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Durante os anos de 1964 e 1965, pôde o primeiro dos autores continuar 
a coligir Lepidópteros em algumas regiões de Angola, obtendo novos exem
plares, tanto de espécies já referidas em trabalho anterior (Bivar de Sousa 
e Fernandes, 1964), como de outras novas para esta região da África oci
dental. Foram colhidos Lepidópteros pertencentes a outras famílias que 
serão objecto de estudos ulteriores, dado que neste trabalho apenas DOS 

ocupamos dos Papilionídeos. 
Os dados obtidos permitem-nos descrever uma subespécie nova de 

Papilio bromius, apresentar uma lista bastante completa da fauna de Lepi
doptera-Papilionidae do Norte de Angola, além de contribuirmos para um 
melhor conhecimento deste sector da entomofauna no Leste da mesma Pro
víncia. 

A colecção organizada encontra-se em parte integrada nas Colecções 
do Museu Bocage (incluindo o holótipo e dois paratipos) e a restante em poder 
do colector (B. de S.). 

Estudaram também os autores alguns exemplares coligidos pelo natu
ralista deste Museu, Dr. Luis Saldanha, quando da sua estada em Angola 
por obrigações militares e por ele oferecidas ao Museu Bocage. Juntamos 
nesta nota o resultado do respectivo estudo. 

Com este trabalho aumentamos para 29 o número de espécies desta 
família conhecidas de Angola. 
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Aprovei ta o primeiro a uto r a oportunidade pa ra agradecer as facili 

dades que sempre encontrou da parte do Director do Museu Bocage, Pro
fessor D r. G . F. Sacarrào, ta nto bibliográficas como a autorização em se 
servir das instalações e materi al do -Mu seu e a inda pela preparação 
servação dos exemplares que foi periàdicamente enviando de Angola. 

2 

e con
Agra-

FIGs. I e 2 - 1, harpa de Papilio sosia pu/chra Berger ; 2, idem de P. bromi/ls hromius 
Doubleday 

dece também às preparadoras da Secção de Entomologia o seu interesse e boa 
vontade. Desejam ainda os autores relevar o jn~eresse e utilidade que resul
taram para este trabalho das trocas de impressões que mantiveram com o 
Professor Dr. G. F. Sacarrão. 

• • • 

l. - Papilio sosia pulchra, Berger (1950) 

Os nossos exemplares, embora diferind o um pouco da descrição original 
de BERGE R (1950), não parecem oferecer dúvidas quanto à sua identificação. 
A principal característica diferencia l refere-se ao facto das bandas transver-
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sais verde-azuladas serem mais estreitas que as da forma descrita por Berger, 
aproximando-se, por este facto , de P. sosia sosia Rothschild e Jordan. É de 
salientar, também, o facto dos nossos exemplares serem de mais reduzidas 
dimensões, a envergadura varia entre 80 e 90 mm., pelo que se encontram 
próximo dos limites inferiores indicados por Berger na sua descrição, corres
pondendo-lhe, no entanto, todos os demais caracteres. 

Relativamente abundante no Congo, não tinha sido assinalada até esta 
data para a entomofauna angolana. É esta, portanto, a primeira referência 
à sua existência na nossa província. 

Estudámos 3 O O capturados na Fazenda S. José - Nova Caipemba 
em Dezembro de 1964 e Janeiro de 1965. Um exemplar encontra-se nas 
colecções do Museu Bocage e os dois restantes na colecção particular de 
Bivar de Sousa. 

Reproduzimos parte da genitália de um dos nossos exemplares para 
comparação com a de P. bromius bromius Doubleday e P. bromius chiton
densis ssp. n. que descrevemos adiante. Se bem que morfologicamente 
distinta é visível uma estreita afinidade. (fig. I) 

2. - Papilo bromius chitondensis ssp. n. 

No nosso trabalho anterior ao estudarmos os P. bromius da nossa colec
ção, afirmámos a propósito da possível ocorrência em Angola da subespécie 
chrapko1Vskii, que era pouco provável este facto e, por isso, admitimos com 
reservas a sua existência em Angola. . 

