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Descrição do ovo, larva e pupa de
Anopheles (Arthuromyia) gilesi
(Neiva, 1908)*
Deane, L. M.

Deane, M. P.

Causey, O. R.

Laboratory of the Serviço de Malaria do Nordeste at Fortaleza, Brazil and
International Health Division of The Rockefeller Foundation

O encontro no estado do Ceará de fêmeas de Anopheles
gilesi e de larvas das quais exemplares adultos machos e fêmeas foram
criados, permitiu que se estudasse pela primeira vez as fases imaturas
dessa espécie.
A fêmea fora descrita de Minas Gerais por NEIVA em
1908 e o macho, de Mato-Grosso, por LANE em 1936. Em 1941
GALVÃO, baseado nos caracteres da asa e da terminália masculina,
foi levado a criar para a espécie um novo subgênero, Arthuromyia.
Posteriormente, GALBADON, COVA - GARCIA e LOPEZ incluiram
no subgênero uma outra espécie, Anopheles vargasi, da qual
descreveram adultos, ovo, larva e pupa. Permaneciam, entretanto,
desconhecidos os estadios imaturos da espécie-tipo. A descrição
detalhada dos mesmos constitue o objeto do presente trabalho. Larvas
e pupas de A. gilesi diferem das dos outros subgêneros do gênero
Anopheles, mas seus caracteres concordam com os principais dentre
os dados por GABALDON, COVA-GARCIA e LOPEZ para
Arthuromyia, confirmando assim a validade do subgênero.

* Publicado originalmente em Papéis Avulsos do Departamento de Zoologia, Secretaria de
Agricultura, São Paulo, v. 3, n. 10, p. 167-192, 1943.
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OVO
Em forma de bote, fortemente convexo na parte ventral,
ligeiramente côncavo na dorsal.
Exocórion com pequenas bossas prateadas, elípticas ou
arredondadas, distribuidas em toda a superfície do ovo, exceto na porção
ocupada pelos flutuadores e em pequena área situada em cada
extremidade da face dorsal; essas áreas variam de tamanho, são
irregularmente elípticas e rodeadas por frill estreito, estriado.
Flutuadores colocados lateralmente, muito afastados na
superfície dorsal, extendendo-se ao longo de quase todo o comprimento
do ovo. Vistos dorsalmente os gomos são muito sinuosos e não são
individualizaveis na porção média dos flutuadores: ventralmente são
regulares e nítidos.
LARVA
Macroscopicamente pequena, creme, robusta; antenas e
pelos laterais do tórax e do abdomen difíceis de ver; a cabeça parece
embutida no tórax; abdomen robusto. Com uma lente de bolso vê-se
nitidamente uma enorme placa tergal no oitavo segmento abdominal.
A seguinte descrição microscópica é baseada em onze
exemplares e a numeração dos pelos é a mesma usada por HURLBUT
(1938).

