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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCXIV: DESCRI(OES DE
SEIS ESPICIES NOVAS (HEMILTERA)1
JOSI2 C. M. CARVALHO e PAULO WALLERSTEIN
Museu Nacional, Rio de Janeiro

(Com 25 figuras no texto)

Os autores tiveram oportunidade de estudar
exemplares de mirfdeos coligidos pelos colegas
Carlos Alberto Seabra, Moacir Alvarenga, Luiz Alvarenga, Miguel Monnd e Borys Malldn, entre os
quais foram encontrados cinco espdcies novas do
Brasil e uma do Equador, que slo descritas no presente trabalho. As ilustrag6es que figuram no texto,
slo de autoria do segundo autor e dos senhores
Paulo Roberto Nascimento e Luiz Antonio Alves
Costa.

Parafulvius amazonicus n. sp.
(Fig. 1)

Caracterizada pela
e por suas dimensoes.

coloraggo geral do corpo

Femea: Comprimento 4,0 mm, largura 1,4
mm. Cabepa: comprimento 0,4 mm, largura
0,7mn, vrtice 0,36 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,2mm; II, 1,2 mm; III e IV, mutilados. Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na
base 1,1 mm. Caneo: comprimento 0,60mm, lar-.
gura na base 0,48mm (hol6tipo).
Coloraglo geral preta a castanho-escura comr
ireas pdlido-amareladas; faixa larga mediana longi..
tudinal na cabega, faixa mediana longitudinal na
parte basal do pronoto alargando-se e aflando-se
para a porglo basal do disco, sem atingir a margem
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Fig. 1 - Parafulvius amazonicus n. sp., fSmea, holotipo.

252

JOSI2 C. M. CARVALHO e PAULO WALLERSTEIN

posterior, faixa oblfqua do hemialitro (estreitando-se para o dpice) abrangendo a por3o basal
externa do clavo e a porfo basal interna do c6rio
em sua maior extenslo, base do emb61io e faixa
transversal cobrindo a regifo basal do cfineo e
pequena parte da regifo apical do c6rio, pdlidoamareladas; membrana fusca; antena negra, metade
basal do segmento II e Irea basal do segmento III,
pflidos. Lado inferior, inclusive coxas e f~mures,
castanho-escuros a negros (exceto a coxa anterior
que 6 pdlida); tibias e tarsos pilido-amarelados,
inclusive os espinhos.
Corpo com pilosidade erecta a semiLerecta,
disco do pronoto levemente rugoso, cabega acentuadamente afilada para frente.
Macho desconhecido.
Holdtipo: femea, Sinop, 12031'S, 55037'W,
Br 163 Km 500 a 600, Mato Grosso, Brasil, 350m,
TX.1974, Alvarenga e Roppa, na colegio do primeiro autor. Pardtipo: f~mea, mesmas indica96es
que o hol6tipo.
Diferencia-se das demais esp6cies do genero
pela coloraqao geral do corpo.

Fig. 2

-

Peruanocoris pilosus n. sp., macho, holotipo.

Peruanocoris piosus n. sp.
(Figs. 2-6)

Caracterizada pela coloraoo do corpo, pela
pilosidade fma, longa, erecta e pela morfologia da
genitalia do macho.
Macho: Comprimento 5,1 mm, largura
2,1 mm. Cabepa: comprimento O,S mm, largura
1,3nmm, vertice 0,72nmm. Antena: segmento I,
comprimento 0,4mm; I1, 2,0mm; III, 0,6 mm;
IV, O,3 mm. Pronoto: comprimento 1,2mm, largura na base 1,8mm. Ckineo: comprimento 0,60mm
largura na base 0,60 mm (hol6tipo).
Coloraglo geral castanha com ireas pdlidoamareladas; mancha na fronte, ped-inculos ante.
nais, juga, loro, gena e gula, phlido-amarelados;
antena castanho-escura, exceto a base do segmento I, segnento III palido-amarelado, segmento IV
negro.
Pronoto com tres faixas longitudinais na
regifo posterior aos calbs e margem posterior do
disco estreitaiente pdlido-amareladas, as faixas
laterais do disco atingem a propleura :na regifo
posterior aos calos, fenda coxal anterior com uma
mancha pdlida na Area sob forma de platibanda; escutelo castanho-escuro em sua maior extensro,
margens laterals e ipice pAlidos.

