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(Com 9 figuras no texto)

GraWas A cortesia de nossos colegas Carlos
Alberto Seabra, Miguel Monnd e Olmiro Roppa
foi-nos dado estudar uma coleglo de mirfdeos co-
ligidos em Pirapora, Minas Gerais e Encruzilhada,
Bahia, dentre os quals foram encontrados dois g6-
neros novos que Sao descritos no presente tra-
balho.

As ilustra96es que figuram no texto sao de
autoria do segundo autor e de Paulo Roberto Nas-
cimento.

Bahianisca n. gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado
com pubescencia semi-erecta ou erecta, liso, bri-
Ihante. Cabega inclinada, pontuda anteriormente,
plana superiormente, vdrtice marginado com

cerdas fimas erectas, olhos contfguos ao pronoto,
alongados, inclinados para frente; clfpeo compri-
mido, aliente e curvo na parte superior; juga gran-
de, inclinada; loro alongado, largo; btcula peque-

na; gena baixa; rostro alcangando a base das coxas

medianas; antena com segmento I muito mais gros.
so que os demais, tio longo quanto a largura da
cabega, bastante piloso, segmento II bastante mais

fimo, uma vez e mela mais longo que o I, com pilo.
sidade muito curta, segmentos III e IV curtos.

'Recebido para publicaglo a 23 de junho de 1977.
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Pronoto desprovido de colar, trapeziforme,
calos obsoletos, fngulos umerais arredondados,
margem posterior reta na Area do mesoscuto que d
descoberto, margens laterals inclinadas; escutelo
pequeno.

Hemi6litros lisos, nervuras obsoletas, emb6S
lie pouco diferenciado do c6rio, cdneo grande,
duas vezes mais longo que largo na base, membra-
na biareolada. Pernas de porte mddio, paremp6dio
membranoso, do tipo Orthotylini.

Espdcie tipo do genero: Bahianisca nir n.sp.
Aproxima-se de Eurotas Distant e de Ante-

nomiris Carvalho & Schaffner, pela austncia de
pilos escamifornes prateados nos hemidlitros e
tambdm pela morfologia do segmento I da antena.
Esse g~nero lembra tambim Excenticus Reuter,
porem nio possui o segmento I da antena foNiA-
ceo.

Bahianisca nigra n. sp.
(Fis. 1-4)

Caracterizada pela coloraqio negra e pela
cuiosa morfologia da visica do aedeagus do
macho.

Macho: comprimento 4,5mm, largura 1,5
mm. Cabepa: comprimento 0,4mnm, largura 0,8nm,
vdrtice 0,40mm. Antena: segmento I, comprimen-
to 0,8 mm; II, 1,2 mm; II, 0,7 mm; IV, 0,4 mm.
Pronoto: comprimento 0,7 mm, largura na base
1,2mm. Cuneus: comprimento 0,80mm, largura
na base 0,48mm (hol6tipo).
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'Fig. 1 - Bahiarnsca nigra n.sp., hol6tipo, macho.

Coloragio geral preta; olhos castanhos, anel
sub-basal do segmento II da antena, porqlo basal
do segmento III, porgo basal do rostro, coxas
para o dpice e femures para a base, pdlido-amare-

lados a lutescentes; tibias p~lidas, negras na por-
§o basal, tarsos negros, pAlidos na base.

Caracterlsticas morfol6gicas como ifdieado
para o genero.

Genitdlia: peiis (fig. 2) com vdsica provida
de numerosas ramificaqdes, algumas delas dentea-
das na porgco apical. Pardmero esquerdo (fig. 3)
multilobado, os lobos providos de ramifica9des
caracteristicas. Parimero direito (fig. 4) comr Area
apical larga e um lobo lateral.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Estrada Rio-Bahia, Km

965, Motel da Divisa, 960 m, Encruzilhada, Bahia,
Brasil, XI.1972, Seabra & Roppa, na colegqi do
primeiro autor. Paratipo: macho, mesmas indica-
96es que o hol6tipo.

0 nome especffico da esp6cie 6 dado devido
a sua colora9go acentuadamente negra.

Pygophorisca n. gen.

Mirinae, Resthenini. Corpo alongado, comr
aspecto de glabro devido a sua pilosidade muito
curta, sobretudo no hemi6litro.

