
Rev. Brasil. Biol., 5(4): 525-534
Dezembro, 1945 - Rio de Janeiro, D. F.

MWIRiDEOS NEOTRO-PICAIS: XIX.. GE'NERO "MACROLO.
PIIUS" FIEBER, COM DESCR1CAO DE DUAS'ESPiPCIES

NOVAE "SOLANO-CORIS" N. G. (HEMIPTERA)

JOSE C. M..ARVALHO
Ez,:cola SuPerior de Agricultura., Vigosa, Minas Gerais

(Corn 19 figuras no texto)

0. presennte ~-trabalho consta de uma revisao clas espe'cies neotropi-
cais de Macrolophus Fieber e descrigao de urn novo genero da sub-farni-
lia Orthotytinae. 0 ge'nero Pandama Distant e' considerado sinnirno
de Macrolophus e P. aurea.Distant, colocada na sinonimia de -M. basi-
cornis Stiil.- Ao: contra'rio do que afirma KNIGHT, H.. H. (A Key. to
the North" Amnerican Species of Macrolophus with Descriptions of Two
New Species, EnIt. News., 37(10) :313-316, 1926) e genit~iia do mnacho
Mao 6 gen6rica em car~ter, porern perfeitarnente utiliza'vel na separa-
gao das esp6cies,. sobre'tucto, o falo. Coneste trabaiho sobern a 4 o
niirero~'das especies dOste ge'nero na regiao neotro'pica.

Macrolophus Fieber, 1858

Wien.. Ent.. Mona-L., 2:326; Ibid.,.Reuter, Rem. .iymn. Eur., III:435,, 1883; Pan-
cfarna Distant, Biol. Cent. -Am. Rhynch., Het. I: 271, 1883; Pandamus Dist.,
Atkinson, Cat. Caps. :82, 1890.

~Descrigdo de REUTER (1. C., 1883) Modiflcada pelo autor: Corpo alongado,
paralelo, cabega, vista de tr~s, oblongo-pentagonal, v~rtice longo, horizontal comn
a fronte, perpendicular ap6s o clipeo, 8ste separado da fronte por impressdo pro-
funda, gula ligeii'amente, obliqua; olhos distantes do pronoto, situados no meio,
da cabega; segmento I da antena superando distintamente o Apice do clipeo;
pronoto transversal, trapeziforme, disco posteriormente impresso longitudi-
nalmente no meio; segmento II dos tarsos posteriores duas vezes mais
longos que o III, unhas nmuito curtas, bastante curvas, falciformes, agtidamente
dentadas na base, ar6lios do comprimento da unha, ligados a ela em t6da sua
extens5~o. Cabega 2/5 a duas v~zes mais estreita que a base do pronoto, vista

^ 1 Recebido para publicae&o a 12 de junho de 19'-5.
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por tras pouco mais longa que larga, clipeo distinto, visto de frente distinta-
mente mais longo que largo, visto de )ado pouco mais longo que alto na base,
ligeiramente inclinado, vertice longamente prolongado atras dos olhos, emargi-
nado; convexa, clipeo comprimido, paralelo, com base na linha mediana dos
olhos onde ha uma ranhura bem distinta, gena estreitada. Qihos proeminen-
tes, granulosos, oblongo-reniformes quando vistos de lado, longamente prolon-
gados nas genas. Rostro atingindo as coxas medianas, segmento I superando
pouco a cabeca. Antenas situadas na linha mediana interna dos olhos, do
mesmo comprimento do corpo, exceto os hemelitros, segmento I bastante en-
grossado, preto. Pronoto levemente inclinado para o apice, margem basal for-
temente sinuada em frente ao escutelo, apice duas ou mais vezes mais estreito
que a base, colar largo superiormente, estreito inferiormente, calos transversais,
situados alem do meio do pronoto. Escutelo triangular, pouco mais longo que
largo. Hemrlitros desenvolvidos, xifo do prosterno escavado. Coxas anteriores
superando pouco o meio do mesoesterno. Pernas longas, tibias tenuamente
espinhosas, tarsos longos.

Genero pr6ximo a Cyrtopeltis Fieber, diferenciando-se por ter o corpo mais
alongado, cabega mais longa, com uma faixa negra de cada lado atras dos
olhos, estes separados do pronoto por um espago igual pelo menos a largura de
urn 6lho, gula menos obliqua, tilo mnais saliente.

