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O presente trabalho consta da descrigAo de sete esp6cies novas de mirideos prove-
nientes da Repiblica do Equador. Uma parte delas foi obtida em ag6sto e setembro de
1962, pelo primeiro Autor, durante sua visita hquele pais. A outra parte prov6m, de lote,
coligido pelo amigo e colega chileno Luiz F. Pefna, gentilinente cedido para estudo, a quem
agradecemos.

Os desenhos que ilustram o trabalho sao de autoria do desenhista PAULO WALLER-
3TEIN.

Hyaliodes ecuadorensis sp. n.
(Fig. 1)

Caracterizada pelas dimensbes, coloraglo e genitAlia do macho.
Macho. Comprimento 5mm, largura 1,5 mmn. Cabega: Coinprimento 0,4 mm,

argura 0,7 mm, v6rtice 0,30 mm. Antena: Segmento I, comprimento 0,9 mm; II, 1,5 mm;
II, C,8 mm; IV, 0,4 m.m. Pronoto: comprimento 0,8 mm; largura na base 1,2 mm.

Coloragao geral palido-amarelada com areas negras e hemiflitros vitreow; antenas
axceto extrema base dos segmentos I e II), olhos, margem posterior da cabega, faixe entre
olar e calos, pequena mancha no &ngulo posterior do pronoto (ausente em alguns exem-
lares), mesoescuto, base e lado do esoutelo, faixa estreita seguindo a comissura claval, pro-
sngando-se pela comissura corial, margem interna do c6rio, veias da membrana e margem
iterna do cuineo, margem externa do cidneo e embolio, marrom-escuros ao piceo-brilhante;
6do inferior palido-amarelado; mancha na base da fenda coxal anterior, mancha na meso e
ietapleura, Apice do abdome, faixas longitudinais superiores nos femures e base das tibias
Apice dos tarsos, negros.

Pilosidade do corpo fina e erecta, comissura emb6lio-corial pontuada.
Genitdlia: Aedeagus (Fig. 2) com denticulos na v6sica, alguns doles serreados na

onta. Haxpago direito (Fig. 3) laminar, pequeno. Harpago esquerdo (Fig. 4) em gancho
oongado.

Fgmea: desconhecida.

* Chefe de Pesquisas do Conselho Nacional de Pesquisas.
** Bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas.

An. Acad. brasil. Cidnc., (1968), 40 (4).



53 J.C .CRAI EI AP OE

Fig. 1 Hyaliodes ecuadorensis sp. n., macho hol6tipo. Fig 2 Idem, vdsica. Fig. 3- Idem, har-
pago direito. Fig. 4- Idem, harpago esquerdo.

Holotipo: Macho, Tandapi, 1300/1500 mn, L. F. Pefna, col., Equador, na colegao do
Autor Senior. Pardtipos: Dois machos, Rio Tajuando, 1650 m, (N. Ibarra), VI-65, L. F.
.Pefna, col., Equador, na colegAo do primeiro Autor e do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Esta esp6cie se diferencia das demais do g~nero pela coloragao, dimensoes e genitilia
do macho.

Hyaliodocoris explanatus sp. n.

(Fig. 5)

Caracterizada pela coloragso, dinens6es e genitAlia do macho.
Macho: Comprimento 6,9 mm, largura 2,05 mM. Cabepa: Comnprimento 0,4 mm,

largura 0,9 mm, v6rtice 0,30 mm. Antena: Segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,4 mm;
III 0,4 mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: Comprimento 0,9 mm, largura na base 1,6 mm.

Coloragdo geral p~lido-anarelada, hialina, h.zmi6litros vitreos; olhos marrom-es-
curos; pronoto com quatro faixas longitudinais s6bre o disco enegrecidas; linha divis6ria entre
mesoescuto e escutelo e extremo Angulo basal d~ste filtimo escuros; pequena. maucha apical
do lado interno da veia radial levemnente escurecida; I segmento da autena com tragos aver-
melhados; apices dos segmentos III e IV da antena escuros; lado inferior pAlido-amarelado;
regiao pleural com mancha clara prateada.

