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A importancia, a mais e mais inconteste, que
vão tendo em Medicina os Culicideos, a par do
esquecimento em que jaziam em nosso meio, levou
nos a estudaI-os e faze l-os objecto de nossa These.

A empreza, nas suas difficuldades, mostrou-se-nos
brut:tlmen~e insuperave1; e si ne1la nos mettemos
foi que, metcé de Deus, encontramos em Dr. Adolpho
Lutz-quem tão alto tem IC\'antado a entomologia
brasileira-ttlcstre e guia.

A nossa obscrvação falha, tocada de incertezas;
a docc illusão do principiantc, que cntrevê em
cada mosquito achado, especie rara ou nova tiverôlm
necessario correct\\'o na auctoridade e bom senso
scientifico elo M<'stre.

No que toca á classificação, não aVôlnçamos
um passo scm consultaI-o; c a justeza de seus
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conselhos, a prllll1ptidão, hôa yontade e fIrmeza de
seus ensinamentos, os processos seguros de sua
technica original e simples, foram taes que a nossa
individualidade de auctor se perde na do Theobald
Brasileiro.

E. como si tudo isso não fosse bastante, quiz
o Mestre enriquecer o nosso trabalho com o «Quadro+
geral dos Culicideos Brasileiros e Sul-Americanos,»
«Quadro geral das Sub-Famílias e Generos dos
Culicideos», .J.«Cha\'c para a determinação das especies
de varios generos de Culidn~I>, tChave para a de
terminação dos Generos encontrados no Bra~il»,

DeSCI ipçücs de Novas Sub-Famílias, Novos Generos,
Novas Espccics as quaes, juntas aslque en:ontramos
na Bahia, perfazem o numero de 23.

Manda-nos um grato deycr de consciencia con
fessar aqui, de publico, reconhecimento immoredouro
ao Dr. AUg"usto Vianna, que, com fidalguia e



PRF.rACIO 111

confiança illimital;õu" nos abrio. de par em par, as
portas do GabilleL.~ de Bactcrioll)~ia-incansa \'cl em
provcr ele tuclo I) que se ia fall~:Hlo carente I) nosso
tra'mlh.J.

Cing-imo n")r, á entom·)l.)!!';a cul;cidica, pondo á
margem o papel dos mosquitos na vehiculação de
molestias, que, a falta .le cO:l1petcncia c de meios

bem especiacs, o desacerto de mão, a ausencia da
febre amarella, nestes ultimos annos entre nós, a
avarella do tempo-t,)lhel1eL)-no; o estudo da tran

smissão anophelinica do palu f lismo, do mal amarello
pela fasciata, e culicidica da tilariose-e mais, o ter
reno practico que palmilhamos, nos fizeram nrlO jogar
com experiencias de outrem, em (Iue lhes pesasse
auctorielal1e grande, que, bem ainda, arriscavamos

cahir na inutilidade (Ie discussões theoricas c na
moda faeil de mais dissertar que "gir.

Não lia maI nesta nossa esqui ,'ança douctrinaria:



IV PR\tI'ACIO

'bem vivos são os monumentaes trabalhos de
Laveran, Patrick Manson, Ross acerca da vehicu
lação pelos anophelos do paludismo; bem recentes
os estudos experimentaes da Commissão Ame

ricana em Cuba sobre a propagação exclusiva
da febre amarella pela stel{omya fasciata, e os
resultados prophylacticos desta theoria havaneza,
no Rio de Janeiro, com a proficiente direcção hy
gicuica de Oswaldo Cruz c, em S. Paulo, com a
não menos. scientifica de Emitio Ribas-para o leitor
esclarecido, contrapondo-se a factores outros etio
pat1togenicos, de qU(! a Iittcratura medica, patria e
extrangeira, traz certa copia, optar pelo exclusivismo
ou cccletismo.

Não damos descripção circumstanciada das es
pedes conhecidas, na Bahia encontradas, porque
seria passar para o portugucz as pala\'ras auctorisadas
de Theobald sem o menor resultado; pois ainda não vae
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a nossa pretençào ao ponto de, com a variedade
gr1nrle de Ilwsqllitas que fazem as nossas condições
llydrol.{raphicas c n nosso clima tropical, abrangeI-os
todos no quadro que levantamos, e fa?oer este trabalho
manual de c1assificaçflO.

Assim, os que quizerctn completar o estudo, que
esboçamos, terão necessidade imprescindivel de com
pulsar a mui completa e auctorisada obra i}follol{raplt

of fite C,,!icidne of lhe r-Vorld, sem a qual não marca
riam um passo em classificação.

Qualquer que !!eja a theoria abraçada, não ha,
penso, quem se abalance a contestar o predominio do
mosquito como agente transmissor, provado, de cer
tas molestias; assim sendo, desmascaramos, na me
dida de nossas forças, o inimigo nas suas multiplas
feições e baluartes, cabendo aos hygienistas, aos
estudiosos e ao povo, devidamente instruido e con
vertido, atacaI-o.
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Tal ensino e conversão bem p{~nosos, bem ingra
tos, se mostram aos medicos, por estultos precon
ceitos, que na plebe ainda se desculpam pelo anal
phabetismo, mas que na burguel'.ia e mesmo em dassés
mais polhlas e ledoras, só padem ser lt~\'ad()s á conta
de, grande má fé, ou no ve~o atavico do sapateiro
d'aquelle pintor brrego-a querer subir sempre al~m

da bota.
E é de \,êr-se a segurança, facilidade, com que,

da alta montada do obscurantismo, ridicularisam,
desfazem verdades consolidadas no estudo apurado,
em experiencias fidedibrnas de sabios, cujos nomes
enchem o mundo scientifico-como se a Medicina
fosse arena para estes D. Quixotes e Sanchos da (atua
ignorancia.

E' triste. Certos Medicos, assim cavalleiros do
erro impenitente, a se forçarem, todos, com ardor
digno de melhor fim, para o recÍlo e deslustre da
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Medicina Brasileira, impugnando as practicas lia mais
pru(lente e racional h}'gicnc, em cujo abandono as
cOllscquencias 1110rtaes, irreparaveis, vão, não ha tergi
\'crsar, perante a lei dc Deus, a moral da profis
são e a justiça da sllciedad~, á responsabilidade
destes apostolas de causa tão mgloria c falsa.

FOSosilisam-se numa sciente archaica neste seculo
de progresso!

E si conseguissemos, com este trabalho, dispertar,
entre os collegas um pouco dc gosto á cntomologia
das culicideos, dariamos por bem recompensado o
nosso esforço.

Nem lhes pareça que a parte material do estudo
exige perda considera"cl do tempo; porque quem ha
que, nas cidades, nos sertões nas zonas pantanosas,
não seja atacado pelas muriçocas para, tendo em
mão uma caçadeira, um simples vidro de lampeão,
não poder capturaI-as com facilidade?
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Quem ha não possa, nas aguas estagnadas de
brejos. de cacos ou latas velhas, de fundo de garra
fas, dos vasos ele plantas, com uma chicara, uma
tigela, pescar larvas (saltões); criaI-as em um frasco
de bocca larga, fechado com uma simples folha de
papcl, crivado de orificios para o arejamento? qucm
nrLO possa atravessar os mosquitos caçados, ou sahidos
dessas larvas, num alfinete COlnmum, para o exame?

A parte rcferente á c1assificaçrLO não se lhe
afigure lambem inattingi "cl, que temos recurso seguro
para as duvidas nos conhecimentos vastissimos do
mestre paulista-Dr. Adolpho Lutz,

P"r nmsa parte, dei$lmos {l disposição de todos,
amigos e collegas-cm S' .Paulo-(l) o pouco que
sabemos, que, quando não abarque as difficuldadcs
da nessa rica fauna culicidica recorrerá, sem demora,
ao Theoha1cl Brasileiro, sob cuja auctoridade melhor
não se podia abrigar esta nossa These.

11) Rua da Glurla. (.5.
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MEGARHINUS MARLI\E (nov. espec.)

Comprimp.nto (sem a tromba) 10 a 11 mm., tromba

7 mm., alms 5 Ulm.

Tromba. Delgada, preta; em baixo, na metade

basal, com muitas escamas brilhantes douradas, azues

c vermelhas.

Palpos. Menos de 2/3 da tromba, com 3 arti

culos compridos, sendo o primeiro pouco mais da

metade do segundo, que é egua1 ao terceiro. Estão

cobertos de escamas brilhantes: em cima, azues, c

roxas; em baixo, douradas com o apcx dos segmentos

violacco.

Clypeus. Com fundo escuro e brilho branco, como

tambem os toros das antennas.

AlltClllltlS. Menores que os palpos, tendo apenas

a metade da tromba; 11 flagello e os verticillos, cseu-
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ros, quasi neb'Tos; e com muitos pellos finos e

anlteis articulares, esbranquiçados; o segundo segmento

com escamas na metade basal.

OCciplll. Com muitas escamas escuras, mas iri

sadas em verde, a~ul celeste, roxo, branco e dourado

e alguns pellos escuros com brilho de ouro.

lobos prollllml:l:icos. Com pellos e escamas como

no occiput, pre\'aleccndo nas ultimas o azul celeste.

JfC4!1I01IlJll. Côr de ouro escura, tirdnte ao oli

vaceo e limitada na met.ule posterior por uma fita

a~ul, lateral, que se estende sobre o scutellum; as

escamas são fusiformes ou obovaes, compridas, den

samente aggrupadas mas bastante salientes, dis

postas como as pennas de UUl passara; ~o meio são

escuras, mas iriantes. prevalecendo o dourado ao lado

do verde e azul celeste; na fita mencionada preva

lece o azul celeste e "erde claro.

P/curas. Ochraccas, com brilho dourado e esca

mas branco-nacaradas.

Sel/ld/llm. Com pe1los dourados e escamas bas

tante salientes, prevalecendo as de brilho azul

celeste.

,1IelnIIIOYflx. Nú, ochraceo, com brilho de ouro.

AódollleJI. Em cima, o 1': segmento com brilho

azul celeste esverdeado, o resto a~ul-\'iolaceo es

curo. No microscopio veclU-se sobrc o fundo preto
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as escamas obovaes ou espatuladas, densamente agg-ru

padas: (como as pennas dc um passaro) e irisadas

nas côrcs já mencionadas. No apex do scxto segmento

ha latcralmente pellos .:tourados, escuros no setimo,

formando um appendice lateral. No oitavo ha penos

. dourados terminaes. O nono segmento pouco visivel

e de côr dourada. gm baixo prevalcccm as cscamas

douradas c prateadas, havendo uma fita mediana vio

lacca. O fundo é pardo escuro, quasi prcto no sexto

e sctimo segmentos.

PeJ'llflS. De côr uniforme, menos a face ventral

dos fcmora quc é de côr de ouro; o resto é violaceo

com rcflexos azues c vcrmclhos. As quatro unhas

anteriores são um pouco maiores do que as poste

riores.

A::as, encolhidas no apex do ramo posterior da

quinta nervura-comprida; 1': cellula forqueada muito·

curta e estreita, tendo () seu comprimcnto apenas a

quarta parte do pedunculo; n;l segunda cel1ula for

queada a relação é de 1 para 2; as nen'uras trans

versacs b e c formam um angulo muito obtuso aberto

pnra o apcx; a está, cerca de -t vczes o seu compri

mcnto mais perto da bas". As escamas elas "eias

IOllgitudinaes são espatuladas, mais ou menos escura.s,

mas iriantes em ouro, roxo c a:Gu1.
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NOTA:-Esta especie é um ~[egarhinus typico,

que tem o 3~ articulo dos palpos femininos rombo

com pelios tcrminacs.

I~ste mosquito parece-se muito, na coloração,

com o Megarhinus solstitialis, porém é maior e

muito mais robusto, c a côr de ouro é mais carre

gada. A distincção principal entre as femeas das

duas especics está na falta ou presença de uma faxa

ventnl clara no tarso do meio.

As larvas dilIerem muito mais, sendo a de sols

titialis toda vermelha e a do M. Marire vermelha

com manchas, madreperolas e verdes no thorax.

Distingue-se do tricllOpygus, dcscripto por Wicde

mann e Theobald, que é um ankylorhynchus e que

tcm terceiro articulo dos palpos da fLmea pontea

gudoj além disso apresenta algumas outras diffe

renças. O portoricCIlsis não tem appendices lateraes,

ficando assim excluido. Criado, por nós, de agua de

bromeliaceas da Ilha de Itaparica (Estado da Bahia).

CULEX ALBI PES (llOV. espec.)

