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Desde que cheguei ao Brasil, terra que adotei como segunda pátria e onde tenho vivido sempre feliz, procurando
cooperar para sua grandeza e desenvolvimento econômico,
consagrei parte dos meus labores em organizar uma coleção
de borboletas, coleção tida hoje. incontestavelmente como a mais
importante da América do Sul e capaz de competir com qualquer outra individual em todo o mundo.
Acha-se essa preciosa coletânea guardada cuidadosamente em quinze armários com cerca de seiscentas gavetas. Gastei em prepará-la mais de meio século em estudos, pesquisas e
classificação. E pude formá-la de espécimes principalmente
brasileiros, não contendo exemplares de outros continentes.

Rio de Janeiro, s de novembro de 1940

Senhor Julius Arp.

Não podendo mais. devido à minha idade avançada, cuidar devidamente de tão rara e riquíssima coleção, digna de
ser incorporada ao patrimônio do Estado, resolvi doá-la, ainda
•em vida, a uma instituição cientifica nacional, e rogo assim a
V. Excia. a fineza de indicar-me o instituto oficial mais apropriado para conservá-la e desenvolvê-la. E natural o interesse que nutro de entregar a mãos seguras, competentes e patrióticas, essa obra de perseverança e de amor ao progresso
do país, à qual consagrei três quartos da minha existência e
é um repositório valioso para estudos científicos e documentação das inexgotãveis riquezas naturais do Brasil.
Aguardando as ordens de V. Exia., subscrevo-me com
a mais alta estima e consideração.
de V. Excia. at. venerador
(a) Julius Ar p
Rio de Janeiro, l." de Dezembro de 1938.

Esta carta lhe vai levar o sincero agradecimento do Governo pelo seu gesto de afeição
ao Brasil, doando ao Museu Nacional a rara e

valiosa

coleção de lepidopteros neotropicais que durante longos anos reuniu, prconchendo com esso paciente trabalho de cientista os momentos de repouso da sua afanosa vida de industrial.
Com a expressão da minha viva sim
patia, apresento-lhe cordiais cumpri-rcntos.

Július Arp na sua sala de trabalho
Dezembro de 1938

Julius Arp nasceu em 26 de março de 1858 em Holstein, na Alemanha. Veio para o Brasil aos 23 anos ; trabalhou em Santos, transferindo-se pouco depois para o Rio-de-Janeiro onde, em 1895, fundava
a firma Arp & Cia..
Desde 1900 as atividades de Julius Arp se aplicaram especialmente ao desenvolvimento das indústrias têxteis. Fundou fábricas em Joinville, Santa-Catarina ( 1 9 0 1 ) e em Nova-Friburgo, Estado do Rio
( 1 9 1 1 ) . Nessas indústrias trabalham hoje cerca de um milhar e meio
de cidadãos
Não satisfeito com o que realizava pessoalmente, nesse particular, persuadiu amigos e os auxiliou a organizar fábricas que contribuíram para o desenvolvimento da indústria de tessidos.
Julius Arp casou-se em 1887 com a Senhora Dona Ana Pohlmann
e a segunda geração lhe assiste aos anos de velhice.
Adotou o Brasil por segunda pátria, naturalizando-se brasileiro
em 1920. Todos os seus descendentes são brasileiros, sendo dois dos
netos oficiais da reserva do Exército Nacional.
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A sua atuação no campo das atividades financeiras e o êxito feliz
que dela resultou, longe de lhe absorverem o espírito, estimularam
proporcionalmente o desenvolvimento das qualidades de naturalista
nato. Julius Arp, desde jovem, tornara-se um lepidopterologista apaixonado. E durante mais de meio século, com espírito científico, colecionou, trocou, adquiriu por compra, estudou borboletas e conseguiu
reunir a mais interessante coleção particular de lepidópteros da América do Sul.
As relações amplas no mundo dos colecionadores e capturadores
desses insetos, os títulos de conhecedor do assunto e as elevadas qualidades de caráter angariaram-lhe uma situação singular : era o árbitro
a quem todos recorriam confiantes.
Assaltado pelo receio de que a "idade avançada" não lhe permitisse mais desempenhar com o mesmo zelo e a atividade de sempre o
trabalho árduo, imposto pela guarda de um patrimônio científico do
valor do que criara, deliberou garantir-lhe a preservação e o desenvolvimento, depositando-o nas mãos do Chefe da Nação Brasileira.
V
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A razão da preferência dada pelos naturalistas aos lepidópteros, para determinados estudos, se explica pelo fato de
que esses insetos apresentam grandes vantagens para a observação de certas questões de biologia geral, as quais podem ser
estudadas através dos fenômenos de colorido, de recortes das
asas e de desenhos distribuídos nas mesmas, aspetos esses,
que, por motivos de ordem estética, chamam igualmente a atenção do leigo.
Essa atração pela beleza das borboletas tem contribuido
para que grande seja o número de amadores do seu conhecimento e estudo. À falta de base científica, com que muitos
inadvertidamente vão procedendo, deu origem, na bibliografia especial, a copiosa literatura antes perturbadora do que
esclarecedora dos problemas, particularmente dos raxionômicos.
Alem da sedução estética ou científica, apresentam as
borboletas, no curso da sua evolução, grande interesse econômico, seja pelo dano que as lagartas de certas espécies causam
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a culturas, seja pela produção de fio utilizável na tesselagem
por lagartas de outras espécies.
Dentre os problemas mais complexos e atuais da biologia geral destaca-se a questão da determinação do sexo e da
intersexualidade para cujo esclarecimento se recomenda particularmente o estudo das borboletas, mercê do fenômeno de
dimorfísmo sexual, freqüente em algumas espécies.