Pronoto grosseiramente pontuado, emb6lio mais largo na base, reflexo, c6rio muito
finamente pontuado, cuineo 2 vbzes mais longo que largo na base, veia externa das ar6olas
da membrana com pequeno prolongamento tuberculiforme distal; pernas muito delgadas,
as tibias com p~los e denticulos esclerosados, rostro atfingindo o meio do mesoesterno.
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Genitdlia: Pig6foro mais desenvolvido que o
resto do abdome, tendo do lado da cavidade dorsal umr
tubo anal que ultrapassa a sua extremidade distal (Fig. 6).
Harpago esquerdo desenvolvido, em forma gancho.
Harpa-go direito reduzido.

Fbnea: Desconhecida.
Holotipoa: Macho, Quito, IX-62, Equador,

J.C.M.C., col., na colecao do primeiro Autor.
Esta esp6cie se diferencia das demais do genero

pelas suas dimensbes, coloraggo e genitalia do macho.

Parafurius unicolor sp. ni.
(Fig. 7)

Caracterizada pela sua coloragio, dimnens6es e ~ '~~
genitilia do macho.

Macho: Comprimento 4 mm, largura 0,8 mmrn. A

Cabega: Cornprimento 0,3 mm, largura 0,8 mm, v6rtice
0,49 mm. Antena: Segmento I, comprimento 0,6 mm;
II, 0,8 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: Com-
primento 0,9 mm, largura na base 1,3 mm. jJla,

C oloragAo geral pAlido-amarelada ao citrino; 6 'ijtivr
oabega e area dos calos tendendo ao lutescente claro; -C.
olhos marrom-escuros; segmento II da antena enfuscado.

Fig. 5 - Hycdiodocoris expksatdus
Corpo densamente recoberto por palos finos sp. n., macho, holitipo. Fig. 6-

erectos e semierectos, finamente pontuados na base, Idem, pig6foro.
escutelo escavado na base.

Genitdlia: Aedeagus (Fig. 10) semelhante ao de P. discifer (Stal, 1860). Harpago
esquerdo (Fig. 9) em gancho, terminado em ponta, mais grosso na porpo apical. Harpago
direito (Fig. 8) tambem em gancho, com dilataglo globosa na regiao distal.

Fgmea: Semelhante ao macho em coloragAo e dimensbes.
Hol6tipo: Macho, San Domingo (de los Colorados), IX-62, J.C.M.C., col., Equador,

na colegAo do primeiro Autor. A l6tipo: FAmea, mesmas indicates que o hol6tipo. Pard-
tipos: 12 machos e f~meas, mesmas indicat6es que os tipos, nas colegoes do primeiro Autor
e do Museu Nacional.

Esta esp6cie se diferencia de Parafurius discifer (Stal, 1860) pela coloraq~o e har-
pagos do macho. 0 harpago esquerdo (Fig. 11) 6 mais delgado e com ponta maior que em
P. unicolor, e o harpago direito (Fig. 12) possui urm 16bulo caracteristico pr6-apical.

Psallus incaicus sp. n.
(Fig. 13)

Caracterizada pelas suas dimens6es, coloragao e genitalia do macho.
Macho: Comprimento 4,5 mm, largura 1,1 mm. Cabega: Comprimento 2,3 mm,

largura 0,8 mm, ve'rtice 0,34 mm. Antena: Segmento I, comprimento 0,2 ;mm; II, 0,8 mm;
TII, 0,6 mm; IV, 0,2 mm. Pronotu: Comprimento 0,6 mm, largura na base 1 mm.
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Fig. 7 - Parafurius unicolor sp. n., macho, hol6tipo. Fig. S - Idem, harpago direito.
Fig. 9 - Idem, harpago esquerdo. Fig. 10 - Parafurius discifer (Stal), aedeagus. Fig.

11 - Idem, harpago esquerdo. Fig. 12 - Idem, harpago direito.

