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ABSTRACT. Recognition oflocality ofRodersherg cited by Reinhold F. Hensel in
1867, from Rio Grande do Sul, Brasil. Old descriptions ofspecies frequently present
imprecise OI' even non-exisling loponyms. Based on comparisons oI' old collecting
maps by HENSEL (1867), il is suggesled lhe river basin to which belongs lhe malerial
collecled and designed as a new species (Rio Caí basin), namely Chilina parva
Martens, 1868. The type-Iocality 01' lhis material, Rodersberg, can hardly be calego
rically affirmed, bul as coordinales were raised, along olheI' evidences, il is suggesled
lhallhe aClualloponym be Morro Reuler county, Rio Grande do Sul.
KEY WORDS. Chi/ina parva, Morro Reuler county, Reinhold Hensel, Rio Caí basin,
Toponym, Rodersberg

Uma das grandes dificuldades do taxonomista, que se depara com revisões
e descrições muito antigas, é a falta de indicação precisa das localidades de coleta.
Estas informações são muitas vezes fundamentais para a correta determinação de
espécies, estudos revisivos ou para inferências de novos táxons. Com freqüência
também encontramos topônimos não expressos em vernáculo, dificultando assim a
correta localização da procedência do material científico (PAPAVERO 1994). Como
conseqüência, pode-se produzir uma série de ambigüidades taxonômicas.

O caso da localidade-tipo de Chilina parva Martens, 1868 (Mollusca,
Gastropoda) pode ser tomado como exemplo.

O naturalista e geógrafo alemão Reinhold Friedrich Hensel, esteve no Brasil
no período de 1863 a 1866. Sua incumbência, entre outras, era o colecionamento
de informações, dados e material referentes à história natural do continente Sul
americano (MALABARBA 1989). Hensel foi enviado às colônias alemãs instaladas
na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul (atual estado do Rio Grande do
Sul) onde coletou entre outros organismos, moluscos.

MALA BARBA (1989), em revisão do histórico de coletores e de espécies de
peixes coletados no sistema da laguna dos Patos, afirmou que Hensel havia coletado
somente neste sistema, no estado do Rio Grande do Sul, representado pelas bacias
do rio dos Sinos, rio Jacuí, rio Guaíba e rio Caí, entre outros.
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Uma das localidades de coleta de Hensel foi Rodersberg. O autor afirmou
que o topônimo também era grafado como Reitersberg. Ainda descreve que essa
localidade seria na encosta da Serra (encosta do planalto Sul Rio Grandense),
próximo à colônia de São Leopoldo, cerca de 30km à nordeste de Porto Alegre
(HENSEL 1867). Um molusco coletado por ele nessa localidade, foi descrito mais
tarde por MARTENS (1868), como uma nova espécie: Chilina parva.

Ao longo do tempo o topônimo Rodersberg ou Reitersberg entrou em
desuso, pois o topônimo não é mais encontrado em mapas e índices de localidades
do Rio Grande do Sul.

De posse do mapa publicado por HENSEL (1867), que demonstra o itinerário
de sua expedição científica, verificou-se que a localidade-tipo de Chilina parva,
encontra-se citada entre Colonien von São Leopoldo e Colonien von Neu Petropolis
(Fig. I). Estas localidades podem ser identificadas em mapas atuais como os
municípios de São Leopoldo e Nova Petrópolis, respectivamente.

I".
Fig. 1. Reprodução parcial, modificada do mapa de HEN5EL (1867), com indicação da
localidade-tipo de Rõdersberg.

Ainda, pelo mapa de Hensel, a localidade de Rodersberg possuiria as
coordenadas aproximadas de 29°35'S e 51 °05'W.

Concordamos quanto a localidade de Rodersberg pertencer ao sistema da
laguna dos Patos. Mais ainda, a localidade-tipo está vinculada à bacia do rio Caí.
Aventa-se que o nome atual para a localidade-tipo pode ser o atual município de
Morro Reuter, devido à proximidade de coordenadas e a latinização das palavras
roders ou I'eiters por colonizadores alemães e a tradução de berg que é morro.

Segundo IBGE (1982), Morro Reuter possui as coordenadas aproximadas de
29°35'S e 51°0S'W, idêntica à indicada por HENSEL (1867).

Tal reconhecimento fundamentou a localização para coleta e análise de
topótipos de Chilina parva, propiciando revisões taxonômicas que serão sugeridas
em trabalhos subseqüentes.
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