE — O mesmo que patogenia (pathos = moléstia -f- génese
= «geração) E' o estudo do modo como as moléstias se desenvolvem.
Faz parte da ciência chamada Patologia, estudo da^ origem, sintoma e
natureza das doenças.
PECTÍNEA — Que tem forma de pente. A antena pactínea é composta
d<? laminazinhas e parece um pente.
i,
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PENTÁMERO — (penta = cinco + mero = parte) Que tem cinco partes. Os caleópleros pentámeros têm 5 artículos no tarso.
PROFILAXIA - - (prophylaxis = precaução) Cuidados preventivos contra o desenvolvimento de doenças.
PSEUDO-ELITRO — Falsos elitros. Asas córneas na base e membranosa?
nas extremidades.
QUITINA — Substância que, sob a forma de camada espessa e rígida, sobre
o corpo dos artrópodes, sejam eles insetos, aracnídeos, crustáceos eu
miriápodes. A quitina é matéria azotada (que contem azoto) dispoáta
em camadas flexuosas e secretada pela pele. A parte externa pode
impregnar-se de carbonatos de cálcio que aumentam sua resistência.
Haja vista a carapaça do carangueijo (crustáceo).
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TETRÁPTERO.--' (tetra = quatro + pteron == asa)
que têm 4 asas.
'

São os insetos

TR1PANOSOMA — (trypano = verruma + soma = corpo) E' um protozoário (animal unicelular) flagelado, parasito do sangue e causador
de doenças. Visto ao microscópio, o tripanosoma tem a forma duma
lingueta arqueada.
URTICANTE — Palavra derivada do urtiga, significando a sensação de
queimadura que se tem quando se toca numa urtiga. A lagarta-defogo é urticante, pois seu contacto queima.
VERME — Os vermes constituem um ramo no grande tipo dos arliozárSfes
invertebrados.

QUITINÓFOROS — São os animais cuja pele secreta a quitina.

ZOÓFAGO — Quê se alimenta de substâncias animais.
exemplo, é zoófago.

ROPALÓCERO -- (rhopalo = maça -f- cero = chifre1) Que tem as
antenas terminadas em botão ou maça, isto é antenas clavadas. E'
uma sub-ordem de borboletas (lepidópteros).

ZOÓFITO —- (zoo = animal + phyton == planta) São invertebrados
inferiores que se assemelham a plantas, como por exemplo: o coral, a
esponja, as anémonas do mar.

SEGMENTO — Em Zoologia, significa a parle dum órgão distinto duma
outra parte da qual é continuação. x

ZOOFTÍREOS — (zoo = animal + phthiro = piolho) São os insetos
hemípteros que1 se alimentam do sangue do homem e dos animais.
O piolho é um zooftíreo

SIFONAPTEROS — (siphon = tubo -f aptero = sem asa) Também chamados afanípteros. São insetos da ordem dos dípteros. Não têrn asas
e têm patinhas compridas próprias para saltarem. Exemplo: pulga.

ZOOLOGIA — E' a parte da História Natural que se dedica ao estuda
dos animais.

SIMBIOSE •— (syn = com -f- bios = vida) E' a associação de dois
seres que vivem juntos com vantagens mútuas.
SINFILÍA — (syn = som + philo = amigo) E' uma simbiose ainda
mais aperfeiçoada, pois o animal que se hospeda na habitação do outro
é por este tratado com cuidados excessivos.

O louva-deus, por
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