ColoraqAo geral pilido-olivAcea com manchas negras; cabega (exceto carena do
vertice), pronoto (exceto Angulos e margem posterior), escutelo e antenas, negros; (em alguns
exemplares cabega, pronoto, escutelo e cla-vo completamente negros; em outros os segmentos

A

Fig. 13 - Psallus incaicus sp. n., f~mea, al6tipo. Fig. 14 - Idem, v6sica. Fig. 15
Idem, harpago esquerdo. Fig. 16 - Idem, harpago direito.
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I e II da antena no meio e extrema base do III sao claros); lado inferior marrom-escuro; tro-
cantins e meio do abdome mais claros; pernas amarelo-testaceas; fdmures gradativamente
tornando-se mais escuros para o par posterior (em alguns exemplares totalmente negros com
espinhos e pontua6es mais escuras); tibias palido-amareladas revestidas de p~los e espinhos
negros; Astes filtimos com mancbas negras em sua base.

Corpo revestido de p~los comuns e p~los escamiformes prateados mais abundantes
na regiao anterior do corpo e nas pleuras. Rostro atingindo coxas posteriores.

Genitdlia: Aedeagus (Fig. 14) com vesica afilada no Apice. Harpago esquerdo
(Fig. 15) em gancho com dois lobos terminados em ponta. Harpago direito (Fig. 16) pequeno,
globoso, corn denticulo a-pical.

Fhmea: Semelhante ao hol6tipo em c6r e dimens6es.
Hol6tipo: Macho, Quito, Equador, IX-62, J.C.M.C., col., na colegAo do primeiro

Autor. Al6tipo: Fgmea, mesmas indicages oue o hol6tipo. Pardtipos: 16 exemplares,
mesmas indicagoes que o hol6tipo nas coleg6es do Museu Nacional e do primeiro Autor.

Esta esp6cie se diferencia das demais do ganero pela sua coloragdo e genitAlia do
macho.

Cyrtopeltis (Engytatus) quitoensis sp. n.

(Fig. 17)

Caracterizada pelo pig6foro do macho, pelas suas dimensbes e coloraglo.
Macho: Comprimento 4,2 mm, largura 1,3 mm. Cabega: Comprimento 0,3 mm,

largura 0,5 mm, v6rtice 0,38 mm. Antena: Segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,1 mm;
III, 0,8 mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: Comprimento 0,8 mm, largura na base 1,1 mm.

Coloragdo geral palido-amarelada e pAlido-testicea; colar, disco do pronoto em
sua maior extens~o, escutelo e hemi6litros pAlido-amarelados; cabega, Area dos calos, base
do escutelo e pernas pAlido-test6ceas a palido-lutes-
rente;.antena (exceto extrema base e extremo 6pice
dos segmentos), olhos e pequena maneha central no
ve6rtice, margens laterais e Angulos posteriores do
pronoto e mesoescuto, negros a marrom-escuros;
regido dos calos e angulos basais do escutelo, apice
do emb6lio e do cineo, enegrecidas; heaii6litros pAi-
[ido-testaceos; lado inferior com regiao external e
abdome lateralmente na base, negros; porggo termi-
ixal do abdome, dos lados e superiormente averme- -"r
Ihada; orificio ostiolar, coxa (exceto extrema base)
e trocantins, pAlidos; segmento genital do macho
COManchnega laeralente f~mres alpiados

Fig. 17 -Cyrptopekis (Engytatus) quito-corn mancha negra lateralmente; f~tmures salpicados eensis sp. n., pig6foro visto do lado direito.
de pontos escuros.

Area dos calos bastante entumecida; pernas com p81os e espinhos.
Genitdlia: (Fig. 17) Pig6foro tipico para o sub-gbnero Engytatus Reuter, comr um

prolongamento bifurcado em dois l6bulos: o superior maior arredondado e eseavado de umr
ado; o inferior menor ligeiramente bifurcado.

Ffmea: Desconhecida.
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Holotipo: Macho, Quito, IX-62, Equador, J.C.M.C., col. na coleao do primeio
Autor.

Diferencia-se de Engytatus luridus (Gibson), do qual se aproxima, pela diferente
estrutura do prolongamento do pig6foro e pela colorago. Esta esp6cie se diferencia das
dempis do'gaero pela estrutura caracteristica apresentada pela bifurcagdo do pig6foro.

Parachius virescens sp. n.

(Fig. 18)

Caracterizada pela coloragAo e dimensbes.
F&nea: Comprimento 4

largura 0,5 mm, v6rtice 0,26 mm.

Fig. 18 Parachius virescens sp. n.,

f~mea, hol6tipo.