Cabeça
1. Pelo preclipeal interno: Curto, grosso, recurvado para
baixo e para dentro.
2. Pelo clipeal anterior interno: Longo, simples, liso, reto,
afilado; muito próximo do pelo homônimo do lado oposto.
3. Pelo clipeal anterior externo: Curto, muito menor do
que o pelo interno (até menos de 1/3 do comprimento deste), raramente
simples, em geral chanfrado ou dividido distalmente em dois ramos
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curtos e grossos; distância entre o pelo externo e o interno três ou quatro
vezes maior do que a que existe entre os pelos internos.
4. Pelo clipeal posterior: Muito pequeno, na maioria das
vezes bífido mas podendo ser simples ou dividido em três ramos.
5. Pelo frontal interno: Pouco quitinisado, em geral
terminando muito para trás do bordo anterior do clípeo e com cerca de
14-15 ramos laterais.
6. Pelo frontal médio: Semelhante ao precedente mas um
pouco menor e com cerca de 16-18 ramos.
7. Pelo frontal externo: Mais curto do que o precedente,
com 14-23 longos ramos.
8. Pelo sutural: Pequeno, delgado, bifurcado junto da base.
9. Pelo transsutural: Pequeno, robusto, com 2-3 ramos de
tamanho desigual, geralmente com porção média dilatada e ponta muito
afilada.
10. Pelo apical da antena: Forte, reto, pouco quintinisado,
um pouco mais longo ou um pouco mais curto do que a lâmina maior
da antena, em geral pontudo, mas às vezes rombo ou chanfrado no
ápice.
11. Pelo antenal: Inserido no 1/4 basal da antena, pequeno,
forte, recurvado, dividido perto do meio em 2-4 ramos, mais
frequentemente 3.
12. Pelo subantenal: Grande, com cerca de 50 ramos
laterais.
13. Pelo postmandibular: Pequeno, delicado, com 4-7
ramos.
14. Pelo orbital: Pequeno, delicado, com 3-6 ramos.
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15. Pelo infraorbital: Como o pelo precedente mas um
pouco maior e com 4-7 ramos.
16. Pelo do palpo maxilar: Relativamente pequeno mas
forte, com 11-16 ramos.
17. Pelo da peça basal da maxila: Muito menor do que o
pelo precedente, com haste curta e forte e 8-12 ramos.
18. Pelo postmaxilar: Muito pequeno, com cerca de 8
ramos apicais muito curtos e que lhe dão o aspecto de uma vassourinha
velha.
19. Pelo da placa maxilar: Diminuto, somente visivel com
grande aumento, curto, simples, liso, rombudo.
20. Pelo submentoniano: Pequeno porem muito maior do
que o pelo 18; reto ou ligeiramente curvo, delgado, geralmente simples.
Antena: Levemente dilatada perto da base, com numerosos
espinhos relativamente grandes na margem interna e perto dela, espinhos
raros e diminutos na porção externa.

