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RESUMO 

Apresenta-se estudo da secçao Spissipes de Culex(Melano 

con~on), baseado em caracteres morfológicos do cibãrio femini

no. Apõs tecer considerações, incluindo o histõrico, sobre os 

estudos taxonõmicos do subgênero, considera-se a oportunidade 

do presente estudo, visando o encontro de novos elementos ã ta 

xonomia do grupo. 

De inTcio procede-se ã descrição morfológica geral do 

cibãrio, assinalando as diversas estruturas passTveis de serem 

utilizadas na caracterização taxonômica. Segue-se a descrição 

concernente a 14 (quatorze) espécies das 21 (vinte e uma)atual 

mente incluTdas na secção Spissipes. O trabalho termina com dis 

cussão sobre os resultados obtidos. Estes vieram revelar a uti 

lidade, a nivel especifico, dos caracteres estudados. Boa par

te deles, revelou-se passTvel de emprego a nivel de grupo. Ne! 

se sentido, apresentaram aspectos caracteristicos as seguintes 

espécies: Culex 6au~an~ Duret, Cx.lope~~ Sirivanakarn e Jakob, 

Cx.n~ca~oen~~~ Duret, Cx.oco~~a Dyar e Knab, Cx.~p~~~~pe~ Theo 

bald e Cx.~aen~opu~ Dyar e Knab. 

O trabalho conclui apresentando chave tentativa para i

dentificação mediante o emprego desses caracteres. 



SUMMARY 

The present paper describes some characters of the female 

cibarium, specially the cibarial armature of certain mosquitoes 

species commonly placed in the Spissipes section of the Culex 

(Mela.noc.on-i.on). After giving an account of the subgenus taxonomic 

history, the opportunity to find new subgeneric characters for 

taxonomic studies, is taken into consideration. 

Firstly is given a detailed description of the cibarium 

anatomy. Then are pointed out those structures of the bucal cavity, 

which may be useful to support the subgeneric classification. 

After this, descriptions of the adults female cibaria of 14 

species, included in the Spissipes section, are given. 

Taxonomic implications of the cibarial characters are 

discussed. Our studies have shown that they may be useful in the 

subgeneric classification at specific level ,as well as at group 

1 eve 1. 

Particularly, characteristics features have been shown 

by some species as: Culex 6a.u~a.n-i. Duret, Cx.lope~-i. Sirivanakarn 

and Jakob, Cx.n-i.c.a.~oen~-i.~ Duret, Cx.oc.o~~a. Dyar and Knab, Cx. 

~p-W~-i.pe~ Theobald and Cx.-ta.en-i.opu~ Dyar and Knab. 

Finally, a tentative identification key is presented. 
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O subgênero Melanocon~on (do grego, melanos=negro 

e _konis=pÕ) reune espêcies do gênero Culex que se caracterizam,, 

no estado adulto, por serem mosquitos de porte em geral peque

no ou médio, o comprimento da asa variando de 2,0-3,25 mm, de 

coloração escura e apresentando grande variedade em sua morfo

logia, o que propiciou o reconhecimento de considerável numero 

de categorias específicas. A distribuição restringe-se ao Con

tinente Americano, mas com franco predomínio na região neotro

pical e estendendo-se, apenas com alguns representantes, atê a 

região neártica. Assim sendo, a distribuição geográfica global 

do subgênero atinge área considerável que compreende desde o 

sul dosEUA, atê a região meridional do Brasil, norte da Argen

tina e Paraguai a qual, em seu conjunto, parece ser o limite 

sul da distribuição do subgênero (Knight e Stone, 1977;Knight, 

1978; Sirivanakarn, 1982; Peyton e col ., 1983; Mitchell e Dar

sie Jr., 1985). Constitui grupo de grande interesse taxonômico 

e sua importincia epidemiológica tem crescido, na medida em que 

o papel na transmissão de certos agentes virais tem sido a

tribuído ou hipoteticamente levantado, para vários de seus com 

ponentes. Este número vem crescendo com o desenvolver de pes

quisas sobre o assunto (Cupp e col., 1979; Mitchell e col.,l987). 

Histõrio 

O subgênero Melanocon~on foi alvo de várias mudan 

ças na interpretação e tratamento taxonômico, desde 1906 atê 

1950, quando o conceito subgenêrico do grupo tornou-se relati

vamente estabilizado. Em 1903, Theobald descreveu o gênero Me

lanocon~on, separando-o de Culex pelo aspecto escamoso das asas, 

caráter que o autor considerou característico do grupo. Neste 
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genero foram incluidas, na ocasião, as seguintes especies:a~~~ 

~u.-6 Theoba 1 d, 1901, hu.mÃ...iÃ..-6 Theoba 1 d, 1901, ~Ã..ma Theoba 1 d, 1901, 

Ã..ndeco~abÃ..iÃ..-6 Theobald, 1903, .tu.~eop.teu.~u.-6 Theobald, 1903 e 

.6pÁ...6.6Á..pe.6 Theobald, 1903. Posteriorme~te, em 1905, Dyar consi

derou os caracteres da venação alar, ate então utilizados na 

classificação genérica, como de natureza indefinida. Assim, es 

se autor, estudando as genitãlias masculinas de especies de di 

ferentes gêneros, observou que, em alguns casos, os caracteres 

destas confirmavam afinidades que podiam ser observadas nos e~ 

tãgios larvais. Tal fato evidenciava certa divisão natural que 

poderia ser utilizada como base para a conceituação genérica . 

Desta maneira, o autor estudou a genitãlia masculina de a~~a

~u.-6, elegendo-a como especie-tipo do gênero Me.tanoconÃ..on. Pos

teriormente, Dyar e Knab (1906), consideraram Me.tanoconÃ..on si

nônimo de Cu..tex e descreveram o gênero Moch.to.6~y~ax, o qual po 

dia ser separado de Cu..tex pela estrutura do pente de escamasdo 

VIII segmento abdominal da larva que, no primeiro consistia de 

fileira Única de elementos e, no segundo apresentava-se ã ma

neira de mancha. Descreveram e elegeram cau.de.t.t.{. Dyar e Knab 

1906, como especie-tipo. ~ nova categoria genérica pertenciam 

as seguintes especies: u.~ . .{.ch.{..{. Coquillett, 1906, me.tanu.~u.-6 Co 

quillett, 1902, e~~a~Ã..cu.-6 Dyar e Knab, 1906, pÃ..io.6u..6 Dyar e 

Knab, 1906, cau.de.t.t.{. Dyar e Knab, 1906, e cu.ben.6Á...6 Dyar e Knab, 

1906. 

A seguir, Howard, Dyar e Knab (1915) consideraram 

Me.tanoconÃ..on e Moch.to.6~y~ax sinônimos de Cu..tex, não os consi

derando, nem mesmo como grupos diferentes. Revisando as espe

cies americanas do gênero Cu..tex, Dyar (1918a),considerou Me.ta

noconÃ..on e Moch.to.6~y~ax seus subgêneros, propondo Choe~opo~pa 

como subgênero novo e anÁ..p-6 Dyar, 1916 como seu tipo. Para is-
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so, o autor baseou-se principalmente em caracteres das genitã

lias masculinas, considerando pertencentes ã mesma categoria sub 

genérica, todas as espécies que evidenciavam certo grau de seme 

lhança nos caracteres morfolõgicos das referidas estruturas, ex 

ceto quando apresentassem conspícuas diferenças na coloração dos 

adultos e das larvas. Dessa maneira, foram incluídas no subgên~ 

ro Choe~opo~pa muitas espécies inicialmente consideradas como 

pertencentes a Cuiex ou a Moehio~~y~ax. Baseando-se em caracte-

res das genitãlias masculinas, principalmente na forma do gono~ 

tilo, Dyar (1918b), descreveu o subgênero Heieopo~pa,com meny

~e~ Dyar, 1918 como seu tipo. Posteriormente, em 1923, o mesmo 

autor reagrupou as espécies de Culex nos seguintes subgêneros : 

Aed~nu~, Choe~opo~pa, Eubonnea, Gttophodeomy~a, Heieopo~pa, Meia 

noeon~on, M~e~aede~, Moehio~~y~ax e T~noie~~e~. No entanto, na 

mesma oportunidade esse autor propôs o novo nome de Anoed~opo~

pa, para o subgênero que anteriormente considerou como sendo Ae 

d~nu~. uma vez que este tinha substituído Eubonnea.Assim sendo, 

a partir dessa data, a situação era constituída da seguinte ma-

neira (Dyar, 1923): 

Gênero Cuiex: 

Subgêneros: Aed~nu~(espécie-tipo:amazonen~~~. 1905) 
Anoed~opo~pa(espécie-tipo:eon~e~va~o~ Dyar e Knab,l906) 
Choe~opo~pa(espécie-tipo:an~p~ Dyar, 1916) 
Eubonnea(espécie-tipo:~apena Dyar, 1919) 
Gnophodeomy~a(espécie-tipo:~no~na~a Theoba1d,l905) 
Heleopo~pa(espécie-tipo:meny~e~ Dyar, 1918). 
Melanoeon~on(espécie-tipo:a~~a~u~ Theoba1d, 1901) 
M~e~aede~(espécie-tipo:b~~uiea~u~ Coqui1lett, 1906) 
Moehio~~y~ax(espécie-tipo:eaudeii~ Dyar e Knab,l906) 
T~nole~~e~(espécie-tipo;~a~~~quama Coquil1ett,l906) 
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Em "Mosquitoes of the Americas" Dyar (1928)fez si_[ 

nificantes mudanças no tratamento de Me.-ta.n.oc.on.-ion. eMoc.h-i.oJ.J.tyJta.x, 

que foram mantidos como subgêneros de Cu-te.x e foram subdividi

dos nas seguintes secções as quais, com exceção de Dinoporpa,tl 

nham sido anteriormente consideradas como subgêneros de Cu-te.x: 

Subgênero Moc.h-toJ.J.tyJta.X 

Secções: Dinoporpa(especie-tipo:.tJt-<.6-idu-6 Dyar,l921) 

Helcoporpa 

Mochlostyrax 

Subgênero Meta.n.oc.on.-ion. 

Secções: Tinolestes 

Gnophodeomyia 

Melanoconion 

Anoedioporpa 

Ao lado disso, o autor transferiu do subgênero M-i

c.Jta.e.de.-6 para a secção Melanoconion, a.me.Jt-ic.a.n.u-6 (Neveu-Lemaire , 

1902) e a.n..t-i-t-tumma.gn.oJtum Dyar, 1928. Deve-se também assinalar 

que, o supracitado autor, considerou as colorações dos adultos 

indefinidas no gênero Cu-te.x e, para a identificação especifica, 

empregou caracteres outros, em especial os referentes ãs genitã 

lias masculinas e que pois, deveriam ser utilizados principal

mente nos subgêneros Me.-ta.n.oc.on.-ion. e Moc.h-toJ.J.tyJta.x. 

Em 1932, Edwa rds manteve Me.-ta.n.oc.on.-i.on. e Moc.h-toJ.J.tyJta.x 

como subgêneros de Cu-te.x; considerou Gn.ophode.omy-ia., AJ.Je.be.omy-ia. 

Aiken, 1911 (espécie-tipo: e.p-i.Jtu-6 Aiken, 1909),T-in.o-i.e.J.J.te.J.J,Choe.

JtopoJtpa., He.-tc.opoJtpa. e V-in.opoJtpa. sinônimos de Me.-ta.n.oc.on.-ion.. Ao 

subgênero Moc.h-i.oJ.J~yJta.x ficaram restritas as espécies pertencen-
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tes a secçao Moc.hloJ.>-tyJta.x de Dyar(1928) ;a.me.Jt--i.c.a.n.u-6 e a.n.-tillumma.g_ 

n.oJtum foram transferidas para o subgênero M--i.c.Jta.e.de.-6 e An.oe.diopo:!_ 

pa. foi considerado sinônimo do subgênero IJ.>o-6-tomy--i.a. (atualmente 

subgênero de Run.c.homyia.). As espécies do subgênero Me.la.n.oc.on.ion. 

foram arranjadas em três grupos distintos, A, B e C, com base em 

caracteres dos adultos. 