Hemidlitros castanho-escuros, duas manchas:
sub-basais arredondadas, duas menores ao nivel
do spice do clavo e duas outras pequenas e obliquas junto a base da membrana no c6rio, p~lidoamareladas, emb6lio com cinco a seis manchaspflido-amareladas de tamanho e forma varidveis;
czneo negro com mancha pdlida na base externamente e outra da mesma cor na poroo sub-basal
interna; membrana fusca, mais clara junto ao dpice
do cfneo.
Lado inferior com xifo do prosterno, propleura em sua maior extenslo (exceto margem inferior), mesostemo, faixa longitudinal ao longo da
metapleura e porqlo superior do abdomen, abrangendo todo o pig6foro, castanho-escuros a negros,
brihantes; coxas e pernas pflido-amareladas, f~mures com pontuaq6es ou manchas castanhas na face
anterior, tibias pilidas com tr~s andis castanhos,
sendo o apical de maior extenslo, tarsos negros.
Caracteristicas morfol6gicas como mencionado para o genero.
Genitdlia: Penis (figs. 3, 4) com v6sica formada por lobos membranosos e dois espfculos
esclerosados, sendo um deles longo e fmo. Pardmero esquerdo (fig. 5) alargado na porglo sub-ba-

253

MIRfDEOS NEOTROPICAIS, CCXIV

Peruanocoris pilosus n. sp.
parfinero direito.

-

Fig. 3: Penis; fig. 4: vesica do aedeagus; fig. 5: paxrmero esquerdo; fig. 6:

Colorarflo geral preto-metUlica; cabega, prosal, afilado no meio. Parfmero direito (fig. 6) simnoto, mesoscuto, escutelo (exceto faixa longituples, alongado.
dinal mediana) e base dos hemidlitros, lutescentes;
Femea desconhecida.
HoIdtipo: macho, Sinop, 12031'S, 55037'W,
Br 163 Kni 500 a 600, Mato Grosso, Brasil, 350 m,
IX.1974, Alvarenga & Roppa, na co1eqlo do primeiro autor.
Diferencia-se de Peruanocoris tuberculatus
Carvalho, 1953 (Rev. Brasil. Biol. 13(1): 34, fig.)
pela colora9fo do corpo e pela menor projeq~o dos
calos lateralmente, bem como pela pubescencia
muito mais acentuada.
Rhinocapsidea nordestina n. sp.
(Fiss. 7-10)

Caracterizada pela coloraglo do corpo e pela

morfologia da genitdlia do macho.

Macho: Comprimento 3,7 mm, largura
1,7 mm. Gabefa: comprimento 0,2 mm, largura
0,9umm, vsrtice 0,40mm. Antena: segmento I,
compri-mento 0,4 nun; II, 1,2 mm; III e IV mutilados. Pronoto: comprimento 0,7mmm, largura na
base 1,4 mm. Ctineo: comprimento 0,56mm, lar.

gura na base 0,48 mm (hol6tipo).

Fig. 7

hol6tipo.

-

Rhinocapsidea nordestina

n.

sp., macho,
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Rhinocapsidea nordestina n. sp. - Fig. 8: Penis; fig. 9: parimero esquerdo; fig. 10: pa imero direito.
antena pdlido-amarelada, segmento II negro na
metade apical, segmento lIIIV negros, pflidos na
base; olhos castajihos. Lado inferior e pernas pdlido-amarelados, abdomen preto-metilico. Em
alguns exemplares o escutelo mostra-se esbranqui9ado, com faixa longitudinal mediana e extremo
spice fuscos.

Corpo liso, brilbante, glabro, vWrtice forte.
mente carenado.

Holktipo: macho, Estrada Rio.Bahia, Km
965, Motel da Divisa, 960 mr, Encruzllhada, Bahia,
Brasil, X.1972, Seabra & Roppa, na coleglo do
primeiro autor. AI6tipo: f~mea, idem. Pardtipos:
2 machos, mesmas indicagoes que o hol6tipo, nas
cole96es do Museu Nacional e do primeiro autor.
Difere de RhiMocapsidea genetiva (Distant,
1884) pela colorago geral do corpo e pela morfo
logia da genitalia do macho.
Neell ecuatoriana n. sp.

