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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, XCVIII: TRIES NOVAS ESPECIES
DAS TRIBOS BRYOCORINI E ORTHOTYLINI (Hemiptera)'

JOSE C. M. CARVALHO * e ARGENTINO VIEGAS FONTES**
Museu Nacional, Rio de Janeiro, Guanabara

(Com 15 figuras no texto)

Revendo coleqoes hemlpterol'gicas do Museu Paraense "Emilio Goeldi"
e tambem alguns exemplares oferecidos ao autor senior pelo falecido colega
Arist6teles Silva, os autores encontraram tres espdcies novas das tribos acima,
cujas descris6es e figuras sao apresentadas neste trabalho. Os desenhos 1, 5, 11
sao de autoria do desenhista Paulo Wallerstein.

Neofurius itatiaianus sp. n.

(Figs. 1-4)

Caracterizado pela sua coloracgo e genitalia do macho.
Macho: Comprimento 4,0 mm, largura 1,4 mm. Cabeva: Comprimento

0,3 mm, largura 0,9 mm, vertice 0,50 mm. Antena: Seginento I, comprimento
0,4 mm; II, 0,7 mm; III, 0,5 mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: Comprimento 0,7
mm, largura na base 1,2 mm.

Colorasao geral lutescente; mancha arredondada no meio do disco, atra's
dos calos, atingindo a margem posterior do pronoto, em alguns exemplares ape-
nas delineada ou ausente, escutelo, area comissural do clavo alem do apice do
escutelo, mancha do c6rio em sua area comissural e ao lado do apice do clavo,
marron ou fortemente marron-avermelhados em alguns exemplares; membrana
marron-escura, veias vermelhas; olhos marron-avermelhados, Apice do clipeo e
antenas avermelhados, segmento I claro-avermelhado, segmento II vermelho-
marron, segmentos III e IV mais escuros; lado inferior e pernas lutescentes ao
amarelo-claro, unhas, Apice do segmento III do tarso e extremo apice do rostro,
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escuros. 0 escutelo apresenta as margens laterais achatadas, caindo verticalmen-
te, fortemente enegrecidas e com ranhuras ou rugosidades.

Antenas com segmentos I e II finos, cilindricos, de grossura igual: pronoto
finamente pontuado; hemielitros com pilosidade fina, curta, abundante e sub-
ereta, lados paralelos, emb6lio explanado, mais alargado para a base; rostro atin-
gindo as coxas medianas, segmentos III e IV muito curtos e engrossados, segmen-
to I mais longo e mais grosso que os demais, atingindo alem da base da cabeqa;
pernas com pilosidade abundante, muito fina e longa.

Genitalia: Aedeagus (fig. 2) muito caracterlstico, com uma longa bifurcasao
lateral em sua regiao mediana, vesica simples. Hirpago esquerdo (fig. 3) grande,
curvo, com base mais elevada do lado dorsal e terminado em pequena bifurcasao.
Hirpago direito (fig. 4) menor, com duas areas fortemente quitinizadas pr6ximo
ao seu apice. 3

Femea semelhante ao macho em coloraca-o e dimensoes.

Holotipo: Macho, Parque Nacional do Itatiaia, Brasil, VII-1960, Aristoteles
Silva col., na coleqao do Autor Senior. Alotipo: femea, mesmas indicasoes que
o hol6tipo. Pardtipos: 9 machos e 16 femeas, mesmas indicasobes que o hol6tipo,
nas coleqoes do Autor Senior, do Museu Nacional, Rio de Janeiro, United States
National Museum e British Museum of Natural History.

Esta espkcie difere das demais do genero Neofurius Distant pelo seu menor
porte, colorasao geral do corpo e sobretudo pela estrutura caracteristica do
aedeagus e dos hArpagos.

Sinervus amapaensis sp. n.

(Figs. 5-10)

Caracterizado pela sua coloracao, estrutura do segmento I da antena e pelo
comprimento do culneo.

Macho: Comprimento 5,5 mm, largura 1,4 mm. Cabega: Comprimento 0,3
mm, largura 0,9 mm, v6rtice 0,48 mm. Antena: Segmento I, comprimento 0,9
mm; II, 1,4 mm; III, 1,2 mm; IV, 1,2 mm. Pronoto: Comprimento 0,9
mm, largura na base 0,9 mm. Cuineo: Comprimento 2,3 mm, largura na base
0,4 mmr.

ColorasAo geral lutescente com manchas escuras; cabeqa, pronoto e escutelo
cor de tijolo, brilhantes, com areas avermelhadas; olhos marrons, margem ante-
rior do pronoto, irea dos calos e Angulos posteriores mais claros, disco com
porcao central e margemn posterior ao longo de sua reintrancia, enegrecidos;
hernielitros lutescentes, translucidos, clavo escuro no te'r&o basal internamente
e em toda a extensao de sua comissura, c6rio enegrecido na regiao apical do
clavo onde forma mancha caracteristica (fig. 5), margem basal interna do cuineo
e estreita margem externa deste 6iltimo e do emb6lio enegrecidos, membrana
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enfumada; antena marron-escuro, segmento I tendendo a cor de tijolo na base
e no extremo Apice; pernas amarelas ao lutescente, II e III segmentos tarsais ene,
grecidos; lado inferior da mesrna cor (10 pronoto, rostro (exceto alpice) e parte
mediana do abdome amarelados.