Em 1932, Komp e Curry consideraram o gonostilo da 

genitãlia masculina de ha.yn.e.i Komp e Curry, 1932 suficientemen

te distinto do das outras espécies ate então conhecidas. Dessa 

maneira, propuseram Up-6--i.lopo!tpa. (espécie-tipo: ha.yn.e.i) como no

vo subgênero, no qual estava incluída a nova espécie. Posterio~ 
11 

mente, Komp (1935) sinonimizou ha.yn.e.i com me.n.y-te.J.> e, consequen

temente, Up-6--i.lopo!tpa. com Me.la.n.oc.on.ion.. Senevet e Abonnenc(1939), 

Lane (1939), Floch e Abonnenc (1947) adotaram a classificação 

subgenerica proposta por Edwards (1932). Desta maneira, Lane e 

Whitman (1943), descreveram n.igJtima.c.ula. e,simultaneamente,tran~ 

feriram oc.e.lla.-tu-6 Theobald, 1903 do subgênero Mic.Jtoc.ule.x para 

Me.la.n.oc.on.ion., no qual foi incluída a nova espécie. Contudo, im

portante contribuição para a estabilidade taxonômica do subgên~ 

ro Me.la.n.oc.on.ion. foi dada por Rozeboom e Komp (1950), graças ao 

estudo comparativo da morfologia das terminãlias masculinas de 

91 espécies nele incluídas. A complexidade taxonômica desse gr~ 

po, advinha do grande numero de confusões e dificuldades que se 

apresentavam para a identificação das espécies, reconhecidas a

penas pela anãlise dos caracteres da genitãlia masculina. Pratl 

camente não existia possibilidade de identificação das fêmeas, 

exceçao feita daquelas dotadas de marcação tarsal clara ou de 

desenho de escamas douradas no escudo. Acrescente-se o desconhe 

cimento total ou, na melhor das hipóteses incompleto, das for-

mas imaturas. Para agravar o quadro, hã que considerar que, mes 
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mo em sendo esses os únicos elementos utilizados na identifica

çao, somava-se as defici~ncias ticnicas de montagem e de ilustr~ 

ção das genitâlias masculinas e de descrição das espicies. Para 

Rozeboom e Komp (1950), a classificação subgenirica proposta por 

Oyar (1928), não era satisfatória, mas evidenciava certa rela

ção das espêcies dentro do subg~nero. Ao lado disso, os autores 

consideraram a classificação proposta por Edwards (1932), arti

ficial e errônea,pois espêcies não relacionadas estavam inclu1 

das num mesmo grupo. Posto isso, ê importante assinalar que Ro

zeboom e Komp (1950) consideraram Moehio~~y~ax sinônimo de Meia 

noeon~on, que ficou subdividido nas seguintes secções: 

Subg~nero Meianoeonion 

Secções: Melanoconion 

Tinolestes 

Gnophodeomyia 

Oinoporpa 

Helcoporpa 

Choeroporpa 

Mochlostyrax 

Os caracteres das genitâlias masculinas, utiliza

dos para a identificação a n1vel espec1fico foram, principalme~ 

te, a forma do gonostilo, o aspecto lateral da placa lateral do 

edeago, a forma dos lobos do IX tergito, a forma e disposição 

das cerdas na divisão externa do lobo subapical do gonocoxito. 

A mesma classificação foi adotada por Lane(l953) 

Entretanto, este autor elevou a secção Tinolestes ã categoria 

subgenirica, visto que os indiv1duos do sexo masculino possu1am 

palpos de comprimento menor que o da probôscida. 

Importante contribuição para o conhecimento das 
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formas imaturas do subgênero Me.tanoc.onion foi dada por Foote(l954). 

Ele considerou as larvas e as genitãlias masculinas das espe

cies da secção Mochlostyrax suficientemente distintas daquelas 

da Melanoconion, o que o fez elevar Moc.hto~~y~ax ã categoria sub 

genérica. 

Da mesma maneira que Foote (1954), Belkin(l968)co~ 

siderou os subgêneros Me.tanoc.onion e Moc.hto~~y~ax distintos.E~ 

tretanto, este reinterpretou a distribuição das espécies nas c~ 

tegorias subgenéricas da seguinte forma. Mantendo os subgêneros 

Me.tanoc.onion e Moc.hto~~y~ax, incluiu no primeiro b~e.vic.utu~ Se

nevet e Abonnenc, 1939 e c.auc.he.n~i~ Floch e Abonnenc, 1945, in

clusive mojue.n~i~ Duret e Damasceno, 1955, previamente atribui

do s a T inote.~~u p o r L a n e ( 1 9 53 ) . 

Quanto a Ae.dinu~, o mesmo Belkin (1968) incluiu a

mazone.n~i~ Lutz, 1905 e ac.c.e.te.~an~ Root, 1927 e limitou Tinote.~ 

~e.~ ã espécie ta~i~quama (Coquillett, 1906), considerando bi~u{ 

c.a~u~ (Coquillett, 1906),an~ittummagno~um Dyar, 1928 e tu~e.o

pte.u~u~ (Theobald, 1903) pertencentes ao subgênero Mic.~ae.de.~.Por 

sua vez, incluiu c.on~e.~va~o~ Dyar e Knab, 1906, bambo~um Roze

boom e Komp, 1948, be.te.me.n~i~ Duret e Damasceno, 1955, b~owni 

Komp, 1936, c.anaane.n~i~ Lane e Whitman, 1934, c.o~~igani Dyar e 

Knab, 1907, o~igina~o~ Gordon e Evans, 1922 e paganu~ Evans,1923 

em Anoe.diopo~pa. 

Posteriormente, Belkin e col. (1970) considera-

ram que os caracteres que diferenciavam pito~u~ (Dyar e 

Knab, 1906) das outras espécies do subgênero Me.tanoc.onion evi

denciavam importância a nivel especifico. Dessa maneira, o sub

gênero Moc.hto~~y~ax foi mais uma vez sinonimizado com Me.tanoc.o

nion, ficando aquele incluido neste como a secção Moc.hto~~y~ax. 
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As mudanças propostas por Belkin e col. (1970) foram adotadas por 

Knight e Stone (1977), Knight (1978), Berlin e Belkin (1980). 

Mais recentemente, Sirivanakarn (1982), revisou e 

propos novo esquema de classificação para o subgênero Me~anaca

n~an. Para o reconhecimento e a delimitação dos grupos de espe-

cies, em vãrios n1veis, baseou-se principalmente em caracteres 

morfológicos de adultos e formas imaturas que considera de impo! 

tância filogenetica. Todavia nao explícita quais os métodos que 

o levaram ao estabelecimento dessa classificação. Dessa maneira, 

o autor reconheceu grupos primãrios (grupos e subgrupos) que fo

ram inclu1dos em secções maiores. Para tanto, baseou-se princi

palmente no aspecto lateral do esclerito edeagal da genitãlia mas 

culina, bem como em outros caracteres dos adultos e das formas i 

maturas. Em linhas gerais, o esquema de classificação proposto 

pelo autor e atualmente aceito compreende as seguintes secçoes e 

grupos: 

Subgênero Me~anacan~an 

Secção Ocellatus 

Secção Spissipes: 

1 - grupo Spissipes 

2 - grupo Taeniopus 
a) subgrupo Taeniopus 
b) subgrupo Vomerifer 
c) Subgrupo Pedroi 

3 - grupo Paracrybda 
a) subgrupo Paracrybda 
b) subgrupo Pereyrai 

4 - grupo Ocossa 

5 - grupo Jubifer 

6 - grupo Faurani 

7 - grupo Nicaroensis 

8 - grupo Lopes i 



Secção Melanoconion 

1 - grupo Atratus 

2 - grupo Distinguendus: 

a) subgrupo Putumayensis 

b) subgrupo Distinguendus 

c ) subgrupo Chrysonotum* 

d) subgrupo Ga1indoi 

e) subgrupo Rorotaensis 

3 - grupo Trifidus 

4 - grupo Saramaccensis 

5 - grupo Erraticus: 

a) subgrupo Erra ti cus 

b) subgrupo Clarki 

c ) subgrupo Psatharus 

6 - grupo Educa to r 

7 - grupo Intrincatus: 

a) subgrupo Intrincatus 

b) subgrupo Eastor 

c) subgrupo Idottus 

d) subgrupo Tecmarsis 

e) subgrupo Andricus 

f) subgrupo Penai 

8 - grupo Bastagarius: 

a) subgrupo Bastagarius 

b) subgrupo Io1ambdis 

9 - grupo Evansae 

*Nome alterado para subgrupo Theobaldi (Forattini e Sallum , 

1 989) . 

1 o 



Perspectivas Atuais 

10 - grupo Inhibitator: 

a) subgrupo Inhibitator 

b) subgrupo Egcymon 

c) subgrupo Mulrennani 

11 - grupo Conspirator 

12 - grupo Pilosus: 

a) subgrupo Pilosus 

b) subgrupo Caudelli 

13 - grupo Peccator 

1 1 

Do que foi exposto, pode-se concluir que este grupo 

de mosquitos da familia Culicidae apresenta inúmeros problemas 

taxonômicos que necessitam de serem resolvidos. Poucas são as 

espêcies conhecidas por todos os seus estãgios de desenvolvime~ 

to, o que dificulta sobremaneira os estudos biológicos e ecoló

gicos. Ao lado disso, a identificação correta das populações e 

extremamente necessãria para os estudos epidemiológicos, de ma 

neira que a capacidade vetara de determinada espêcie possa ser 

adequadamente avaliada. Neste particular aspecto, algumas espê

cies ou grupos de espêcies estão assumindo significativa impor

tância como vetores de arbovirus (Galindo, 1978; Cupp e cal., 

1979; Natal, 1981; Walder e cal., 1984; Mitchell e col ., 1987). 

Tal fato, evidencia a necessidade urgente da continuação dos es 

tudos taxonômicos, visando melhorar o estado atual dos conheci

mentos das espêcies, em particular das fêmeas e formas imaturas, 

cuja identificação mostra-se ainda bastante problemãtica. Acre~ 

cente-se a necessidade de emprego de caracteres taxonômicos adi 

cionais, ao lado daqueles ate então utilizados. Desse modo, me-
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rece especial referência, a utilização da armadura do cibãrio das 

fêmeas que tem possibilitado o reconhecimento de espécies (Siri-

vanakarn, 1978, 1982; Harbach e col ., 1984; Forattini e Sallum , 

1985, 1987, 1989a, 1989b, 1989c, 1990). Ao lado dos estudos taxo 

nômicos a nivel a, atualmente ganham importância os estudos bios 

sistemáticos. De particular interesse, são os estudos referentes 

a Cu~~x ~a~n~opu~ 1 .s., desenvolvidos por Cupp e col. (1989). A

traves desses estudos, evidenciou-se que as populações de Cuf~x 

~a~n~opu~ da Flôrida e da Guatemala apresentam diferentes capaci 

dades para tornarem-se infectadas e transmitirem os diversos sub 

tipos do virus VEE. Dessa maneira, evidenciou-se que tais popul~ 

- -çoes sao biologicamente distintas, de modo a serem consideradas 

espécies diferentes. 

Objetivos 

Em decorrência dessas considerações, planejou-se le

var a efeito o estudo da armadura do cibãrio nas espécies da sec 

çao Spissipes do subgênero M~~anoeon~on de Cu~~x, que inclui os 

grupos Spissipes, Taeniopus, Paracrybda, Ocossa, Jubifer,Faurani, 

Nicaroensis e Lopesi. Do total de espécies conhecidas ate agora, 

que e de 21. pôde-se estudar 14, classificadas da seguinte manei 

ra: 



Secção Spissipes 

Grupo Spissipes: ~pi~~ipe~ Theobald 

Grupo Taeniopus: 

subgrupo Taeniopus: ~aeniopu~ Dyar e Knab 

QedeQei Stone e Hair* 

subgrupo Vomerifer: vome~ióe~ Komp 

1 3 

po~~e~i Senevet e Abonnenc 

~aQQhe~~ae Sirivanakarn e Jakob 

Grupo 

Grupo 

subgrupo Pedroi: 

Paracrybda: 

ped~oi Sirivanakarn e Belkin 

epana~~a~i~ Dyar* 

Q~tjbda Dyar* 

adame~i Sirivanakarn e Galindo 

~ibei~en~i~ Forattini e Sa11um 

subgrupo Paracrybda:pa~aQ~tjbda Komp* 

delpon~ei Duret 

subgrupo Pereyrai: pe~ey~ai Duret 

Ocossa: OQO~~a Dyar e Knab 

panaQo~~a Dyar* 

Grupo Jubifer: ~imula~o~ Dyar e Knab* 

jubi6e~ Komp e Brown* 

Grupo Faurani: 6au~ani Duret 

Grupo Nicaroensis: niQa~oen~i~ Duret 

Grupo Lopesi: lope~i Sirivanakarn e Jakob 

TOTAL: 7 grupos, 14 espécies. 