Tórax
Protórax
1. Pelo interno do grupo submediano dorsal: Com 9-16
ramos originados a diferentes alturas de uma haste curta e grossa. Bem
afastado do pelo homônimo do lado oposto e inserido em base
inconspícua, nitidamente separada do esclerito no qual se insere o
próximo pelo.
2. Pelo médio do grupo submediano dorsal: Grande, haste
robusta com 12-16 fortes ramos laterais. Inserido num esclerito grande,
cônico, muito quitinisado.
3. Pelo externo do grupo submediano dorsal: Pequeno,
delicado, simples, liso. Inserido em base inconspícua, isolada das demais
do grupo.
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4. Pelo dorsolateral: Como pelo 2, mas um pouco mais
curto e menos quintinisado, com 8-11 fortes ramos laterais, e inserido
em esclerito mais curto.
5. Pelo dorsolateral: Mais longo, de haste menos robusta
do que a do pelo 4, com 20-25 ramos laterais delgados e compridos.
Inserido num esclerito bem quitinisado, mais curto do que os dos pelos
2 e 4 e que apresenta uma outra elevação da qual sai o pelo 6.
6. Pelo dorsolateral: Muito mais longo do que os dois pelos
precedentes, delgado, é o único pelo simples do grupo.
7. Pelo dorsolateral: Pouco mais curto do que o pelo
precedente, é formado por haste menos robusta do que a do pelo 5,
porem mais grossa do que a do pelo 6; com cerca de 17 ramos laterais
finos, muito mais compridos do que os do pelo 5.
8. Pelo ventrolateral: Muito grande, robusto, com 30-35
ramos laterais delgados e muito compridos.
Espinho basal do grupo propleural longo.
9. Pelo anterior dorsal do grupo propleural: Longo, cerca
de 3/4 do comprimento dos pelos 10 e 12, robusto, quitinisado, com
cerca de 8 ramos.
10. Pelo anterior ventral do grupo propleural: Muito
comprido, simples, liso.
11. Pelo posterior dorsal do grupo propleural. Robusto,
menos de 1/3 do comprimento do pelo 10 e com 3-6 ramos curtos e em
geral grossos.
12. Pelo posterior ventral do grupo propleural: Com o pelo
10.
13. Pelo submediano ventral: Pequeno, delicado, com 4-7
ramos a maioria dos quais se origina perto da base.
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14. Pelo subcervical: Um pouco maior e mais robusto do
que o precedente, com 6-10 ramos laterais.
Mesotórax:
1. Pelo grande dorsal: Grande, haste muito robusta, com
21-26 ramos laterais compridos e fortes. Inserido num esclerito cônico,
bem quitinisado, muito grande.
2. Pelo dorsolateral: Pequeno, simples ou com 2-3 ramos.
3. Pelo dorsolateral: Simples, delgado, reto, mais longo
do que o pelo precedente.
4. Pelo dorsolateral: Como o precedente, porem mais
longo.
5. Pelo dorsolateral: Muito pequeno, delicado, dividido
antes do meio em 2-4 ramos finos.
6. Pelo dorsolateral: Delgado, um pouco menor do que o
pelo 4, com 3-5 ramos longos.
7. Pelo dorsolateral: Menor do que o precedente e dividido
em geral adiante do meio em 3-5 ramos.
8. Pelo grande lateral: Grande, haste relativamente curta
e robusta, com 15-20 ramos delgados e longos.
Espinho basal do grupo mesopleural: Curto, robusto, muito
menor do que o do grupo propleural.
9. Pelo anterior dorsal do grupo mesopleural: Muito longo,
delgado, simples.
10. Pelo anterior ventral do grupo mesopleural: Como pelo 9.
11. Pelo posterior dorsal do grupo mesopleural: Diminuto,
difícil de ver, muito delgado, simples ou bifurcado perto da base.
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12. Pelo posterior ventral do grupo mesopleural: Curto,
menos 1/4 do comprimento dos pelos 9 e 10, delgado, simples, ou bífido.
13. Pelo submediano ventral: Muito pequeno porem mais
robusto do que o pelo correspondente do protórax, com 8-12 ramos.
14. Pelo pequeno lateral: Muito pequeno, dividindo-se
perto da base em 3-5 ramos.
Metatórax:
1. Pelo palmado: Nítido, com uma base piriforme
sustentando 20-25 folíolos pouco quitinisados e que apresentam
extremidade afilada, e margens em geral lisas, porem algumas vezes
com um ou dois dentes.
2. Pelo dorsolateral: Diminuto, delicado, com 2-4 ramos.
3. Pelo dorsolateral: Diminuto, delicado, simples, às vezes
dificilmente visivel.
4. Pelo dorsolateral: Simples, delicado, três ou quatro vezes
mais comprido do que o pelo precedente.
5. Pelo grande lateral: Grande, robusto, com 35-42 ramos
laterais.
6. Pelo pequeno posterior: Aproximadamente do
comprimento do pelo 4, mas dividido, em geral longe da base em 3-4
ramos.
7. Pelo grande lateral: Grande, porem menor e com ramos
laterais menos numerosos do que o pelo 5.
8. Pelo grande lateral: Grande, com numerosos ramos
laterais longos.
Espinho basal do grupo metapleural: Mais curto ainda do
que o do grupo mesopleural.
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9. Pelo anterior dorsal do grupo metapleural: Comprido,
forte, com numerosos ramos laterais longos.
10. Pelo anterior ventral do grupo metapleural: Longo,
aproximadamente do tamanho do pelo 9, simples.
11. Pelo posterior dorsal do grupo metapleural: Diminuto,
dificilmente visivel, simples ou bífido.
12. Pelo posterior ventral do grupo metapleural: Pequeno,
delicado, dividido em 2-3 ramos.
13. Pelo submediano ventral: Pequeno, muito delicado,
dividido em 6-8 ramos.

