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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, XCI: UMA TRIBO E DOIS
GtNEROS NOVOS (Hemiptera)l

JOSF C. M. CARVALHO e ALMIR FONSECA ROSAS
Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Corn 10 figuras no texto)

Estudando material hemipterologico da fauna neotropica, os autores en-
contraramn dois generos novos cujas descriSes sao incluidas neste trabalho.

Um desses generos representa uma nova tribo dentro da subfamilia De-
raeocorinae Douglas & Scott, 1865. Nas sub-familias Phylinae Douglas & Scott,
1865, Orthotylinae Van Duzee, 1916 e Mirinae HIahn, 1831, todas as especies
mirmecomorficas sao separadas em tribos, tais como Hallodapini Van Duzee,
1916, Pilophorini Reuter, 1883 e Herdoniini Distant, 1904. Os autores seguindo
criterio ja' estabelecido, propoem a cria~ao da tribo Surinamellini trib. n. para
abranger o genero Surinamella g. n., certos de que no futuro outros generos
virdo a ser conhecidos no mesmo grupo.

Os autores desejam agradecer ao colega P. H. van Doesburg Jr. a rernessa
de interessante material hemipterologico obtido nos arredores de Paramaribo,
Surinamne.

Adfalconia g. n.

Orthotylinae, Orthotylini, caracterizado pela pontuasao da parte superior
do corpo, comprimento do segmento I da antena, e tipo muito peculiar do
cuneo.

Especie de corpo pequeno, fortemente piloso, pubesce'ncia semi-adpressa,
densa. Cabeqa fortemente inclinada, pouco saliente na regiao frontal, vertice
ligeiramente carenado, olhos proporcionalmente grandes, achatados dorso-ven-
tralmente, margem posterior curva e contigua at margem anterior do pronoto;
vista de lado apresenta clipeo e fronte pouco salientes, a base do clipeo pouco
marcada, situada na linha inferior da inserqao das antenas, juga e lora relati-
vamente largos, planos; rostro atingindo 'as coxas medianas, segmento I mais
grosso que os demais, alcan~ando o 1/3 posterior das primeiras coxas; gula
muito reduzida, espa~o entre a bucula e o xifo do prosterno igual 'a grossura
do segmento I da antena.

1 Recebido para pubhicaao a 26 de julho de 1962.
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Antena inserida acima da porcAo inferior dos olhos, segmento I muito curto,
igual em comprimento a metade da largura do vertice, mais grosso que os demais,
segmento II ligeiramente engrossado para o Apice, cerca de 3 vezes :mais longo
que o primeiro, segmentos III e IV com aproximnadamente o mesmo compri-
mento, os 3 ultimos segmentos com pilosidade de comprimnento maior que a
largura dos mesmos.

Pronoto inclinado para a frente, mais estreitado anteriormente, calos obso-
letos, margemr posterior largamente arredondada, muito levemente sinuada na
base do escutelo, margens laterais arredondadas, disco do pronoto pontuado,
escutelo plano, pontuado, mesoescuto encoberto.

I lemielitro forternente pontuado, muito levemente mais largo na regiao
posterior do corio, emb6lio bem delineado na base, confundindo-se com o corio
na sua por~do apical, veia braquial bemr delineada estendendo-se sobre todo o

corio, cAuneo muito caracteristico, praticamente fundido cor a membrana, menos
quitinizado que o c6rio e separado deste por uma fratura muito profunda.

Membrana com areolas pequenas, angulo interno da areola maior arre-
dondado, margens exteriores a partir do culneo, arredondadas em semicirculo.

Pernas normais, regiao coxal anterior e fratura coxal bem desenvolvidas,
peritrema ostiolar saliente com superficie rugosa imitando pequenas escamas de
forma arredondada, ar6lio do tipo Orthotylinae.

Tipo do genero: Adfalconia cunealis sp. n.
F-ste genero e muito proximo de Falconia Distant, 1884 com o qual se con-

funde na chave generica apresentada pelo autor senior emr 1955 (Keys to the
Genera of Miridae of the World. Bol. Mus. Goeldi, 11 (II): 69). Difere deste
AIdtimo genero nos seguintes caracteres: segmento I da antena muito curto, de
comprimento igual a metade da largura do vertice; curneo extremamente redu-
zido, marginado externamente em quase toda sua extensao pela fratura cuneal;
pronoto nao estreitado ou sinuado no 1/3 anterior. Em Falconia Distant, o
segmento I da antena e de comprimento igual ou superior a largura do vertice.
De Falconiodes Reuter, 1905 difere por ter os olhos contiguos a margem an-
terior do pronoto e hemielitros nao arredondados lateralmente.