Comprimento, cêrca de 3 mm., sem a tromba, que

mede 1 1/2 mm.

Proboscis. Comprida, com apcx cntumcscido, vio-
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laccQ-a1.ul-escuro; os palpos labiaes amarellados,

com base preta.

PlllpOS. Articulos pouco distinctm" amarellados

na base, depois, com um annel de branco nacarado;

a metade apical, pr('ta com a ponta mais amarellada.

fIa alguns penas na base dos palpos, e outros mais

compridos em baixo da rai? da tromba.

C/yjJCIIS. Côr crême baça.

AI/fellllas. Torus amar<~llo, um pouco baço, com

reflexos esbranquiçados. Flagello, escuro. Os pellos

verticillados, maiores, escuros; os menores, mais claros:

ambos com brilho esbranqui·çado.

Oceiplll. Adiante, com 2 pellos dourados; mais

para trm~ com outros mais escuros; todos são compri

dos, erectos, curvando-se para diante. As escamas são

fusiformes, estreitas e curvadas de c,·,r crême; no

meio dellas ha grande numero de outras, erectas

compridas, delgarlas e bifurcadas, apparecenclo ora

douradas, ora mais escuras. Nas r~R'iões lateraes ha

escamas chatas, esbranquiçadas, que se ex tendem

sobre a re~ião mental, onde se veem tamhem alguns

penoso

Lobos prolhora.ricos. Escuros: com escamas cur

vas e estreitas, de cbr creme, em cima; brancas, em

baixo; e penos escuros, grm,St)s, compridos '': inclina-
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dos para diantc, ao lado de outros .menores, de côr

amarella,

3fcsOIIOtlllJl. Pardo amarell0, a olho nÚj tem o

fundo geralmente de côr de camurça, mas com

manchas muito escuras; com escamas, appareccndo

ora quasi brancas, ora douradas, ora escuras e aleoumas

principalmente nos lados quasi pretas, Entre ellas ha

tres linhas, onde appareccm,-o fundo nú e muitos

\Jellos escuros, com reflexos dourados.

P/c//ras. Brilho branco, e manchas escuras for

mando duas estrias obliquas e interrompidas, que

lembram as do culex pleuristriatus, as escamas, de

d')r branca nacarada e os muitos pcllos, são dispostos

cm fileiras, correndo na direcção das «co,xás». Em

varias regiões do thorax transparece a côr veT(~e,

muitas vezes observada, logo depois da muda-seja

nas nymphas, seja nos insectos perfeitos, principal

mente nos generos culex e melanoconion.

SClltel!//1Il. No lo~o mediano, de cada lado, 3 pe 1-1os

maiores, e outros tantos nos lobos lateraes. Além

:l'isso, ha outros menores; e escamas parecidas ás do

J1Iesonotum.

ilfetaJwtlllll. Grande; com fundo ochraceo, mais

'cscuro dos lados.

Abd"fllCII. Achatado em cima; primeiro segmento,

estreito, coherto de escamas pardaccntas claras c pe110s



amarellados; os dois ultimos segmentos são mais ou

menos invaginados; do 2': até o i? segmento, o dorso é

coberto de escamas pretas, sobre fundo ochraceo, com

manchas lateraes de branco nacarado, estas partem

da base, sem alcançar o apex c têm uma forma variavel,

ora quasi triangular, or:t mais quadrada ou semilunar,

mas com as margens um tanto irregulares; no lado de

baixo prevalecem as escamas esbranquiçadas. havendo

cintas apicaes escuras.

Peruas. Escuras com anneis brancos, amarella<los

no lado inferior das femom, que são curvadas e lateral

mente comprimidas, sendo as do meio mais espessas

no sentido antero-posterior; os anneis brancos são

estreitos e tomam as articulações geralmente o

segmento articular apical ou peripherico, mas ás vezes

o segmento basa] ou central, c outras ve~es abrangem

os dous segmentos articulados. No segundo par os

ultimas dois tarsos são mais daros, por haver muitas

escamas pardacentas com brilho bronzeado. No ultimo

par os 2 ultimos tarsos selo bnlllCjI-fllllarcllllt!os, com

.. Igumas escamas escuras, principalmente no al'cx do

ultimo e na face vcntral fio apex do terceiro, onde

formam manchas quasi prctas.

A::as. Primeira cellula f<lrcada cerca de 4 vezes

mais comprida do llue u pcdunculo; a 2:~ apenas 1 1/2

vezes. }<~scalllas I: temes compridas e estreitas, de côr
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cinzenta, as medianas mais largas, pardo~bron?eadas.

.As n~r\'uras transversacs tl e b encontram-se em

angulo obtuso, aberto para a base; c é transversal,

mais perto da raiz da aza, importando a distancia de

3 a 4 vezes li seu comprimento.

NOTA:-~-~Descriptade um exemplar femea, criatlo

tle larva apanhada em agua de bromeliaceas de Itapa

rica. (Estadll da Bahia. )

llEGAIUIINUS SOLSTITIALlS (nov. espcc.)
MAcno

Comprimento total (sem a tromba), 8 a Ymm.;

tromba, (, mm.

Tromba. Afinando-se gradualmente, delgada, es

cura com brilho metallico violaceo.

AIIt&JI1ltls. P'lumosas, não alcançando o ultimo

articulo dos palpos; toros, escuros, com brilhos de

chumbo; segundo articulo do lado interno, coberto

de escamas espatuladas, com brilho de ouro; o Bagello,

escuro e os pelIos de cor cinzenta amarelIada: amo

bos, com brilho de ouro escuro; os ultimos arti

culos, pouco compridos.

Palttls. Do tamanho da tromba, com um pequeno

articulo basal, os tres seguintes cylindricos, bastante

compridos c quasi eguacs; o quarto duas vezes maior,
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em forma de sovella, um pouco encurvado para cima;

em cima; teem côr azul-,'iolaceo-escura; em baixo,

a extremidade do segundo e do terceiro e a parte

media do quarto articulo, com escamas claras, cor

de ouro mat.

Clype/ls. Cor de chumbo.

Oaiput. Escamas chatas, douradas, verdes c azues,

com brilhos de pennas de 'pavão; região mental, com

escamas e pelIos cor de ouro.

Lobos prot//Ortlxicos. Com pelIos escuros e esca

mas eguaes {lS do occiput.

Jl-fesollotuJIl. Com escamas fusiformes bastante lar

gas, mais escuras no meio (cor de bronze velho)j' para

-pat"a-os la.:1os, como no occiput e nos lobos protho

raxicos.

P/curas. Escuras, com muitas escamas' ovaes e

espatuladas, branco de nacarj outras cguaes, na parh~

de fóra das coxas.

SClItel!lIl1l. Cor de pavão.

.ilt/eta/lotIlJll. castanho-cscuro, bril hante.

Ha/leres. Amarellados; capitulo pardacento, co

berto de pequena!;i escamas de cor clara.

AbdmllC1l. Os dois primeiros segmentos, verde

pavão; os outros, de cor violacea brilhante, bastante

desenvoh·idos, sendo os cabellos escuros, de brilho

violaceo, com excepção dos anteriores, que são mais
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claros c com brilho de ouro, cumo tambem os pellos

Iateraes dos seis primeiros segmentos; a face ventral,

com cxcepção do ultimo segmento e de uma estria

mediana violacea-dilatada na base dos segmentos-é

cob"rta de escamas ouro mal, sobre os quaes se

cxtendem as escamas dorsaes formando triangulos

apicacs.

Peruas. De cor uniforme, violacea, com reflexos

azues e vermelhos, menos do lado ventral dos «femo

ra~, onde é de ouro mato Unhas dos primeiros pares

desiguaes; a maior com um dente na base; as pos

teriores eguaes e pequenas.

Atras. Primeira cellula forcada muito curta e

estreita; a segunda mais larga e, comquanto curta,

quasi duas vezes mais comprida.

As nervuras transversas a e c são obliquas; estando

a, por duas ve?cs o seu comprimento, mais perto

da base que b, que forma com c um angulo menos

obtuso, que de costume, e aberto para a raiz da aza;

as escamas espatuladas são bastante pequenas de cor

cinzenta parda, com reflexos dourados e violaceos; o

comprimento da aza é de () mm., a largura dto. 1/2mm.

Nesta, como em outras especies, as :J.zas são enco

lhidas perto da embocadura da sexta nervura longitu

dinal; são gerahneutc, mal cxpandidas no sentido

transvcrsal.
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Os palpos só teem tres articulas compridos; o

ultimo, com apcx rombo e espinhos terminacs; pare

cem quebrados, como foram considerados em outras

espe:ies, mas absolutamente não o são; o terceiro

e o primeiro tecm comprimento egual, sendo o se

gundo um pouco maior. Quanto á cor parecem-se

com os articulas-segundo e quarto do macho, aos

quaes correspondem

Ü par mediano das pernas tem o primeiro tarso

completamente branco ou de ouro 11I0t, no lado infe

rior; todas as escamas ventrcles oeste tarso c, em

parte, as do segundo são branco-amarelladas ou

douradas. No resto~ as femeas tcem os apendices late

raes do apex do abdomen bem desenvolvidos c só se

distinguem dos machos pelas differenças scxuaes

constantes, das antcnnas, das unhas e do nono seg

mento.

NüTA:-Esta espccie é, em S. Paulo, a mais fre

quente da sub.familia. Criei muitos exemplares. A lar

va carnivora, encontra-se na agua de bromeliaceas,

principalmente da Acll1l1l:a tillcloria. Os machos podem

ser apanhados no matlo, onde são encontrados, de dia

vôando rapidamcnte.
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ANKYLOlUIYNCUS NEGLECTUS (nov. espc.)

Tromba. Maior do que os palpos, preta; na cur

vatura, com algumas escamas azues.

Palpos. Com tres articulos compridos, sendo o

segundo maior do que o primeiro, e o terceiro maior

que o .segundo; comprimidos e com ponta aguda, em

fórma da espada.

As escamas dos palpos são, pela maior parte,

escuras, porém, na extremidade dos dois primeiros

articulos e na parte media do segundo, ha esca

mas furta.côres: azues e vermelhas; as escamas escuras,

tambem, têm um brilho metallico de côr violacea

escura; na face ventral de todos os segmentos ha

muitas escamas amarellas, com brilho de ouro.

Allte1llltls. Mais curtas do que os palpos (porém

maiores que os seus dous primeiros segmentos);

torus, côr de chumbo escura, com brilho branco;

flagell0 escuro. Os pellos maiores, são escuros, com

brilho de ouro; os menores, mais claros, com brilho

branco ou amarellado.

Clypeus. )'1esma côr do torus das antel1na~. Olhos

de côr castanha.

Occi/,lIt. Com escamas chatas, em cima; para diante
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vcrde mar irisada; para traz, maIS cscuros; e na

região mental, brancas, misturadas com pelIos brancos.

Lobos protltOrl1xt'cos. Com escamas de côr azul

celestc com brilho metallico.

iv[eSOIlOI1t11l, (no meu exemplar), sem escamas na

convexidade, mostrando um fundo preto e brilhante;

em redor, com escamas verde mar, brilhantes, mis

turadas, principalmente na parte posterior; e no scu

tellum com muitas escamas côr de ouro.

iJletallol1l11l. Nú, de côr amarella pardacenta.

Pleurtls e CO;'((1S. Densamente cobertas de escamas

brancas de nacar.

Abdomell. Em cima, com os dois primeiros seg

mentos verdes; o terceiro e quarto, só na parte ante

rior, mostrando-se mais azues para traz; já no quarto,

a cor vira em violaceo avermelhado, continuando

aSSIm até o ultimo segmento. Todas estas côres

têm um fórte brilho meta11ico. Não ha appendices

lnteraes. Em baixo, .1 côr é amarellada ou branca,

com excepção de uma estria mediana violacea, api

calmente dilatada em todos os segmentos.

Nos lados, ha triangulos brancos, basaes exten

c1endo-se um pouco para diante, sobre a parte dorsal

do quarto segmento.

Pt!rlltls. Unicolorcs, cor a1.ul-violacca, com brilho
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metallico sem faxas brancas mas com a parte ven

tral das coxas de cor de ouro claro e mato

NOTA:-Descripto de um exemplar proveniente

de uma larva apanhada em agua de bromeliaceas,

perto de São Paulo.

PYRETOPHORUS FAJARDI (nov. espc.)
FEMEA

Comprimento total 5mm, (sem a tromba) que é de

2 mm.

Tromóa. Do comprímento dos palpos, de côr

escura uniforme, com poucas escamas mais claras.