Abdomen
Segmentos I a VII
Placas tergais: As placas anteriores apresentam uma
pequena porção mediana mais quitinisada, arredondada, cujo contorno
é menos nítido nos segmentos I e VII do que nos demais; a placa do
segmento II é muito pequena, representada em geral somente pela
mancha quitinosa mediana ou por esta adicionada de diminutas
expansões laterais; as placas dos segmentos III, IV e V são menores do
que a do I. As placas tergais posteriores são pequenas, alongadas no
sentido longitudinal da larva, presentes em geral nos segmentos III a
VII, porem às vezes só nos últimos segmentos, a do VII sendo maior
do que as dos demais; nesse segmento encontram-se ainda, para trás da
placa tergal posterior, duas placas acessórias, submedianas,
arredondadas, muito pequenas.
1. Tufo palmado: Presente nos segmentos I a VII. No
segmento I é menor e menos quitinisado do que nos II a VI e de tamanho
aproximadamente igual ao do VII; nos segmentos III e IV é maior do
que nos demais. Os folíolos, que se implantam em base periforme e
cujo número é de cerca de 20 a 24 (um pouco menos no segmento I),
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são relativamente largos, apresentam entalhes marginais adiante do meio
e terminam por uma longa ponta filamentosa; esse aspecto é comum
aos folíolos de todos os segmentos, incluidos os do primeiro, onde
entretanto eles são mais estreitos do que nos demais.
2. Pelo antepalmado: Diminuto e com 3 - 5 ramos no
segmento I; muito maior e com 4 - 8 ramos nos segmentos II e VII;
mais comprido no III, onde é simples, ou dividido perto da base em 2 3 ramos; simples nos segmentos IV, V e VI.
3. Pelo dorsolateral: Simples nos segmentos I, V e VI;
dividido na parte basal em 3 - 4 ramos nos segmentos II, III e IV; bífido
no VII.
4. Pelo dorsolateral: Simples nos segmentos II, III, V, VI
e VII; geralmente bífido ou com três ramos nos segmentos I e IV, onde
entretanto pode ser simples.
5. Pelo dorsolateral posterior: Dividido perto da base em
4-8 ramos. Pequeno nos segmentos I e II, maior nos III e IV e
gradualmente ainda maior nos V a VII.
6. Pelo lateral: Muito grande e com numerosos ramos
laterais nos segmentos I a III (24 - 30 nos segmentos I e II, 18-22 no
III); nos segmentos IV, V e VI tem 4 - 8 ramos e mede um pouco mais
de 1/3 do comprimento apresentado nos três primeiros segmentos, sendo
um pouco menor no VI; muito pequeno, dividido em 3 - 5 ramos no
segmento VII.
7. Pelo lateral: Como o pelo 6 nos segmentos I e II; nos
demais segmentos é muito pequeno, com 4 - 6 ramos.
8. Pelo estigmático: Ausente no segmento I; muito
pequeno, às vezes simples, mas em geral com 2 - 4 ramos nos segmentos
II a VII.
9. Pelo ventrolateral posterior. Pequeno, com 5 - 9 ramos
originados perto da base.
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10. Pelo ventrolateral: Muito pequeno e dividido em 2 - 6
ramos nos quatro primeiros segmentos; maior nos demais.
11. Pelo ventrolateral: Muito pequeno, bífido no segmento
I, pequeno, com 2 - 3 ramos nos segmentos II, III e IV; maior e dividido
em 2 - 6 ramos nos V a VII; no V é maior do que nos demais.
12. Pelo ventrolateral: Muito pequeno, com 2 - 4 ramos.
13. Pelo submediano ventral: Muito Pequeno e com 2-5
ramos nos segmentos I, II e V; maior e com 6 - 9 ramos nos III, IV, VI
e VII.
Segmento VIII
Placa tergal anterior: Enorme, medindo mais de quatro