Genftdla: PNnis (fig. 8) com v6sica muito
complexa, possuindo numerosas ramificaqaes,
(Figs. 11-15)
algumas delas com dentes esclerosados na porgiro
Caracterizada pela coloranKo lutescente. e
apical. Parfmero esquerdo (fig. 9) com lobo basal
retorcido e afilado no ipice, ramo mais alongado pela morfologia da genitflia do macho.
Macho: Compnmeto 4,8 mm, largura
provido de dentes marginais. Parimero direito (fig.
10) tambdm blfurcado e com dentes no spice das 2,4mm. Cabega: cmprimento 0,3 mm, larpra
1,2 mm, vErtice 0,52 mm. Antena: 'segmento I,
ramificaqoes.
Fftea: Semeihante ao macho em colorag9o comprimento 0,3 mm; II, 1,1 mm; III e IV mute aspecto geral. Comprimento 4,0mm, largura lados. Pronoto: comprimento 0,9 mm, largura na
1,7 mm. Cabea: comprimento 0,2 mm, Wargura base 1,6mm. Czneo: compulmento 1,28 mm, ar0,9 mm, Wvrtice 0,44mm. Antena: segmento I, gura ha base 0,80mm (hol6tipo).
comprimento 0,4mm; II, 1,3mm; m e
mutiColoraqo geral h1teo-avermelhada, pouco
lados. Pronoto: comprimento 0,7mm, largura na mais escura na regilo claval; olhos pretos; antena
base 1,4mm. Cineo: comprimento 0,52mm, lar- negra a fusca, segmento I lutescente. Lado inferior
gura na base 0,48 mm (al6tipo).
lutescente a avermelhado, pemas lutescentes.
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Gendlla: Pnis (flg. 12) com teca bastante
desenvolvida. Parimero esquerdo (fig. 13) fortemente curvo, alargado na porqflo basal. Parimero
direito (fig. 14) compacto, mais largo na regifo
mediana. Pg6foro com um prolongamento afilado

(fig 1S).

Fmea desconhecida.
Hoibtipo: macho, Rio Macuma, Equador,
VII.1971, Borys Malkdn, na cole;So do primeiro
autor.. Pardtipo: macho, meanas indicas.es que o
hol6tipo.
Aproxima-se de Neella unicolor Hso, 1946
difernciando-se por ter o hoemilitro mais arredondado no meio, cdneo bastante m largo, diferente
colora9Ko da antena e morfologis da genitfllsa do
macho, no qual o pig6foro possui um prolongamento afilado (fig. 1S).
Taedia scutellata n. :sp.
(Figs. 16.19)

Caracterizada pela colorafo o proemin~ncia
do escutelo e pela :morfologia da genit~isa do macho.
Macho: Comprimento 5,0mm, largura
Fig.
Neella ecuatorlana n. sp., macho, hol6tipo.
2,2mm. Cabepa: comprimento 0,5 mm, largra
1,Omm, vfrtice 0,36 nm. Antena: segmento I,
Corpo corn pilosidade curta, cineo pouco cmprimento 0,6 mm; II, 1,8 mm; III, 0,8 mm; IV,
mais longo que largo na base, cabega cerca de 1,Omm. Pronoto: comprimento 0,92mm, largura
quatro vezes mais larga que longa
na base 0,68mm (holdtipo).
11 -

Neella ecatoriana n. sp. Fig. 12: PMUs; fig. 13: parlmero esquerdo; fig. 14:
fIg. 15: prolongamento do pig6foro.

par'mro direito;
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duas faixas obliqus longitudinais, As vezes interrompidas sob forma de pequenas manclas plidas

Colora9o geral pdlido-amarelada a lutescento corm reas castanho-escuras; olhos anhos;
antena com segmento II negro na por9(o apical,
segmento I em alguns exemplares, fusco para o

c6rio com faixa transversal apical em forma de x
ou separadas em duas: a anterior de maior extenslo junto a porglo apical do clavo, com algumas
manchas arredondadas, pequenas, pdlidoarmareladas e posterior ou apical (algumas vezes restrita
apenas A parte apical do exoc6rio e emb6lio), confluente com 4 faixa transversal da mesma cor sobre
a fratura cuneal; cineo p~lido com parte apical
nea; membrana fusca.
Lado inferior e pernas pdlido-amareladas a
lutescentes, frures posteriores com indicios de
anel castanho na por9Ko subapical, tarsos negos
no spice.
Corpo com pubescwncia curta, liso, escutelo
fortemente intumescido, antenas cillndricas, relativrnente finas, calos obsoletos.
Genitdlia: Vsica do aedeagus (fig. 17) com
lobos membranosos e dois campos de denticulos
esclerosados, o maior deles com dentes serreados,
bem marcados. Parfimero esquerdo (fig. 18) curvo,
comr lobo digitiforme sub-basal. Parfimero direito.
(fig. 19) pequeno, compacto, com prolongamento
espiniforme escierosado na extremidade apical.
Fbnea: Semeihante ao macho em aspecto
e
geral coloragio. Comprimento 6,2 mm, largura
2,4 mm. Cabefa: comprimento 0,4 mm, largura
1,0 mm, W6rtice 0,40 mm. Antena: segmento I,
comptnmento 0,7 mm;- II, 1,8 mm; III, 0,8 mm;
IV, 10 mm. Pronoto: comprimento 1,08 mm, largura na base 0,68 mm (al6tipo).
HoI6tipo: macho, Pirapora, Minas Gerais,
Brasil, X[.1976, Seabra, Roppa & Monn6, na cole9Ko do primeiro autor. AI6tipo: f~mea, idem..Pardtipos: 26 machos e 10 f~reas, mesmas indicates
que o hol6tipo, nas colegoes do Museu Nacional
e do primeiro autor.
Aproxnma~se de Taedia corcovadensis CarvaIho, 1975, diferenciando-se pela colorago do pronoto, chvo e escutelo, bemr como pela proemin8ncia deste e pela morfologia da gitfla do macho.