Palpos. Densamente cobertos de escamasj apenas

nas articulações com anneis mais claros e sem esca

mas; a cor das escamas obovaes alongadas é escura e

até completamente preta.

elypel/s. De cor escura, com brilho branco.

AIlICJlllas. Torus, com algumas escamas de cor

esc.ura; fiagel1o, na parte inferior, escuro e nas ultimas

quatro ou cinco articulações, mais claro; na base dos

segmentos, feixes distinctos de escamas espatuladas

escuras; verticillos escuros; os cabelIos, mais curtos e

finos com brilho branco.

Oceiplll. No meio, com pelIos ch,ros dirigidos para

diante; nos lados, com outros mais escuros e com

escamas compridas e curvadas, ~Ie cor amarella clara;
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e outras filiformcs com lllJUta bifurcaua, quasi todas

pretas.

Prothorax. Os lobos, dos dous lados, mammil1ados

(nem sempre distinctamente), com pel10s c1aros e esca

mas curvadas e alongadas, amarellas e pretas.

jJ!!esouotllJll. Na parte anterior, de cor amarel1a,

com brilho de ouro (como no culex coufirmatus),

devido a escamas curvadas fusiformes desta cor, dis

postas em fileiras longitudinaes; na parte posterior

mais escuro, havendo mistura de escamas esbran

quiçadas, douradas e pretas; dos lados, com escamas

pretas, bem compridas, forman{lo feixes muito exqui

sitos; o fundo do mcsonotum, nos pontos em que se

mostra é cor de veado escura.

Smlcll//I/l. Com algumas escamas de cor amarello

clara.

Pernas. De côr castanho-escura ou preta, com

muitas manchas e anneis de cor amarel1o-c1ara.

Fcmora. Dos dois primeiros pares, principalmente

na metade apical, entumescidas, lateralmente com

primidas, as do terceiro par, finas e curvadas, apenas

um pouco alargadas na parte apical; o primeiro tarso

tem cinco anneis brancos; os tarsos são brancos na

parte basal, de modo que todo o pé mostra oito anneis,

um pouco irreglllares: no segundo pé contam-se doze

anneis, mais ou menos perfeitos, sendo o ultimo tarso
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completamente escuro, no ultimo pé, os tarsos são

brancos com apex preto, o terceiro e quarto, tam

bem, com a base preta.

O metatarso tem seis anneis branco-amarelIados;

os joelhos e o lado inferior das femoras são ama

relIas. Estas, e as tibias, apresentam grande tiumero

de manchas e anneis incompletos, de cor amarella.

Azas. Escuras, com escamas muito visiveis, pare

eC1lllo-se com as azas de Mansonia titilIans.

NC1'1II1raS, e costas, amarellas. As escamas obo

vaes compridas são quasi todas pretas, havendo na

costa algumas amarelIas, que formam urnas manchas

marginacs muito indistinctas. Ha outras escamas na

primeira nervura longitudinal e no ramo posterior

da quinta, faltando neste ultimo uma parte das veias

lateraes. As es::amas da margem são todas escuras;

a base das duas cellulas forqueadas, quasi na mesma

altura; a segunda, um pouco mais perto da base;

os pedunculos, bastante compridos, tendo um terço,

e até, a metade da cellula. Nervuras transversaes

a e b formando um angulo obtuso aberto para a base;

c correndo na mesma direcção que b, apenas um

pouco mais perto da base.

Hal/er.s. brancos, com o capitulo escuro, tendo

na superficic terminal pequ"nas escamas branco

amarellas.
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PYRETHOPHOROS LUTZII (Cruz.)
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FF.~fEA

Comprimento total 5 mm. sem a tromba que

mede 2,5 mIO.

Proboscis. Escura, apenas maior do que os palpos.

Palpos.- Cobertos de escamas lanceoladas, bastante

compridas e salientes, pela maior parte escuraSí

no apex do segundo, terceiro e quarto articulo são

brancosí no íjUarto, lambem, numa porção mais

extensa.

AlIlemllrs. Torus escuro, salpicado de brancoí

fiagello escuro, com pellos finos, com brilho esbran

quiçado e vertidl10s m"is escuros, tambem com reflexos

pr-citcac1os. O segundo e terceiro segmentos do

lado inh'rno com escamas fusiformes compridas, de

côr branca.

Clypells. Escuro, salpicado de branco.

Verte:!.'. Com escamas compridas e pellos bran

co-amarellados curvados para diante.

OcciPllt. Com escamas erectas bifurcadas e outras

delgadas erectas cum a ponta bifurcada, brancas

no meio c pretas para traz e dos lados. Região mental

com muitos pellos.

Lobos prothoraxicos. Pequenos, com mamille nem

sempre distincto, pellos compridos e escamas obo\'acs

escuras.
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.ilfCS(I//(/IIIIII. Cor de veadoj com quatro estrias

curtas e escuras no meio, dos lados e no apex.

Escamas fusiformes branco-amarelladas, estreitas e

curvadas, invadindo tambem c scutel1um que é bas

tante saliente.

PICllrtlt', t' ('o.me. Com escamas parecidas, porém

brancas.

.11-1clall(IIIIIII. De cor escuraj glabro.

AbdolllCII. Em cima, cor de veado, com pel10s

dourados; em baixo, escuro, quasi pretoj sómente

no segmento genital ha escamas de cor escura e

de fórum ouo\'<\l alongada.

Pt'mas. Delgadas e compridas, cobertas de esca

mas ora escuras, ora claras, resultando do conjuncto

uma cor distinctamente bronzeada nas femora e

tibiae, porém mais escura nos tarsos. ~o primeiro

par () metat:usus e os dous primeiros tarsos têm

o apex brancoj e a tibia, um ponto apical brancoj

no segundo, o apex da tibia, do metatarso e dos

dous primeiros tarsos SflU marcados de branco; os

dous ultimo!> tarsos têm escamas brancas, irregular

mente dispostasj no terceiro par, a tíbia, pouco menor

do que o metatarso, tem um ponto branco apical; a

parte terminal do metatarso, os ultimos dous quintos

elo primeiro tarso e os outros tres (tarsos), em todo o seu

1'0011prim('nlo ~fio hram'o-ll<lcarac1os. As unbas dos
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dous primeiros pares são pequenas e inermes; as do

ultimo par muito miudas.

Azas. Com escamas obovaes, bastante compridas,

como as do taeniorhyn:hus, ora pretas, ora branco

amarelladas. Na costa, ha manchas amarellas, bas

tante estreitas e afastadas, em numero variavel,

geralmente de tres a quatro; as duas primeiras, no

fim do primeiro e segundo terço; a terceira, um

pouco antes do apex. Ha outros grupos <le escamas

claras, branco-amarelladas, disseminadas sobre as

azas, que pelo resto, parecem bastante ennegrecidas

por causa das escamas escuras, largas e densamente

agrupadas. As escamas marginaes livres são branco

amarelladas na embocadura das nervuras longi

tu(linaes e pretas no resto da margem.

Ha/leres. Com capitulo escuro.

:lIACJlO

Palpos. Escuros tendo a ponta com um annel

branco. Os dois ultimas segmentos formam uma

clava coberta depellos. Unhas do primeiro par des

iguaes, a maior com dente forte; as dosegundo par,

grandes, porém iguaes e inermes; do terceiro, iner

mes. Nono segmento abdqminal com muitas esca-

mas.
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NOTA:-Esta especie foi descripta pela prímeira

vez pelo Dr. Oswaldo Cruz, no «Brasil Medico» de

baixo do nome.-Anopheles Lutzii, antes da divisão

do genero Hoje deve entrar no genero Pyretho

phOlUS. Assemelha-se bastante á cellia albipes,

porém o escuro é mais preto e o claro mais ama

rello. A descripção longa não foi registrada pelos

manuaes europeus e julgamos preferível de fazer outra

inteiramente nova, em vez de repetir a antiga, que

é bastante longa.

DENDROMYIA PERSONATA (nov. espec.)

Comprimento total 5 a () mm; menos a tromba que

tem 1,5 mm.

Tromba. Do tamanho do abdomen, muito espes

sada na parte apical, coberta de escamas, em cima

e~curas, em baixo em parte bronzeadas, sem pellos

maiores; palpos labiaes amarellados na ponta e com

penas finos esbranquiçados; na raiz do lado inferior

ha um grande numero de pellos bastante compridos.

Al1IC11l1tlS. Do tamanho da tromba com algumas

escamas obovaes compridas no segundo articulo; o

flagello COlO verticillos escuros e cabellos finos pra

tC':lrlos. Tort~!'; ,!';curo com hrilho c]C' chumbo tendo
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no lado interior pellos e escamas espatuladas esbran

quiçadas.

C/;'PtIlS. Escuro com brilho de chumbo.

Palpos. De dois articulos, cob~rto de escamas

obovaes escuras, com brilho claro iriante, e de escamas

brancas espatuladas e compridas, muito caducas.

Occiput. No limite com o vertex e na margem

lateral dos olhos ha muitos penos compridos com

re8exos dourados; escamas são chatas, imbricadas

de forma oboval, de cor cinzenta-escura com reflexos

irisados em branco, azul e bronzeado apagado, dos

lados e na região mental tornam-se brancas, bem

para traz, na cervi:'., ha poucas escamas ercctas c

compridas de forma ohoval:

Lobos prothomxic{ls. Cobertos com escamas chatas

ooo\"aes, ou espatuladas com apex arredondado, em

cima, de cor das do occiput, em baixo de cor branca

nacarada, além disso ha muitos pellos escuros.

Jfesoflotlllll. De cor ochracea ennegrecida, coberto

de escamas obovaes compridas da mesma cor que as

do occiput, e ex tendendo-se sobre o scutelluU1, na

parte anterior e sohre' a rai:'. das azas ha muitos

pellos compridos e (.~urvadol>, bastante grossos e es

curos, e em parte COIl1 reflexos dourados.

Plel/ras. De cor ochracea dara; as escamas, branco

nacaradas e os pellos cClr de ouro muito pallido.
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11/t!lal/wrax. Escuro com brilho de chumho e

com grande numero de pellos sub-apicaes.

Abdol/lell. Com o primeiro segmento estreito,

coberto com escamas parecidas ás do mesonotum na

cor, porém, distinctamente espatuladas e com apex

truncado.

O lado superior do abdomen é macroscopica

mente preto, com reflexos esverdeados e cobreados

muito escuros e apagados; com augmento percebe-se

que o fundo é ochraceo e coberto de escamas chatas

escuras e com reflexos, parecendo-se com as escamas

do mesonotum; o lado inferior é de cor escura, mas

coberto com escamas nacaradas,obovaes ou cspatuladas,

resulta numa cor geral do branca, tirante ligeiramen

te a ouro mal,' no apex do oitavo segmento ha muitos

pellos compridos: em cima escuros, em baixo mais

esbranquiçados; o ultimo segmento é de cor dourada

clara com pelIos curtos e dourados.

Peruas. Em cima de cor parecida á do dorso

1)0 abdomen; o lado ventral dos femara e tibiae mais

claro com reOexos bronzeal\os, dourados e esbran

quiçados; os dois tarsos apicaes e o apex do segundo,

nos dois pares posteriores, niveos do lado de haixo;

no par anterior todo o pé, em baixo, de cor clara

bronzeada. Unhas eguaes; as do ultimo par pequenas;

as nutras um pouco maiores.
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Asas. Densamente cobertas com escamas cinzento

escuras, com reflexos metallicos, azues e vermelho

escuros, ohovaes ou espatuladas,um tanto asymetricasj

na base das nen'uras ha. apenas algumas escamas

estreitas e compridas. Escamas marginaes compridas,

um ponco mais claras, mas com os mesmos reflexosj

primeira cellula forqueadaestreita e muito comprida,

cerca de quatro \'ezes maIOr que o pedunculo; a

segunda, mais larga, e comprimento do seu pedun

culo maior que a metade da cellulaj nervuras a e

c na mesma altura, b um pouco mais 4pproximada

do apex da aza. A posição destas veias é sujeita

n ligeiras variações.

lia/leres. Brancos no pedunculo e no lado inferior

do capitulo, escuros na face terminal.

:MACHO

Com as antennas mais plumosas, de cor cim~cnta

quasi brancas nos tres segmentos apicaes que

são pouco compridosj os toros são mais dourados, no

limite do vertex, na parte anterior do mctanotum

ba algumas escamas brancas, como tambem em baixo

da raiz das a:ms.

Clype/ls. Mais escuroj: pa/pos mais claros com

reflexos bronzeados.