Adfalconia cunealis sp. n.
(Figs. 1-5)

Caracterizada pela sua coloracAo e genitalia do macho.
Macho: Compriniento 2,2 mm, largura 0,8 mm. Cabepa: Comprirmento

0,1 mmi, largura 0,6 mm, vertice 0,32 mm. Antena: Segmento I, comprimento
0,1 mm; II, 0,5 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: Comprimento 0,4 mm,
largura da base 0,8 mm. Rostro: Comprimento 0,5 m.

Colorafio: Preta brilhante; regiao lateral da cabeqa e lados dos olhos su-
periormente, antena (exceto aipice do segmento II), pernas (exceto extremo
apice dos tarsos), rostro, claro-amarelados membrana infuscada com por~Ao
apical hialina.
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Pontuaao do corpo mais marcada na regiao corio-claval, pilosidade bas-
tante densa, relativamente curta e semri-adpressa. Segmento genital do macho
pequeno, aberto na sua por~ao terminal em toda a extensao.

(
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Adfalconia cunealis sp. n., parAtipo - Fig. 1: Macho; fig. 2: aedeagus; fig. 3: detalhe da vesica; fig. 4:
ha'rpago esquerdo; fig. 5: harpago direito.

Genitalia: Aedeagus (fig. 2), curto e grosso, tendo no interior da vesica
duas fornia§6es espiculares providas de dentes na sua face externa (fig. 3).
Hairpago esquerdo (fig. 4) falciforme, com um campo de cerdas na regiao do
cotovelo. EIarpago direito (fig. 5) menor, com ponta truncada e algumas cerdas
sub-terminais.

Femea semelhante ao macho em cor e dimens6es, ligeiramente mais robusta.
Planta hospedeira: Acalypha brasiliensis Mull. Arg. Euphorbiaceae.
Ilol6tipo macho, M. Gerais, Brasil, Vi~osa, 8-43, Carvalho col., na coleAo

de Carvalho; alotipo fermea, mesmas indica~oes que o holotipo; paratipos: 19
machos e femeas, mesmas indica~6es que o holotipo; 28 exemplares, Nova Teu-

429



J. C. M. CARVALHIO e A. FONSECA ROSAS

tonia, Santa Catarina, F. Plaumann col. 1938, 1944; 7 exemplares Minas Gerais,
Brasil, Visosa, 1945 J. C. M. Carvalho col., 152 exemplares, Vicosa, M. G.,
23-7-57, J. Becker col., 3 exemplares, Estrada Rio-Petropolis, 912 Km de Pe-
tropolis, 17-2-58, Carvalho, Dutra e Becker; nas cole§6es do Museu Nacional
do Rio de Janeiro; British Museum of Natural History, London e United States
National Museum, Washington, D.C.

Surinamnellini trib. n.

Deraecorinae, caracterizada por ter unhas denteadas e engrossadas na base,
sem pseudoarolio, um par de cerdas simples entre as unhas em vez de arolio.
Aspecto geral mirmecom6rfico com abdormen estreitado na base. Diferencia-se
das demais tribos da sub-familia Deraeocorinae Douglas &. Scott, 1865, pelo as-
pecto mirrmecomorrfico, aproximnando-se mais de Hyaliodini Carvalho 8c Drake,
1943 pela estrutura da genitalia do macho, cujo aedeagus tem a vesica bifur-
cada apicalmente, e tambe'm pelo aspecto semitranslhcido do hemie'litro. Difere
todavia de Hyaliodini pela margemn embolia.r do c6rio, estreita, e pelo fato
do hemie'litro nao ser hialino, transparente e vitreo, alem do seu aspecto forte-
mente mirmecomorfico.

Genero tipico da tribo: Surinamella g. n., cuja descricdo e ilustrasoes acham-
se incluidas no presente trabalho.

Surinamella g. n.

Deraeocorinae, Surinamellini, caracterizado pelo seu aspecto fortemente
mirmecomorrfico e longa projeqo espiniforme do escutelo.

Corpo sub-glabro, brilhante, cabeqa grande em rela~ao ao corpo, fortemente
inclinada, fronte ligeiramente convexa, vertice arredondado, clipeo plano, largo,
no mesmo nivel da fronte, juga e lora pequenos, planos, gena e gula bastante
desenvolvidas, bu'cula grande; rostro atingindo as coxas.medianas, segmento I
muito curto nao atingindo o meio da gula; olhos grandes, contiguos a, margem
anterior do pronoto, os lados internos divergentes para frente, vistos de lado,
ocupando pouco mais da metade do comprimnento da cabeqa, separados da
linha inferior da gula por espaco aproximadamente igual 'a grossura do u'Iltimo
segmento da antena.