O colecionamento científico tem encantos bastantes para
constituir passatempo absorvente, mas exige, por outro lado,
grande dedicação, afim de que possa dar resultados profícuos,
para que a coleção adquira foros de idoneidade. Torna-se
indispensável o conhecimento profundo do grupo — e isso*
significa reunir a bibliografia largamente esparsa, e ainda pôrse em contacto com os especialistas, consultá-los, servi-los :
um dispaiiclio continuado de energia.
Alem disso, no caso das borboletas, o colecionamento
apresenta grandes dificuldades : são insetos muito delicados
e de difícil captura, em boas condições de estudo. O preparo

dos espécimes requer grande habilidade manual e paciência,
e sua conservação é bastante trabalhosa.
Sendo a nossa fauna extremamente rica de espécies —
algumas das quais circunscritas a zonas limitadas, outras com
grande dispersão em áreas biológicas que ultrapassam de muito os nossos limites políticos, — a reunião de exemplares de
espécies variadas, que permitam estudos comparativos em moldes científicos, torna-se muito dispendiosa e impossível de ser
realizada por uma só pessoa. A permuta desempenha, pois,
papel primacial no colecionamento dos lepidópteros.
Tratando-se de um grupo de insetos apreciados por amadores, algumas espécies raras e vistosas adquiriram valor mercantil elevado, determinando um comércio ativo, tal como
acontece com as orquídeas. Isso vem ainda encarecer o colecionamento .
Por sua vez, os hábitos diversos ~ noturnos, crepusculares
ou diurnos — das várias espécies exigem do colecionador uma
atividade ininterrupta e através de todas as estações do ano
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Das diversas coleções de borboletas reunidas no Brasil,
algumas têm valor particular. Uma das mais notáveis, organizada em Petrópolis por Foetterle, talvez a segunda, em importância, feita em nosso país, foi legada em testamento ao
Museu de Viena, onde se encontra já há alguns anos.
Existem ainda notáveis coleções particulares, como as de
Eduardo May e de Lauro Travassos, no Rio de Janeiro ; a
de Zikan, em Campo-Belo ; as de Paulo Gagarin e de Ferreira de Almeida, também no Rio ; alem de outras que se estão
formando agora e que já representam estimavel valor científico, como as dos drs. Oiticica Filho e Ademar Costa.
Dentre todas, destaca-se a de Julius Arp, reconhecidamente a mais valiosa.
Seria necessário um pequeno grupo de colecionadores, percorrendo a América do Sul durante algumas décadas para recolher material equivalente ao que Arp reuniu em 50 anos.
Aí figuram exemplares selecionados, cujo número não
fica longe de 30.000. e provenientes de todos os recantos da
América Central, da do Sul e especialmente do Brasil.
Valorizam esse conjunto etiquetas assinadas pelos maiores especialistas a quem eram remetidos os exemplares, em
caso de dúvida, para determinação ; representações expressivas do ponto de vista zoogeográfico ; exemplares tipos ou co16

tipos, que serviram para a descrição original da espécie ; espécimes ginandromorfos de valor inestimável para a ilustração
do problema biológico dos intersexos, no mosaico de caracteres masculinos e femininos e cuja interpretação imortalizou Goldschmidt, o pesquisador que o resolveu.
E' difícil calcular pecuniariamente o valor da coleção Julius Arp. Ela representa uma contribuição inestimável para
o conhecimento da entomologia neotropical. Vale por uma
viagem de estudos aos grandes museus da Europa e dos Esvados-Unidos.
Pode-se ainda dizer do interesse particular que ela representa como complemento à coleção do Museu Nacional :
30% das espécies da Coleção Arp não existiam no nosso instituto .
Contem algumas sub-espécies e variedades inéditas, que
o Museu publicará oportunamente, bem como o catálogo completo da coleção.