Observação: Estão assinaladas com * espécies não representadas 

no material estudado. 
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Justifica-se levar a efeito este estudo em virtude 

de se tratar, dentro do subgênero Melanoeon~on, de grupo que en

cerra o maior numero de espécies sobre as quais recai a hipõte

se de desempenharem papel de vetoras de arbovirus ao homem e a

nimais. Como se referiu, essa importância epidemiolÕgica ressal

ta, ao se considerar a necessidade de identificação correta des

ses vetores atuais ou potenciais. Muitas investigações relativas 

a possíveis atribuições de papel epidemiolÕgico desses insetos 

deixaram de ser completadas, face ã atual dificuldade nessa iden 

tificação (Natal, 1981). Pretende-se pois trazer, com estes estu 

dos, alguma contribuição para a solução desse problema. 



METODOLOGIA 
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Material 

Este estudo foi baseado em espécimes obtidos quando 

da execuçao de projetos ecolõgicos desenvolvidos pelo Laboratõ

rio de Culicidologia do Departamento de Epidemiologia da Facul

dade de Saude Publica da Universidade de São Paulo. Os espéci

mes fêmeas foram identificados mediante comparação com indivi

dues do sexo masculino. Alêm disso, quando se pôde dispor de a

dultos de ambos sexos e respectivas formas imaturas, obteve-se 

confirmação da identificação dos individues femininos. Exceção 

foi feita para espécimes de Culex vome~~6e~ cuja identificação 

foi apenas baseada em dados disponiveis na literatura. 

A referência ao material examinado é apresentada na 

seguinte ordem: Pais, Estado, municipio, localidade, coletor(es) 

data,determinador(es), data, método empregado na coleta, numero.Pr_Q 

curou-se evitar repetições, omitindo as informações comuns a di 

versos espécimes. 

Os espécimes que serviram as descrições encontram -

-se depositados na Coleção Entomolõgica do Departamento de Epi

demiologia da Faculdade de Saude Publica da Universidade de São 

Paulo. 

Morfologia e Terminologia 

A morfologia do cibãrio, das espécies incluidas no 

subgênero Melanocon~on, pode ser melhor compreendida através das 

Figs.l e 2. 

Designa-se por cibãrio a cavidade pré-oral situada 

entre a base da hipofaringe e superficie epifaringeana do cli

peo, clipeopalato (Harbach e Knight, 1980). Nos culicideos, es-
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ta região modifica-se para formar a bomba do cibãrio, que se a

presenta como a parte do canal alimentar situada dentro da cavi

dade cefãlica e que funciona precipuamente como õrgão de sucçao 

(Snodgrass, 1935). A expansão lateral da parte posterior do cibã 

rio e denominada de borda lateral. 

As fêmeas de algumas espécies de mosquitos apresen

tam formações especializadas, dispostas ventralmente na margem 

posterior do cibãrio, junto ã faringe e que, em seu conjunto, r~ 

cebe o nome de armadura do cibãrio (Michener, 1944; Knight e Laf 

foon, 1970; Harbach e Knight, 1980). De acordo com a interpreta

çao de Harbach e Knight (1980), fazem parte desta formação os den

tes do cibãrio. Mediante o emprego da técnica de microscopia ele 

trõnica de varredura (M.E.V.), Forattini e col. (1985), observa

ram que essas estruturas não são propriamente formações dentifor 

mes, mas dobras esclerotinizadas, dispostas na superficie dorsal 

posterior da placa ventral do cibãrio, denominada de barra do ci

bãrio. Alem destas formações, fazem parte da armadura do cibãrio, 

grupo de formações espiculosas, as cumeeiras do cibãrio. 

A superficie dorsal do cibãrio apresenta placa ante

rior mais quitinizada que e denominada de palato duro anterior , 

na qual estão implantadas as papilas palatais, e outra posterior, 

o palato duro posterior, em cuja superficie dorsal, encontra-se 

pequena saliência denominada de apodema dorsal. A estrutura se

m i - e s f e r i c a , e s p i cu 1 o s a , d i s p o s ta na p a rede do r s a 1 do c i bã r i o j u n

to ã sua junção com a faringe foi designada por Valencia (1973) 

como cüpula do cibãrio ("cibarial dome"). Harbach e Knight(l980) 

consideraram-na como sendo possivelmente a parte posterior do p~ 

lato duro posterior ("cobblestone area" e "shragreened area" de 

Barraud e Covell, 1928). 
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Nas paredes internas do cibârio de mosquitos sao en 

centrados 5 (cinco) tipos diferentes de sensilas, denominadas~

pilas palatal, dorsal e ventral, sensila campaniforme e sensila 

tricÕide. No palato duro anterior são encontradas 2, ou raramen

te 3, pares de papilas palatais, geralmente dispostas em quadrâ~ 

gulo. As papilas dorsais estão implantadas lateralmente ao pala

to duro anterior e as a ilas ventrais na superf1cie posterior 

da placa ventral do cibârio. Cada elemento do par anterior de p~ 

pilas palatais e inervado por 3 neurônios, e os do par posterior 

por 4, sendo que, em todos, os dendritos estendem-se ate perto 

do âpice papilar. As papilas dorsais são inervadas por 2 neuro

nios e as ventrais por 3. Como nas papilas dorsais, os dendritos 

das ventrais terminam no âpice papilar (Mclver, 1982). Atualmen

te, sabe-se que as papilas do cibârio têm importante função na 

determinação da aceitabilidade da alimentação, bem como no dest~ 

no do alimento para o estômago ou para o papo (Mclver, 1982). 

As sensilas campaniformes localizam-se lateralmente 

ao palato duro anterior e cada uma e inervada por um neurônio que 

termina como um corpo tubular fixado ao centro da capa em botão. 

Atualmente, estas estruturas são consideradas importantes para 

detectar sensações resultantes da expansão do cibârio durante a 

alimentação ou a viscosidade dos alimentos (Mclver, l982).A~ sen

silas tricÕides estão situadas lateralmente ãs campaniformes e 

são inervadas cada uma por um neurônio que termina como corpo tu 

bular. Estas, possivelmente, são importantes para detectar o flu 

xo alimentar (Mclver, 1982). 

A tê o presente momento, pouco se conhece a respeito 

do papel funcional da armadura do cibârio. Entretanto, vãrios a~ 

tores observaram que ela mostra-se importante no controle da in-
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fecção do mosquito por microfilãrias. Assim, Coluzzi e Trabucchi 

(1968) observaram que microfilãrias de V1~ofi1la~1a eram danifica 

das durante a passagem através do canal alimentar de Anophele~. 

Os danos eram de ordem mecânica e provavelmente causados pela a~ 

madura do cibãrio. Outros estudos confirmaram esses encontros(Bryan 

e col., 1974; ~1cGreevy e col., 1978; Bryan e Southgate, 1988) .Ob 

servações semelhantes foram registradas por Ornar e Garms (1975) 

em S1mulium OQh~aQeum. Desta maneira, os autores observaram que 

as microfilârias de OnQhoQe~Qa volvulu~ eram severamente danifi

cadas durante a passagem do fluxo sangu1neo através da armadura 

do cibãrio. 

Diante dessas evidencias, pode-se especular sobre a 

hipõtese de, se a danificação imposta ãs microfilãrias resultan

do em certo nivel de morta 1 idade, não poder i a ser interpretada co

mo parte de possivel mecanismo que impedisse a superinfestação do 

organismo do vetor por parte dessas formas (Coluzzi e Trabucchi, 

1968; Ornar e Garms, 1975; McGreevy e col ., 1978). 

Posto isso, acresce considerar os estudos de Coluzzi 

e col. (1980, 1982), evidenciando que a armadura do cibãrio jun

tamente com a cupula, atuam mecanicamente nos eritrõcitos produ

zindo a hemõlise de parte do sangue ingerido. Desta maneira,a he 

moglobina torna-se disponivel mais rapidamente e com menor consu 

mo de energia, se comparado com a hemõlise enzimãtica. 

Método 

O método utilizado na preparaçao das lâminas do cibã 

rio, exceto por pequenas modificações, foi baseado naquele reco

mendado por Belkin (1962). As cabeças, removidas dos espécimes 

montados em alfinetes entomolõgicos,foram maceradas em KOH (20%) 
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por 2 horas, em seguida lavadas em âlcool acêtico (20%) por 20 

minutos, coradas em fucsina ãcida por 30 minutos, lavadas em âl

cool acêtico (20%) por 10 minutos, desidratadas em etanol 70% , 

80%, 90% e 95% por 10 minutos em cada concentração, e finalmen

te, imersas em creosoto de faia por 2 horas. Os espêcimes foram 

dissecados um a um, com o auxilio de microagulhas, e sob estereo 

microscópio. Os cibârios foram removidos de dentro das cabeças ~ 

travês de cuidadosa manipulação do clipeo. Em seguida, as armadu 

ras, papilas ventrais, dorsais e palatais, e sensilas campanifo~ 

mes e tricóides foram expostas com a remoçao da faringe, cupula 

do cibârio, clipeo e labro. Os cibârios foram adequadamente mon

tados em bâlsamo do Canadã e deixados para secar por uma noite, 

sendo em seguida cobertos com laminulas de vidro. Desta maneira, 

evitava-se que a peça dissecada mudasse de posição. 

Para o exame ao microscópio eletrônico de varredura 

(MEV), depois de removidas, as cabeças foram maceradas em KOH a 

20%, atê se tornarem claras. A seguir foram lavadas em diversas 

trocas de âgua destilada. A armadura e a cupula do cibârio foram 

então isoladas das outras partes e secas ao ar, sendo a seguir , 

fixadas ao suporte. Os espêcimes foram recobertos com filmes de 

carbono e ouro. Na anâlise das amostras utilizou-se microscópio 

eletrônico de varredura JEOL, modelo JSM-Pl5. Pelo menos 5 espé

cimes foram examinados ao microscópio óptico de contraste de fa

se, e 2 ao MEV. Exceção foi feita a Cx.adame~i da qual foi estu

dado somente um espêcime ã microscopia Õptica comum, e nica~oen

~i~ da qual o mesmo exemplar foi estudado a microscopia Õptica 

e a microscopia eletrônica de varredura. 

Os termos utilizados nas descrições das estruturas 

do cibârio, foram os mesmos adotados por Harbach e Knight (1980), 
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exceçao feita das sensilas para as quais se adotou a terminologia 

de Lee (1974). 

O comprimento do cibãrio foi medido do istmo, entre 

o labro e o palato duro anterior, atê o extremo posterior media

no da armadura (Lee e Craig, 1983). Foram medidos somente os den 

tes medianos. 

Os desenhos de traço da imagem õptica comum foram e

laborados com o auxilio de camara clara marca LEITZ, montada em 

microscõpio com contraste de fase marca LEITZ, modelo DIAPLAN. 



DESCRI COES , 
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As descriçÕes realizadas mediante o exame das estru 

turas do cibãrio das fêmeas de 14 espécies da secção Spissipes, 

serao dadas a seguir. 

Cuiex(MeianoQonion)~pi~~ipe~ Theobald 

(Figs. 3; 9-A,B;20-A,B) 

Comprimento do cibãrio em torno de 230-260 ~m;borda 

lateral levemente curva; barra do cibãrio côncava, levemente es-

clerotinizada, superficie dorsal irregularmente ondulada,margem dis

tal irregular; dentes do cibãrio variando de 10-14, curvos, es 

patulados e rombos; comprimento dos dentes em torno de 18-23 ~m 

dispostos em fileira simples; linha de origem dos dentes irreg~ 

lar; dentes fixos ã barra do cibãrio por uma expansão triangu-

lar, expandida apicalmente; região distal dos dentes não fixada 

ã barra. Óentes, anteriormente,com aspecto geral de placa hiali 

na e de prega transversal, posteriormente, margem distal irre

gularmente serrilhada; ãrea oca dos dentes moderadamente grande, 

aproximadamente triangular e mais ou menos restrita ã base. Pa-

lato duro posterior com contorno retangular, moderadamente es

clerotinizado; apodema dorsal pequeno, irregular; ãrea hialina entre 

a cúpula do cibãrio e o palato duro posterior fortemente espie~ 

losa; cúpula do cibãrio aproximadamente pentagonal, côncavo-co~ 

vexa, superficie com denticulos longos, triangulares, pontudos 

e dirigidos posteriormente. Papilas ventrais implantadas prôxi

mo aos dentes, em número de 4. Papilas palatais, 4 em número t~ 

tal, variavelmente separadas uma das outras, geralmente situa-
11 

das nas margens laterais do palato duro anterior, frequentemen-

te 2 em cada lado, ocasionalmente foram encontradas 3 papilas 

em um dos lados, e somente 1 no outro. Papilas dorsais implan-
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tadas uma de cada lado da região posterior do palato duro ante

rior, posteriormente ãs sensilas campaniformes. Sensilas campa

niformes geralmente 2, em um unico espêcime foi observado somen

te 1 sensila, implantadas lateralmente ã metade posterior do pa

lato duro anterior; sensilas tricôides variaram de 8 a 12 em nu

mero total, dispostas em sêrie linear de 4-6 cerdas simples, oca 

sionalmente podem estar implantadas em 2 fileiras irregulares. 