Perl/as. Do meio com, o' pé mais escuro, havendo

uma mancha branca na primeira articulação inter-
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tarsiana, e uma zona de escamas brancas no apex

do segundo e na base do terceiro metatarso mais

extensa no lado de cima que de baixo. O ultimo

par de pernas tem toda a face inferior de cor de

ouro muito esbranquiçada; os ultimos dois tarsos c

o a ~ex do segundo são bastante claros, tambem do

lado de cima, onde ha apenas uma fileira estreita

de es:amas escuras. As unhas dos pés anteriores

desiguaes mas in('rmes, as do posterior pequenas e

eguaes.

o abdomen é estreito na base, entumescido no

apex onde ha muitos pellos que escondem os or

gãos sexuaes.

NOTA:-Descriptos de 2 machos e 8 femeas,

todos provenient~s de S. Paulo onde forão-parte,

pegados, nas mattas de serras, parte criados de

larvdsencontradas na agua de taquaras da mesma regiãó.

A' primeira vista parecem-se bastante com o Tricho

prasopan nivipes, por isso dei o nome de persollali1.

As escamas do clypeus constituem um caracter

muito distinctivo; infelizmente faltam em 4 dos exem

plares, que no resto parecem bem conservados. E' de

se supptlr que tenham cahido, porque no mais não

se encontram differenças bastante accusadas para se

pensar que se tratam de duas cspecies differentes.
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CULEX NEGLECTUS (nov. espec.)
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Comprimento total 3 mm; sem a tromba que

mede pouco mais qu~ 1 mm.

Tromóa. Fina na base, espessando-se para o ape.'{,

que é bastante gro!;so, coberta de escamas um tanto

salientes, bronzeadas na base, quasi pretas no apex, e

poucos pdlos finos. Palpos labiaes amarellados, com

pellos finos.

AII/t:JlJIIlS. Do tamanho da tromba, com HagelIo e

verticilIos de côr pardo-amarellnda; os pelIas mais finos

e esbranquiçados; torus ochraceo ennegrecido com re

nexos prateados.

Pal/,cJs. Amarellos, cohC'rtos de escamas pard.ls

com rctlexos bronzeados.

CI.J'/,t!I1S. Amnrello, com brilho esbranquiçado.

O,.â/'lIt. Com escamas fusiformes, de côr crême;

muito estreitas e compridas na margem posterior dos

olhos e na regi rIO central; misturadas com estas, lIa

escamas crectas compridas e bifurcadas, de côr escura

com rcllcxo dourado, densamente agrupadas na parte

central; pan os lados ha escamas chatas, lar~,'-as c

imbricadas, de côr branca de nacar, occupando tambem

a reg-ião mental. Ha alguns pelIos pardo.dourados no

occi)lut e llout:ulos claros nas regiões lateraes e

1I1en ta1.
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1./I/1(}S prolll/1rfl.l:i,·os. Com fundo alvacento c muitos

pe110s pardo-escuros.

Jlfesollo///IIl. Com fundo ocluaceo de brilho pra

teado, tendo no meio duas linhas parallelas e entre

elIas uma tcrçeira, visi vel somente na metade anterior,

e nas quaes apparece o fundo. No resto é coberto dl:

escamas castanho-escuras, muito compridas, estreitas e

curvadas, de brilho dourado. Ha tambem pelIos escuros

formando, ao lado das linhas mencion<tdas, uma linha

contínua c no meio uma linha curta, apenas no terço

anterior, sendo os pel10s singelos na metade anterior

e em pares na posterior. Ha outra linha um tanto irre

gular na margem exterior, com pel10s mais numerosos

na margem anterior e por diante <la raiz das azas.

Sell/el/lIm. Com quatro pe110s grandes no lobo

mediano e outros tantos nos lobos lateraes.

Jlfe/flllolllm. Ochracpo, um pouco ennegrecido.

com brilho alvacento.

Plcuraes. Ochraceas com brilho alvacento e com

escamas largas e chatas, espatuladas, de cor branca

de nacar. Sobre o fundo escuro destacam-se manchas

escuras formando duas estrias largas e horizontacs,

como as do culex pleuristriatus.

Abdol//c/I. De fórma c,rlindrica, um pouco achatado

no sentido dorso-ventral, com fundo ochraceo, coberto
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em cima com escamas chatas e pequenas, com refle

xos metal1icos variados, e pellos apicaes csbranqui

çados; na parte ventral ha escamas e pellos ah"acentos

c dos lados escuros, mas ha manchas basaes brancas

que não chegam até a metaue do segmento. Primeiro

annel um pouco estreito, ásl veZeS saliente. coberto

de escamas escuras e pel10s dourados. O ultimo

scgmento costuma ser invaginado e o pcnultil110 só

mostrar a sua partc apicaI.

A:;as. Com escamas estreitas c compridas (dc cu

lcx) a modo de espinhas na parte apicaI da costa. Pri

meira cel1ula forqueada comprida, com o PCdUllCU10

curto, menor que a quarta parte do comprimento a

da cellula; segunda menor, não alcançando duas

vezes o comprimento do pedunculo, sendo porém a

relação um pouco variavel. As ,reias a e li o fórmam

um angulo obtuso aberto para a base; t" approxima-se

desta por mais de duas '"ezes o seu comprimcnto.

Pen/ils. «Femora» antcriores, etc. Anteriores com

primidc s lateralmente, espessados no sentido dorso

vcntral; os do segundo par tambem comprimidos, mas

curvos c um pouco torcidos; os do tcrceiro par bastante

finos c curvados. O lado dorsal das pernas de côr escura,

bcm como o dorso do abdomen, apcnas um pouco

mais claro nos joelhos e articulações das tibias, nos

mctatarsos (c ás \"ezes tamhcm nas articulaçiies in-
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tCl'tarsianas); em baixo (lc cor dourada muito pallida.

As pcrnas tem muitas cspinha:; Jouradas muito finas

e compridas, principalmcnte na face ventral das tibias

posteriores. Todas as tibias têm o apex entumesci

do e as posteriores são mais curtas do que os me

tatarsos. Os dous ultimos tarsos são muito cllrtos.

As unhas são todas eguaes e mui pequenas; as ultimas

ainda um pouco menores, do que as dos pares an
teriores.

11fT/leres. Branco-amarelladosj capitulo fusco.

NOTA: - Descripto dc muitos excmplares 1'1'0

vcnientes da Serra da Cantareira, perto de S. Paulo,

onde as larvas foram encontradas em agua de taquaras.

Têm ellas um tubo rcspiratorio fino e comprido,

e as nJmphas são muito pequenas.

LARVA DO ?\'IEGARHINUS MARIAE

Todas as nossas larvas desta especie foram en~

contra<1as cm hromelias do Jauuríl.

l\1a::roscopicamentc a larva é lindíssima com as

suas .::or('s brilhantes pelo dorso. Chamam logo aUCll

ção os desenhos do thorax, dos 3': t ()'~, 7': e 8': segmen

tos abl1omínacs, dc cor dc madrepcrola com uns tom;

(Ie vcrmelho-tijollo.

No centro ~ na l'xtrcmi.latic posterior (10 1110rax,
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bem perto do 1': segmento abdominal, vê-se uma fer

radura da cor de madr~perola, com formato mais arre

dondado e de abertura \'oltada para a cabeça da

larva.

O interior da ferradura é negro havendo aos

lados desta, duas outras manchas pretas. Adiante, no

meio e de cada lado do thorax ha uma mancha verde

muito bonita com a forma grosseira de um cres

cente voltado para frente; no centro, entre estas

duas manchas verdes, ha uma mancha madrcperola, ele

cor esparsa como se fosse formada de pequenas man

chas.

Adiante dos crescentes verdes e das partes late

raes do thorax, partem, dirigindo- se para traz e para

dentro, duas listas ainda de cor verde.

Finalmente na parte anterior e no meio do

thorax ha uma mancha circular de madreperola

tijoll0 mais c1ara.

Resumindo os desenhos do thorax:

De tra? para deante, na ?ona mediana: 1) ferra

dura; 2) primeira mancha;' 3) segunda mancha circu

lar maior e anterior- todas de cor madreperola-ti

joIlo.

De tra7, para diante} nas ?Onas latcracs: 1) mancha

preta; 2) mancha verdc; 3) listas verdcs.

No 3': segmento ahdominal, faxa lonJ!a, toman-
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do-o quasi inteiramente e alargando-se um pouco dos

lados, da mesma cor madreperolaj no (,': segmento,

faxa mais estreita apic••l da mesma cor; apex do 7':

e S':, mesmas manchas; no apex do 1~ e 2~ segmentos

vê-se unta linha pontuada ainda da mesma cor.

Podemos dizer que a cor geral dos desenhos

é madrep~rola-tijollo com excepção das duas man

chas e das duas listas do thorax, de verde um pouco

desmaiado.

A cabeça apresenta de traz para diante, duas

manchas ovaes, \'crdadeiros pés donde partcm duas

linhas, as pernas, que convcrgem um pouco para o

centro a sustentar um circulo escuro com um espaço

claro no centro, ao qual vem tcrminar a truncatura

dum cone, menos escuro, todo formado de pontos e

pequemls linhas isoladas; dentro deste cone vemos

duas linhas mais escuras que partindo do circulo,

pela sua divergencia, formam um 2': cone truncado

dentro do prilfleiro.

(l"'allando de cone, não nos referimos il figura

geometrica em relevo, mas á sua projecç'io sobre

um plano).
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MICROPALPAE
"·'\I.I'OS vos DOIS s~xos CUR"OS)

Sub-fam. De1Idromyillae.
*1. Phoniomyia.
'2. Wyeomyía.
•3. Dendro!J1yia.
*4. Sabethes.
*5. S'lbethoides.
*6. Sabethinus. (n. gcn.)
·i. Limatlls.

CULICIMORPHAE
(SF,:'.1 "IWl\lR,\ PUNGITIVA)

1. J\Iochlonix.
'2. Corcthra.
'3. Chorclrclla.

- __/'o-~_---

ETEROPAl.PAE
(PA os DO MACHO :'.IAIS OU

:'oIJNOS COMPRIDOS, DA
FE:'oIEA CURTOS)

Suh fam. lJ)'/ocollopillne.
'L ' richoprosopon.
*2. oblotia.
'3. JlI)'loconops (n. gcn.)
•... J~h)·nchomJia.
•5. (hecldia. .

(1) s gcl1eros marcados com o signal * encontram-se no Brasil.

ORTH RHYNCHAE
(TRO lUA r.lRRl'rA)

- --t--------

-------1----------)IETANOTRICHAE
(:\mTA:":oTU:'\( Co:,\( PFI.LOS)

MICROPALPAE
(PAT.POS CURTOS EM A2tIllOS

os SEXOS)

Sllb-fam. Hcremngogillnc.
'I. Hremagogus.
'2. (?) Gualtcria (n. gen.)

Sub-fam. Acdillae.
3. IEdcs.
'4. )Edínus (n. gen.) .
'5. iEdeomyia.
(I. Deinocerites.
7. Vcrralina.
8. Mimomyia.
'9. Uranot<Cllia.
10. Ficalbia.

METANOTOPSILAE
(l\IETAXOTHl\1 SEM PRLf.OS)

---------~---------
SIPHONATAE

(I.ARVAS CO:\I lHPHÃO Rr..sPI

RATORIO)
------ ---- --------

ANKYLORHYNCHiE
(1'RO~IRA CURVA)

Sub-fam.llfegarldnillae.
*1. Megnrhinus.
"'2. Ankylorhynchus.
3. Toxorh)·nchitcs.

-----~-"'------HETEROPALPAE
(PA T.POS no MAcno COM

PIÚOOS, DA FE:'oIEA CURTOS)

Sub-fam. C/I/icillat'.
1. Theobaldia.
'2. Lutzia.
3. Mucidus.
*4. i'olansonia.
"'5. Treniorhynchus.
"'(t. Melanoconion.
7. Grahllamia.
~. Acartomyia.
'1). Psorophora.
'lO. Janthinosoma.
'11. Stegom)'ia.
12. Dcsvoiclca.
1.\. Gilesia.
'14. Bancroftia (11. gen).
15. Finlaya.
lr.. Ilowu'rdina.
li. 8kusca.
'18 Culex.
19. Lasioconops.
Sub- f a m. HeptapldcbolllY

illae.
20. Hcptaphlcbom)'ia,

EUCULICIDJE
(Co:I( T"()~18A PU;,\GITlVA)_/'-...._------

ASIPHONA'l',E
(LA.RVAS SF,l\( SIPUÃO REsl'l

RATORIO)

Sub-fam. AI/ophe/il/ae
II·,\I.I'OS NOS DOIS SHXOS CO:\I.
1'I(1)OS. l'OIU!M \)(I'I'I!RHN"!'ESI

1. Anopheles.
*2. Myzomyia.
*3. Cyclolepjdopt~ron.
*4. Stethomyia.
*5. Pyretophorus.
*(t. Arribalzag-ia.
i. Mporhynchus.
8. Nyssorhynchus.
~'I). Ccllia.
10. Aldrichia.