Cerca de 8.000 espécies de lepidópteros integram a Coleção Julius Arp, aproximadamente 30% da fauna neotropical.
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Algumas famílias teem representação magnífica :
Em Papilionidae ( f i g s . l a 5 ) , constituída por borboletas diurnas das mais vistosas, figuram mais de 300 espécies e
variedades, muitas de significação econômica, como pragas
agrícolas.
Pieridae (fig. 6), a família em que se encontra a temida
borboleta branca destruidora de couves e de outras espécies,
está ricamente representada. No Amazonas principalmente
grupam-se estas borboletas em belíssimas nuvens.
Assim também Danaidac e Nymphalidae ( f i g . 7) . Esta
com cerca de 750 espécies ou variedades na coleção. Delas
se vêm as belíssimas Agrias furta-cores e as Preponas tão buscadas pelos colecionadores.
Uma centena de espécies representa a família Morphidae
(figs. 8 a 10), em que se integram as magníficas borboletas
azues das nossas florestas.
Muitos exemplares de Brassolidae (figs. 11 e 12) e de
Satyridae.
Muitos Riodinidae (=Erycinidae), família em que os
exemplos de mimetismo são notáveis — imitadores impressionantes de espécies de outras famílias.
Uma centena de espécies figura na família exclusivamente neotropical dos Castniidae. Suas lagartas são pragas co18

muns de orquidáceas e bromeliáceas, que broqueiam, como
também a cana de açúcar e a bananeira. E com os seus representantes, difíceis de capturar e dos mais apreciados pelos
amadores — verifica-se o fato, biologicamente interessante,
de terem hábitos dominantemente diurnos, quando os seus caracteres físicos os colocam entre as noturnas (Heterócera).
Na família Euchromiidae — Syntomidae, borboletas que
freqüentemente teem aparência de vespas, 500 espécies, o que
constitue notável contingente.
A família dos Arctiidae com 600 espécies.
Um elevado número de espécies — 120 — figura na pequena família Pericopidae. Nesse grupo se encontram os
mais notáveis exemplos de dimorfismo sexual. E não somente diferenças morfológicas entre o macho e a fêmea ; por vezes
os machos voam unicamente à noite, enquanto as fêmeas o fazem nas horas frescas do dia.
Dioptidae, Lijmantriidae são bem representadas assim
como Megalopygidae cujas lagartas são providas de pelos urticantes.
Os Saturnoidea (figs. 13 a 17) são abundantes na Coleção Arp. Aí se destaca a família Syssphingidae, quasi exclusivamente neotropical e na qual se encontram as mais belas
borboletas noturnas, tais como as curiosas Copiopteryx de
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longos prolongamentos nas asas posteriores, caudas, podendo
atingir quasi 20 centímetros. E belíssimas Arsenuras, Réscynthis, etc.
Cerca de 150 espécies se encontram na família Hemileu~
cidae. Têm larvas urticantes e freqüentemente apresentam
dimorfismo sexual acentuado. E' notável a riqueza de espécies do gênero Automeris, curiosas mariposas portadoras de
"olhos" nas asas posteriores. Quando em repouso, as manchas
ocelares são cobertas pelas asas anteriores, mas quando elas
se erguem, deixam aparecer o par de olhos negros ou vermelhos .
Os Sphingidae, borboletas beija-flores, num riquíssimo
conjunto. De corpo muito desenvolvido, são mesmo as que
o teem mais volumoso, e de asas relativamente pequenas. Algumas espécies voam durante o dia, simulando de modo impressionante um beija-flor. Outras têm a tromba extraordinariamente longa, superior, às vezes, a 20 centímetros ; por
meio dela sugam o mel das flores de corolas campanuladas
como os lírios ou, como acontece com uma espécie européia, das
próprias colmeias das abelhas.
O grande grupo das Noctuidae, contendo muitas espécies não determinadas, está muito bem representado. E' nessa família que se encontra o lep;dóptero de maior envergadura
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conhecida, a qual pode ultrapassar 30 centímetros. Este grupo não oferece, em geral, grande beleza de colorido ; é riquíssimo de espécies nocivas à agricultura. A essa família pertence uma espécie de bela coloração, representada, nas coleções
nacionais, apenas por 5 exemplares dos quais dois estão incluidos nesta.