Pronoto muito estreitado anteriormente sob a forrna de um pescoco dando
a falsa impressao da existencia de umr colar largo e plano, calos obsoletos, ligei-
ramente mais largo na base que longo, margem posterior largamente arredon-
(lada, comr borda fina, angulos basais salientes para fora, arredondados, margens
laterais arredondadas com constricdo sub-basal, c-avidade e cisura coxal anterior
bem visivel de cima, disco fortemente entumecido na regiio posterior, fina-
mente pontuado; mesoescuto desenvolvido, fortemente inclinado, escutelo pe-
queno, formado por uma protuberaincia espiniforme plana na face anterior e
arredondada em semicirculo na face posterior, cuja altura atinge o nivel da
margem posterior do pronoto.
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Hemielitro fortemente pontuado no clavo e base do endocorio finamente
pontuado na regiao apical do corio, estreitado em sua regiao mediana ao nivel
do 1/3 apical do corio, este uiltimo inflado para cima, embo'lio transparente,
muito delgado na base, mais dilatado na porsao mais estreita do hemielitro
onde possui largura aproximadamente igual 'a grossura do segmento I da antena,
confundindo-se dai para o aipice comr a porsao apical inflada do c6rio, veia
braquial nitida nos 2/3 basais, separando o endocorio, que e plano, do exoc6rio
que possui em seu meio uma depressdo vertical ate o nivel do embolio, porao
apical do c6rio arredondada externamente, culneo ligeiramente mais longo do
que largo na base, fratura cuneal distinta, membrana muito curta, areolas cir-
cundadas por veias largas, areola maior corn angulo apical arredondado.

Pernas bastante desenvolvidas, fortes, coxas curtas e grossas, f~mures en-
grossados no 1/3 apical, afilando-se para a base e para o alpice, tibias anteriores
engrossadas para o aipice, as posteriores longas, retas e afiladas, segmento III
dos tarsos de comprimento aproximadamente igual aos I e II juntos, unhas
delgadas, dentadas na base, pseudo-arolio invisivel (fig. 10).

Tipo do genero: Suriname.lla doesburgi sp. n.

Este genero possue o aspecto de urn Hallodapini, apresentando certa con-
vergencia comr Glossopeltis Reuter, descrito da Africa, diferenciando-se todavia
deste e demais generos mirmecomorficos pela estrutura das unhas que sao tipicas
da sub-familia Deraecorinae Douglas & Scott.

Surinamella doesburgi sp. n.
(Figs. 6-10)

Especie caracterizada pela coloraca-o e genitalia do macho.
Macho: Comprimento 3,3 mm, largura 1,0 mm. Cabepa: Comprimento

0,4 mm, largura 0,6 mm, vertice 0,52 mm. Antena: Segmento I, comprimento
0,2 mm; II, 0,6 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: Comprimento 0,7 mm,
largura da base 0,9 mm. Rostro: Comprimento 0,9 mm.

Colora!aio: Marron-escura, brilhante, mais carregada na porqdo posterior
do pronoto e regiao apical inflada do corio; margern posterior do pronoto fina-
mente, sobretudo junto aos angulos basais, pequena faixa basal e faixa :na regiao
estreitada do c6rio, regiao mediana do clavo entre as duas faixas e entre as
pontua~6es, pequena mancha arredondada basal interna do cufneo, regiao an-
terior da primeira fenda coxal, brancos leitosos; lado inferior com uma mancha
posterior ao )eritrema ostiolar, faixa nas coxas anteriores e Apice das medianas,
faixa sub-basal maior e faixa sub-apical menor nos fe'mures, branco leitosos;
tibias acastanhadas mais claras para o aipice.

Caracteristicos morfologicos como os mencionados para o genero. A especie
C sub-glabra e pontua~do variavel em intensidade no pronoto e hemielitros.

Genitalia: Aedeagus (fig. 7) comr vesica bifurcada apicalmente. Hairpago
esquerdo (fig. 8) como na ilustraAo. Hairpago. direito (fig. 9) menor e simples.
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Fernea identica ao macho cm c6r, ligeiramente mais robusta e com a mancha
branca do ci'meo um pouco mais desenvolvida.
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Surinarnella doesburgi sp. n., hol6tipo
fig. 9: harpago direito; fig. 10: uinhas.

- Fig. 6: Macho; fig. 7: aedeagus; fig. 8: harpago esquerdo;

Planta hospedeira: Coligida em galhos de laranjeiras em associasao corn
formigas do genero Crematogaster. Segundo inforniacoes de P. H. van Doesburg
Jr. os exemplares foram encontrados s6mente proximo e entre as formigas, porem
alimentando-se de liquens.

HIolatipo macho, Paramaribo, Suriname, coligido por P. H. van Doesburg
Jr., cm 12 de maio de 1962, na coleqao de Carvalho. Alotipo femea, idem, mes-
mas indica~6es que o holotipo. Pardtipos: 4 machos e 4 femeas, mesmas indica-
S6es que o tipo, na coleqo de Carvalho e do colega P. H. van Doesburg Jr.,
Paramaribo. Suriname.

0 nome especifico desta especie e dado em homenagem ao entomologo
P. 11. van Doesburg Jr., quje muito vein se interessancdo pelo conhecimento dos
insetos do Surinarne.
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