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

Coloraggo geral palido-amarelada con man-
cbas esverdeadas; olhos, segmento I da antena (exceto
extrema base), segmento II (exceto regiAo mediana e
extrema base), Apice do III segmento, negros ou ene-
grecidos; regiao posterior da cabega, colar e Area dos
calos, regiao lateral do escutelo, faixa mediana bem
marcada na regigo da comissura claval, mancha no
Angulo interno do c6rio prolongando-se obllquamente
at6 o emb6lio, margem externa do cineo e da parte
apical do emb6lio, esverdeadas; lado inferior palido-
ainarekdo; f~mures esverdeados; 6pice dos tarsos
enegrecidos.

Pilosidade do corpo erecta, pernas longas e
delgadas, tibias posteriores com p8los, espinhos e den-
ticulos esclerosados.

Macho: Desconhecido.
Holotipo: Femea, Tandapi, 1300/1500 m, VI-65,

L. F. Pefa-a col., Equador, na colegAo do primairo Autor.
Esta esp6cie se diferencia das demais do g~nero

pela sua coloragdo e tona-lidade esverdeada s6bre o corpo

Polymerus ecuadorensis sp. n.
(Fig. 19)

Caracterizada pela sua coloragao, cimens~es e genitalia do macho.
Macho: Comprimento 3,5 mm, largura 1,5 mm. Cabegc: Comprimento 0,3 mm,

largura 0,8 mm, v6rtice 0,30 mm. Antena: Segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,3 mm;
III, 0,8 mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: Comprimento 0,6 mm, largura na base 1 mm.

Colorasgo geral pardo-testacea com manchas negras; olhos e regiao adjacente da
cabega, duas manchas arredondadas nos Angulos posteriores do pronoto, duas manobas me-
nores nos Angulos basais do escutelo, clavo (exceto pequena regido comissural apical), porglo
apical do c6rio do lado interno da veia radi31 (levemeate mais claro junto ao apice do clavo),
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mancha arredondada na base do cuineo, pr~tos; membrana marrom com mancha clara junto
ao Apice do cdneo; antenas com os tr~s primeiros segmentos antenais marrom-escuros; lado
inferior pardo-testaceo; peritrema ostiolar, coxas e bases dos f~mures mais claros; metade
apical dos f~mures posteriores e extrema base das tibias avermelhadas.

Corpo revestido com pilosidade caracteristica do g~nero (p~los normais e p~los
prateados adpressos e brilhantes), tibias comn espinhos e denticulos esclerosados.

Genitdlia: Aedeagus (Fig. 20) com urm espiculo caracteristico recoberto de espinhos,
umn espiculo maior curvo, liso e 16bulos membranosos ou com espinbos. Harpago esquerdo
(Fig. 21) falciforme. Harpago direito muito pequeno e globoso.

/
Fig. 19 - Polymerus ecuadorensis sp. n., macho, hol6tipo. Fig. 20 - Idem, vdsica.

Fig. 21 Idem, harpago esquerdo.

Ffmea: Com coloragAo e aspecto semelhante ao macho; antena segmento I, 0,2 mim;
II, 0,9 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,3 mm. As demais medidas iguais As do macho.

Holotipo: Macho, Coca, V-65, L. F. Pefia, col., na coleQao do primeiro Autor. A16-
tipo: mesmas indicagoes que o hol6tipo. Pardtipos: Quatro exemplares, Coca, V-65, Equador,
L. F. Pebaa, col.; um exempbr, Cumbaratza, III-65, Equador, L. F. Pena, col.; nas cole~oes
do prineiro Autor e do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Esta esp6cie se diferencia das demais do g~nero pela sua coloraso e genitalia do
macho.

SUMMARY

This papaer contains the descriptions and figures of seven new species of Hemiptera, Miridae, from
Ecuador, as follows: Hzyaliodes ecuadorensis n. sp., Tandapi; Hyaliodocoris explanatus n. sp., Quito; Para-
furius unieolor n. sp., San Domingos de los Colorados; Psallus incaicus n. sp., Quito; Cyrtopeltis (Engytatus)
quitoensis n. sp., Quito; Parachius virescens n. sp., Tandapi; and Polymerus ecuadorensis n. sp., Coca. Illus-
trations of the insects and their genitalia are also included.
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