--
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~ SYNOPSE E' SYSTHE.MATlSA~AO

DOS



aBJIZf\JJ8 GEl
DOS

CULICIDEOS BRASILEIROS E SUL-AMERICANOS
ORGANISADO PEJ,O

Orr.Adolpho l1tJtz

1 ANOPHELINAE

n. CELLIA Theob.

1. C. argyrotarsis Rob.-Des11.

2. C. albipes Theo.

Estados de S. Paulo,

I~io de Janeiro,
Bahia,Alagôas.

Argentina, Guyana,
Antilhas.

Especic palustre bas
tante commum e
espalhada.

Estados de S. Paulo.
Rio de Janeiro, Bahia.
Guyana, Antilhas,

Iudia (?)
Especie palustre com

mum.



CATALOGO

/I. MYZOMYIA Blanch.

3. M. Lutzii ThctJ. Estados de S. Catha
rina, Paraná, Rio
de Janeiro, Pará.

Silvestre. Nas matta!>
do IittoraI e das
serras visinhas.

c.CYCLOLEPIDOPTERON Theo.-Blanch.

4. C. mcdiopunctatum TI/co-Lul:: Estados de S. P'lulu,
l~io, Bahia, Ama
zonas.

Palustre. Limitado ao
littoral e ás mar
gens dos rios maio
res.

d. ARRIBALZAGIA Theo.

5. A. maculipes Thco. E5tados de S. Paulo
e Rio de Janeiro.

Palustre. Entre as
«ce11ia,» no titto
ral e no interior,
mas muito meno!>
abundante.

6. P. Lub:ii emz

7. P. Fajardi (n. c.) Lul::

c. PYRETOPHORUS Blanch.

Estados de S. Paulo,
Rio e Amazonas.

Palustre, menos vul
gar que as «cellial>.

Silvestre (?) Rarissi-.J I
mo. S. Paulo. (j..uc.

f. STETHOMYlA Theo.

(1) *8. S. nimba Thco. Estado do Pará.
Silvestre.

UI Ali ~ie" brusiJeim.~ 'lue não exj"lem IIQ coll~ç')o do Dr. J,I1I.

silo marcadas COI1\ IJ "igual *
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Arg-entina , ma r
gcns do Paran;'.

Do antigo gcnero anophcles conhcce-se mais duas
espccies sul-americanas:
An. (?) annulipalpis Arr.

An. (?) Bigotii Thco.

11 MEGARHININAE

g. MEGARHINUS Rob.-Dcs\·.

16. A. neglcctus. Lutz (n. c.)

9. M. scparatus Arr.
10. 1\1. fcrnx TVictl.

11. M. Maria! Bo",.ro"l. (n. c.)
12. M solstitialis L/lI:: (n. c.)
*13. M. portoricensis 17011 Rodcr

r}Jfte. p.l'!

Pará, Manáos.
Estades dc S. Paulo

(S. Paulo, S. SimflO,)
Bahia (Itaparica)
Columbia (Bogotá.)

Bahia (Itaparica.)
S. Paulo e Rio.
Pará.
.Antilhas, Estados

Unidos (G e o r g i a,
Mississipi).

h. ANKYLORHYNCHUS Lutz (n. gen.)

14. A. trichopygus Wied. Santa Catharina.
15. A. violaccus lIoff1/l. S. Paulo, Santos,

Rio.
S. Paulo. Raro.

Do antigo gcnero mcgnrhinus conhece-se mais na
Amcrica do Sul:

"'M. hacmorrhoidalis Fabr. Chaco (Argcntina).

111 CULICINAE
i. MA N S O N I A Theo.

17. M. titillans WII'. J~stados de S. P~u

10, Rio, Ama7.onas,
etc.

Argentina, Guya
na. Palustre c fluvial.
Commum.
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'18. !\L pseudotitillans TlltO.
*1(). M. Amazonensis Tato.

Rio Amazonas.
Rio Amazonas.

As mansonias são palustres e fim·iaes.

j. T1ENIORHYNCHUS Arr.

20. T. fulvus lVied.

21. T. fasciolatus Arr.

'22. T. cOl1finis Arr.

'23. T. ~rribalzagae Thco.

Estados de S. Pau
lo (raro), Rio de Ja
neiro e Par;•.

Silvestre.

Estados de S. Pau
lo, Rio, Bahía, etc.

Argentina.
Especie palustre e

fiu ~'ial muito com
mum.

Pa;{t.
Argentina (Chaco)

Trindade, Guyana In
gleza. Palustre.
Bastante raro.

Pará.

24. L. Bigotii. Bel!.

k. LUTZIA Theo.

Estados de S. Pau
1o, Rio, Goya7., etc.
Mexico.

A larva é encontrada junto com larvas de mos
quito:; domesticos e palustres, dos quaes se alimenta.

Não é rara.

I. MELANOCONION Theo.

25. M. humite T1lco-Lll/~

26. M. atratum Thco.

Estados de S. Pau
lo, Rio, Bahia.
Palustre. Vulgar.

Como 24.
Tambem na Trin

dade, Antilhas, etc.



27. M. indecorabilc TI/cll.

28. M. Thcobaldi 1.1I/~ (n. c.)

Bahia, Pará gstatlo
de S. Paulo (?)

Palustre.

Estados de S. Pau
lo (LagAa) c Bahia
(Itaparica).

Palustre.

29. luteoplcurum. Theo.
30. M. fasciolatum. 1.1I/~ (n. c.)

Pará.

S. Paulo. Raro.

111. JANTHINOSOMA Arr.

31. J. musicà St1y

.j2~ J. Lutzii Theo.

33. J. Arribalzagm Cites.

Estados ele S. Pau
lo, Rio, Bahia, Rio
Amazonas, etc.

A rgentilla, etc.
Especiepalustre c

sih-estrc, abundant(' •

Estados de S. Pau
lo, (Rio)
M~nosabundantc.

Silvestre.

Estados de S, Pau
lo, Rio de Janeiro.
Argentina. Especie
palustre, menos rara.

Il. PSOl~OPHORARob.-Desv.

"34. P. dUata F(lbr. Estados de S. Pau
lo e Rio de Janeiro.

Argentina, A n t i 
lhas, A1I1crica Central
c do Norte.

Palustre. Espalha
do, mas entre nós
menos abundante.

-.
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*35. P. Holmbcrgii A rI". Hio de Janeiro.
Argentina.
Pare::e ser cspecie

rara.
*3(1. P. scintillans. TV/l. Margens do Ama

7.0IHIS. Silvestre. (?)

o. BANCROFTIA Lutz (n. gen.)

37. B alhicosta I.u/:: (n. c.) S. Paulo. Silvestre,
Raro.

p. STEGOMYIA Theo.

38. S. fasciata Fabl". Estados d~ S. Pau
lo (Santos, Iguape,
Campinas, Itíl, Soro
caba, Limeira. Ara
ras, Ribeirão Preto,
Taubaté etc., excepci
onalmente na Capital.

Rio de Janeiro, Ba
hia (muito abundan
te, Itaparica).

Alagôas e Sergipe
(Baixo S. Francisco,
Maceió). Pernambuco
(Recife. Gravatá).

Parahyba, Ceará,
" Maranhão Pará, Ma

náos. A frequencia
varia conforme a es
tação c temperatura,
etc. Póde apparecer e
desapparecer confor
me os annos, sendo
espalhado pelo com
mcreio maritimo e
terrestre. Cosmopolita
nas regiões quentes
de todos os continen
tes, e da Oceania.



Pai7.cs do l\lcl1itcrra
nco, Costas da Afri- .
ca, Judia, America
MC'ridional, Central c
Scptentrional, Anti
lhas, Australia, Ilhas
Sandwich c Fiji; Phi
lippinas, etc.

Especic cstrieta-
mente domestica que,
entre nós, nunca se
encontra longe das
habitações humanas.

As outras cspecies sul-americanas são: S. sex

lilleata. TI,co. e talvez o C. t\!rreus lYlk.

1.1/

q. CULEX L.

3(). C. albipes Lllt~ (n. e.)

40. C. apicalis TllCO.

41. C. biJineatus Thco.

42. C. cingulatus Fabr.

43. C. confirmatus Arr.

Bahia. (Bourroul).
Raro.

Estados de S. Pau
lo, Rio, Goyaz e Pará

Especic palustre
menos abundante.

Santos, S. Paulo.
Especie palustre.

l!;stados de S. Pau
lo, Rio, Minas, Go)'az, .
Bahia, Palá.

Especie domestica
e palustre cujas lar
vas são encontradas
frequentemente.

Estados de S. Pau
lo, Rio, Bahia, Pará,
etc.

Esta c~pecie palus
tre, silvestre c Jluvial,
é das mais vulgares

~, : .
{'0>..L;'-. V b

I
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c deve ser encontra
da quasi em· toda a
parte, dentro dos li
mites mencionados.
Apparece nos jardins,
mas raras vezes nas
casas.

44. C. corniger Theo.

45. C. crinifcr Theo~Lllt:::

46. C. .fatigans Wicd.

*47. C. Oavipcs i11cqt.

48. C. Ouviatitis Lut::: (n. c.)

Estados de S. Pau
lo, Rio e Pará.

As larvas são ás
vezes encontradas em
aguas palustres.

O mosquito appa
rece raramente.

Estado de S. Paulo.
A especie nflO é rara.

Commum cm todo
o Brazi1. Cosmop
lita em todosos raizes
menos frios.

Estrictamctttc do
mestico c nocturno.

Amazonas.
Argentina, U r u 

guay. Chile, Guyana,
Trindade,

Parece espalhado
pelo commercio ma·
rítimo sendo talvcz o
seu habitat primitivo
o Chile. (?)

Estado de S. Paulo
(no Rio Grande, per
to da Franca, e Rio
Mogy- guaSSlt). Ma
ceió. .

As larvas não pa
recem ser muito raras.
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4(). C. imitator T/lCt/.

50. C. lugcns LuIz (n. c.)

E;;tados ele S. Pau
lo, Rio c Bahia.

PrO"a",clmente tem
tcrritorio muito vastu.

A larva é COnJlllUIll

em hromclias, o insc
cto adulto encontra-se
rarissimas \·e~es.

Estado de S. Paulo
(f.lagôa)

51. C. ncglcctus L/ti:: (n. e.) Estado de S. Paulo,
Lan'as nas bromclias.

Parece espccie rara
que facilmente esca

. pa á atteução.

52. C. ocellatus Tllco.

53. C. pleuristriatus Thco-LII/::

•

54. C. secutor Thco. (?)

S. Paulo (C:tpilal)
Especie tle brolllclia
bastante rara. O in
secto adulto apparece
rarissimas velles.

S. Paulo, Santos,
Rio e Bahia.

A larva é bnstanle
rara; acha-se bem ra
ramente em bramelias
ou aguas de hrejo.
O mosquito p o u c o
apparece.

Estado de S. Pau
lo, (Capital, Santos,
Franca.) Deve ser en
contrado em muitos
IUg<lres. mas c 11 t r e
nós, pouco apparccc.
A larva é commum
em especies de Erio
awlo/l. Encontra-se
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55. C. serratus Tlu(J.

S(). C. spinosus LII/:; (n. c.)

57. C. tlCniorh.ynchus Wicd.

58. C. virgultus T/ico.

tam hem no 1~IJ'1/gilllll

Ilh lOfOlill/ll, habitando
as climinutas colle
cçõcs d'a~ua, na base
das folhas.

Estados dc S. Pau
lo, Rio, Bahia, Par;l.

Gu)'ana, Trindade.
Especic pa lustre.

menos rara.
S. Paulo, Larvas

encontradas na base
das folhas do eriocnll
1011 1Ingi1/t7/II11/ e (1)'1/

gilllll nh1ofoli!l1l1.
Arrabaldes do Rio

de Janeiro,' V i 11 a
Bel1a (Ilha de S. Se
basti1io,) Pará, GU)'
ana, Antilhas, Hon
duras, Florida. (N<ío
parece indigena d(ls
2 primeiros lugares).