Material Examinado 

Foram examinadas 6 fêmeas como segue: BRASIL,SAO PAQ 

LO, Iguape, Fazenda Palmeiras, A.C. Gomes col. 19.VI.l989, Sallum 

det. 1989, armadilha luminosa tipo COC, 2; Pariquera-Açu, Esta

ção Experimental, E.X. Rabello col. 9.X.l980, det. 1980, COC is

cada com ave 1; col. 18.III.1982, det. 1982, coe, 1 ~ col. 22.IV. 

1982, 2. 



Culex(Melanoeonionl~aeniopu~ Dyar e Knab 

(Figs. 4; 9-C,D;20-C) 
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Comprimento do cibãrio em torno de 250 ~m (espécime 

da Guatemala- 228 ~m); borda lateral curva; barra do cibãrio 

côncava, fracamente esclerotinizada, superficie dorsal e margem dis

tal com espiculas de diferentes tamanhos; dentes do cibãrio va

riando de 15-20 (Guatemala - 10 dentes), curvos, espatulados e 

rombos; comprimento dos dentes em torno de 18-20 ~m (Guatemala-

15 um), dispostos em uma única fileira; linha de origem dos de~ 

tes não evidente; dentes fixos ã barra do cibãrio por expansao 

triangular, posteriormente livres. Dentes, anteriormente,com as 

pecto geral de barra hialina, e de prega transversal, posterio~ 

mente, margem distal irregularmente serrilhada; ãrea oca dos de~ 

tes pequena, restrita ã base. Palato duro posterior de contorno 

aproximadamente retangular, moderadamente esclerotinizado;apodema 

dorsal pequeno, irregular; ãrea hialina entre a cúpula do cibã

rio e o palato duro posterior fortemente espiculosa; cúpula do 

cibãrio aproximadamente pentagonal, côncavo-convexa, superficie 

com denticulos longos, triangulares, pontudos e posteriormente 

direcionados. Papilas ventrais implantadas relativamente distan 

tes dos dentes, 4 em número total. Papilas palatais variavelme~ 

te separadas umas das outras, implantadas nas margens laterais 

do palato duro anterior, 6 em número total, 3 de cada lado. O par 

anterior de papilas palatais estã situado mais distante dos ou

tros, menor em tamanho. No exemplar da Guatemala observou-se 5 

papilas palatais, 4 maiores e l menor. As maiores estão implan

tadas em um dos lados e a menor no lado oposto. Papilas dorsais 

situadas uma de cada lado da porção posterior do palato duro an 

terior, posteriores ãs sensilas campaniformes. Sensilas campa-

niformes, 2 em número total, implantadas lateralmente ao palato 
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duro anterior. Sensilas tricõides variando de 4-8, dispostas em 

série linear de 2-4 cerdas simples. 

Material Examinado 

Foram examinadas 7 fêmeas, como segue: BRASIL, SAO 

PAULO, Pariquera-Açü, Estação Experimental, Forattini et al. col. 

21 .VII.l980, Sallum det. 1981, armadilha luminosa tipo Shannon , 

1; col. 16.1.1980, isca humana, 1; Iguape, Sitio Palmeiras, A.C. 

Gomes col. 3.V.l989, det. 1989, 4. GUATEMALA. localidade desco

nhecida, 1. 



Culex(Melanoconion)adame~i Sirivanakarn e Galindo 

(Fig. 5) 
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Comprimento do cibãrio em torno de 210 ~m; borda la

teral curva; barra do cibãrio côncava. fracamente esclerotiniza

da. superficie dorsal e margem distal lisas; dentes do cibãrio 

em numero de 16, curvos. espatulados e rombos; comprimento dos 

dentes ao redor de 15 ~m. dispostos em uma única fileira; linha 

de origem dos dentes não evidente; dentes fixos ã barra do cibã

rio por expansão triangular. ãpice livre. Dentes. anteriormente. 

com aspecto geral de barra hialina. e de prega transversal. pos-

teriormente. margem distal irregularmente serrilhada; ãrea oca 

dos dentes pequena. restrita ã base. Palato duro posterior com 

contorno aproximadamente retangular. fracamente esclerotinizado; 

apodema dorsal evidente. irregular; ãrea hialina entre a cúpula 

do cibãrio. e o palato duro posterior fracamente espiculada; cup~ 

la do cibãrio aproximadamente pentagonal. côncavo-convexa. supe~ 

ficie com denticulos curtos. triangulares. pouco pontudos. e po~ 

teriormente direcionados. Papilas ventrais implantadas relativa

mente distantes dos dentes do cibãrio. 4 em numero total. Papi

las palatais separadas uma das outras. implantadas nas margens 

laterais do palato duro anterior. 2 em cada lado. Papilas dor

sais em numero de 2. situadas uma de cada lado da região poste

rior do palato duro anterior. posteriores ãs sensilas campanifo~ 

mes. Sensilas campaniformes. 2, implantadas lateralmente ao pal~ 

to duro anterior. Sensilas tricõides dispostas em série 

de 2,3 cerdas simples. 

linear 
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Material Examinado 

Foi examinada uma fêmea, como segue: BRASIL, PAR~.B~ 

lêm, Mocambo, J.M.S. Barata col. X.l985, Sallum det. 1985, arma

dilha luminosa tipo coe. 



Culex(Melanoeon~on)ped~o~ Sirivanakarn e Belkin 
(Figs. 6; 9-G,H;20-D) 
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Comprimento do cibârio em torno de 200-220 ~m; bor

da lateral curva; barra do cibârio concava, fracamente esclerotini

zada; superficie dorsal e margem posterior com espiculas de di

ferentes tamanhos; dentes do cibârio variando de 12-15, curvos, 

espatulados e rombos; comprimento dos dentes em torno de 11-16 

~m, arranjados em uma única fileira; linha de origem dos dentes 

nao evidente; dentes fixos ã barra do cibârio por expansão tria.!!_ 

gular, posteriormente livres. Dentes, anteriormente,com aspecto 

geral de barra hialina, e de prega transversal, posteriormente, 

margem distal irregularmente serrilhada; ãrea oca dos dentes mo 

deradamente grande, aproximadamente triangular, mais ou menos 

restrita ã base. Palato duro posterior com contorno aproximada

mente retangular, fracamente esclerotinizado; apodema dorsal peque

no, irregular; ãrea hialina entre a cúpula do cibârio e o pala

to duro posterior fracamente espiculada; cúpula do cibârio apr~ 

ximadamente pentagonal, côncavo-convexa, superficie com inúme-

ros denticulos longos, triangulares, pontudos e posteriormente 

direcionados. Papilas ventrais implantadas relativamente dista.!!_ 

te dos dentes do cibârio, 4 em número total. Papilas palatais 

amplamente separadas, situadas nas margens laterais do palato 

duro anterior, geralmente 4, 2 de cada lado, ocasionalmente fo-

ram encontradas 3 papilas em um lado, e somente 1 no outro. Pa

pilas dorsais, 2 em número total, implantadas uma de cada lado 

da região posterior do palato duro anterior, posteriormente as 

sensilas campaniformes. Sensilas campaniformes, 2, implantadas 

lateralmente ao palato duro anterior. Sensilas tricõides dispo~ 

tas em sêrie linear de 2-4 cerdas simples. 
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Material Examinado 

Foram examinadas 5 femeas como segue: BRASIL, SAO PAU 

LO, Pariquera-Açü, Estação Experimental, Forattini et al. col. 25. 

IV.l978, Sallum det. 1980, armadilha luminosa tipo CDC, 1; col. 

13.VII.l978, 1; col. 4.XII.l978, 1; Iguape, Estrada de Biguã,col. 

6.X.l982, det. 1982, 1; Cananeia, Sitio Itapoã, E.X. Rabello col. 

20.IV.l982, armadilha luminosa tipo Shannon, 1. 



Culex(Melano~on~on)~~be~~en~~~ Forattini e Sallum 

(Figs. 7; 9-E,F;2l-A,B) 
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Comprimento do cibãrio ao redor de 220-250 ~m; bor

da lateral curva; barra do cibârio côncava,fracamente esclerotini

zada, superf1cie dorsal e margem posterior com pequenas esp1c~ 

las de diferentes tamanhos; dentes do cibãrio variando de 15-22, 

curvos, espatulados e rombos; comprimento dos dentes em torno 

de 16-20 ~m, dispostos em fileira simples; linha de origem dos 

dentes não evidente; dentes fixos ã barra do cibãrio por expa~ 

são triangular, região apical livre. Dentes, anteriormente,com 

aspecto geral de barra hialina, e de prega transversal, poste

riormente, margem apical irregularmente serrilhada; ãrea oca 

dos dentes pequena, restrita ã base. Palato duro posterior com 

contorno aproximadamente retangular, fracamente esclerotinizado; a 

podema dorsal geralmente não evidente, ocasionalmente pequeno 

e irregular; ãrea hialina entre a cúpula do cibãrio e o palato 

duro posterior fortemente espiculada; cúpula do cibãrio aproxi 

madamente pentagonal, côncavo-convexa, superf1cie com inúmeros 

dent1culos curtos, triangulares, pouco pontudos, posteriormen

te direcionados. Papilas ventrais implantadas relativamente di~ 

tante dos dentes, em numero total de 4. Papilas palatais vari~ 

velmente separadas uma das outras, implantadas nas margens la

terais do palato duro anterior, 4 em numero total, 2 de cada 

lado. Papilas dorsais, 2, implantadas uma de cada lado da por

çao posterior do palato duro anterior, posteriormente ãs sensi 

las campaniformes. Sensilas campaniformes, 2 em numero total 

implantadas lateralmente ao palato duro anterior. Sensilas tri 

côides dispostas em série linear de 2-4 cerdas simples. 
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Material Examinado 

Foram examinadas 6 fêmeas, como segue: BRASIL, SAO 

PAULO, Iguape, Sitio Palmeiras, A.C. Gomes col. 18.IV.l989, Sal

lum det. 1989, armadilha luminosa tipo coe, 6. 



Culex(MelanoQonion)po~~e~i Senevet e Abonnenc 
(Figs. 8; 9-I;l4-A; 20-E) 

33 

Comprimento do cibãrio ao redor de 190-200 ~m; bor-

da lateral curva; barra do cibãrio côncava, fracamente esclerotini 

zada; superficie dorsal e margem posterior com diminutas espie~ 

las de diferentes tamanhos; dentes do cibãrio variando de 16-19, 

curvos, espatulados e rombos; comprimento dos dentes ao redor 

de 15-17 ~m, dispostos em uma única fileira; linha de origem dos 

dentes não evidente; dentes fixos ã barra do cibãrio por expan

são triangular, região posterior não fixada ã barra. Dentes, an 

teriormente,com aspecto geral de barra hialina, e de pregatran~ 

versal, posteriormente, margem distal irregularmente serrilhada; 

area oca dos dentes aproximadamente triangular, mais ou menos 

restrita ã base. Palato duro posterior com contorno aproximada

mente retangular, fracamente esclerotinizado; apodema dorsal não e

vidente; ãrea hialina entre a cúpula do cibãrio e o palato duro 

posterior fracamente espiculada; cúpula do cibãrio aproximada-

mente pentagonal, côncavo-convexa, superficie com inúmeros den-

ticulos longos, triangulares, pontudos, posteriormente direcio-

nados. Papilas ventrais situadas relativamente distantes dos de_!! 

tes do cibãrio, 4 em número total. Papilas palatais amplamente 
11 

separadas uma das outras, frequentemente implantadas nas mar-

gens laterais do palato duro anterior, raramente situadas bem 

próximas, uma ao lado da outra, 4 em numero total, 2 de cada la 

do. Papilas dorsais geralmente 2, raramente 1, implantadas uma 

de cada lado da porção posterior do palato duro anterior, poste 

riormente as sensilas campaniformes. Sensilas campaniformes, 2 

em numero total, inseridas lateralmente ao palato duro anterior. 

Sensilas tricõides dispostas em sêrie linear de 1-3 cerdas sim-

ples. 
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Material Examinado 

Foram examinadas 5 fêmeas como segue: BRASIL, PARÃ, 

Belêm, Mocambo, J.M.S. Barata col. 8.X.l985, Sallum det. 1985,ar 

madilha luminosa tipo coe. 