Log6tipo: Macrolophus nubilus (H. Sch., 1804) Fieber, 1858.

Distribuigdo geogrdfica: Regi6es paledrtica, neartica e neotr6pica.

Macrolophus basicornis (Stal, 1860) Bergroth, 1922
(Figs. 1-4)

Deraeocoris basicornis Stal, Vet. Ak. Handl., 2(7) :52; Capsus basicornis Walker,
Cat. Het., 6:104, 1873; Lygus bassicornis Atkinson, Cat., Caps. :85, 1890; Ma-
crolophus basicornis Bergrotri, Ark. f. Zool.. 14(22) 21, 1922; Pancdama aurea
Distant, Biol. Cent. Amer. Rhynch. Supl. 432, pl. 37, fig. 15.

Especie de coloragdo variavel, caracterizada pelas dimens6es e
pelo falo.

Macho: Comprimento 4,0 mm.; largura 1,0 mm. Cabega: largura 0,48
mm., vertice 0,24 mm. Antenas: segniento I, comprimento 0,32 mm.; II, 0,80
mm.r; III, 0,8 a 0,9 mm.; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,56 mm., lar-
gura na base 1,0 mm. Rostro: comprimento 1,20 mm.

Femnea: Semelhante ao macho em c6r e dimensoes, exceto no compri-
mento do II e III segmentos da antena, respectivamente 0,60 e 0,64 mm.

Coloragdo: Flavo-amarelada ao verde-amarelo, opaca, olhos, segmento I
da antena, atpice do II, faixa posterior lateral aos olhos, apice do clavo, manchas
arredondadas da porcdo apical externa do c6rio, apice do cuineo, estreita margem
na base das III tibias, preto-piceos. Na base dos pelos do corio e do clavo
existem pequenas manchas negras, mais fortes no clavo e poreado mediana do
c6rio. Essas manchas, bern como as duas na porcao apical externa do c6rio,
podem estar ausentes ou sdo ias vezes sumamente apagadas; segmento III dos
tarsos, regiao mediana do mesoescuto e escutelo (exceto 2 faixas mais claras do
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lado da linha mediana) veias e membrana (exceto manchas al6m do apice do
cuineo) fuscos. Em alguns exemplares a faixa do mesoescuto extende-se s6bre
o pronoto, e em outros o pronoto tem tonalidade esverdeada. A pilosidade
revestindo o corpo e negra, densa e semi-ereta.

Meacrolophus basicornis (Stal, 1860) - Fig. 1: Macho, aspecto geral; fig. 2: falo; fig. 3:
harpAgono esquerdo; fig. 4: harpagono direito.

Genitdlia do macho: Falo (fig. 2) com 3 espinhos e uma travessa, mais
quitinizados interiormente, 2 campos de denticulos e canal ej aculador bem
visivel. Harpagono esquerdo (fig. 3) em gancho curvo, de ponta afilada, tendo
uma chanfradura mediana ventral onde se vem pequenos espinhos, com cerdas
longas do lado dorsal. Harpagono direito pequeno (fig. 4) tendo uma porgdo
laminar apical e uma mais engrossada na base.

Planta hospedeira: Desconhecida.

Distribuipdo geografica: Brasil, 6 machos e 6 femeas, Nova Teutania,
6-194. (F. Plaumann) Santa Catarina; 2 f6meas, Vigosa, M. Gerais 9-943 e
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6-944 (Carvalho col.) e 1 macho, Aragargas, Goias 25-1-1945 (Carvalho coL.) nla
coleqao do autor.

A especie de DISTANT, M. aureus Pandama aurea e colocada em
sinonimia comr esta especie, visto ter sido descrita de um unico exem-
plar cujas dimens6es e caracteres coincidem com os de varios exempla-
res de basicornis.

Macrolophus praeclarus (Distant, 1884) Bruner, 1934
(Figs. 5-8)

Pandama praeclara Dist., Biol. Cent. Amer., Rhynch., Het. 1:271, pl. 26, fig. 8; Atkin-
son, Cat. Caps. 82, 1890; Pandamus praeclarus Ibid., Distant, Biol. Cent. Amer.,
Supl. :432, 1893; Macrolophus praeclarus Bruner et Dicyphus prasinus Gibson,
in Bruner, Mem. Soc. Poey, 8(1) :1934.