Apice, en outros exemplares o segmento II d
plido na base e na sua parte mediana, segmento III negro apenas na extremidade apical,
clipeo fusco na extremidade apical.
Pronoto tendendo a lutescente com duas
manchas negas deprimidas na margem posterior
dos cals, colar pdlido-arnarelado, 4nguos umerais e fixa na margem posterior do disco (geralmente intompida na regilo mediana), negros;
mesoscuto lutescente- com duas manchas negras
Tytthus jutumaiba n. sp.
extemamente (uma de cada lado); escutelo sulfu(Figs. 20-25)
rescente comr du manas obliquas na regilo
medians (mais pr6xirnas do ipice) e duas manchas
Caracterizada pela colora~Ko do segmento I
nos angulos basais confluentes corn as do mesos- da antena e dos hemidlitros, ben como, pela morcuto.
fologia da genitflia do macho.
Hernimlitros pildo-amarelados a lutescentes;
Macho: Comprimento 2,9mm, largura,
clavo castanho (exceto mancha pr-apicl), com O,9mm. Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura
negro,
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Taedla scuteilata n.sp. - Fig. 17: Visica do aedeagus; fig. 18: para"mero esquerdo; fig. 19: parinero direito.

0,6 mm, vfrtice 0,28 mm. Antena: segnento I,
comprimento 0,3 mn; II, 0,8 mm; III, 0,5 mm;n
IV, mutilado. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na base 0,8 mm. Czneo: comprimento
0,40 mm, Lrgura na base 0,28 mm (hol6tipo).
Coloraglo geral preta; margem externa do
exoc6rio estreitamente, emb6lo e cdneo, pAlidoamarelados; membrana fusca na porgfo mediana;
antena p -lidoamarelada, segmento II no spice e
segmento I (exceto extremo 4pice) negros. Lado
inferior preto, coxas para o spice e pernas pilidoamareladas.
Caracterfsticas morfol6gicas coma mencionado para o genero.
Genitflia: PMiis (fig. 21) do tipo Phylini,
vdsica em forna de caiha, gonoporo secunddrio

subterminal. Parimero esquerdo (fig. 22) bifurcado, como mostra a ilustragio. Parfmero direito
(fig. 23) simples. Teca extema (fig. 24) af iada
para a extremidade apical. Pig6foro (fig. 25) alon.
gadoa
ofluado pua a parte distal.

,

,9
FI4. 20 - Tytthus/uturnhal n. sp., m-aco, holftipo.
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Tytthus luturnaiba n. sp. - Fig. 21: Pinis; fig. 22: parimero esquerdo; fig. 23: parimero direito;

fig. 24: teca externa; fig. 25: pig6foro.

Fbmea: Aspecto goral e coloraflo semelhan 1923) do qual so diferencia pela colora9o do
te ao macho; comprimento 3,2 mm, largura hem~tro.
1,0mm. Cabepa: comprimento 0,2mm, largura
SUMMARY
OS mm, vdrtice 0,28 mm. Intena: segnento I,
The authors describe six new species of neocomprimento 0,2mm; II, 0,8mm; III e IV mutilados. Pronoto: compmento 0,4mm, largura na tropical Miridae (Homiptera) as follows:Parafidvius
base 0,9mm. Qneo: comprimento 0,44mm, amazonicus n. sp., Sinop, Mato Grosso; Peruanocors pilosus n. sp., Sinop, Mato Grosso; Rhinolargura na base 0,28mm (alftipo).
nordestina n. sp., Encruzihada, Bahia;
capsidea
HoI6etpo: macho, Lagoa Juturnaiba, Ararua- Neella ecuatoriana
n. sp., Rio Macuma, Ecuador;
ma, Estado do Rio de Janeiro, XI.1976, L. Alva- Taedia scutellata n. sp., Pirapora, Minas Gerais;
renga, na coloqlo do primeiro autor. AI6tipo: fM Tytthus juturnaiba n. sp., Lagoa Juturnaiba, Ara
mea, mesmas Indicaq~es que o hol6tipo.
ruama, Estado do Rio de Janeiro. Illustrations of
Aproxima-se de Tytthus vagus (Knight, the holotypes and male genitalia are included.