Culex(MelanoQonion)~aQQhe~~ae Sirivanakarn e Jakob 

(Figs. lO; l4-B,C;20-F) 
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Comprimento do cibãrio ao redor de 200-220 ~m; bor

da lateral curva; barra do cibãrio côncava, fracamente esclerotini-

zada, superficie dorsal com pequenas espiculas irregularmente ~ 

glomeradas e de diferentes tamanhos, margem posterior desigual

mente espiculada, dentes do cibârio variando de 12-15, curvos , 

espatulados e rombos; comprimento dos dentes em torno de 14-17 

~m, dispostos em uma fileira única; linha de origem dos dentes 

nao evidente; dentes fixos ã barra do cibãrio por expansão tria~ 

gular, ãpice livre. Dentes, anteriormente,com aspecto geral de 

barra hialina, e de prega transversal, posteriormente,margem dis 

tal irregularmente serrilhada; ãrea oca dos dentes aproximada

mente triangular, mais ou menos restrita ã base. Palato duro po~ 

terior com contorno aproximadamente retangular, fracamente es~ 

clerotinizado;apodema dorsal não evidente; ãrea hial i na entre a cup~ 

la do cibãrio e o palato duro posterior fracamente espiculada 

cúpula do cibãrio aproximadamente pentagonal, côncavo-convexa 

superficie com denticulos longos, triangulares, pontudos, post~ 

riormente direcionados. Papilas ventrais implantadas relativame~ 

te distante dos dentes do cibãrio, 4 em número total. Papilas 

palatais amplamente separadas uma das outras, situadas nas mar

gens laterais do palato duro anterior, 4 em número total, fre-
11 

quentemente 2 de cada lado, raramente 3 em um lado e 1 no outro. 

Papilas dorsais, 2, implantadas uma de cada lado da porção pos

terior do palato duro anterior, posteriormente ãs sensilas cam

paniformes. Sensilas campaniformes, 2 em número total, implant~ 

das lateralmente ao palato duro anterior. Sensilas tricõides dis 

postas em sêrie linear de 3,4 cerdas simples. 



36 

Material Examinado 

Foram examinadas 6 fêmeas, como segue: BRASIL, S~O 

PAULO, Cananêia, Sitio Itapoã, Forattini et al. col. !.1981, Fo 

rattini e Sallum det. 1987, isca humana, 2; col. XII.l981, Sal

lum det. 1981, 1; col. II.l98l, armadilha luminosa tipo Shannon, 

1; Iguape, Sitio Palmeiras, col. VI.1989, det. 1989, armadilha 

luminosa tipo coe com co2' 2. 



Culex(Melanoeonion)vome~i6e~ Komp 

(Figs. 11; 14-D,E; 20-G) 
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Comprimento do cibãrio ao redor de 200-210 ~m; bor

da lateral curva; barra do cibãrio côncava, fracamente esclerotini

zada, superficie dorsal e margem posterior com diminutas espie~ 

las de diferentes tamanhos; dentes do cibãrio variando de 18-20, 

curvos,espatulados e rombos; comprimento dos dentes em· torno de 

13 ~m, dispostos em fileira simples; linha de origem dos dentes 

não evidente; dentes fixos ã barra do cibãrio por expansão tria~ 

gular, posteriormente livres. Dentes, anteriormente,com aspecto 

geral de barra hialina, e de prega transversal, posteriormente, 

com ãpice irregularmente serrilhado; ãrea oca dos dentes aproxl 

madamente triangular, mais ou menos restrita ã base. Palato du

ro posterior com contorno aproximadamente retangular, fracamen

te esclero'tinizado;apodema dorsal não evidente; ãrea hialina entre 

a cúpula do cibãrio e o palato duro posterior, fracamente espi

culada; cúpula do cibãrio aproximadamente pentagonal, côncavo

- convexa, superficie com inúmeros denticulos longos, triang~ 

lares, pontudos, posteriormente direcionados. Papilas ventrais 

implantadas relativamente distante dos dentes do cibãrio, 4 em 

número total. Papilas palatais amplamente separadas uma das ou

tras, implantadas nas margens laterais do palato duro anterior, 

4 em número total, 2 de cada lado. Papilas dorsais geralmente 2, 

raramente 1, implantadas uma de cada lado da porção posterior do 

palato duro anterior, posteriormente ãs sensilas campaniformes. 

Sensilas campaniformes, 2 em número total, implantadas lateral

mente ao palato duro anterior. Sensilas tricõides dispostas em 

sêrie linear de 2-4 cerdas simples. 
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Material Examinado 

Foram examinadas 5 fêmeas como segue: BRASIL, PAR~, 

Belêm, Mocambo, J.M.S. Barata col. 8.X.l985, Sallum det. 1985,ar 

madilha luminosa tipo coe. 



Cu~~x(M~lanoeonion)d~lpon~~i Duret 
(Figs. 15; l9-A,B;2l-E,F) 
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Comprimento do cibârio ao redor de 210-230 ~m; bor

da lateral curva; barra do cibârio concava, fracamente esclerotini-

zada, superf1cie dorsal lisa, margem posterior com dobras esclero 

tinizadas irregulares; dentes do cibârio variando de 22-26,estrej_ 

to, laminar; comprimento dos dentes ao redor de 13-14 ~m,dispo~ 

tos em fileira simples. Dentes do cibârio com duas partes dis-

tintas, a anterior e a posterior, a primeira com aspecto de es-

treita lâmina sagital, e a segunda semelhante a uma placa tran~ 

versal, com contorno losângico ou hexagonal, diminutas esp1cu-

las podem ser observadas nas margens de ambas as partes; linha 

de origem dos dentes não evidente; area oca dos dentes ausente. 

Palato duro posterior com contorno aproximadamente retangular , 

moderadamente esclerotinizado; apodema dorsal não evidente;ãrea hia 

lina entre a cúpula do cibârio e o palato duro posterior fraca

mente espiculada; cúpula do cibãrio aproximadamente circular,cô~ 

cavo-convexa, superf1cie com dentes longos, em forma de lâminas, 

triangulares, pontudos, posteriormente direcionados. Papilas ve~ 

trais implantadas relativamente distante dos dentes, em numero 

total de 4. Papilas palatais amplamente separadas uma das ou-

tras, implantadas nas margens laterais do palato duro anterior, 

em numero total de 4. Papilas dorsais, 2, implantadas uma de ca 

da lado da porção posterior do palato duro anterior, posterior

mente ãs sensilas campaniformes. Sensilas campaniformes,2 em nu 

mero total, implantadas lateralmente ao palato duro anterior; se~ 

silas tricõides dispostas em série linear de 2,3 cerdas simples. 
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Material Examinado 

Foram examinadas 6 fêmeas, como segue: BRASIL, SAO 

PAULO, Iguape, Estrada de Biguã, Forattini et al. col. X.l982,Sal

lum det. 1982, armadilha luminosa tipo COC, 3; Sitio Palmeiras , 

A.C.Gomes col. 18.IV.l989, det. 1989, 3. 



Culex(MelanoQon~on)pe~ey~a~ Duret 

(Figs. 16; 19-C,D;21-G) 
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Comprimento do cibãrio ao redor de 210-230 ~m; bor

da lateral curva; barra do cibãrio concava, fracamente esclerotini

z a d a , s u p e r f 1 c i e d o r s a 1 1 i s a , ma r g em p o s t e r i o r c o m dobras esc 1 e r o

tinizad~ irregulares; dentes do cibãrio variando de 27-30,estrei 

to, laminar; comprimento dos dentes em torno de 12-14 ~m, dis

postos em fileira única. Dentes do cibãrio com duas partes dis

tintas, a anterior e a posterior, a primeira com aspecto de pl~ 

ca sagital, a segunda semelhante a uma placa transversal, com 

contorno losângico ou hexagonal, diminutas espi"culas podem ser 

vistas nas margens de ambas as partes; linha de origem dos den

tes não evidente; ãrea oca dos dentes ausente. Palato duro pos-

terior com contorno aproximadamente retangular, moderadamente 

esclerotinizado; apodema dorsal não evidente; ãrea hialina entre a 

cúpula do cibãrio e o palato duro posterior fracamente espicul~ 

da; cúpula do cibãrio aproximadamente circular, côncavo-convexa, 

superficie com inúmeros denticulos longos, em forma de lâminas, 

triangulares, pontudos, posteriormente direcionados. Papilas ve~ 

trais situadas relativamente distante dos dentes, em numero to-

tal de 4. Papilas palatais variavelmente separadas umas das ou

tras, implantadas nas margens laterais do palato duro anterior, 

geralmente 4, ocasionalmente foram observadas 2 em um dos lados 

e somente 1 no outro. Papilas dorsais, 2, implantadas uma de ca 

da lado da porção posterior do palato duro anterior, posterior

mente ãs sensilas campaniformes. Sensilas campaniformes, 2 em 

número total, implantadas lateralmente ao palato duro anterior; 

sensilastricÕides dispostas em sêrie linear de 2-4 cerdas sim-

. p 1 es. 
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Material Examinado 

Foram examinadas 6 femeas, como segue: BRASIL, SAO 

PAULO, lguape, Estrada de Biguã, Forattini et al. col. X.1982,Sal

lum det. 1982, armadilha luminosa tipo CDC, 1; Sitio Palmeiras , 

col. 19.VI.1989, det. 1989, 1; Rio Peropava, A.C. Gomes col. 23. 

I. 1990, det. 1990, coletada como larva nas margens do rio, 1; P~ 

riquera-Açü, Estação Experimental, col. 30.XI.1989, det. 1989,c~ 

letadas como larvas em uma lagoa ligada ao rio Jacupiranga, 3. 



Culex(Melanoeon~on)oeo~~a Dyar e Knab 

(Figs. 17; 19-E,F;21-C,D) 
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Comprimento do cibârio ao redor de 190-200 ~m; bor

da lateral curva; barra do cibârio concava, fracamente esclerotini

zada, com distinto espessamento cuticular transversal em sua 

porçao mediana, superficie dorsal e margem posterior lisas; den 

tes do cibârio variando de 25-28, estreito, laminar; comprimen

to dos dentes ao redor de 13-14 ~m, dispostos em fileira sim

ples. Dentes do cibãrio com duas partes distintas, a anterior e 

a posterior, a primeira com aspecto de estreita lâmina sagital, 

a segunda semelhante a uma placa transversal, de contorno losân 

gico ou hexagonal, diminutas espiculas podem ser observadas nas 

margens de ambas as partes; linha de origem dos dentes não evi

dente; ãrea oca dos dentes ausente. Palato duro posterior com 

contorno retangular, moderadamente esclerotinizado; apodema dorsal 

pequeno, irregular; ãrea hialina entre a cúpula do cibãrio e o 

palato duro posterior fracamente espiculada; cúpula do cibãrio 

aproximadamente circular, côncavo-convexa, superficie com inüm~ 

ros denticulos semelhantes a folhas, pontudos, posteriormente dl 

recionados. Papilas ventrais implantadas relativamente distan

te dos dentes, anteriormente ao espessamento cuticular transver 

sal, em numero total de 4. Papilas palatais variavelmente sepa

radas umas das outras, implantadas nas margens laterais do pal~ 

to duro anterior, ocasionalmente foram encontradas 3 cerdas em 

um dos lados e somente 1 no outro , 4 em numero total. Papi

las dorsais, 2, implantadas uma de cada lado da porçao poste

rior do palato duro anterior, posteriormente as sensilas campa

niformes. Sensilas campaniformes, 2 em numero total, implanta

das lateralmente ao palato duro anterior; sensilas tricõides dis 
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postas em série linear de 1-3 cerdas simples. 

Material Examinado 

Foram examinadas 5 fêmeas, como segue: BRASIL, SAO 

PAULO, Pariquera-Açü, Estação Experimental, E.X. Rabello col. 10. 

XII. 1981, Sallum det. 1982, armadilha luminosa tipo CDC, 3;Igu~ 

pe, Sitio Palmeiras, Forattini et al. col. 18.IV.l989, 2. 