Cabega tres vezes mais larga que longa,
fronte arredondada anteriormente, vdrtice plano,
margem posterior finamente marginada, olhos sa-
lientes para fora, afastados do colar por uma dis-
tincia equivalente & grossura do segmento II da

Bahianisca nigra n.sp. - Fig. 2: Penis; fig. 3: paramero esquerdo; fig. 4: paranero direito.
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antena, desprovidos de ocelos na face posterior,
alcangando inferiormente o nfvel da juga, clfpeo
largo e saliente, juga e loro curtos, gena alta, bdi
cula e gula reduzidas; rostro alcanqando as coxas
posteriores; antena com pubescencia muito curta,
os segmentos decrescentes em grossura, segmento
I de comprimento aproximadamente igual A
largura do vWrtice, segmento II tres vezes mais
longo que o I.

Pronoto constrito anteriormente atris dos
calos que s:o intumescidos e bem definidos, colar
um pouco mais largo que a grossura do segmento
I da antena, margens laterais levemente carenadas,
Angulos umerais arredondados, margem posterior
reta ao longo do mesoscuto, superffcie do disco
com pontua9des muito fmas superficiais; mesos-
cuto descoberto; escutelo pouco saliente, afilado
para o Apice.

Hemidlitros rugosos superficialmente, com
pelos muito curtos e adpressos, nervuras bem defi.
nidas, emb6lio explanado, cdineo cerca de duas
vezes mais longo que largo na base; membrana bi.
areolada, longa.

Lado inferior com oriffcio ostiolar saliente
pordm sem um peritrema deftiido; pernas corn
pubescencia mnuito curta, segmento II do tarso
posterior tfo longo quanto o I e II juntos, parem-
p6dio membranoso, do tipo Mirinae.

Esp6cie tipo do genero: Pygophorisca bitu-
berculata n. sp.

Este genero diferencia-se de Prepops Reuter
por possuir o corpo praticarnente glabro, os pelos
dos hemlitros muito curtos e adpressos, sem
pruinosidade. Sua caracterfstica mais marcante
e a presenga no pig6foro de dois tubdrculos ou
prolongamentos, ausentes nos demais generos
da tribo e que motivou o nomre gendrico (fig. 9).

Pygophorisca bitubercuata n. sp.
(Figs. 5-10)

Caracterizada pela colorago do corpo e
pela morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimnento 5,7 mm, largura
1,8mm. Cabe9a: comprimento 0,3mm, largura
1,0mm, vWrtice 0,52mm. Antena: segnento I,
comprinento 0,5mm; II, 1,7mm; III, 0,8mm;
IV, 0,5 mm. Pronoto: comprimento 0,8 mm,
largura na base 1,5mm. Caneo: comprimento
0,88 mm, largura na base 0,40mm (hol6tipo).

Coloraqo geral varidvel, cor de canela a
lutescente com dreas escuras; olhos castanhos;

Fig. 5 - Pygophorisca bituberculata n. sp., hol6ti-
po, macho.

faixa longitudinal t~nue cobrindo os caos, clavo
e mancha na porglo apical do c6rio alcangando
o tergo apical do clavo, fuscos a negros; mem-
brana fusca, mais clara na porqao extra-areolar.
Lado inferior e pernas lutescentes a pAlido-ama-
relados.

Em alguns exemplares o pronoto (exceto
a regifo mediana do disco) 6 completamrente
castanho-escuro, sendo tambdm a mancha negra
do c6rio mais extensa, marginando o clavo exter-
namente, exceto na porgio basal. 0 escutelo e o
mesoscuto, bem como, o emb6lio e a margem
externa do cfineo sfo lutescentes, a regilo frontal
possui estriagdes negras e a membrana 4 castanho-
escura.

Genftdlia: penis (fig. 6) com vssica provida
de lobos membranosos, alguns deles com dentf.
culos esclerosados. Par=fnero esquerdo (fig. 7)
falciforme, simples. Parfimero direito (fig. 8)
pequeno, curvo e afilado na extremidade apical.
Pig6foro (fig. 9).
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Pygophorisca bituberculata n. sp. - Fig. 6: Penis; fig. 7: paramero esquerdo; fig. 8: par'mero direito; fig. 9: pig'

Fbnea: desconhecida. SUMMARY

Hol6tipo: macho, Pirapora, Minas Gerais,
Brasil, XI.1976, Seabra, Monnt & Roppa, na cole-
§o do primeiro autor. Pardtipos: 5 machos, mes-

mas indicagoes que o hol6tipo, nas colegdes do
Museu Nacional e do primeiro autor.

0 nome especffico dado emrazno da pre-

senga de dois tubdrculos no pig6foro.

The authors describe two new genera and
two new species of Hemiptera, Miridae from
Brazil, as follows: Bahianisca n.gen., B. nigra n.sp.,
Encruzilhada, Bahia (tribe Orthotylini) and Pygo-
phorisca n. gen., P. bituberculata n. sp., Pirapora,
Minas Gerais (tribe Resthenini). Illustrations of the
holotypes and male genitalia are included.
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