Um estudo mais completo dos exemplares que tinhamos à nossa dispo
sição e a possibilidade que nos foi oferecida de podermos compará-los com 
exemplares de P. bromius chrapkowskii que nos foram cedidos pelo Musée 
Royal de l'Afriquc Central deu-nos a convicção de estarmos em presença de 
uma subespécie distinta ainda não conhecida. A sua distribuição, meridional 
em relação à forma típica, e as suas características são factores decisivos nesta 
convicção (i). 

(I) Queremos manifestar a nossa gratidão aos Profs. P. Basilewski e A. Berger pelo 
empréstimo dos exemplares e pela útil correspondência que mantivemos com este último. 
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DESCRIÇÃO: ( d ) 

Mais pequena que P. bromius chrapkowskii (envergadura máxIma das 
asas anteriores: 70 mm) distingue-se por isso fàcilmente da forma típica. 

Encontramos na nossa colecção um exemplar de P. bromius bromius da 

3 

FIGs. 3 e 4 - 3, harpa de Papilio bromius chitolldell5is ssp. n.; 4, idem de P. bromius 
chrapkowskii Soffert. 

mesma regtao, ' 0 que poderá significar um aparecimento ocasional Oll , o 
que parece mais provável ao colector (B. de S.l, tal facto dever-se-à a um 
erro de etiquetagem, quando do envio pelo correio . 

Bandas transversais de coloração e tonalidade idênticas às da P. b. 
bromius, sendo por isso mais esverdeadas que cm P. b. chrapkowskii, atingindo 
a célula da asa a meio do intervalo 2 e alargando-se em direcção ao bordo 
posterior da mesma asa . A largura da banda a este nível é inferior ou atinge 
apenas um valor igual ao da largura mínima da mesma banda nas outras duas. 

Na página inferior da asa anterior existem manchas amareladas 
ante-marginais nos intervalos Ib-3J4 que tem tendência para se tornarem 
pouco nítidas (um dos exemplares da nossa colecção apenas possui vestígios 
de pontuação). Existem, por vezes, um ou mais pontos sub-marginais ao 
nível do ângulo dorsal. Ângulo apical menos claro que em P. b. chrap
kowskii. 
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A asa posterior é semelhante à daquela su bespécie diferindo, no entanto, 
nos seguintes pontos : tonalidade mais obscura, na página superior a banda 
esverdeada tcrmina nitidamente em ponta no espaço I b, mantendo a largura 
da sua correspondente na asa anterior, atingindo ou pouco ultrapassando 
o nível do vértice do ângulo exterior da célula. Na página inferior, que é 
mais obscura, as sub-marginais são nitidamente amarelo-dourado. 

Genitália: Valvas genitais arredondadas, semelhantes às da subespécie 
típica. Harpa apresentando superiormente a denticulação fortemente esca
vada, com número variável de dentes que, em muitos casos, se subdividem 
de dois em dois. Dente apica l mais encurvado que em P. bromius bromius. 
Forma geral menos robusta que a daquela. A grande variabilidade da harpa 
não lhe confere uma importância primordial na distinção ao nível subes
pecífico. 

P. bromius bromius 

Envergadura maior 
(85-90 mm) 

Bandas transversais da asa 
anterior verdes. 

Largura da mesma banda 
ao nível do bordo poste
rior igual à da banda da 
asa posterior. 

Ângulo apical da asa ante
rior da mesma cor que 
o resto da asa 

Banda esverdeada da asa 
posterior não terminada 
em ponta no espaço 1 b, 
mas mais longa que no 
espaço la. 

P. b. chilondensis 

Envergadura menor 
(65-70 mm) 

Bandas transversais como 
na subespécie anterior. 

Largura da mesma banda 
da asa anterior ao nível 
do bordo posterior, infe
rior a idên tica largura nas 
duas outras subespécies. 

Ângulo apical da asa ante
rior um pouco mais claro 
que o resto da asa. 

Banda esverdeada da asa 

posterior terminando ni

tidamente em ponta no 

espaço lb . 

P. b. chrapkowskii 

Envergadura média 
(75 mm) 

Ba odas transversais no ma
cho mais azuladas. 

Largura da mesma banda 
ao nivel do bordo poste
rior como em P. b. bro
mius. 

Ângulo apical da asa ante
rior nitidamente mais claro 
Que o resto da asa . 

Banda esverdeada da asa 
posterior não terminada 
em ponta no espaço 1 b, 
atingindo o mesmo nível 
que no espaço la. 