Culex(Metanoconion)6au~ani Duret 
(Figs. 18; 19-G,H,I;21-H,I) 
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Comprimento do cibãrio ao redor de 200-210 ~m; bor-

da lateral curva; barra do cibãrio concava, fracamente esclerotini-

zada, superficie dorsal lisa, margem posterior com numerosas es 

piculas de diferentes tamanhos; dentes do cibãrio ao redor de 

29, longos, estreitos, com os lados mais ou menos paralelos,tru~ 

cados e finamente serrilhados no ãpice; area oca ausente; com-

primento dos dentes ao redor de 19-23 ~m, dispostos próximos uns 

aos outros, ã maneira de paliçada; linha de origem dos dentes~ 

proximadamente reta; dentes fixos ã barra do cibãrio, apicalme~ 

te livres. Palato duro posterior com contorno aproximadamente re 

tangular, fracamente esclerotinizado; apodema dorsal não evidente ; 

area hialina entre a cúpula do cibãrio e o palato duro poste-

rior fortemente espiculada. Cúpula do cibãrio com contorno apr~ 

ximadamente circular, côncavo-convexa, superficie com numerosos 

denticulos semelhantes a lãminas, dispostos verticalmente como 

facas, e posteriormente direcionados. Papilas ventrais implan-

tadas próximas aos dentes do cibãrio, 4 em numero total .Papilas 

palatais variavelmente separadas umas das outras, geralmente a-

grupadas em 2 pares separados, dispostos nas margens laterais do 

palato duro anterior, ocasionalmente 3 ou 2 cerdas foram encon-

tradas em um dos lados, e somente 1 no outro. Papilas dorsais,2, 

implantadas uma de cada lado da porção posterior do palato duro 

anterior, posteriormente ãs sensilas campaniformes. Sensilas cam 
11 

paniformes, frequentemente 2, ocasionalmente 1, implantadas la-

teralmente ao palato duro anterior; sensilas tricóides arranja

das em série linear de 2,3 cerdas simples. 
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Material Examinado 

Foram examinadas 5 fêmeas como segue: BRASIL, SAO PAU

LO, Iguape, Estrada de Biguã, E.X. Rabello col. 4.X.l982, Sallum 

det. 1982, armadilha luminosa tipo CDC, 3; col. 6.X.l982, 2. 



Cul~x(M~lanoQonion)niQa~o~n~i~ Duret 

(Figs. 12; 14-F,G) 
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Comprimento do cibãrio em torno de 209 ~m; borda 1~ 

teral curva; barra do cibãrio côncava, moderadamente esclerotiniza

da, superf1cie dorsal com pequenas saliências semelhantes a do

bras, margem posterior irregular; dentes do cibãrio ao redor de 

14, levemente curvos, espatulados e rombos; comprimento dos de~ 

tes em torno de 15 ~m, dispostos em uma única fileira; linha de 

origem dos dentes não evidente; dentes fixos ã barra do cibãrio 

por uma expansao, posteriormente livres. Dentes, anteriormente 

com aspecto geral de barra hialina, e de prega transversal, po~ 

teriormente, margem distal irregularmente serrilhada; ãrea oca 

dos dentes pequena, restrita ã base. Palato duro posterior com 

contorno aproximadamente retangular, moderadamente esclerotinizado ; 

apodema dorsal não evidente; ãrea hialina entre a cúpula do ci

bãrio e o palato duro posterior fortemente espiculada;cupula do 

cibãrio aproximadamente pentagonal, côncavo-convexa, superf1cie 

com dent1culos longos, triangulares, pontudos e posteriormente 

direcionados. Papilas ventrais implantadas relativamente dista~ 

te do s de n te s do c i b ã r i o , 4 em num e r o to ta 1 . P a p i 1 a s p a 1 a ta i s a~ 

plamente separadas umas das outras, implantadas nas margens la

terais do palato duro anterior, totalizando 5, 3 em um dos la

dos e 2 no outro. O par anterior de papilas palatais estã situ~ 

do mais distante dos outros, sendo menor em tamanho.Papilas do~ 

sais totalizando 2, situadas uma de cada lado da porção poste

rior do palato duro anterior, posteriormente ãs sensilas campa

niformes. Sensilas campaniformes, 2 em numero total ,implantadas 

lateralmente ao palato duro anterior. Sensilas tricÕides dispo~ 

tas em 2 fileiras irregulares de 5 e 3 cerdas simples. 
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Material Examinado 

Foi examinada uma fêmea, como segue: CUBA,Guajaibon, 

Havana, O. Fuente co1. 8.VI.1989, Sal1um det. 1991. 



Culex(MelanoQonion)lope~i Sirivanakarn e Jakob 

(Figs. 13; 14-H,I;20-H) 
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Comprimento do cibãrio ao redor de 220-260 ~m; bor

da lateral curva; barra do cibãrio concava, estreita,fracamente 

esclerotinizada; superf1cie dorsal e margem posterior 1 isas; dentes 

do cibãrio variando de 11-15, longos, finos, relativamente pon-

tudos, bastonetiformes; comprimento dos dentes ao redor de 

23-30 ~m, amplamente separados uns dos outros e dispostos em fi 

leira simples; margem distal dos dentes finamente serrilhada;ll 

nha de origem dos dentes quase reta; dentes fixados ã barra do 

cibãrio por expansão triangular, região posterior livre da bar-

ra; ãrea oca dos dentes pequena, restrita ã base. Palato duro 

posterior com contorno aproximadamente retangular, moderadamen 

te esclerotinizado; apodema dorsal pequeno, irregular; ãrea hialina 

entre a cúpula do cibãrio e o palato duro posterior fortemente 

espiculada; cúpula do cibãrio aproximadamente pentagonal, cônc~ 

vo-convexa, superf1cie com inúmeros dent1culos longos,triangul~ 

.res, pontudos, posteriormente direcionados. Papilas ventrais si 

tuadas relativamente distante dos dentes, em numero de 4. Papi

las palatais variavelmente separadas umas das outras, geralmen-

te agrupadas em 2 pares separados, situados nas margens late-

rais do palato duro anterior, ocasionalmente foram encontradas 

3 cerdas em um dos lados, e somente uma no outro. Papilas dor

sais, 2, implantadas uma de cada lado da porção posterior do p~ 

lato duro anterior, posteriormente ãs sensilas campaniformes 

Sensilas campaniformes, 2 em numero total, implantadas lateral 

mente ao palato duro anterior. Sensilas tricõides arranjadas em 

sêrie linear de 1-4 cerdas simples. 
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Material Examinado 

Foram examinadas 6 fêmeas, como segue: BRASIL, SAO 

PAULO, Pariquera-Açu, Avenida São Paulo, Forattini et al. co1. 

XI.1980, Forattini e Sal1um det. 1987, armadilha luminosa tipo 

"New Jersey", peridomicllio, l; Pariquera-Açu, Estação Experi

mental, col. !.1981, armadilha luminosa tipo CDC, 1; col. III. 

1982, 1; col. VI.l982, l; Iguape, Estrada de Biguã, E.X. Rabel-

1o col. 6.X.l982, Sallum det. 1982,2. 



DISCUSSAO 
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Através deste estudo e de outros, prévios, eviden

ciou-se a importância da utilização de caracteres anatômicos do 

cibãrio e, em particular,da armadura, na taxonomia de mosquitos. 

E isso, tanto no reconhecimento especifico, como na classifica

ção (Sinton e Covell, 1927; Barraud e Covell, 1928;Christophers 

e Puri, 1931; Christophers, 1933; Barraud, 1934; Edwards, 1941; 

Michener, 1944; Chwatt, 1945; Chen, 1972, 1974; Sirivanakarn, 

1978, 1982). Na familia Culicidae, a armadura do cibãrio e nor

malmente observada em fêmeas de algumas espécies do gênero Ano

phete~. e em todas dos gêneros Cutex, Gat~ndomy~a e Ve~noce~~

~e~. Entretanto, Lee e Craig (1983) observaram, nas fêmeas de 

Wyeomy~a ~m~~h~~ (Coquillett) e em ambos os sexos de Op~6ex fiu~ 

cu~ (Hutton), fileira horizontal de projeções cuticulares que , 

apesar de di f e r i rem das encontradas em e s p e c i e s de Anophuu, ta.!!. 

to pela posição como pela estrutura anatômica, foram considera 

das como armaduras do cibãrio. 

Em relação ao subgênero Metanocon~on, de Cutex, a 

armadura do cibãrio foi inicialmente estudada por Michener(l944), 

para p~to~u~ ( Dya r e Kna b), e~~a~~cu~ Dya r e Kna b e pecc~o~ Dyar 

e Knab. Mais recentemente, outros autores utilizaram-se das ca

racteristicas anatômicas dessas formações para fins taxonômicos 

e filogenéticos (Sirivanakarn, 1978, 1982; Sirivanakarn e Belkin, 

1980; Sirivanakarn e Galindo, 1980; Sirivanakarn e Heinemann , 

1980; Harbach, Peyton e Harrison, 1984; Forattini e Sallum,l985, 

1987, 1989a, 1989b, 1989c, 1990). Mais recentemente, e como te_!! 

tativa inicial, procedeu-se ao reconhecimento de quatro tipos , 

de acordo com a morfologia dos dentes do cibãrio a microscopia 

eletrônica de varredura (Forattini, 1990). 

De acordo com a estrutura morfológica da cup~ 

la do cibãrio, Forattini (1991). reconheceu cinco ti-
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pos de formações dentiformes, â microscopia eletr6nica de var 

redura. Entretanto, pouca importância tem sido dada a essa es

trutura. Michener (1944), considerou-a importante como carãter 

auxiliar para o reconhecimento da classificação subgenerica de, 

Culex, Melanocon~on e Neoculex, ao lado de outras estruturas da 

armadura do cibãrio. Valencia (1973), chamou atenção para as di 

ferentes formas dos denticulos sem, entretanto, fazer qualquer 

relação taxon6mica. Uchida (1979), denominando a cúpula do cibã 

rio de 11 Vãlvula faringeana dorsal 11
, observou diferenças anat6mi 

cas naquela estrutura, entre Aede~ albopic~u~ (Skuse) e Culex 

pipien~ pallen~ Coquillett. No subgênero Melanoconion, Sirivan~ 

karn (1978), considerou a morfologia da cúpula do cibãrio essen 

cialmente semelhante nas diferentes espécies. Constituem exce

ção, Cx.abomina~o~ Dyar e Knab e Cx.pecca~o~ Dyar e Knab, nas 

quais a estrutura apresenta-se com aspecto reticulado como se 

observa em Veinoce~i~e~, e não formada por denticulos imbrica

dos, como nas outras espécies. 

No presente estudo sobre a secçao Spissipes do sub

genero Melanoconion, as diferenças observadas na forma dos den

ticulos da cúpula do cibãrio, mostraram-se importantes como ca

racteres auxiliares,para a classificação a nivel de grupos, e 

em alguns casos, a nivel especifico. 

Em relação âs sensilas do cibãrio, poucos estudos 

foram desenvolvidos no subgênero Melanocon~on. Lee e Craig (1983) 

não observaram diferenças significativas a nivel especifico ou 

de grupo, assinalando apenas variações individuais. 

Como resultado dos estudos comparativos na secçao 

Spissipes, tornou-se possivel evidenciar e confirmar que as es

truturas do cibãrio, em suas vãrias partes apresentam significa 
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do taxonômico para esse grupo de culicideos. Assim sendo, serao 

considerados a seguir os aspectos que, para melhor compreensao 

sao apresentadosseparadamente por regiões anatômicas: 

Sensil~.- As diferenças observadas no numero e dis 

posição de sensilas mostraram-se, em alguns casos, importantes 

a nivel especifico. Nesse sentido, chama a atenção a presença de 

3 (três) pares de papilas palatais em ~aeniopu~ e nieanoen~i~, 

dispostas em duas fileiras de 3 (três) elementos, e situadas nas 

margens laterais da metade anterior do palato duro anterior.Faz 

exceçao o espécime de ~aeniopu~ da Guatemala, no qual observou-

-se 5 (cinco) papilas. Composição semelhante foi observada em 

espécies de P~onophona, de Culi~e~a, de Aede~ don~ali~ (Meigen) 

e em representantes de Coquille~~idia pen~unban~ (Walker) (Lee 

e Craig, 1983). Nas demais espécies, o número de papilas pala

tais é ge~almente de 4 (quatro), dispostas em dois grupos de 
11 

duas papilas, frequentemente implantadas nas margens laterais 

do palato duro anterior. Em alguns espécimens de ~pi~~ipe~,oeo~ 

~a, lope~i, ~aeehe~~ae e pednoi foram observadas 3 (três) papi

las em um dos lados e somente uma no outro. Em um único exemplar 

de peneynai e de 6aunani, observou-se duas papilas em um lado e 

somente uma no outro. 

Outra estrutura que mostrou importância a nivel es

pecifico, é a sensila tricõide. Em ~pi~~ipe~ observou-se 4 (qu~ 

tro) a 6 (seis) pares desses elementos, que ocasionalmente po

dem estar dispostos em duas fileiras de cada lado do palato du-

ro anterior. Em um espécime observou-se 6 (seis) sensilas em um 

dos lados e 5 (cinco) no outro. Nas demais espécies, o numero 

de pares de sensilas tricõides variou de 2-4, podendo um dos la 

dos apresentar uma sensila a mais que o outro. Acresce conside-
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rar que, em um espécime de po~~e~~. observou-se somente um par 

de sensilas e em outro de lope~~. duas sensilas em um lado e so 

mente uma no outro. Nas papilas ventrais, papilas dorsais e se~ 

silas campaniformes nao foram observadas diferenças significatl 

vas. 