vezes o tamanho da placa do segmento VII.
Placa quitinosa anterior do aparelho espiracular: Curta,
larga, com a margem posterior côncava.
Orificios espiraculares: Pequenos, muito afastados.
1, 2 e 3. Pelos da fosseta: Diminutos, difíceis de ver,
simples.
4. Pelo apical da papila lateral: Muito pequeno, simples.
5. Pelo basal da papila lateral: Pequeno, delgado, simples
ou bífido.
6. Pelo do subpecten: Aproximadamente do comprimento
do precedente, porem com 2 - 3 ramos.
7. Pelo lateral: Muito pequeno, com 4 - 7 ramos.
9. Pelo ventrolateral posterior: Relativamente grande,
robusto, com cerca de 12 - 14 ramos laterais.
11. Pelo ventrolateral: Delgado, um pouco menor do que
o pelo 6, com 2 - 4 ramos.
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13. Pelo submediano ventral: Aproximadamente do
tamanho do pelo 9, porem muito mais delgado e com 5 - 7 ramos
compridos e finos.
Segmento IX
Placa quitinosa posterior do aparelho espiracular: Ângulo
anterior sem expansões laterais ao nivel dos espiráculos.
Pelos a, b, c e d: Diminutos, curtos, simples, em forma de
espinhos.
Pelo e: Pequeno, simples, ligeiramente dilatado na parte
média.
Pelo f: Aproximadamente do tamanho do precedente,
porem mais delicado e com 3 - 5 ramos.
Pelo g: Grande, robusto, dividido perto da base em 6 - 10
ramos.
Pelo h: (pelo do pecten). Delicado, situado na base do
pecten, dividido dicotomicamente desde perto da base e com 8 - 12
ramúsculos terminais.
Pecten: Com cerca de 14 dentes, sem grande diferença de
tamanho ou alternância nítida de maiores e menores.
Segmento X
Pelo dorsal interno: Grande, com 11 - 17 ramos laterais,
dos quais os terminais são recurvados na ponta.
Pelo dorsal externo: Mais robusto e medindo uma vez e
meia ou mais o comprimento do pelo interno, é o mais comprido pelo
da larva; bifurcado muito adiante do meio, ambos os ramos resultantes
são recurvados em gancho na ponta; um dos ramos e a haste principal
com 5 - 8 ramos pequenos, delgados, levemente recurvados, sem formar
gancho.
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Pelo da sela: Relativamente curto, dividido longe da base
em 2 - 6 ramos.
Leque ventral: Formado por duas filas paralelas e muito
aproximadas de pelos, cada fila com 8 - 9 pelos ramificados
lateralmente.
PUPA
Descrição baseada em sete exuvias. Nomenclatura dos
pelos de acordo com CRAWFORD (1938).
Cefalotórax:
Trombeta respiratória: Pouco dilatada distalmente.
Placa vertical: Em forma de pá, como no desenho.
Pelo anterosuperior do grupo anterotorácico: Pequeno,
com 2 - 4 ramos.
Pelo anteroinferior do grupo anterotorácico: Curto, com
3 - 6 ramos.
Pelo posterosuperior do grupo anterotorácico: Muito mais
longo do que os precedentes, bífido.
Pelo posteroinferior do grupo anterotorácico: Mais curto
do que o precedente, com 2 - 3 ramos.
Pelo superior da placa ocular: Pequeno, delicado, com 3 4 ramos.
Pelo médio da placa ocular: Pouco menor do que o
precedente, com 2 - 3 ramos.
Pelo inferior da placa ocular: Semelhante ao médio.
Pelo dorsal: Pequeno e simples.
Pelo supra alar: Relativamente pequeno, delgado, com
cerca de 3 ramos.
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Pelo metatorácico O: Pequeno, simples ou bífido.
Pelo metatorácico P: Menor e mais delgado do que o
precedente, com 2 - 3 ramos.
Pelo metatorácico R: Longo, maior do que os demais do
grupo, com 2 - 3 ramos.