Rio de Janeiro.
Si fôr especie bôa

de\'e ser muito rara.

Outras cspccies sul-amcricanas:
~

1. C. albifasciatus iJfeq/. Chile, Argentina.
Parece-me que deve
ser originaria da coso
ta occidclltal e espa
lhada pelo commer
cio maritimo e flu
vial. Não occorre no
Brasil onde ha uma
variedade de C. con
firmatus com faxa dor
sal c I11clliana de côr
clara, 110 ahdomen.
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:2. C. tox'lrhynchu!> Jkql. (C. I lt1 itah,r?) A mc·
rica do Sul.

~. C. annulifcrus H/allell.

4. C. \·aricf"ratus IJ/tlllell.

5. C. articulari!'; Pltíl.

(•. C. vi!tatus P/iil.

(? albifascictus Mcqt.)

7. C. apicinus Phil.

8. C. pictipcnnis Phil.

1). C. marmoratus P/til.

As cspccics chilc
nas, que parcc;cm
numcrosas, não tém
sido estudadas rI'!ccn
temente, e as antigas
dc!>cri pções não bas-

\

tam. Fóra do Chilc,
quasi quc nada lIa de
fcito no liltoral occi
dental. Das Antilhas

Chile ha varias espccies co-

I nhecidas, das quaes
uma ou outra podia
occorrer em territo-

I rio brasileiro.
Janthinosoma obli-

tum é indctcrmina
\lcl, talvc:'. s)'llonimo
de algum.. cspecie
dcscripta.

10. C. (Stegomyia'!) tcrrens W/k. Brasil ou Chile.

IV:!A~DINAE
r. AEi>EO~lYIA Theo.

59. A. slluamip~lI11is Ar/'. S. Paulo, Malláos.
Argentina. E!>pecic

palustre, ás \,CílCS en
contrada nas casas,
para onde parece scr
attrahida pela luz.

s. (?) VEHRALINA Thco.
(lO. V. (?) nigricorpus Theo. Rio Amazonas.

Esta espccic não
me parece caber nes
te /{cncro e sim no
seguinte:
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I. AEDINUS Lutz (tI. gcn.)

60. A. amazoncnsis. LuIz (n. c.) Rio A 111 a z o nas
(abundante em Agos
to).

Espccie tluvial e
chupadora de sangue.

lIa mais lia America do Sul:

Aedcomyia (Aedinus?) Americana.

A occurrcncia da A. squamipennis, se não se trata
apenas de especie parecida, é muito curiosa. Parece
me que sómente se explicaria por uma introducção
casual.

o mesmo deve se dizer da occurrencia da Cellia
albipes na Itl(lia.

11. URANOTAENIA Arr.

61. U. pu1cherrima Arr. Estados de S. Pau-
lo e Rio.

Argentina.
A larva é frequente

em aguas de brejo.

62. U. geomctrica Taco-Lul::. S. Paulo, Santos,
Manáos.

63. U. Natalim Arr. Santos, Rio de Ja-
neiro.

Argentina.

M. O. Low~i T/lt!o. S. Paulo, Maceió.
Muito rara.

Antilhas, S. Lucia,
Cuba.

*65. U. pa11idiventer T/lCo. Pará.

N01'A:-'l'odAA li.< llrl\llc>IICliia 1l;II"~Celll leI" Oll mcsmo,_ hnbllos.
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V. HAEMAGOG1,N AE

,/. HAEMAGOGUS Wil].

*(J7. H. cyaneus Ftlbr.-T/utJ.. Pará. Antilhas, S.
Vicente.

()8. H. capricornii Lut~ (n. c.) Estado de S. Paulo.

69. H. lcucomclas Lu/s(n. c.) Estados do Rio de
Janeiro c S. Paulo.

Outra especie observada na America do Sul H.

albomaculatus Theo. Guy:\Oa Inglcza.

Todas as espccies deste gencro são sil vestres,

atacando o homem.

x. GUALTERIA Lutz. (n. gen.)

70. G. Oswaldi LI/~s. (n. c.)

71. G. fulvithorax (n. c.)

Estaltos do Rio de
Janeiro e de S. Paulo.

Sil "cstre, princi-
palmente em maltas
de serra.

Goyaz (Ponte I pé
Arcado.)

VI. DENDROMYINAE

y. SABETHES Rob.-Desv.

72. S. longipes Mcqt.

i3. S. nitidus 1'11(0.

Estado de S. Paulo.
Raro.

Pará.

(l):-Na tnUa tle machO" n collocnçi\o dc_te g,,".ro nílo t: completRmenle

certn.
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74, S, remipes Wicd.

75. S. Lutzii Tltco. (n. c.)
1(). S. all>iprivatus lulz

Man;IOS.

ManÚos.
Estados de S. Paulo

e Riu d{~ Janeiro.

::. SABETHOIDES Thco.

77. S. cotl fusus Thco. Estados de S. Pau
lo, Rio c Bahia.

ill1. SABETHINUS LuIz. (n. gen.)

78. S. intermedius LuIz (n. c.)

/I/!. LIMA'rUS Theo.
79. I... Durhamii Tlteo. Estados de S. Pau-

1o, (raro), Rio, Bahia,
Gu.raz, Pará.

cc. PHONIOMYIA Theo.

MO. I'. lotlgirostris Thecl. Estados de S. Ca
tharina, S. Paulo,
Rio de Janeiro, Bahia
c Pará.

Mosquito silvestre
commum. Larvas em
brome1iaceas.

dd. WYEOl\IYIA 'l'hco.

81. W. pertinans TI/co. Bahia. S. Vicente
(Antilhas).

82. W. leuco~tigmaLuIz (n. c.) S. Paulo Larvas nas
folhas das tabuas (Ty
pha especic )

83. W, medioall>ipes Thco. Bahia: Cabulla, Ma-
tatÚ. Criado de lan'as
de bromelias do jar
dim do Hospital de
Santa habel.
(Bourroul) Jamaica.
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/:c. DENDHO;"IYIA '{'l1eo.

84. D. ohlila 1.111::; (n. e.)

S5. D. personata Lu/:; (n. c.)

S(,. D. a~ullepta Tllev.

87. D. paracnsis Thco.

S. Paulo, Goyaz
(Ponte Ipé Arcado)
Lar\'a como 79.

S· ..1.1 /lo". p. 22.S. Paulo, Ilvestrc. V~'"

Bahia.--Guyana In-
gleza.

Pará.

As outras especics Sul.americanas, siLO:

D. ulocoma 'r/"w.
D. quasilulco\'cn tralis '{'hú}.
D. luteoventralis Tllco.

Guyalla Inglcza.
Guyana Ing)eza.
Guyalla I n g 1 e li a.

Trindade.

As Dcndromyinac são geralmente cspecies sil

vestres.

HYCOLONOPINAE (nov. ram.)

Ir. HYLOCONOPS I..utz (n. g-cn.)

88. H. pallidi"ento>r Lu/:; (n.e.) S. Paulo Silvestre

gi:"' TRICHOPROSOPON

89. Tr. ni\'ipcs Thco. S. Paulo, Rio, Re-
cife. TrirHhde. Si 1
vcstre, menos raro.

1)0. Tr. splendcns LIII;.: (n. e.) ManÚos.

M. JOBLOTIA BLANCH.

91. J. lunala Thco. Estados de S. Pau
lo, Rio, Ceará, Recife,
etc.

Espccic silvestre
:0111111 u11I.



CATALOGO

N. RHYNCHOMYIA Thco.

92. R. Hncata Luzi. (n. c.) S. Paulo.

Outra espccie encontrada na Guy.lUa Ingleza:
R. Frontosa Theo.

jj.GOELDIi\. Theo.

93. G Ouviatilis Theo. Estados de S. Pau-
lo, Rio, Bahia, Guya
na Inglc~a. P o u c o
raro.

A ADENDUM

94. earonia iridesccns Luiz. (o. e.)

NOTA:-O nome cn'lIClerisllco de Trichoprosopon nilu coufundlndo com

Triclloptosoputl. cOllliul1o 11 uliUlo(J. Joblullll c utilldo paln 10 elil,ccle lUllnln.que

llÍlO leu. pellos grandes 110 clypells.

OUOI/O' llcllcro lIylocoliops c llllthomtYPo,lllI fllmU", pnTllll qui,1 cswlhl

o' nome de' Hylocolloplu:e. ,por'sc:r mnl~ slgnlfiCllU\'o,

Tédos.OS nylocollolilme 81\0 Ctllril:tllmente sU\'cslrcs.

Espccles Dl1L'IlIc:h'llS: ')4

Ollhns cS(leclctl Sul'IlIltCrlcllulls: 21 11)



CHAVE
l'ARA A

DETER~IINAÇÃO DOS GENEROS ENCONTRADOS

NO BRASIL

I. ASIPHONATAE

(LARVAS SDl TUBO RESPIRATORIO FECHADO)

SUBFA~ULIA-ANOPlIEL~NAE

Palpo!'; nos dou!'; sexos compridos, tendo no macho

3 c na femea 4 articulos. *

1. Nas azas ha es
camits obovaes muito
Iarl,'Us, em forma de
balão. Cyc1olepidcpteron TI1CO.-B/.l1lcll.

Azas sem escamas
em forma de balão. 2.

2. Lobos protho
raxicos mammilladosj
azas sem manchas. Stcthomyia. Thco.

-ry-



EUClILICIDAE

Lobos prothoraxi.
l'OS nem sempre mam
mi11ados, A~as l>eW CoW'

manchas. 3.
3. Ahdnmen com

feixes lateracs salien
tes, de escamas lar
g-as. 4-5.
. Abdomen sem rei
xes lateraes salientes.
fi-7.

4. Thorax e abdo
men com escamas bas-
tante largas Ccllia. Tluo.

5. Thorax e abdo
men ( com excepçflO
elo ventre e dos feixes
lateraes) com escamas
compridas e muito es
treitas, parecendo ca
belIos. (Só na parte
anterior as escamas
são UI11 pouco mais
largas) Arribalzagia. TI/co.

6 ']'horax com es
.camas fusiformes es
treitas c curvadas;
abdomen piloso Pyretophorus B/allell.

7. Thorax c abdo
men com escamas
muito estreitas e cur
vadas parecendo com
cabellos . Myzomyia. B/nllcn.

NOTA:-A ",lbdÍ\·is.~o do I:ellcro Allophele" por "l'heoOOld. embora lIeee~'

surin. IIlIo lem ~ido sempre hem recebidu: loduvia posso amrmur que. pelo
luenos pnra 3ft UO!'lsas cspecic!". ê snli!'fn('lonn. fOTucccndo typos belU di:;tiuctOR.

• A 1I1nior l1Rrte dos esr~ecie.s conhe~em'l"i(~ pelas azn~ manchadas tl8 em;·
tn, flUt' náo se Cl1contrno U3!' outtM Culicidac h.diReuus. com CXc:el'Çf\o de
J..utzin. O modo de pou~nr tnmlíc1It c typico un.... e!õlJccieFi qUl~ c01lheço (todu..".
nu:n(J~ Slctholll)·ia.)



(LARVAS CO~I

11 SIPHONATAE

TenO RESPIRATORIO LATERALMENTE

fECHADO)

ANKYLORHYNCHAE
(COM 1'J(O~tnA CURV;\)Jt\)

Sub-fUI11í1 ia-l\lcgarhill inae.

Palpos da femea de
trcs articulos compri
dos, os do macho com
4 articulos compridos
e um basal curto. Ul
timo artículo dos pal
pos femininos rombo,
parecendo q uebradu
( CO!"") foi considerado
pelos a.lctores.) . Mcgarhinus Rob-IJl'Sí'.

Ultimo a rti c u lo
dos palpos fcmininmi
comprido e pontca-
gudo . Ankyiorhynchus LuIz.

METANOTOPSILAE
ISO"IJCROJ·AI.I',~J-:

(PALPOS I'EQUEXOS NOS DauS SEXOS)

AEDINAE

Palpos de 2 (ou 3)
articulos. 1-4.

Palros dc 5 arti
culos. 5-6.

L Primeira ccl
lula forqueada menor
do (Iue a segunda.
Escamas ornamentac!>
azues brilhantes no
ccphalo-thorax. Uranotmll1a. Arr.

N01"A:-Q J.:~llt:rtJ ·roxorhinchitcs. com o primch"o Rt't iculo dos pnlpos do
fenu:ncurlo e o ullitno comprido. CIlt'·U.Colll.pontn H.I·rcdolldnda.part."c~faltar tU,
..\mclica.



