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NEOTROPICAIS, CCXXIV:

DESCRICOES

MIRIDEOS
DE DOTS
GENEROS E CINCO ESPICIES NOVAS (HEMIrERAp)
JOSE C.M. CARVALHO

Museu Nacional, Rio de Janeiro

(Com 23 figuras no texto)

Atraves da cortesia dos colegas Roberto H.
Gonzalez, Professor de Entomologia da Faculdade
de Agronomia, Departamento de Sanidad Vegetal,
Universidade do Chile; Moacyr Alvarenga, Rio de
Janeiro e William Leslie Overal, Museu Paraense
"Emnlio Goeldi", Belem, o autor pdde estudar
esp6cimes de mirideos coligidos pelo primeiro,
no Chile, e pelos dois filtimos no Estado do Pari.
Acha-se tamb6m incluido material coligido pelo
autor no Amapa. Foram encontrados dois generos
e cinco esp6cies novas que sao descritas e ilustradas
neste trabalho. A genitalia de Neofurius urucuianus
Carvalho & Hsiao, 1954 6 tamb6m ilustrada pela
primeira vez.
As figuras que ilustram o texto foram preparadas por Luiz Antonio Alves Costa e Paulo
Roberto do Nascimento sob a supervisfo do autor.

Gonzalezinus n.gen.
Phylinae, Phylini. Corpo liso, visto sob luz
incidente revestido de pubesc6ncia escamiforme
prateada, alongada, intercalada com pelos negros
erectos.
Cabega aproximadamente duas vezes mais
larga que longa, prolongada em forma de ponta
entre as bases das antenas, fronte levemente estriaRecebido em 24 de outubro de 1979.
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da, v6rtice com margem posterior arredondada;
olhos contiguos ao pronoto, grandes, fmamente
granulados, prolongados inferiormente ate um
pouco abaixo da inserglo das antenas, clipeo pouco saliente, rostro alcangando as coxas.posteriores,
gena com. p6los longos, erectos; antena com segmento I cerca de duas, vezes mais curto que a largura do vertice, segmento II aproximadamente cinco
vezes mais longo que o I, de grossua quase igual;
segmentos III e IV bastante mais finos.
Pronoto trapezoidal, calos obsoletos,margens
laterals com cerdas longas, destacando-se as do
angulo anterior; angulos umerais arredondados,
margem posterior levemente curva para dentro;
mesoescuto exposto, escutelo plano.
Hem6litro densamente escamoso, embolio
pouco aparente, cineo pouco mais longo que largo
na base; membrana longa, biareolada.
Lado inferior recoberto de pelos escamosos
alongados, prateados, femures posteriores engrossados, tifbias com espinhos negros, fortes, com
pontos negros em sua base; unhas longas, pulvilo
pequeno, aderente A superficie da unha.
Esp6cie tipo do genero: Gonzalezinus squamosus n.sp.
Aproxima-se de Sthenaus Fieber, diferenciando-se, todavia, por ter o segmento II da antena
muito mais longo, v6rtice desprovido de carena ou
margem bern defmida, e pelo seu maior porte.
0 nome do genero e dado em homenagem ao
Professor Roberto H. Gonz~lez, da Universidade
do Chile.