Holotipo: 6 - Roça Chitonde-Jungo-Novo Redondo. Fevereiro de 
1963. CoB. Museu Bocage. 

Para tipos : 66- 5 exemplares do mesmo local. 2 exemplares no 
Museu Bocage e 3 exemplares na coll. Bivar de Sousa_ 

Nas figs . 1-4 comparamos as harpas de P. sosia pulchra, P. bromius 
bromius, P. bromius chitondensis e P. bromius chrapkowskii e podemos 
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verificar que para aquém do nivel específico não encontramos diferenças 
significativas. P. sosia e P. bromius parecem derivar de uma base comum 
o que as separa de P. nireus (fig. 5-6), embora todas possuam semelhante 
aspecto morfológico exterior. 

3. - Papilio z'Bobia, Fabricius i775 

Esta espécie ainda não se encontrava citada para a cntomofauna de 
Angola. Capturámos um casai na Fazenda de S. José próximo de Nova 
Caipemba em Janeiro de 1965. 

Dada a sua conhecida distribuição, era muito provável o seu apareci
mento nesta região. Parece-nos pouco frequente no Norte de Angola . 

• • • 
Do estudo que vimos fazendo dos Papiiionideos de Angola e das numerosas 

colheitas e observações efectuadas durante cinco anos, podemos fazer já 
uma ideia bastante aproximada da frequência e ocorrência das espécies desta 
família no Norte de Angola, região esta que foi mais intensamente explo
rada. Deste modo, dentro de um critério crescente com os seguintes escalões, 
muito raro, pouco frequente, frequente e muito comum, temos: 

I. Drurya antimachus, Drury 1872 - Muito rara. Coligimos depois 
de publicada a nota anterior mais i <5 nas margens do rio Loge junto à 
confluência do rio Bambi (Inga) - Colonato do Vale do Loge, em Novem
bro de i964. Esta fica sendo a localização mais meridional conhecida para 
esta espécie. Habita as zonas de floresta virgem ao longo dos rios. 

2. Papilio dardanus dardanus, Brown 1776 - Frequente. Zonas de 
floresta aberta. 

3. Papi/io phorcas, Cramer 1775 - Rara. Regiões de floresta . 
Estudamos mais i <5 coligido peio Dr. Luis Saidanha em Casa da Telha, 
(Ambrizete) Jan. i903, que fica sendo a primeira citação desta espécie no 
Norte de Angoia. 

4. Papilio hesperus hesperus, Westwood 1843 - Pouco frequente. 
Zonas de floresta ao longo dos rios. 

5. Papilio bromius bramius, Doubleday i879 - Frequente. Zonas 
de floresta. 

6. Papilio sasia pu/chra, Berger i950 - Pouco frequente. Zonas 
de floresta. 
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7. Papilio nireus nireus, Linoé 1758 - Frequente. Zonas de floresta 
como as espécies anteriores. 

8. Papilio /ormieri /ormieri, Distant \874 - Pouco frequente. Zonas 
de floresta ao longo dos rios. 

9. Papi/io demodocus demodocus, Esper 1798 - Muito comum. Em 
todas as regiões. 

10. Papilio mecholVi mechowi, Dewitz \88 \ - Pouco frequente . Zonas 
de floresta . 

11. Papilio zenobia, Fabricius 1775 - Pouco frequente. Zonas de 
floresta. 

12. Papilio cynorta, Fabricius \793 - Frequente. Zonas de floresta 
aberta. 

13. Graphium py/ades angolanus, Goeze 1779 - Muito comum. Encon
tra-se especialmente nos locais húmidos e arenosos, nas florestas, ao longo 
dos rios, principalmente durante o estação das chuvas. 

14. Graphium rid/eyanus, White 1843.- Muito comum. Vive em locais 
idênticos aos da espécie anterior. 

15. Graphium tynderaeus, Fabricius 1793. Frequente. Como nas 
espécies anteriores. 

16. Graphium hachei hachei Dewitz 1881 - Pouco frequente. 
17. Graphium a/mansor a/mansor, Honrath 1884 - Pouco frequente . 
18. Graphium /eonidas /eonidas, Fabricius 1793 - Muito comum. 