Caracterizada pela disposigao da coloragdo negra na base dos
pelos; porte alongado muito fino e. genitalia do macho.

Macho: Comprimento 3,4 mm.; largura 0,8 mm. Cabeca: largura 0,5
mm.; vertice 0,22mm. Antenas: Segmento I, comprimento 0,3 mm.; II, 0,8
mm.; III, 1,1 mm.; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento, 0,5mm.; largura
na base 0,8 mm. Rostro: comprimento, 1,4.

Femea: Semelhante ao macho em c6r e dimens6es, tendo apenas o II e
III segmentos antenais ligeiramente mais curtos.

Coloragdo: Flavo-amarelada ao amarelo-esverdeado; segmento I das an-
tenas, olhos, faixa post-ocular, 2 faikas medianas e angulos basais do escutelo,
2 manchas no angulo apical externo do c6rio e extremo apice exterior do mesmo,
apice do cuneo, veias da membrana e poredo apical e mediana desta, pretos
ou enegrecidos; pe6los dos hemelitros com base negra em todo o clavo, comis-
sura corial e uma linha marginando a comissura clavo-corial; angulos apicais
internos do c6rio e porgdo apical do clavo com manchas claras, segmento III
dos tarsos enfuscado. Em alguns exemplares a fronte e enegrecida, enquanto
que em outros o -escutelo e totalmente claro.

Genitdlia do macho: Falo (Fig. 6) com 2 espinhos maiores apicais e outro
mediano junto a um maior transversal. Aedeagus com 2 campos de denticulos
apicais. Harpagono esquerdo (fig. 7) em gancho, reintrante no meio, com
algumas cerdas do lado dorsal. Harpagono direito. (fig. 8) pequeno, clavado
na base.

Planta hospedeira: Nicotiana tabacum L. (fumo).

Distribuigdo geogrdfica: Guatemala, Mexico, Antilhas e Brasil. Seis
femeas e dois machos, Aragargas, Goias 1-1945 (Carvalho col.); 1 macho e
1 femea, Vigosa, M. Gerais, 5-6-1945 (Carvalho col.), na colegao do autor.

Esta especie se diferencia de M. brevicornis Knight, de genitalia
ndo figurada, so'mente pela coloragdo do segmento II das antenas, que
em brevicornis possui o apice preto.
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Macrolophtus pracclarus (Distant. 1884) - Fig. 5: Macho, aspecto geral; fig. 6: falo;
fig. 7: harpagono esquerdo; fig. 8: harpAgono direito.

Macrolophus cuiabanus n. sp.
(Figs. 9-12)

Caracterizada pelo seu pequeno porte, ausencia de manchas negras
na base dos pelos e genitalia do macho.

Macho: Comprimento 3,1 mm.; largura 0,86 mm.; Cabega: largura 0,44
mm., vertice 0,22 mm.; Antenas: segmento I, comprimento 0,24 mm., II, 0,68
mm.; III, 0,72 mm.; IV, 0,36 mm. Pronoto: comprimento 0,44 mm., lar-
gura na base 0,90 mm. Rostro: comprimento 1 mm.

Femea: De dimens-des e c6r semelhantes ao macho.
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Coloragdo geral: Amarelo ao flavo-amarelado, segmento I da antena,
apice do II, faixa post-ocular, mesoescuto e escutelo, exceto manchas, apice do
clavo, manchas na regiao apical externa do corio, apice do cutneo e segmento
III dos tarsos, pretos.

9 ? % 12

Macrolophus cuiabanus n. sr). .-- Fig. 9: Macho, aspecto geral; fig. 10: falo; fig. 11
harpAgono esquerdo; fig. 12: harpAgono direito.

Genitdlia do macho: Falo (fig. 10) com 3 espinhos grandes longitudinais
e um menor transversal, sem denticulos internamente. Harpdgono esquerdo
(fig. 11) em gancho, chanfrado de um lado, com algumas cerdas na regido
dorsal. Harpagono direito (fig. 12) pequeno terminando emr ponta aciculada.

Planta hospedeira: Desconhecida

Distribuigdo geogrdfica: Mato Grosso, Brasil (Chapada). Hol6tipo: 1
femea; daotipo: 1 macho. Paratipo: 1 macho, na colegdo do autor. A
genitalia do paratipo acha-se montada em lArmina.

Macrolophus aragarsanus n. sp.
(Figs. 13-15)

Caracterizada pela coloragao e genitalia do macho.