EUCULtt:roAE

Ceilulas forquca
uas normaes. Não ha
escamas ornalllentacs
azues no l~ephalo-tlto
rax. 2.

Ccllulas forquç"~

dasnQrmaes. Nãef- ha
escamas",orm\l11cntaes
azues_,uc)ccphalo-tho-
_ra~c.--2. .

2. Escamas do oc
ciput chatas. Escamas
lateraes uas veias das
azas pouco largas. Verrallina Theo.
Escamas do occiput
em parte curtas, bifur-
cadas.3-4.

3. Escamasdasazas
asymetricas, largas,
como na Mansonia.
Pernas media, com
feixes de escamas sa-
lientas Aeueomyia. Theo.

4. Pernas medias
sem feixes de escamas
salientes. Escamas uas
azas, pela maior partc
como em 'l'amiorbyn
chus; algumas compri.
das e quasi lineares. Aetlinus Lute (nov. gen.)

5. Occiput com es-
camas chatas. Côres
metallicas H.emagogus. Will.

6. Occiput, nomeio
com escamas bifurca-
das. Gualteria. Lut::: (1) (nov. gen.)

(1) A posiçi\tJ .10 gellero Guallerin c um pouco illcerln llor serem os machos
descun hecidos.

NOTA:-No Gellero Aedeohlyla s6 entra A. Hq'"l1uipennls Arr. A, Ame
ricana NelJfU,l.elllairr.. porem perlellee n Aedllllls (11. !len.) e o Aedes "elIUS
ti pt.N SkllJt n tlUnlclll\!r oul\'o gcneru.



ElrCllI.ICIDAF.

METANOTOTRICHAE

(~IETA~()Tml eml I'ELLOS ou eHAETAS)

HETEROPALPAE

(PALPOS CUR'l'os NA FE~IF.A. 1\IAIS CO~[l'RmOS NO ~[ACHO)

SUB-FA~ULIA HYLOCONOPINAE (1)

1. Palposdomacho
têm apenas () terço do
comprimento ela trom
ba. 6.

Palpos do macho
ue comprimento quasi
egual ao da tromba. 2.

. 2. Entre os olhos e
o c1)'peus existe uma
proeminencia conica c
romba. Rh)'l1chom)·ia. Tluo. (2)

Falta a proemi
ncncia conica. 3.

3. Tromba muito
comprida com apex
fino. 4-5.

Trolllba não exce
de o comprimento do
abdomen e tem o apex
entumescido Hyloconops. Lul:: (no\'. gcn.)

4. CI)'peu com pc]-
los compridos. . Trichoprosopon. Tlteo.(3)

(1) -o nome H)'loconoph.ae parece hem ap;>Iíc.'Ulo" esta suh·f:lInil ia. pur
que sào todos mOMlllitos do maUo. e ° p:enoro 1I)'lneouops rel>ceseuta bem
...ub·fulIlili'L O geuero GuehEa lip:u esta sub-Imuiliu d seguinte,

(2)-AdoVlo a ollhogruphia Rh)'lIehollt)'iu qne me vareee dever ser a

correctn.

(J)-NlIo podemlo ha,'er coulll,ào com T.ichoproroplIs 1'011",,,'0 o
nOfne ('Iuacte,i~tico 'rllchoprosopun l):lta ;L~ esp(;"ci('~ {L... qua~s ~ .".plica.;
Iimilu ° nome Johlotin (81alleh,) á e"peeie tunata '1"1: 110 c!)'I'CUS só tem eilio~

curtos. t1.l)ettas ,,"itih·ci~. co_no Se cucolltn\o lamhet.. no lfylocouC.l,)fõ.

--..



HUCt'L1CIDAJ;

5. CIypeus sem
pcllos compridos. Joblotia. Thco.

(,. Metanotum com
escamas. 'l'romba cur
ta, entumescida n o
apcx . . Goeldia 'l'hco.

lSOMICROPALPAE

(PALPOS ~OS DOUS SEXOS EGUAES E MUITO

PEQUE~OS)

SUB·FAMILIA DENDROMYINAE (1)

1. Pernas do meio
com parte das escamas
Iatcraes muito com
pridas e dispostas em
forma de remos . Sabethcs Roó.-DcSíl.

2. Pernas sem ap-
pcndices rcmiformes.
3.

3. Escamas Iatc
raes das vcia das azas
estreitas. 4--5.

Escamas latcracs
das veias das azas lar
gas, ouovacs oU espa
tuladas, nem sempre
symetricas. 6--9.

4. Tromba linear,
maior do que o corpo. Phoníom)'ia. Tlleo.

5. Tromba cntu-
mescida no apex, me-
nor do que o corpo. Wyeom)'ia. T/teo.

(,. Tromba com
apex fino, rIo tamanho
doabdomen; veia trna
S\'ersal c na altura
de h. Côres brilhantes. Sabethoides. Tllco.
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'framba curta, com
apex entumescido.

Veia transversal (l

mais perto da base
que b. 7-9.

7. Escamas do mc
sonotum escuras, sem
brilho. . Dendromyia. TII&o.

Escamas do me
sonotum muito bri
lhantes. 8-9.

S. Metathorax,com
escamas.Tromba igual
nos dous sexos. SabcthillUS Lute. (nov. gen.)

1). Metathorax cain
escamas. Tromba do
macho formando um
angulo . Limatus. T1I&0.

NO'l'.... -Deslf::lIo 1101":

li-A veln Imluw.:rsnl SlIprnlltllllCml"in
b-.... media
C-I\ posterior

.\ poslçl\o relnth'n .lcstn.' 3 \'ein... fl de f::mmle 1I111IUrtllllel1l pano n c:Inssl·
JiClIÇ!\O.



PARA A

DETERMlNAÇÃO DOS GENEROS DA SUB-FAMlLIA

CCCULICINJE» OBSERVADOS NO BRASIL

ORGANISADO PELO

O~. AOOI1PliO I1UTZ

1. Azas sem or
namento apparente. 5.

Azas ornamenta
das 2-4.

2. Varias man-
chas escuras na costa. Lutzia.

3. Uma lista bran-
ca acompanhando a
parte basal da costa. Bancroftia.

4. (Costa ama
rena sendo a aza es
cura- veja Tacnio
rhynchus, especie ful
vus.)

5. Escamas das
azas bastante symctri
:as. 6.



v
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Escamas das azas
muito as)"metricas (se
cc.uriformes) e de va-
rias côres ~'lansonia.

(I. Escamas late
raes das nervuras, d:ls
a:ms compridas e es
treitas (quasi linea
res.) IJ.

Escamas lateraes
das nervuras das a7.as
dilatadas, lanceoladas
ou obovaes. 7-8.

7. Escamas late
raes dilatadas"m todas
as nervuras. Tromba
com annc1 • Ta:!Oiorh)"nchus.

8. Escamas late
racs dilatadas só na
metade peripherica de
aI g umas nervuras.
Tromba sem anneI. . Mclanoconion.

9. Occiput com
escama variadas, sen
do umas erectas com
pridas c bifurcadas.
10.

Occiput sómente
com escamas chatas
e imbricadas. Stegomyia. '4

10. Côr prevalen-
te não é azul metal·
lico. 11.

Côr prevalente é
.lzul metal1ico. Jantinosoma. '/

11. Escamas das
pernas pouco salien-
tes. 12.



Psorofora.

Escamas das per
nas muito salientes c
compridas. Especies
grandes.

12. Scutellum com
escamas estreitas, cur
vadas e fusiformes,
como no thornx. Ta
manho. media ou pc
qtlCno.

CHAVE

Culcx. I

v'
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I'ARA ...

DETER~II~AÇÃO DAS ESP;:ClES DE r:UCl:LICIDAE

E~CONTRADAS ~O BRASIL

(NÃO !NCI.UnWO A SUIl-FA:\lIT.!A tTLICINAE)

I. ANOPHELINAE

fl. CELLIA Thco.

1. Extremidade do
pé posterior completa-
mente branca. . argyrotarsis T/teo.

2. Idem, porém o
ultimo tarso posterior
com cinta basal preta. albipes T/tclI.

11. PYRETOPHORUS Blanch.

1. Mesonotum uni
calor com estrias es
curas; azas com a cos
ta üistinctamente mau-
chada. . Lutzii Cru:;
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? ~l~sonotum na
parte anterior amarel
lo, na parte posteriJT
escuro; manchas da
costa pouco distin-
das , .. Fajardi Lul:;

Dos gencros My
zomyia, c.rc101cpido
ptemn, Arriblllzagia c
Stethomyia só se con
hece uma espccic no
Brasil.

11. MEGARHININAE

g. MEGARHINUS Rob.-Desv.

1. A pcx do abdo
1I1cn scm tufos late-
racs . . ferox ''''iet!.

2. Tufos laternes
vcrmelhos . separatus .Ilrr.

Tufos lateraes
não são "crmclhos;
3-5.

3. Todos os pés
l1nicolures nos dous
sexos. Mariae Bo"rro"l.

4. No pé posterior
o ultimo tarso é bran-
Co • portoriccnsis v. Rocdcr

5. A fcmêa com faxa
branca ou dourada na
f~ll"c vcutral do pé
ml'diano . solstiti..1is Lu/:;



C II A ,. F.

h. ANKYJ~ORHYNCflUSLutz

1. Femêas com os
pés unicolores: 2

Femêa com o se
gundo c terceiro tarso
do meio branco em
baixo. violaceus Hofms/[.

(purpurcns Thco/J.)

2. Fcmea com tufos
lnteraes escuros no
apc.< do abdomen. . trichopygus lYied.

3. Femea sem tufos
abdominaes . . ncglectus Lut:;

IV. AEDINAE

Dos generos AedeoUl)'ia, Verralina e Aedinus só

se conhece uma especie brasileira.

11. URANOTAENIA Ar:.

1. Na raiz (~as azas
ha um ponto escuro
muito visi\'cl . Lowii Theo.

Não ha ponto cs
curo na raiz das ;Ilms:
2-4.

2. Os dous ultimos
tarsos do pé posterior
brancos. Dorso do ab
domen com manchas
triangulares brancas. geometrica T/teo-Lu/::

3. Penultimo t;lrso
do pé posterior com

. apex escuro.
Abdomen sem

triangulos tlorsacs
brancos . pulcherrima Arr.
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4. Pés unicolorcs,
escuros: 5

5. Dorso do abflo
!!ten com cintas hasaes
brancas . . ~ataliac Arr.

(,. Dorso do abdo
men pardo-escuro, sem
ornamento • pallidh'enter TI/co.

V. HAEMAGOGINAE

r. HAE~IAGOGUS WilI.

1. Côres principaes,
branco e preto al'.ula-
do . leucomelas Lul:: 1/

Côrprincipal a:ml
ou violaceo escuro: 2.

2. Primeira cellula
forqueada comprida;
maisde duas vezes que
o pedunculoi veia
transversal c afastada
de /I por 4 vezes o seu
comprimento. . cyaneus Fabr.

3. Primeira cellula
forqueada menor do
que o pedunculo; cdis
ta de b apenas pelo seu
comprimento • capricornií LI/lz ,/

1. Mesonotum bran-
co e preto Oswaldi LI/I:: .v

2. Mesonotum pardo
dourado. fulvithorax Lul:: 0/



CHAVE

. VI. DENDROMY1NAE

y. SABETHES Rob.-Desv.

1. Todas as pernas
têm um remo 3-4.

2. Remos a lenas
nas pernas do meio 5.

3. Pernas em parte
brancas . . 10ngipes iWcqt.

Pernas unicolores
de a1.ul muito' escuro LutÚi TIlco.

5. Remo branco na
porçãoapical nítidus Thco.

Remo unicolor 6.
6. Face ventral do

abdomen sem cintas
basae~j veh c mais
perto do apex da aza
do que b: . remipes Wicd,

7. Abdomen em
baixo com cintas ba
sacs violaceasj veia c
na aI tura de b ou um
pouco mais perto, da

~..
base . .albiprivatus Llit;;

cc. WYEOMYIATheo.

1. Metanotum co
berto de escamas bran
caso lcucostigma Lut;; ./

Metanotmn sem es
camas. 2 -,:3.

2. Pés todosescu
ros veia c na altura
de " . pertinansWill-Theo.
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3. Pés do meio em
parte brancos por
baixo

Veia c bastante

abaixo de b . medioalbipes Tltco.

dt!. DENDROMYIA 'l'bco.

Lobos protllOra
xicos com escamas
douradas brilhantes . asullcpta Tllco.

Lobos prothora
xicolC' sem escamas
douradas: 2.

