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Durante o period0 das experiencias de transmiss2o do Plasmodium galli- 

naceum BRUMPT, 1935, corn mosquitos, realizadas por urn de nos (WLP) em 

Belo Horizonte, Minas Gerais, tivemos ensejo de receber do Service Nacic- 

nal de Febre Amarela, gracas ao espirito de colaboracao do seu diretor na- 

quela RegiZo, urn grande ntimero de focos larvarios, dentre eles muitos co- 

Ihidos em cavidade de pedra naquela cidade, nos quais, evoluidos ate imagos, 

foi observada uma especie de mosquito que, a par de mostrar-se eficiente 

transmissor daquele Plasmodium, apresentava caracteristicas estranhas ao 

nosso conhecimento. 

Estudando agora este mosquito, acreditamos ser uma nova especie de 

Atfdes (Ochlerotatus) , da qua1 apresentamos descri@o da femea e do macho. 

0 resultado das provas de transmiss5o obtidas corn a femea desta espe- 

tie sera ccnhecido em outro trabalho a ser publicado. 

Revendo a cole@o do Laboratorio do Service de Estudos e Pesquisas 

s6bre a Febre Amarela, no decorrer do estudo da especie em questso, encon- 
tranizss a geliit&:ia de um macho e algumas femeas e’voluidas de farvds w- 

lhidas em cavidade de pedra no municipio de Santana do Ipanema, Alagoas, 

em novembro de 1934. 

(* ) OS estudos e observa@es em que se baseia &te artigo foram realizados corn o 
apoio e sob OS auspicios do Service de Estudos e Pesquisas sijbre a Febre Amarela, do Mi- 
nistkrio da Educa@h e Satide, do Brasil, em cooptra@o corn a Divisgo Sanitdria Interna- 
cional da Funda@ Rockefeller, e da DivisZo de Estudos de Endemias do Instituto Oswaldo 
Cruz do Rio de Janeiro, do mesmo Ministkio. 

* I’,ecebido para publica@ 5 29 de aghto de 1944 c dada L ~~ul~licidacle em feverewo 
de 1945. 
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Esta genitalia e as femeas, que sao identicas ao material de Belo Hori- 

zonte, foram determinadas em dezembro daquele ano coma sendo de Atides 
( Taeniorhynchus ?) sp. 

Embora o material que descrevemos aqui tenha sido evoluido de larvas, 

r-&o aproveitamos, infelizmente, na ocasiao, nenhuma pele de larva. Quanto 

ao material de Santana do Ipanema, foram recebidos apenas OS adultos corn 

as indicac6es de terem sido evoluidos de larvas. 

AGdes (Ochlerotatus) lepidus n. sp. 

Femea: - Cabeca. Proboscida longa e delgada, uniformemente escura. 

Palpo. Urn setimo do comprimento da proboscida, de c6r igual a esta, exceto 

o spice do ultimo articulo que tern um grupo de escamas brancas. Clipeo, 

toro e antena enegrecidos. Occipicio enegrecido, corn escamas brancas erica- 

das, estreitas, curvas no centro e pequena mancha de escamas da mesma c6r 

nos lados, onde sao mais largas, deitadas e se dirigem para a margem dos 

olhos confluindo-se no vertice; entre as escamas brancas do centro e as dos 

lados, existem outras pretas, eretas e forqueadas, que tambem se encontram 

na regiao da nuca; margem dos olhos corn muitas cerdas pretas. 

T&ax. L b o o pronotal enegrecidot corn escamas brancas, ovais, algumas 

cerdas brancas e muitas pretas na margem anterior. Mesonoto enegrecido, 

revestido de escamas castanho-escuro e pequenas manchas de escamas bran- 

cas assim distribuidas: uma mediana que comeca na margem anterior e as 

v&es se estende ate o tercol anterior do mesonoto; ao lado desta outra em 

semircirculo sdbre o pronoto posterior; uma submediana na extremidade da 

sutura mesonotal; uma sobre a raiz das asas e tres menores ainda no’ espaco 

antescutelar; alem destas manchas existem algumas escamas espalhadas sobre 

o mesionoto; muitas cerdas pretas longas dos lades do espaco antescutelar e 

sdbre a raiz das asas. Escutelo corn mancha de escamas brancas nos lobos e 

cerdas pretas longas. Pleuras e coxas corn manchas de escamas brancas. 

Abdome enegrecido brilhante, revestido de escamas negras e faixas ba- 

sais de escamas brancas, no dorso e no ventre, indo doI Segundo ao setimo 

segmento; primeiro tergito corn algumas escamas e cerdas, no centro e nos 

lados, de car pardacenta, maiores e mais numerosas do que as marginais dos 

outros tergitos. 

Patas pretas de reflexos bronzeados; femures anteriores e medianos corn 

estria de escamas pardacentas na face inferior: o posterior branco no terco 

basal em baixo e nos lados; apices dos femures e tibias corn anel de escamas 

brancas; tarsos escuros . Garras tarsais anteriores e medianas denteadas, as 

posteriores simples . 