Macho: Comprimento 3,4 mm.; largura 0,8 mm. Cabega: 0,4 mm., ver-
tice 0,20 mm. Antenas: segmento I, comprimento 0,3 mm.; II, 0,9 mm.; III
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1,0 mm.; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm.; largura na base 0,7
mm. Rostro: comprimento 1,2 mm.

Femea: De dimens6es e c6r semelhantes ao macho, com s3gmentcs II e
mm. Rostro: comprimento 1,2 mm.

a

Jo
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13

Macrolophus aragarsanus n. sp. - Fig. 13: Macho, aspecto geral; fig. 14: falo; fig. 15
harptgono esquerdo.

Colorapdo geral: Flavo-amarelada ao amarelo-esverdeado, segmento I da
antena, apice do II, faixa post-ocular, inanchas na regiao apical externa do
c6rio, apice do cuineo e segmento III dos tarsos, pretos; faixa percorrendo a
regiao comissural do corio, quase metade da comissura corial, ambos os lados
da comissura claval, regiao mediana e lateral do escutelo e duas faixas no meso-
escuto, fuscos; 2 manchas arredondadas de cada lado da comissura corial, e
duas no apice dos cuineos hialinos.

Genitdlia do macho: Falo (fig. 14) bem caracterizado por 3 espinhos
grandes e 3 faixas negras quitinizadas, longitudinais. Pr6ximo a base do espi-
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nho apical encontra-se um pequeno campo de denticulos quitinosos. Harpa-
gono esquerdo (fig. 15) em gancho, com varias cerdas longas e curtas reves-
tindo t6da a superficie convexa. Harpagono direito mutilado.

Planta hospedeira : Desconhecida.

Distribuikdo geogrdfica : Goias, Brasil, Hol6tipo: 1 macho, Aragargas,
Goias, 1-1945 (Carvalho col.) dlotipo: 1 femea, ibid., na colegdo do autor.
A genitalia do hol6tipo acha-sE montada em lamina.

CHAVE PARA DETERMINACAO DAS ESPECIES NEOTROPICAIS DO GENERO
"eMACROLOPHUS" FIEBER

1 (2). PMlos dos hemelitros com pontuagdo escura na base em t6da extensao
dos hemelitros; falo com grande campo de denticulos internamente;
esp6cie robusta ....... ............... M. basicornis (Stal).

2 (1). Pelos dos hemelitros sem pontuacdo escura na base ou esta presente
apenas no clavo e regiao central cornissural do c6rio, denticulos quando
presentes s6mente no apice do aedeagus; esp6cies delicadas ....... 3

3 (2). Hemrlitros com pontuagao na base dos pelos apenas no clavo, regiao
comissural do corio e uma linha marginando a comissura c6rio-cla-
val, no c6rio; segmento II da antena hialino; falo com 2 campos
de espinhos no apice ...................... M. praeclarus (Dist.).

4 (3). Hemrlitros sem pontuagdo negra na base dos pelos; segmento II da
antena com apice negro ...................... 5

5 (4). Hemelitros com larga faixa no clavo e regiao comissural do c6rio,
escuras, esta uiltima com 2 manchas brancas no centro ..............
.......................... I........ . ... M. aragarsanus n. sp.

6 (5). Hemelitros com clavo e c6rio unicolores, especie muito pequena ......

............................................... M. cuiabanus n. sp.

Solanocoris n. g.

Orthotylinae: genero pr6ximo a Cyrtotylus Bergroth, diferindo pela estru-
tura das antenas, pontuagdo do pronoto e conformagao dos fermures posteriores.

Corpo oblongo-oval, revestido com pilosidade longa, ereta, brilhante. Ca-

bega vista de cima mais larga que longa, vertice mais estreito que um 6lho
(macho), levemente carenado posteriormente, fronte saliente entre as antenas;
olhos grandes, reintrantes posteriorinente, fortemente granulosos, contiguos a
margem anterior do pronoto, margens internas, paralelas; vista de lado, olhos
mais elevados que o vertice, este revestido de pelos longos, eretos, gula, gena,
buicula- e lora muito reduzidos e obsoletos, tilo muito saliente, sua base na linha
inferior dos peduinculos oculares; vista de frente, muito mais larga que alta;
rostro atingindo o apice das coxas medianas, segmento I apenas tocando o xifo
do prosterno. Antenas inseridas na linha mediana interna dos olhos, segmento
I mais grosso que os demai,3, mais curto que a largura da cabega, II 3 vezes mais
longo que o I, com 2/3 de sua grossura, III ligeiramente mais fino, igual em

comprimento a uma grossura dos respectivos segmentos.
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Pronoto trapeziforme, pontuado, &pice cerca de 3 vezes mais estreito que a
base, margem posterior largamente arredondada, calos pequenos, atingindo a
margem lateral com 2 ranhuras profundas posteriormente. Mesoescuto parcial-
mente descoberto, escutelo entumecido, afilado no Apice.