Encontra-se em locais húmidos e arenosos, nas florestas, ao longo dos rios. 
19. Graphium po/icenes policenes, Cramer 1775 - Idem. 
20. Graphium antheus antheus, Cramer 1779 - Idem . 

• 
As zonas de Angola melhor conhecidas sob o ponto de vista lepidopte

rológico ficam sendo, portanto, as do Norte da Província. Todavia achamos 
de interesse acrescentar também a esta oota uma curta lista de Papilionídeos 
por nós coligidos no Leste da Província, no Distrito do Moxico. 

\ . Papilio dardanus dardanus, Brown 1776 - \ c3' eotre Teixeira de 
Sousa e Marco 25, em Março de 1965. 

2. Papi/io phorcas, Cramer 1775 - I c3' entre Teixeira de Sousa e 
Marco 25, em Março de 1965. 

3. Papilio nireus nireus, Linné 1758 - 7 c3' c3' e I ~ em Teixeira de 
Sousa em Fevereiro e Março de 1965. Tivemos a oportunidade de consultar 
a colecção do Colégio de S. Bento, no Luso, que foi em parte estudada por 
A. Bacelar (1961). Verificámos que o material ali identificado como Papilio 
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nireus lyaeus corresponde à subespécie típica, porque tivemos a possibilidade 
de comparar exemplares das duas subespécies que, tomadas isoladamente 
podem, eventualmente, confundir-se. Os exemplares provenientes de Angola 
são, portanto, apenas Papilio nireus nireus (fig. 5). Preparámos genitálias 
de ambas as subespécies e encontrámos uma distinção entre elas que, aliada 
com diferenças morfológicas e de coloração, nos permitem fazer uma iden
tificação correcta. Em P. nireus /yeus a valva genital é mais larga e possui 
urna maior abundância de pêlos, especialmente no apex; a harpa é menos 
encurvada dando-nos a falsa impressão de ser de mais larga (fig. 6). 

5 6 

FIos. 5 e 6 - 5, harpa de Papilio nireus "ireus L. 6; idem de P. nireus /yeus Doubleday 

4. Papilio /ormieri /ormieri, Distant 1874 - 2 d d entre Teixeira de 
Sousa e Marco 25 em Março de 1965. 

5. Papilio demodocus demodocus, Esper 1798 - 9 dd e 3S)S) no Lumege 
em Abril, Maio, Outubro e Novembro de 1965. 

6. Graphium taboranus, Oberthur 1886 f. schafgotschi Nief.lt 1927 
- 6 66 no Lumege em Abril de 1965, 3 66 em Vetissimo Sarmento 
(Distrito de Lunda) em Setembro de 1965. 

7. Graphium py/ades ango/anus Goeze 1779 - 1 d em Teixeira de 
Sousa em Fevereiro de 1965 e 10 dd e 3 S)S) no Lumege em Abril, Maio 
e Junho de 1965. 

8. Graphium a/mansor a/mansor, Honrath 1884 - 1 6 entre Teixeira 
de Sousa e Marco 25 em Março de 1965. 
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9. Graphium leonidas leonidas, Fabricius 1793 - I Q no Lumege 
cm Outubro de 1965. 

10. Graphium policenes policenes Cramer 1775 - 3 óó em Teixeira de 
Sousa em Março de 1965. 

RÉSUMÉ 

En poursuivant leur contribution pour la meilleure connaissance des 
Papilionides d'Angola, les auteurs étudient plus particuliercment Papilio bro
mius chitondensis ssp. nauv., Papilio sosia pulchra Berger et Papilio zenobia 
Fabricius, nouvelles pour la [aune de cette région. 

Les auteurs présentent une liste de Papilionides du Nord d'Angola, 
avec des observations sur leurs habitats et leur distribution rélative ainsi 
qu'une autTe concernant les especes de cette famille recoltées dans la région 
du Moxico (Est d'Angola). 
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Estampa I - A, Papilio sosia pulchra Berger ; B, Papilio bromius bromius Doubleday ; 

C, Papilio bromius chitondensis ssp. n., página superior; D. Papilio bromius chrapkowskii 

Soffert, página superior ; E, Papilio bromius chitondensis, página infer ior ; F. Papilio bromius 

chrapkowskii, página inferior. 

(Nota : nesta estampa não foram respeitados os tamanhos relativos dos exemplares). 
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