Armadura.- Como se referiu anteriormente,foi Michener 

(1944), quem primeiro observou a importância da armadura do ci

bãrio para separar fêmeas de Culex.(Melanoc.on~on). Os estudos de 

Sirivanakarn (1978) confirmaram esses encontros, ampliando os 

conhecimentos daquela estrutura para outros grupos do genero 

Cutex. das Américas e dos gêneros Gal~ndomy~a e Ve~noc.e~~~e~. O 

presente estudo permite confirmar e mesmo ampliar os conhecime~ 

tos a respeito dos aspectos anatômicos da armadura do cibãrio , 

que são de importância taxonômica, a nivel especifico e de gru-

pos. Dessa maneira, pôde-se assinalar a presença de 4 (quatro) 

tipos principais, concernentes ao contorno de dentes, como se

gue: 

1. Dentes de contorno espatulado, ou seja, com a 

parte posterior expandida e a anterior estreitada.Observados em 

adame~~. n~c.a~oen~~~. ped~o~, po~~e~~. ~~be~~en~~~. ~ac.c.he~~ae, 

~p~~~~pe~, ~aen~opu~ e vome~~6e~. Entretanto, vale assinalar que 

outras feições da armadura do cibãrio, possibilitam a separação 

destas espécies. Assim, pode-se mencionar a barra do cibãrio e 

a linha de origem dos dentes que mostram aspectos caracteristi

cos em ~p~~~~pe~. A barra do cibãrio apresenta-se com dobras ir 

regulares que, ao microscõpio Õptico comum, emprestam aos den

tes aspecto rugoso, e a linha de origem dos dentes e evidente e 

irregular. As fêmeas de ~aen~opu~ e n~c.a~oen~~~ podem ser facil 

mente diferenciadas das outras espécies que possuem dentes esp~ 
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tulados, pelo fato de apresentarem, como jã foi mencionado, um 

par anterior de papilas palatais, que são menores e estão im

plantadas mais distante das posteriores. Por outro lado, estas 

duas espécies podem ser diferenciadas pela forma da borda late

ral, que se apresenta fortemente desenvolvida e curva em niea

~oen~i~, aspecto esse menos evidente em ~aeniopu~. Acresce con

siderar que, nesta ultima, a barra do cibãrio apresenta inúme

ras espículas, substituídas em niea~oen~i~ por pequenas dobras, 

semelhantes ãs presentes em ~pi~~ipe~. As demais espécies sao 

mais dificilmente diferenciáveis. Entretanto, ate o presente m~ 

menta parece que adame~i pode ser separada por apresentar a ba~ 

ra do cibãrio lisa, ou seja, sem espiculas ou dobras. Cx.~ibei

~en~i~. ped~oi, ~aeehe~~ae, vome~i6e~ e po~~e~i apresentam espí 

culas na barra do cibãrio. Por outro lado, ~aeehe~~ae apresenta 

grande numero de espículas, que se dispoem em conjuntos irregu

lares na superfície dorsal e margem posterior. Acrescente-se a 

forma dos dentes que, nesta espécie, mostram-se amplamente dil~ 

tados em sua metade posterior, a qual não estã fixada a barra 

do cibãrio. As outras quatro espécies, apresentam as espículas 

espalhadas na barra do cibãrio, sem formar conjuntos como os de 

~aeehe~~ae. Cx.ped~oi pode ser diferenciada de ~ibei~en~i~. vo

me~i6e~ e po~~e~i por apresentar o mãximo de 15 dentes no cibã 

rio, enquanto nas outras espécies 15 e o numero mínimo.Acrescen 

te-se a presença do apodema dorsal, que parece ter importância, 

como carãter auxiliar, para a diferenciação de ped~oi. Cx.~ibei 

~en~i~ difere de po~~e~i e vome~i6e~ no comprimento do cibãrio, 

que na primeira varia de 220-250~m e nas outras duas espécies de 

190-210~m. Cx.po~~e~i e vome~i6e~ são mais dificilmente identi

ficadas pelas estruturas do cibãrio. Contudo, nos espécimes exa 

minados, a barra do cibãrio apresenta-se mais espiculosa em vo-
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me~i6e~ do que em po~~e~i. Entretanto,tal caracteristica somen

te pode ser adequadamente avaliada, quando são comparados exem

plares das duas espécies. 

2. Dentes com aspecto de placa rigida, com os lados 

aproximadamente paralelos e dispostos ã maneira de paliçada, o~ 

servados em nau~ani. Outro aspecto importante encontrado nesta 

especie, e a linha de origem dos dentes que se apresenta eviden 

te, e e aproximadamente reta. A barra do cibãrio e fortemente con

cava, com numerosas espiculas em sua margem distal. 

3. Dentes, em vista dorsal, de aspecto linear. Com 

esta feição pode-se observar dois tipos distintos de dentes. Os 

dentes de lope~i assemelhando-se a bastões, com cerca da metade 

apical livre da barra do cibãrio, e apresentando-se amplamente 

separados uns dos outros. A linha de origem dos dentes e eviden 

te e aproximadamente reta. o outro tipo, e o que estã presente 

em -delpon~ei, OQO~~a e pe~ey~ai. Nestas espécies, essa estrutu

ra apresenta-se com duas partes distintas, a anterior semelhan

te a uma placa sagital fina, e a posterior de contorno aproxim~ 

damente losângico ou hexagonal. Cx.oQo~~a pode ser facilmente 

diferenciada de delpon~ei e pe~ey~ai por apresentar espessamen

to cuticular em forma de H, na região mediana da barra do cibã

rio. Por outro lado, pe~ey~ai e delpon~ei sao dificilmente dis

tinguiveis pelo aspecto das estruturas do cibãrio. Vale mencio

nar que a região posterior da barra do cibãrio mostra-se mais 

irregular em delpon~ei do que em pe~ey~ai. Alem disso, no mate

rial examinado pôde-se verificar que o numero de dentes variou 

de 22-26 elementos em delpon~ei e de 27-30 em pe~ey~ai. 
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Cúpula.- Apesar da cúpula do cibãrio ter sido pouco 

utilizada em estudos taxonômicos, evidenciou-se atraves deste 

estudo, e de estudo previo (Forattini, 1991), algumas diferen

ças na forma dos denticulos, que parece ter importância a nivel 

especifico ou de grupos. Essas formações apresentam pequenas va 

riações, de acordo com a particular região da cúpula, mas, de 

maneira geral, foram observados 5 (cinco) tipos diferentes de 

contornos, como segue: 

1. Denticulos longos, com contorno triangular e ãp~ 

ce fortemente agudo. As espécies que apresentam este tipo de den 

ticulos são as seguintes: 

Cx.adame~i 

Cx.lope~i 

Cx.nica~oen~i~ 

Cx.ped~ai 

Cx.~acche~~ae 

Cx.~pi~~ipe~ 

Cx.~aeniopu~ 

Cx.vome~ióe~ 

Pela forma desses denticulos nao foi possivel sepa

rar essas espécies, entretanto, outros caracteres da armadura 

do cibãrio nos permitem separã-las, agrupá-las, como jã discuti 

do anteriormente. 

2. Dentes mais curtos, de contorno aproximadamente 

triangular e com ãpice não fortemente pontudo. Denticulos com 

esta forma foram observados em ~ibei~en~i~ e, pelo que se conhe 

ce ate o momento, pode-se dizer que esta forma e caracteristica 

da especie. Convem assinalar a necessidade de serem desenvolvi-
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dos estudos complementares. 

3. Em OQO~~a os denticulos apresentam-se curtos, s~ 

melhantes a folhas, e com o ãpice pontudo. Denticulos com esta 

forma parecem-nos, ate o momento, caracteristicos desta espêcie. 

4. Cx.deipon~ei e pe~ey~ai apresentam os denticu

los da cúpula do cibãrio semelhantes a lâminas, com o ãpice apr~ 

ximadamente triangular e pontudo. 

5. Os denticulos que formam a cúpula do cibãrio de 

óau~ani sao tambêm laminares, mas dispostos verticalmente, 

ã maneira de facas com entalhes. Este tipo de estrutura parece 

ser caracteristica de 6au~ani, sendo diferente de todas as cita 

das em estudos anteriores (Valencia, 1973; Sirivanakarn, 1978 ; 

Uchida, 1979). 

Posto isso, cumpre-nos assinalar que estas separa

çoes foram feitas de maneira tentativa, sendo necessário estu

dos morfológicos e comparativos mais profundos, para que se po~ 

sa melhor avaliar a importância taxonômica desta estrutura. 

Considerações.- Depois de Rozeboom e Komp (1950),G~ 

lindo (1969) propôs o nome "grupo Cuiex ~pi~~ipe~" para um gru

po de espécies que, segundo ele, tinham estreitas relações de a 

finidade. Para tanto, o autor baseou-se em hãbitos alimentares 

semelhantes, caracteres larvais e afinidades entre as genitã

lias masculinas. 

Posteriormente, o estudo de Sirivanakarn (1982) po~ 

sibilitou confirmar a classificação do "grupo Cx.~pi~~ipe~"pro

posta por Galindo (1969). Contudo, vale assinalar que Sirivana

karn (1982) considerou o "grupo Cx.~pi~~ipe~" como secção Spis

sipes, que foi subdividida em grupos e subgrupos. Para tanto , 
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esse autor lançou mao de vãrios caracteres concernentes a for

mas adultas e a estágios imaturos. 

A diversidade de aspectos anatômicos das estruturas 

do cibârio, torna extremamente difícil a caracterização da sec

çao Spissipes através apenas estas estruturas. Apesar de não t~ 

rem sido estudadas todas as espécies nela incluídas, parece que 

a ausência de nítida linha de origem dos dentes do cibârio e ca 

racterística dos grupos Taeniopus, Paracrybda, Ocossa, Nicaroe~ 

sis, e baseando-se em dados de Sirivanakarn (1978) e Sirivana

karn e Heinemann (1980), também do grupo Jubifer. Outros carac

teres peculiares a essa estrutura, parecem evidenciar importân

cia a nível de grupos e de subgrupos, como serã discutido a se

guir. 

Em 1978, Sirivanakarn, considerou que e~ybda,~aen~~ 

pu~, po~~e~~. ~p~~~~pe~. ped~o~ e vome~~6e~ apresentavam os de~ 

tes da armadura do cibârio do "tipo Melanoconion, subtipo spis

sipes". Cx.oeo~~a e panaeo~~a possuiam dentes do "tipo ocossa", 

e jub~6e~. dentes do "tipo jubifer", que apesar de serem seme

lhantes ao "subtipo spissipes", o autor considerou serem carac

terísticos da especie. Posto isso, e importante assinalar que, 

graças ao presente estudo, foi possível confirmar, em grande pa~ 

te, a subdivisão da secção Spissipes, proposta por Sirivanakarn 

(1982). Em adição aos caracteres propostos pelo autor, o grupo 

Spissipes pode ser caracterizado pelo contorno espatulado dos 

dentes, pela presença de dobras na barra do cibârio, pelo nume

ro de sensilas tricôides (8-12) e pela presença da linha de ori 

gem dos dentes. 

o c o n to r no do s de n te s do c i b ã r i o da s e s p e c i e s do g r.~ 

po Taeniopus, assemelha-se aos de ~P~~~~pe~, entretanto, a au-
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sência da linha de origem dos dentes e o menor numero de sensi

las tricõides (2-8), auxiliam o reconhecimento do grupo. Por ou 

tro lado, não foi possível reforçar o reconhecimento dos sub

grupos Taeniopus, Vomerifer e Pedroi, do grupo Taeniopus, com o 

auxílio das estruturas do cibãrio. 

As espécies em estudo, e que pertencem aos subgru

pos Paracrybda e Pereyrai, do grupo Paracrybda, são indistinguí 

veis através das estruturas do cibãrio. Visto que, em delpon~ei 

e pe~ey~ai os caracteres dos alados machos e fêmeas, e das genl 

tãlias masculinas são muito semelhantes, consideramos que a di

visão a nível de subgrupos deve ser revista. Desta maneira, os 

subgrupos Paracrybda e Pereyrai nao serão considerados, ficando 

o grupo Paracrybda sem subgrupos, ou seja: 

Grupo Paracrybda:pa~ac~ybda Komp;pe~ey~ai Duret;de{pon~ei Duret. 