Hem6litros um pouco alargados posteriormente, transparentes, finamente
pontuados, revestidos de pilosidade longa, ereta, emb6lio levemente reflexo, largo,
ampliando-se para o dpice, cuineo pelo menos 2 vezes mais longo que sua lar-
gura basal, fratura evidente, membrana biareolada.

Lado inferior com mesoescuto grande, proeminente, orificio ostiolar medio-
cre. Pernas posteriores muito mais desenvolvidas que as outras, sobretudo os
femures que sao progressivamente afilados para o apice, tibias posteriores com
fileiras de denticulos negros, e cerdas finas, tarsos com segmentos aproxima-
damente iguais, unhas pequenas, ar6lios do tipo Orthotylinae (livres e conver-
gentes no 4pice).

Gen6tipo: Solanocoris semiruber n. sp.

Distribuigdo geogrdfica: Brasil.

Solanocoris semiruber n. sp.
(Figs. 16-19)

Macho: Comprimento 3,8 rmm., largura 1,4 mm. Cabega: comprirmento
0,28 mm., largura 0,68 mm., vertice 0,20 mm. Antenas: segmento I, compri-
mento 0,4 mm.; II, 1,4 mm.r ; III, 0,4 mm.; IV, 0,7 mm. Pronoto: compri-
mento 0,48 mm., largura 1,0 mm. Rostro: comprimento 1,2 mm.

Femea: Coomprimento 3,6 mm., largura 1,4 mm. Cabeva :: largura 0,6 mm.,
v6rtice 0,28 mm. Semelhante ao macho em c6r e outras dimens6es.

Coloragdo: Flavo-amarelada, translucida; cabega, olhos, pronoto, tergo
basal dos hemrlitros, manchas aliformnes na comissura corial, margem externa
do emb6lio, comissura c6rioemb6lio-cuneal, &pice e margem externa do cuineo,
veias da membrana, segmento I, II e III das antenas, tilo, segmento 1 do rostro,
metade apical dos femures posteriores, mesopleura, rmetapleura, margens late-
rais do abdomen, vermelhos; regiao central do disco e escutelo mais claros,
circundados por uma zona mais escura, que se extende pelo clavo e zona limi-
trofe do vermelho com o flavo; Angulos basais do pronoto e 2 manchas laterais
do mesoescuto, negras; membrana enfumada. As antenas podem ser total-
mente vermelhas ou salpicadas de vermelho e flavo; pernas anteriores comr
leve tom avermelhado.

Genitdlia do macho: Falo (fig. 17) com canal ejaculador muito largo,
possuindo internamernte 2 espiculos mais quitinizados. Harpdgono esquerdo
(fig. 18) em gancho, longo, fino, revestido por cerdas curtas, terminado por
um campo de denticulos escamiformes. Harpagono direito (fig. 19) em gancho,
curvo, com ponta aguda, liso.

Planta hospedeira: Solanum bullatum (Capoeira branca).
Hol6tipo: 1 femea, Vigosa, M. Gerais - 6.944 (Carvalho col.); aZ6tipo:

1 macho, Nova Teutonia, Sta. Catarina, 1944, (F. Plaumann col.), na coleqAo
do autor.
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Solanocoris semiruber n. g., n. sp. - Fig. 16: Macho, aspecto geral; fig. 17: falo;
fig. 18: harpAgono esquerdo; fig. 19: harpagono direito. Figuras 17 a 19 na mesma escala,

SUMMARY

This paper contains a revision of the neotropical species of Macrolophus
(Hemiptera, Miridae), with descriptions and figures of M. cuiabanus n. sp. and
M. aragarsanus n. sp., as well as, Solanocoris n. g. and S. semiruber n. sp.
The types are being kept in the author's collection.
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