A coleção Julius Arp, reúne exemplares de todas as famílias neotropicais e é grande o número de espécies na maioria dos grupos.
Cumpre, entretanto, acentuar que, embora o seu valor decorra sobretudo da significação científica do conjunto, não menos expressiva é a ocorrência de numerosas raridades.
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LEPIÜÓPTEROS HETERÓCEROS (NOTURNOS)

FAMÍLIAS

GÊNEROS

ESPÉCIES

TOTAL DE
EXEMPLARES

LEPIDÓPTEROS RHOPALÓCEKOS (DIURNOS)
Castniidae.

TOTAL DE
FAMÍLIAS

Pierídae
Danaidae
Satyridae

Morphidae
Nymphalidae
Riodinidae ( = Erycinidae)
Lycaenidae

GÊNEROS

ESPÉCIES

EXEMPLARES

4

327

994

31

369

971

33
41

313
227

903

651

8

145

454

1

117

490

79

1.343

2

105

321

Ainatidae (Euchromiidae)

107

470

1.205

Arctiidae

133

702

1 . 833

Dioptidae

14

67

102

8

43

102

21

127

321

4

16

36

Lyruantriidae
Lasiocampidae
Mimallonidae
Bombycidae

12

56

161

Saíurnoidea

47

530

1.483
87

Oxytenidae

4.587

85

567

1.619

8

200

490

158

519

1.135

448

4.127

12.294

Uranidae

2

26

2

11

23

6

34

104

Sphmgidae

36

248

727

Notoduntidae

77

386

1.034

Limacodidae

19

49

146

Mt-galopygidae

8

46

114

Psychidae

1

3

10

Noctuidae

266

657

1.361

Geometridae

223

648

1.296

988

4.224

10.466

NOTA — Os dados desses dois quadros foram compilados do catálogo manuscrito do Sr. Arp. Houve
posteriormente permutas de alguns exemplares de Lycaenidae e foram incorporados numerosos exemplarei
de várias famílias.
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Fig.

Fig.

l — PAPILIO HAHNELI Stgr.
S .— Tamanho : 100 mm

2 — . P A P I L I O QUADRATUS Stgr.
í — Tamanho : 90 mm

Fig.

3 — PAPILIO EUTERPINUS G. ô S.
$ — Tamanho : 100 mm

Fig.

4 — PAPILIO INCA R. & J.
9 — Tamanho : 90 mm

Fig.

5 — PAPILIO ANDROGEUS Cr.
Exemplar ginandromorfo.
$ — Tamanho : 120 mm

Fig.

6 — PERRHYBRIS LORENA Hew.
Exemplar ginandromorfo.
á — Tamanho : 65 mm

Fig.

7 — AGRIAS PERICLES var. RUBELLUS LATONA Bied.
2 — Tamanho : 75 mm

Fig.

8 — MORPHO RHETENOR Cr.
$ ,— Tamanho : 115 mm

Fig.

9 — MORPHO RHETENOR Cr.

9 — Tamanho : 145 mm

Fig.

10 — MORPHO MENELANS var. TENUILIMBATA Fruhst.
Exemplar ginandromorfo.
$ •— Tamanho : 145 mm

Fig.

11 — CALIGOPSIS HELIOGABALUS Stgr.
$ — Tamanho : 110 mm

Fig.

12 — CALIGOPSIS HELIOGABALUS Stgr.
9 — Tamanho : 120 mm

Fig.

13 — ARSENURA ARMIDA Cr.
Exemplar ginandromorfo.
á — Tamanho : 155 mm
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Fig.

15 — SYSSISPHINX sub-sp. nov.
(próxima a TRISTIGMA)
$ '— Tamanho : 70 mm

Fig.

16 — COPIOPTERIX DERCETO Maas & Weym.
2 — Tamanho : 130 mm

Fig.

17 — COPIOPTERIX sub-sp. nov.
(próxima a SONTHONNAXI And.)
$ — Tamanho : 100 mm

Os apontamentos para a organização desta notícia foram
fornecidos pelos srs. Lauro Travassos, do Instituto Osvaldo
Cruz, e Eduardo Mau, do Museu Nacional.
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