Em relação ao grupo Ocossa, observou-se que oco~~a 

possui as estruturas do cibãrio semelhantes as de pe~ey~ai e dei 

pon~ei. Contudo, as estruturas das genitãlias masculinas nao 

confirmam esse aspecto. Em especial modo, as divisões proximal 

e distal do lobo subapical do gonocoxito, alem dos lobos do IX

-tergo. Essas estruturas mostram conspícuas diferenças que, de 

acordo com Sirivanakarn (1982), são de grande importãncia taxo

nômica. Diante disso, e do desconhecimento das formas imaturas 

de delpon~ei e pe~ey~ai, somos levados a confirmar o grupo Ocos 

sa. 

Por outro lado, a armadura do cibãrio de 6au~ani,do 

grupo Faurani, exibe caracteres que fortalecem o reconhecimento 

do grupo. O mesmo pode ser dito a respeito de lope~i, do grupo 

Lopesi. 
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Quanto ao grupo Nicaroensis, pode ser reconhecido p~ 

lo aspecto da franja lateral, que se apresenta fortemente desen

volvida e curva, prolongando-se ventralmente ã barra do cibãrio. 
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Chave de identificação pelas estruturas do cibârio feminino. 

1. Dentes do cibãrio, em vista dorsal, com aspe~ 

to linear (ex. Fig. 15) ................................. 2 

Dentes do cibãrio, em vista dorsal, com aspe~ 

to de placa hial i na larga ou estreita (ex.Fig.3) ............ 5 

2(1). Dentes do cibãrio longos, finos, bastonetifor 

mes e amplamente separados (Figs. 13; 14-H,I) ......... lope..ói 

Dentes do cibãrio curtos, finos, com duas pa! 

tes distintas, a parte anterior semelhante a 

um a p 1 a c a s a g i ta 1 f i na , e a p o s te r i o r como uma 

placa transversal, de contorno losângico ou 

hexagonal (ex. Fig. 19-A-F) ............................. 3 

3(2). Barra do cibârio com distinto espessamento cutj_ 

cular transversal em forma de H, na porção m~ 

diana; cúpula do cibãrio com dent1culos cur

tos, semelhantes a folhas, pontudos; apodema 

dorsal pequeno, irregular(Figs. 17;19-E,F;2l-C,D) ...... oc.o.ó.óa. 

Barra do cibârio sem distinto espessamento cutj_ 

cular transversal na porçao mediana;cupula do 

cibãrio com dent1culos mais longos, em forma 

de lâminas, triangulares e pontudos; apodema 

dorsal não evidente ou possivelmente ausente 

(ex. Figs. 15; 21-E) .................................... 4 
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4(3). Numero de dentes do cibario variando de 22-26 

(Figs. 15; 19-A,B) .............................. de.lpont:e.i 

Numero de dentes do cibario variando de 27-30 

(Figs. 16; 19-C,D) ............................... pe.tte.ytta.i 

5(1). Dentes do cibario longos, estreitos, com os 

lados mais ou menos paralelos, dispostos um 

ao lado do outro, ã maneira de paliçada; mar

gem posterior da barra do cibario fortemente 

espiculosa; cupula do cibario com numerosos 

dent1culos semelhantes a lâminas (Figs. 18; 

19-G-l; 21-H,I) ................................... 6a.utta.ni 

Dentes do cibario anteriormente estreitados 

e posteriormente expandidos,adquirindo conto~ 

no e~patulado; margem posterior da barra do 

cibario lisa ou espiculosa; cupula do cibario 

não como acima (ex. Fig. 3; 20-A,B) ..................... 6 

6(5). Papilas palatais geralmente 6, ocasionalmente 

5, 3 de cada lado, o par anterior menor em ta 

manho, e implantado mais distante dos outros 

(ex. Fig. 4) ............................................ 7 

Papilas palatais geralmente 4, ocasionalmente 

3, implantadas 2 de cada lado (ex. Fig. 3) .............. 8 



7(6). Borda lateral grande e fortemente curva; ba~ 

ra do cibãrio sem espiculas, mas com peque

nas dobras; sensilas tricõides dispostas em 

2 fileiras laterais de cada lado do palato 
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duro anterior (Figs. 12; 14-F,G) ............. nieanoen~i~ 

Borda lateral menos desenvolvida; barra do 

cibãrio com inümeras espiculas em sua super

ficie dorsal e margem posterior; sensilas tr.:!_ 

cõides dispostas em fileira lateral simples 

(Figs. 4; 9-C,D) ............................... -taeniopttó 

8(6). Barra do cibãrio sem espiculas, mas com do

bras irregulares; linha de origem dos dentes 

evidente e irregular; numero de sensilas tr.:!_ 

cÕides variando de 8-12 (Figs. 3; 9-A,B) ....... ~pi~~ipe~ 

Barra do cibãrio lisa ou com espiculas;linha 

de origem dos dentes não evidente;nümero de 

sensilas tricÕides variando de 2-8 (ex. Fig.5) ............ 9 

9(8). Barra do cibãrio com superficie dorsal e ma~ 

gem posterior, lisas (Fig. 5) .................... adame~i 

Barra do cibãrio com espiculas de diferentes 

tamanhos (ex. Figs. 6; 14-C) .......................... 10 



10(9). Barra do cibârio fortemente espicu1osa, es

picu1as dispostas em grupos irregu1ares.MEV: 

dentes do cibârio com cerca da metade post! 
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rior não fixada ã barra (Figs. 10; 14-B,C) .. J.>a.c..c..he..t.ta.e. 

Barra do cibârio menos espicu1osa,espicu1as 

esparsas. MEV: dentes do cibârio com o ter-

ço posterior não fixado ã barra (ex.Figs.7;9-F) ......... 11 

11(10). Dentes do cibãrio variando de 12-15; compri 

mento dos dentes ao redor de 11-16 ~m; apo-

dema dorsal pequeno, irregular (Figs.6;9-G,H) ....... pe.dJtoi 

Dentes do cibârio variando de 15-22; compri 

mento dos dentes ao redor de 13-20 ~m; apo

dema dorsal não evidente ou possivelmente a~ 

s~nte (ex. Fi g. 7) .................................... 1 2 

12(11}. Dentes do cibârio longos e estreitos; compri 

mento do cibãrio ao redor de 220-250 ~m; cu

pula do cibãrio com denticulos curtos, trian 

gulares, não muito pontudos (Figs. 7; 9-E,F; 

21 -A, B) ...................................... Jtibe.iJte.nJ.>i-6 

Dentes do cibârio mais curtos e mais largos; 

comprimento do cibãrio ao redor de 190-210 ~m; 

cüpula do cibârio com denticulosmais longos, 

triangulares, pontudos (Figs. 8; 9-I; 11; 

14-A,D,E; 20-E,G) ............................... poJt.te.J.>i 

vome.Jti6e.Jt 



CONCLUSOES 
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Pelo exposto acima, torna-se licito concluir da po

tencialidade dos aspectos do cibário, no sentido de serem utili 

zados em estudos taxonômicos do subgênero Metanoconion. A nível 

especifico, pode-se ressaltar que o caráter mais significativo 

entre as sensilas do cibário vem a ser o numero de papilas pal~ 

" tais que, em ~aeniopu~ e nica~oen~i~, foram frequentemente ob-

servadas em numero de 6 (seis) elementos, e nas outras espécies 

somente 4 (quatro). O numero de sensilas tricõides mostrou im-

portância, como caráter auxiliar, na identificação de ~pi~~ipe~. 

Nesta espécie, o numero mínimo observado foi de 8 (oito) elemen 

tos, enquanto nas demais 8 (oito) foi o numero máximo. 

No que concerne ã potencialidade da armadura na di

ferenciação especifica, e de se assinalar,alem do numero,o con-

torno dos dentes, a presença de espiculas ou dobras na barra do 

cibário, bem como o aspecto da borda lateral, neste ultimo caso 

característico de nica~oen~i~. 

Quanto ã cúpula do cibário, sua utilização a nível 

especifico, e relativamente limitada. Exceção feita, no estado 

atual dos conhecimentos, de áau~ani. 

Para caracterização de grupo, a conclusão que ate o 

momento se impõe, vem a ser a combinação de caracteres. O grupo 

Spissipes, pode ser caracterizado por apresentar dentes com con 

torno espatulado, pela presença da linha de origem dos dentes e 

por ter numero mínimo de 8 (oito) sensilas tricõides, alem das 

dobras na barra do cibário. Por outro lado, o grupo Taeniopus 

distingue-se pelo contorno espatulado dos dentes, pela ausência 

da linha de origem dos dentes e por numero mãximo de 8 (oito)se~ 

silas tricõides. Dentes com aspecto anterior de placa sagital 

fina e de contorno hexagonal ou losânqico, posteriormente,carac 
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terizam os grupos Paracrybda e Ocossa. Quanto aos grupos Faurani, 

Nicaroensis e Lopesi, sendo monoespecificos, as feições anatômi

cas que os caracterizam, podem ser estendidas ãs espécies. 
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Fig. 1 -Aspecto lateral (corte sagital) da cabeça da fêmea 

de Melanocon~on, mostrando o cibãrio e a faringe. 

A - Base da hipofaringe(assoalho posterior do cibã 

rio) 

B - Clipeopalato (teto do cibãrio) 

C - Cúpula do cibãrio 

1. Denticulo 

2. Superficie hialina 

3. Palato duro posterior 
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Fig. 2 - Aspecto dorsal do cibãrio da fêmea de MelanoQonion. 

A - Assoalho posterior do cibãrio. 

1. Borda lateral 

2. Linha de origem dos dentes 

3. Dente do cibãrio 

4 . Barra do cibãrio 

5. Papila ventral 

B - Teto do cibãrio 

1 • Papila dorsal 

2. Sensila campaniforme 

3 . Sensila tricõide 

4 . Papila palatal 

5 . Palato duro anterior 

6. Istmo 

7. Palato duro posterior 

8 . Apodema dorsal 

c - Dente do cibãrio 

1 . Margem apical 

2. JI:rea oca 

3 . Região de implantação na barra 

o - Comprimento do cibãrio 
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Figs. 3-8; 10-13; 15-18 

Aspecto dorsal do cibãrio feminino, segundo as espécies. 
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FIG, 6 

Cx. pe.dJtoi 
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Fig. 9 - Armadura do cibãrio de fimeas. A,B - Culex 4pi44i

pe4. C,D - Culex ~aeniopu4. E,F - Culex ~ibei~en-

4i4. G,H - Culex ped~oi. I - Culex po~~e4i. 
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Fig. 14 - Armadura do cibãrio de fêmeas. A - Cu~ex po~~e~~

B,C - Cu~ex ~aeehe~~ae. D,E - Cu~ex vome~~6e~. 

F,G- Cu~ex n~ea~oen~~~- H,I - Cu~ex ~ope~~-





\ 
\ 
\ 
I 
I 

\ 

', 
I 
I 
\ ... 

' \ 
\ 
I 

I 
\ 

Dorsal 

I 

I 
/ 

I 

( 

I 

/ 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 

ex. detpontu 

~----------100 ~m----------~ 

FIG. 15 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 

\ 
\ 
1 

I 
\ 

' \ 
I 

(f; 

~ 

@ 

Dorsal 

~ 
\ 

~ 

'V 

FIG I 16 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

f 
~--------100 ~m----------~ 



I 

' I 
I 

' ' \ 
I 
I 

I 

\ 

' \ 
I 
I 
I 

f 

" ' l 
I 
I 

" ' I 
1.. . 

'~.. .... ~ 
I 

Dorsa I 

( 
\ 
I 

/ ' 

( 

/ 
I 

\ 
I 

/ 
I 

/ 

I 

' I , 

Cx. oc.oJ.>J.>a 

1 O O ]Jm ___ ____, 

FIG. 17 



I 
\ 

\ 
I 
I 

I 
I 
I 
\ 
I 
I 
I 
I 

I 
\ 

' I 
I 

,' @' 
\ 

' ' I 
I 

I 

\I 
Dorsal 

f/ I 
I 

' I , 
I 

' I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

100 ~m 

FIG. 18 

Cx. fia.Wta.ru 



Fig. 19 - Armadura do cibãrio de fêmeas. A,B - Culex delpon

~e~. C,D - Culex pe~ey~a~. E,F - Culex OQO~~a. 

G,H,I - Culex 6au~an~. 





Fig. 20 - Cúpula do cibãrio de fêmeas. A,B - Cul~x ~P~~~~P~~. 

C - Cul~x ~a~n~opu~. O - Cul~x p~d~o~. E - Cul~x 

po~~~~~. F - Cut~x ~aeeh~~~a~. G - Cul~x vom~~~6~~. 

H - Cul~x lop~~~. 





Fig. 21 - Cúpula do cibârio de fêmeas. A,B - Cu~ex ~~be~~en

~~~. C,D - Cu~ex oeo~~a. E,F - Cu~ex de~pon~e~. 

G - Cu~ex pe~ey~a~. H,I - Cu~ex 6au~an~. 