2. Pés dos pares
anteriores em parte
brancos etn baixo. . pcrsonata Luiz

3. IJés unicolores;
metanotum cinzento;
olhos com margem
branca. • oblita Luiz

4. Idem; abdomen
com manchas basaes
e lateraes triangulares. paraensis Tltco.

Dos generos Sabethoides Theo., Sabethinus
Lutz., phoniomyia· Tllel!. Limatus Theo. ha só uma
cspeci\' descripta até agora.

VII. HYLOCONOPINAE

( Das especies Hyloconops-Lutz, Joblotia-Blan
cho ls. s.) Rhynchomyia-Thco e Goeldia-Theo,até hoje
só se conhece uma espccie no Brasil. .

ff. TRICHOPROSOPON Theo.

Todos os pés em
parte brancos . . splendcns Lut:;

2. Os pés anterio-
res nfLO são brancos. nivipes Tllco.
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DETERMINAÇÃO DAS ESPECIES DA SUB
FA1\'1lJ.,IA CULICINAE

Dos gencros Lutzia c Bancroftia só se conhece
uma cspecic (Lutl'. Bigotii Bellnrdi c Bancroftia all>i
costa 1./lle.)

Genero 1. Mansonla

1. Parte anterior do
mesonotum côr de
ouro . . M. amazonensis TI/co.

2. Mesonotum uni·
formemente paulo
avermelhado. Nas al'.US
escamas obovaes alon
bradas entre as securi.
formes t.rpicas . . M. titi11ans \V/k.

3. Mcsonotum com
duas linhas medianas
parallelas patlidas.
Nas azas h<1 sómcnte
escamastypicas . M. pseudotitillans TI/co•

.---
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Genero 2. Taenlorhynchus

1. Côr geral, pardo
escuro, 2-4.

1. Côrgeral, ama
rell0. Aza escura,
com a costa amarella. T. fulvus 'rl,co.

2. Abdo)llcn com
manchas lateraes bran-
cns na face dorsal T. fasciolatus Arr.

3. Abdomen com
cintas apicaes brancas
na face dorsal . . T. confinis Arr.

4. Abdomen sem
cintas ou manchas na
facc dorsal . T. Arribalzage Thco.

Genero 3. Melanoconlon

1. 'l'horax não or
namentado 4.

1. Thorax 03 or
namentado com uma
mancha dourada occu
pando principalmentc
a metade anterior,
2-3.

2. Escamas dilata-
das pouco apparentes 2\1. Theobaldi T..1/I:; ~.

3. Escamas dilata-
das muito distinctas
e largas . M. spissipes Thco.

4. Pernas com cin-
tilS brancas . M. fasciolatum J..1/lz ,I

Pernas unicolores,
5-7.

5, Abdomen sem
ornamento . M. indecorabilc Thco.

fi. Abdomen em
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cima com cintas ba-
saes brancas M. humile Tllco-Lut:;

7. Segmentos abdo
minaes com mancha!'
brancas basaes nos
lados e cintas ba
saes largas na face
ventral . M. atratum Theo.

Genel'o 4. Janthinosoma

1. Tarso posterior
branco na parte termi
nal. 3-3.

Tarso postcrior
com cinta amareIJa
estreita . J. Arribalzagae Gílcs

2. Escamas do oc
ciput côr de mél. Pe
quena especic silves-
tre. . J. Lutzii Tluo.

3. Escamas do occi
put côr de ouro. Es-
pecie maior. J. musica Say

Genel'o 5. Psol'ophol'a

1. Femur posterior
com segmento apicaI
branco. Especie sil
vestre com brilho me-
tallico. . Ps. scintillans Wlk.

2. Côr geral, cin
zento pardo, sem bri
lho metallico. Maior,
especie palustre . . Ps. ciliata Fabr.

3. Côr geral preta. Ps. Holmbcrgii Arr.

-~.-

b7-
7/
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Genero 6. Culex
Mesonotum com or-

namentos. 1-10.
Mesonotum sem or

namentos. 11.
1. Uma linha me

diana amareHa no me-
sonotum . C. serratus Theo. "

2. Estria mediana
branca, mais larga,
composta de tres par-
tes em fórma de crina. C. Crinifer Theo.-LII/r:

3. Parte anterior
do thorax branco·ama
reUai pernas sem cin-
tas brancas . .C. confirmatus Arr. ,I

4. Idem, mas as per-
nas com cintas bran-
cas. . C. finviatilis Lu/z v'

5. Mesonotum com
pontos mais claros so
bre fundo pardo es
curo. Duas linhas lon-
gitudinaes, no mesmo. C. bilineatus Theo.

6. Idem. Pleurae e
coxae marcadas com
estrias obliquas de côr
escuras . C. pleuristriatus TllCO.-Lu/z

7. Idem, mas com
escamas brancas nos
lados e {tS vezes inva-
dindo a região media. C. corniger Theo.

8. Idem pernas do
terceiro par com parte
apicaI branca . C. albipes (n. c.)

9. Mesonotum com
ornamento branco ci n
zento. Par posterior
das pernas com cintas
brancas muito visi-
veiS . C. imitator Theo.
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10. Uma mancha /
preta na mi:>l da aza. C. ol:e1iàtus Thco.-LlIls V

11. Perna.~ com cin-
tas de côr branca.
12-15.

Pernas sem cintas
de côr branca. 16-1i.

12. As cintas abran
gem as duas partes
articulares. C. cingulatus Fabr.

Ascintas nãoabran
gem as duas partes
articulare!>.13-15 o

13. Allllo\11('n em
cima com cintas bran-
cas bàsnes .C. tacniorhY!lchus Wied.

14. Abdomen em
cima com cintas bran-
cas apicaes • C. apicalis Thá~.

15. Ah(:llmcl1 em
ci 11Ia sem d 11 tas C. secu tor. T/Ii!I'.

lf.. AbllO\11on em·
cima Cuta largas cin
tas basaes de côr
branca . C. virgultus TI/co.

17. Ahdo:llen em
cima com cintas ba
saes estreitas e ama
rcHadas. Escamas do
mesonotum de tama-
nho regular.. . C. fatiWJ.ns Wied.

(? c. pipiens Lo)

180 Idem, mas com
escamas do mesono
tum muito estreitOas e
pequenas. Co flavipes lWtqt.

19. Abdomen em
cima sem ornamento. C. neglectus(no co)
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ESPECIES ENCONTRADAS NA BAH.IA

(1) *1. Ccllia
De:>11.

argyrotarsis RtJ/J.- Por toda a Cidadc f

Jahurll. (Ilha de Ita
parica).

*2. Cellia albipes Tlico.

3. C)'c101cpidoptcron mcdio

punctatulIl TIICO.-Lut::

4. Mcgarhinus fcrox H,Tit·tl.

Bahia (Cabulla).

Cabulla.

Jaburíl. Criado dc
larva de uromelia.

5. Megarhillus Mariac (n. c.)
(mihi).

(,. Tacniorhynchus fasciolatus
Arr.

Jaburíl.Criac1o de lar
,-as dc bromcliaccas.

Cabulla.

i. Mclol1ocollion (n. c.) 'l'heo- JauurÚ. Criado de
baldi Lul:: (machu) larvas palustres.

8. Melol1ocunion in<1ccomuilc
Theo. Cabulla.

(I) J)n~ CSI",ciI:1I mnl"cada!> pclu sil:lIIll • IOnlIU cflcontrllllllS macho e femcn:
cln~ ni\o nu:t.lt:::nda..... 1'6 lcuu~a.
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9. ~lcl;woconion humile 'l'I/co.-
Lul.:. Cabulla.

abundante.

10. Me1anocol1ion atratum ''rI/clJ. C.lbulla.

'lI. Jal1thinosoma musica .<:'~ay Cabulla, Matatú,
Itapagipc (2) (arrabal
des).

*12. Stcgomyia fasciata FI1/Jr. Por toda a Cidade,
Jaburú, Cidade de
Itaparica.

13. Cu1ex albipcs. Lut.: (n. c.) JaburÍt. Criado de

lan'u de bromelias.

'14. Culex cingulatus F.lbr. Cabulla, Asy10 de
S. JlIflo de Deus. Ja
lmrú.

15. Cnlex confirmatus Afr. Cabulla, Matatú.
Muito abundante.

19. Culex serratus TI/co.

20. Sabet1toides confusus Thco.

21. I,imatus Durhamii TI/co.

OH). Culex fatigans Wicd.
(?) (Culex pipiens)

·li. Cu1ex imitator Thco.

'18. Cu1ex p1euristriatus
Lul.:

Pela Cidade (prin
cipalmente a Baixa),
Jaburíl, Cidade de !ta
pariea.

JaburÍl. Bromelias
(criado).

Tluo.-
JaburÍl. nromelias

(criado).

Cabu Ila, Affiictos.

Jaburít.

Cabulla.

22. Phoniomyia 10ngirostris
TI/co. Cabulla, l\fatatú.

(2) o macho loi ellconlrado IIUIII jnulilll pelo IIUSSO dislillclu collega Am·
philophio J'reÍlc de Cn,,·ulho.
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QUADRO

23, W)'com)'ia pertil1ans H"i!/. Bahia (Cabul1a)
Unico lugar do Brasil
em que foi até agora,
penso, notada.

Bahia (Jardim do
Hospital de S. IzabeI.
Criado de tarvas de
bromelias. Cabulla).

Jamaica.

-24. W)'eolll)'ia, (u.c.) medio
nlbipes Táeo.. (3)

25. DendrolU)'ia asullepta Tác{).
26. Goeldia fluviatitis Tlleo.

Bahia.
Cabulla, Matatú,

ALAGOAS

'I. Culex fluviatilis Luis (n. c.) Maceió: Criado de
lan'as que fomm ob
l>cquiosamente trazi~

das pelo nosso amigo
c colleb'1\ OdilonAuto.

2. Ural10taenia Lowii TI/eo. Maceió:Caçado d~n-

lro de casa por uma
irmanzinha do nosso
collega Odilon, e tra
zido pelo amigo e
co-cstadino Antonio
Netto.

3. Culex fatibrans.
4. Stegomyia féisciala.

PERNAl\'IBOCO

1. Joblotia lunata R/alle/t.
2. Trichoprosopon nivipesTI/co.
3. Janthinosoma musica.
4. Phoniomyia longirostris.

Recife.
Recife.
Recife.

Recife.

(31.'Crit\mos eHtn wyeomyin de: llllVllH eneollllntlas em bromdll\l' elo
ll<l~\)itnl, ele '~, lzabe:\ e II tnxnmoH <le 110,'0, Dt, l,u\", 110 dcscoulu,chllenlo da
de:..:rlpç:io de Tbeobnld. deu·II", o liame de al'g;'lota' Jis "n r"tI1clleu nu Dt,lti,h
~(ul'Cum. onde Theobnld. II IdelltificolI d IIIedioalbijiS.por elle. 11/10 hll 111\11\0.

lc,;cl'i pia ee exellll)\nre~da )t1t11nlcn.
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5. Goeldia fiuviatilis.
(,. Stegomyia fasciata (Recife,

Gravatá).
7. Gulex fatigans (Recife. Gra

vatil.
Remessa do meu particular amigo Francisco José

de Albuquerque Maranhão.

PARAlIYBA

( Capital)

*1. Stegmtl)'ia fnsciai...
*2. Gulex fatignns.

Remessa dos meus amigos Luiz Novaes ~ 'fheo
philo de Amcida Junior.

CEARÁ
1. JobloHa lunata.
2. Gulex fatigami.
3. Stegolll)'iil fasciata.

Remessa do Sor. Francisco Dias da Rocha ( Lutz )

l\lA.NÁOS

'I. Megarhinus separatus.
'2. Trkhoprosopon splcndens.

3. Sabclhcs longipes.
4. Sabcthes LutziL

'5. Cyc1olcl'idopteron metliol)Ull
ctalum.

fl. Pyretophorus Lutzii.
*7. Mallsonia titillalls.

8. Stcgomyia fasdata.
*1). Culex fatigans.
10. Culex crinifcr.
11. Uranotacnia geomctrica.
"12. Aedinus nigricorpus. (n.e.)
13. Aedcolll)"ia slluamipcnnis.

~0"1·A:-l.2.3.4rcmellhlos lleloSnr. ·ltnlllolll'lncehl IlItoul". 5-13 npnuh,,·
clu~ I,do Dr. I.illd.mberg .'0 Thentro de ~1l\u40~. com c:x~cpçllo ,lo 11. 12 'I,.e
,"ci., 110 kio .\nUI%unns. CI.lIb)
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