Abdomen
Segmento I
Pelo dendrítico: Dividido junto da base em cerca de oito
robustos ramos que são por sua vez divididos, principalmente na porção
distal, em numerosos ramos delicados.
Pelo H: Pequeno, simples.
Pelo K: Pouco maior do que o precedente, com cerca de
três ramos.
Pelo L: Pouco menor do que o precedente, com 3 - 4 ramos.
Pelo M: Muito comprido, delgado, simples.
Pelo S: Comprido, com cerca de 3 - 4 ramos.
Pelo T: Muito pequeno, simples.
Pelo U: Aproximadamente do tamanho do pelo K, com
cerca de 3 - 4 ramos.
Segmentos II a VIII
Pelo A: Diminuto, em forma de espinho, nos segmentos
II, III e IV; longo, com haste robusta dividida longe da base nos
segmentos V, VI e VII, com cerca de 3 ramos no segmento V (onde
entretanto pode ser, raramente, simples), cerca de cinco ramos nos
segmentos VI e VII; com haste forte e cerca de 11 - 14 ramos
relativamente longos e delgados dispostos lateralmente, no segmento
VIII. Em todos os segmentos o pelo é pouco quitinisado.
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Pelo acessório do pelo A: Presente só no segmento VIII,
onde é mais curto do que o pelo A, delgado, em geral simples, às vezes
bífido.
Pelo B: Ausente nos segmentos II e VIII; com haste curta
e grossa e ramos delgados e longos nos demais; os ramos são mais
curtos e menos numerosos (cerca de dez) no segmento III, mais longos
e mais numerosos (14 - 18) nos segmentos IV e VII.
Pelo C: Presente nos Segmentos II a VII; nos segmentos
II a IV tem uma haste grossa e muito curta, da qual se originam cerca
de 8 ramos longos e delgados; nos segmentos V a VII a haste é fina e
os ramos são menos numerosos (cerca de 3 - 5) e um tanto mais curtos.
Pelo C’: Presente somente no segmento VI, onde é muito
menor do que o pelo C; delgado, em geral bifurcado longe da base.
Pelo I: Com haste fina dividida longe da base em 3 - 4
ramos no segmento II; um tanto mais curto nos segmentos III e IV; com
2 - 3 ramos nos segmentos V e VI; do comprimento do pelo A, com
haste mais forte, dividida longe da base em cerca de 3 ramos no
segmento VII; ausente no segmento VIII.
Pelo I’: Presente somente no segmento II, onde é muito
parecido com o pelo I.
Pelo II: Pequeno, com cerca de três ramos no segmento II,
2 - 3 ramos nos segmentos III, IV e V, simples ou bífido nos segmentos
VI e VII, ausente no segmento VIII.
Pelo II’: Presente somente no segmento II onde é
semelhante e um pouco maior do que o pelo II.
Pelo III: Maior do que o pelo II, com haste forte e dividida
em cerca de três ramos nos segmentos II e III; um pouco mais curto,
delgado, geralmente bifurcado, às vezes simples nos segmentos IV, V
e VII; ausente nos segmentos VI e VIII.
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Pelo IV: Aproximadamente tão longo quanto o precedente,
com cerca de 3 - 4 ramos nos segmentos II e III; mais curto, com 2 - 3
ramos nos segmentos IV a VII; ausente no segmento VIII.
Pelo V: Presente em todos os segmentos e em todos
diminuto e simples; situado perto da margem anterior nos segmentos II
a VII e perto do centro no segmento VIII.
Pelo anterior lateral: Pequeno, delicado, simples ou bífido;
ausente nos segmentos II e VIII.
Pelo posterior lateral: Em geral bífido; pequeno em todos
os segmentos, é no V um pouco mais longo do que nos anteriores e nos
VI e VII ainda um pouco mais comprido; ausente nos segmentos II e
VIII.
Pelo anterior mediano: Pequeno e delicado; às vezes bífido,
mas em geral simples nos segmentos III a VI; geralmente bífido, no
segmento VII; ausente nos segmentos II e VIII.
Pelo anterior mediano: Pequeno e delgado, geralmente
simples ou bífido; nos segmentos III e V é mais longo do que nos
demais; ausente nos segmentos II e VIII.
Pelo pequeno anterior: Diminuto, às vezes difícil de ver,
simples, presente nos segmentos III a VIII.
Palhetas natatórias:
Alongadas, sendo a proporção do comprimento para a
largura igual a 2:1.
Pelo terminal: Relativamente comprido, robusto e simples,
em geral levemente recurvado na ponta.
Pelo acessório: De comprimento aproximadamente igual
ao do pelo terminal, delgado, simples.
A porção glabra do bordo externo é desprovida de dentes.
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A franja ocupa os 3/4 distais tanto do bordo interno como do externo,
exceto num pequeno trecho contíguo ao pelo terminal; ela é formada
por pelos delgados e longos, de comprimento aproximadamente igual
ou até maior do que o do pelo terminal.
COMENTÁRIO
Nas fases imaturas o A. gilesi apresenta muitos caracteres
em comum com os descritos e figurados por GABALDON, COVAGARCIA e LOPEZ para A. vargasi.
O ovo de A. gilesi distingue-se pelo frill estreito que rodeia
as áreas dorsoapicais irregularmente elípticas; em A. vargasi o frill
forma um largo colarinho circular.
Na larva, dentre os muitos caracteres diferenciais
salientam-se os seguintes:
A.gilesi
Pelo clipeal anterior
externo
Pelo clipeal posterior
Pelo sutural