Cerqueira et alf.: Nova espkcie de Aedes 13 
~ 

. , , L z, I 

,I,, “I, ’ 
, 1 

Fig, 1 - Genit&lia do macho. (I-ista I-enlral) : E’ig. 2 - PinceLL.. 
(Tista lateral) . Fig. 3 - 

Decimo esternito. (Vista lhtelal) . Fig. 4 - Son0 terglto (Vista esterna 
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Asa pouco mais longa do que o abdome e corn escamas escuras. 

Macho : - Colorido igual ao da femea. Palpo dois tercos do compri- 
mento da proboscida, OS dois ultimos articulos de comprimento igual, pouco 

cerdosos e corn faixa branca estreita nas articulacoes. Antena pouco mais da 
metade do comprimento da probbscida e muito plumosa. 

Garras tarsais anteriores e medianas, longas e denteadas; as posteriores 

pequenas e simples. 

Genitalia. Peca lateral (Fig. 1) longa, quase cilindrica, cerdosa e corn 
escamas no rebordo externo; lobo basal nao muito saliente, corn tres a quatro 

cerdas grossas e outras tantas mais finas, mais ou menos longas. Pinca adel- 
gacada para OS tres quartos distais, encurvada e corn cerca de dois tercos do 
comprimento da peGa lateral; spice, corn tres ou quatro minusculas cerdas; es- 
pinho terminal aproximadamente urn sexto do comprimento da pinca, urn tanto 

forte e escavado na extremidade. Pinceta (Fig. 2) corn peduncullo modera- 
damente longo, bastante robusto, arqueado, curvado para o lado ventral perto 
do t&co distal, pubescente ate ai e culm cerca de dez cerdas longas, duas das 
quais estao implantadas em tuberculos mais salientes junta da curvatura no 

lado interno; filament0 apical articulado, pequeno, corn a extremidade ante- 
rior tubular de ponta adunca, a parte posterior laminada, muito estreita, mais 
curta e corn a forma de farpa de arpso. Decimo esternito (Fig. 3) baixo, 
muito longo e fortemente esclerotizado noI spice, corn urn forte dente terminal; 

este dente mostra as v&es vestigio de duas outras subdivisbes. Nono ter- 
gito (Fig. 4) grande, corn dupla fileira cerrada de cerdas e urn grupo de 
doze a quatorze cerdas em cada lobo. Mesossomo comprido e estreitado para 

o spice, abertura basal anterior triangular. 

Larva e pupa: desconhecidas. 

Tipos: - Hoktipo macho, alotipo femea, paratipos dois machos e qua- 
torze femeas, a serem depositados no Instituto Oswaldo Cruz do Rio de Ja- 

neiro e na colecao do Laboratorio do Service de Estudos e Pesquisas s6bre 
a Febre Amarela. 

Localidade-tipo: - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, novembro 
de 1943. 

Localidade adicional: - Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, nod 
vembro de 1934. 

Discussao: Aedes (Ochlerotatus) Zepidus k especie proxima de AEdes 
(Ochlerotatus) jacobinae, SERAFIM 16 DAVIS, 1933, ( * ) dela porem se dife- 

(‘* ) Julgamos que A. jacobinae pode ser colocado no subghero Ochlerofafus em vista 
das suas caracteristicas coiucidiwm corn as assinaladas para &te subgenero por EDWARDS, 
1932. 
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rencia na femea, por apresentar escamas brancas no spice do tiltimo articuio 

do palpo; pelas manchas de escamas brancas no mesonoto mais distintas e 

pelos an&s brancos nos apices dos femures e tibias, cujas caracteristicas sao 

ausentes em A. jacobinae. No macho, alem destes, apresenta ainda anel branco 

basal nas tres tiltimas articula@es do palpo e OS dois ultimos articulos sao 

quase destituidos de cerdas. 

Quanto a genitalia masculina as diferencas sao mais sensiveis no seu 

todo, podendo ainda em particular observar-se que o pedunculo da pinceta e 

muito robusto, possuindo de 10 a 12 cerdas longas, o filament0 pequeno, corn 

a parte anterior tubular de ponta adunca e a posterior menor e muito estreita. 

lembrando a farpa de arpao; o decimo esternito e moderadamente pequeno. 

largo no spice e o dente terminal corn vestigio de du.2~ ou tres subdivisoes; o 

nono tergito muito caracteristico, sem interval0 mediano e densamente cerdo- 

so na margem e nos lobos. 

Enquanto que em A. jacobinae estas tres pecas apresentam-se corn as 

seguintes caracteristicas : Pedunculo da pinceta delgado corn uma cerda no 

t&co distal, o filament0 terminal folikeo maior e a parte posterior muito 

mais curta e mais larga do que a do filament0 em A. Zepidus; o decimo estery 

nito estreitado para o spice corn vestigio de dois dentes terminais; o nono ter- 

gito corn grande interval0 mediano e cada lobo corn sete cerdas. 
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