Fig. I - Neofurius itatiaianus sp. n., macho paritipo; fig. 5 - Sinenrus amapaensis sp. n.

mach partipE

macho parfitipo.

Caracteristicas morfol6gicas semelhantes 'as descritas para o genero, exceto
o segmento I da antena que n-ao possui estreitamento marcado em sua regiao
mediana e o cuineo que e mais longo, atingindo prtticamente o apice da mem-
brana onde e separado um do outro por distancia igual a sua largura mediana.

Genitalia: Aedeagus (fig. 6) constitui-se de uma peqa simples em cujo Apice
encontra-se uma vesica membranosa: quando extrovertida comr o aspecto da

fig. 7. HArpago esquerdo (fig. 8) formado por uma peqa meio curva, engrossada
na base e dilatando-se em forma de larmina para o apice, comr cerca de 15 cerdas
longas na superficie. Harpago direito (figs. 9 e 10) em forma de gancho forte,
dilatado na base e, na porgio pr6-apical, terminando em ponta aguda, com
cerca de 12 cerdas na superficie.
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Neofurius itatiaianus sp. n. - Fig. 2: Aedeagus; fig. 3: harpago esquerdo; fig. 4: hirpago direito.
Sinervus amapaensis sp. n. - Fig. 6: Aedeagus; fig. 7: aedeagus com a v6sica extrovertida; fig. 8: hArpago
esquerdo; figs. 9 e 10: harpago direito em duas posis6es. Platyscytuis centralis sp. n. - Fig. 12: Aedeagus;
fig. 13: extremidade posterior do abdomen; fig. 14: hArpago esquerdo; fig. 15: harpago direito.

Femea: Colorasao e dirnensoes semelhantes is do macho.

Holotipo: Macho, Serra do Navio, 7-8-961, AP, J. & B. Bechyne col., na

Cole§Ao do Museu Nacional, Rio de Janeiro. Alotipo: fernea, mesmas indica6oes
que o hol6tipo. Pardtipos: 7 femeas e 12 machos, mesmas indicas6es que o
hol6tipo, nas Coleq6es do Museu Paraense "Emilio Goeldi", do Museu Nacional,
Rio de Janeiro e do Autor Senior.

Esta espdcie se aproxima, pelo seu aspecto geral, de Sinervus hyalipedes
Carvalho, diferenciando-se pela colorasao do pronoto anteriormente, pelo culneo
mais longo e mais curvo, pelo nao estrangulamento do segmento I da antena e
estrutura dos harpagos.
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Platyscytus centralis sp. n.
(Figs. 11-15)

Caracterizado pela sua coloracao, dimens6es e genitalia do macho.
Macho: Comprimento 2,8 mm, largura 1,2 mm. Cabera: Comprimento

0,2 mm, largura 0,6 mm, vdrtice 0,33 mm. Antena: Segmento I, comprimrento
0,2 mm; II, 0,7 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: Comprimento 0,4
mm, largura na base 0,8 mm.

Y1

Fig. 11 Platyscytus centralis sp. n., fermea hol6tipo.

ColorasAo geral palha-amarelada; metade apical do escutelo, duas manchas
redondas, uma de cada lado no centro do corio (em alguns exemplares, na regiao
do atngulo posterior do pronoto), avermelhados; uma mancha redonda na porsao
basal da membrana e duas outras prc'ximas ao Apice do cu'neo, negras; membra-
na enfumada; olhos castanhos ao marrom-escuro; lado inferior e pernas, pailido-
amarelados; abdome ligeiramente esverdeado nos exemplares vivos.
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Genitalia: Aedeagus (fig. 12) filiforme, muito longo, com o gonoporo se-
cundirio abrindo-se pr6ximo ao dpice; extremidade posterior do abdomen como
ilustrado (fig. 13). Hirpago esquerdo (fig. 14) com cerdas longas e ponta
aculeada em uma de suas extremidades. Hdrpago direito (fig. 15) pequeno,
delgado, falciforme.

Fiemea semeihante ao macho em cor e dimens6es, ligeiramente mais robusta.
Holdtipo: Femea, Fazenda R. Franco, 6-III-961, Brasil, MT, J. 8c B. Bechyne

col., na Coleqao do Museu Nacional, Rio de Janeiro. Alotipo: macho, :mesmas
indicasoes que o hol6tipo. Pardtipos: 3 femeas e 4 machos, mesmas indicas6es
que o hol6tipo, nas Coleq6es do Museu Paraense "Emflio Goeldi", do Museu
Nacional, Rio de Janeiro e do Autor Senior.

Esta espdcie difere de Platyscytus montei (Carvalho) e de P. rufoscutellatus
(Carvalho), por ter as antenas unicolores, apenas duas manchas avermelhadas
nos hemidlitros e pela estrutura da genitAlia.

SUMMARY

This paper contains descriptions and figures of three new species of Miridae
from Brazil, as follows: Neofurius itatiaianus sp. n., Itatiaia; Sinervus amapaensis
sp. n., Amapa; Platyscytus centralis sp. n., Mato Grosso.
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