Bifurcado no ápice, ou
simples
Com 2 - 3 ramos ou simples
Delgado e bifurcado junto
da base
Pelo apical da antena
Robusto, simples, às vezes
chanfrado na ponta
Tufo palmado do
Com folíolos palmados como
segmento abdominal I
os dos outros segmentos,
embora menores
Tufo palmado dos outros Folíolos com entalhes
segmentos abdominais
subapicais e ponta
filamentosa
Pelo antepalmado do
Simples ou com 2 - 3 ramos
abdomen
no segmento III, simples nos
segmentos IV e V
Pelo basal da papila
Simples ou bífido
lateral

A.vargasi
Bifurcado perto da base
Com 6 - 10 ramos
Forte, simples ou
bifurcado perto da ponta
Delgado, mais comprido
e com 5 - 11 ramos
Rudimentar, com ramos
filamentosos
Folíolos com entalhes
mas não filamentosos
na ponta
Com numerosos ramos
nos segmentos III,
IV e V
Com 6 - 9 ramos
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Na pupa as duas espécies separam-se facilmente pelo
aspecto do pelo A nos segmentos V, VI e VII, dividido em 3-5 ramos
em A. gilesi e simples em A. vargasi; o pelo accessório da palheta é
longo e simples em A. gilesi e curto, com 2-3 ramos em A. vargasi.
A larva de A. gilesi apresenta o grupo peculiar de caracteres
dado por GABALDON, COVA-GARCIA e LOPEZ para distinguir o
subgênero Arthuromyia dos demais subgêneros do gênero Anopheles;
pelos clipeais anteriores internos muito aproximados; pelos frontais
com ramos laterais longos; pelo antenal ramificado; um pelo comprido
e ramificado nos grupos propleural e metapleural; tufos palmados
abdominais presentes, os folíolos com entalhes marginais subapicais;
pelos longos laterais presentes nos segmentos abdominais IV, V e VI,
o do VI, sendo mais curto do que o do IV.
A pupa de A. gilesi tambem concorda com a maioria dos
caracteres dados por aqueles autores para Arthuromyia; pelo
A ramificado no segmento VIII e longo no segmento VII; pelo
C ramificado nos segmentos VI e VII; margem externa da trombeta
respiratória sem chanfradura. Entretanto em A. gilesi o pelo A não é
simples nos segmentos V, VI e VII, carater que, segundo GABALDON,
COVA-GARCIA e LOPEZ, separaria Arthuromyia de Kerteszia.

ECOLOGIA
Durante estudos feitos sobre anofelinos do nordeste do
Brasil, abrangendo os Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio
Grande do Norte, Ceará e Piauí, A. gilesi somente foi encontrado em
Loanda, área montanhosa e cheia de matas perto de Crato, Ceará, no
flanco da Serra do Araripe.
Em 62 capturas extradomiciliares feitas em isca animal
ou humana durante julho e agosto de 1941, um total de 153 fêmeas de
A. gilesi foi coletado. Embora capturas tenham sido feitas em todas as
horas do dia e da noite, A. gilesi só foi apanhado ao crepúsculo vesperal;
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em capturas simultâneas comparativas feitas em homem e cavalo esse
mosquito sugou indistintamente as duas iscas. Nenhum exemplar foi
achado dentro de qualquer das 16 casas examinadas na área, embora
quase todas fossem choupanas de construção primitiva e situadas na
floresta.
Todas as fêmeas capturadas foram isoladas para
oviposição, porem somente dez desovaram.
As larvas foram encontradas em três dentre 81 depósitos
examinados em julho em Loanda. Os criadouros foram coleções
pequenas e bem sombreadas de água doce, límpida, fria, renovada,
com alguma matéria orgânica. Em dois deles, larvas de A. argyritarsis
e de A. kompi tambem estavam presentes, mas foram encontradas em
partes pouco sombreadas, enquanto as larvas de A. gilesi foram coletadas
nos cantos escuros.

SUMÁRIO
A presença. de A. gilesi é assinalada no Ceará e ovo, larva
e pupa da espécie são descritos pela primeira vez. Os caracteres da
larva e quase todos os da pupa concordam com os mencionados por
GABALDON, COVA-GARCIA e LOPEZ para a identificação do
subgênero Arthuromyia Galvão. São apresentadas as principais
diferenças entre os estádios imaturos de A. vargasi e de A. gilesi, bem
como alguns dados sobre a ecologia desta última espécie.
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Desenhos feitos em câmara clara

Prancha 1
A. gilesi

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1
2
3
4
5
6
7

–
–
–
–
–
–
–

Fig. 8
Fig. 9

–
–

Fig. 10 –
Fig. 11 –
Fig. 12 –

Ovo, aspecto dorsal.
Larva, aspecto dorsal da cabeça.
Larva, aspecto ventral da cabeça.
Larva, antena, mostrando o pelo apical.
Larva, pelo interno do grupo submediano protorácico dorsal.
Larva, pelo palmado do metatórax.
Larva, espinho basal do grupo propleural (a), do grupo. mesopleural (b)
e do grupo metapleural (c).
Larva, folíolo do tufo palmado dos segmentos abdominais. I (a) e III (b).
Larva, placas tergais anteriores dos segmentos abdominais I, II, VII e
VIII.
Escala para a Fig. 1.
Escala para as Figs. 2, 3 e 9.
Escala para as Figs. 4, 5, 6, 7 e 8.
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Prancha 2

Fig. 13 – Larva, aspectos dorsal (a direita) e ventral (a esquerda) do
tórax.
Fig. 14 – Larva, pelo g do segmento abdominal IX.
Fig. 15 – Larva, pecten.
Fig. 16 – Larva, pelos dorsais interno e externo do segmento abdominal
X.
Fig. 17 – Larva, pelo da sela.
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Prancha 3

Fig. 18 – Larva, aspectos dorsal (a direita) e ventral (a esquerda) dos
segmentos abdominais I a VI.
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Prancha 4

Fig. 19 – Larva, aspectos dorsal (a direita) e ventral (a esquerda) dos segmentos
abdominais VII e VIII e dorsal de parte do segmento IX.
Fig. 20 – Pupa, trombeta respiratória.
Fig. 21 – Pupa, placa vertical.
Fig. 22 – Pupa, pelos anterotorácicos.
Fig. 23 – Pupa, pelos da placa ocular (da esquerda para a direita os pelos
superior, médio e inferior).
Fig. 24 – Pupa, pelo supra alar.
Fig. 25 – Pupa, pelo dorsal.
Fig. 26 – Pupa, pelos metatorácicos.
Fig. 27 – Pupa, pelos do segmento abdominal I.
Fig. 28 – Pupa, segmento abdominal VIII e palheta natatória.
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Prancha 5

Fig. 29 – Pupa, aspectos dorsal (a direita) e ventral (a esquerda)
dos segmentos abdominais II a VII.

