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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.
Trabalho de Bolsista Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico
(CNPq).

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.
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apical) palidos, tibias pilidas ou castanhas com
espinhos negros tendo pontos escuros em sua base.
Caracteristicas morfol6gicas como mencio.

nado para o genero.
Genitdlia: Penis (fig.-2) com o edeago lamina.
do, gonoporo secundario longe do apice. Parimero
esquerdo (fig. 3) com dois lobos digitiformes subigiaisr Paraimero direito (fig. 4) pequeno, compacto, terminado em ponta.
Femea semelhante ao macho em coloranio
e aspecto geral, um pouco mais robusta.
Hol6tipo macho, Antumapu, Santiago,
13.XII. 1978, G. Barria col., en alfafa, na coleqio
do Museu Nacional de Hist6ria Natural, Santiago.
Pardatipos: macho e femea, mesmas indica96es que
o holktipo, "en manzano e en flor de cardo";
6 femeas: Prov. Nuble, 10km E. Coihueco, 27 Dic.
1967, L.F. Pefia col; Machali, Rancagua, I.XII.78,
piso huerto manzano, R.H. Gonzilez; 25km N.
Los Angeles, 27 Dic. L.D. Pefia col.; Proc. Curic6Donihue, 5-8 nov., 1967, ovipostura en ramillas
de manzano, na coleggo do Museu Nacional de
Historia Natural do Chile, Santiago; Museu Nacional do Rio de Janeiro e do Autor.
Segundo Gonzilez: "a espeeie faz postura
em ramos novos de macieira, inserindo os ovos de
preferencia nos angulos basais das gemas, em grupos de 10-16; algumas vezes os ovos s10 tamb6rn
postos de maneira esparsa ao longo de ramos com
Fi 1 - Gonsalezimus squamosus nsp., macho,
um ano de idade, em grupos de 4-8 ovos. As fehoI6tve.
meas fazemr uma pequena incisfo na casca e os
ovos slo inseridos diagonalmente em relaggo ao
Gozalezius squamosus n.sp.
eixo do ramo. Os ovos sio brancacentos com um
(Figs. 14)
grande op~rculo que 6 a 6nica parte visfvel fora da
Caracterizada pelas suas dimens6es, colora- casca. Ninfas possuem cor vermelho-alaranjada,
glo do corpo e estrutura da genit~1ia do macho.
Macho: comprinto 4,1.4,6mm, largura
1,4-1,6mm. Cabega: comprimento 0,2mm, largui
ta 0,9mm, vice 0,40mm. Antena: segmento I
cmpimento 0,2mm; II, 0,9-1,0mm; m, 0,7
0,&mn; IV, 0,34,4mm. Prcnoto: comprrnen
to 0,7mm, Larua na base 1,2mm. Cmeo: compri
mento 0,52mm,,largra na base 0,44mm.
C bra* gera preta, corpo insament
re"eSd de
prateadas (sob luz incidente te
oI e _Ito111 da6antena emetad
a"n.
a *

*
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Gosalzainus squamosus nsp. - Fig. 2: P~nis;
o esquerdo; fig. 4: para'mero direito.

fig. 3: pari
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3mm de compnmento (primeiro "instar"), sdo
velozes corredores e alimentam-se de gramfneas.
As primeiras ninfas emergem desde o meio de
outubro; os adultos slo encontrados a partir do
meado de novembro. Os ovos que resistem ao miverno sib postos a partir de fevereiro-margo"
O nome da esp6cie 6 dado em aluslo i grande quantidade de escamas prateadas alongadas presentes no hem6litro quando visto sob luz incidente.

Taedia tucuruiensis n.sp.
(Fig. 5)

Caracterizada pela coloragio do corpo e pelo

comprimernto do segmento I da antena.

Macho: comprimento 8,4mm,largura 3,0mm.

Cabepa: comprimento 0,8mm, largura 1,4mm, v6r-

tice 0,60mm. Antena: segmento I, comprimento
1,4mm; II, 3,8mm; III, 1,4mm; IV, 1,4mm. Pronoto: compnmento 1,7mm, largurana base 2,5mm.
Czineo: comprimento 1,6mm,. largura na base

0,68mm (hol6tipo).

Fig.

5-

Taedia tucuruiensis n.sp., macho, hol'tipo.
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Coloraglo geral canela ao castanho corn numerosos pontos ou pequenas manchas pf1ido-amarelaAas, tendendo ao alaranjado internamente;
cabega tendendo a lutescente com faixa mediana
longitudinal e duas outras menores no vWrtice,
atris da margem interna dos olhos, fuscas; olhos
castanhos; antena castanha, Apice do segmento I
negro, segmento II negro, pAlido na base, segmento III tambdm negro, branco na metade basal,
segmento IV fusco; loro com t6nue linha longitudinal castanha; pronoto cor de canela com a regilb
dos calos, linha mediana longitudinal e duas manchas medianas mais claras, salpicado de pequenas
manchas irregulares pilidas, colar com duas faixas
medianas negras dando continuidade is do vWrtice,
angulos umerais e margens laterals mais escuros;
escutelo mais escuro corn faixa mediana longitudinal e duas manchas basais (uma de cada lado da
faixa mediana) pdlidas, acompanhadas de outras
menores da mesma cor; hem6litros salpicados de
pontos ou pequenas manchas palidas tendendo a
alaranjado ou ab6bora no seu meio, cineo com
duas manchas sernicirculares no ingulo intemo
pilidas com tonalidade ab6bora, apice do c1neo e
nervuras da membrana avermelhados, esta filtima
fusca. Lado inferior pilido-amarelado corn faixa
longitudinal castanha percorrendo da fenda coxal
anterior ao meio do mesoesterno superiormente;
pernas, palidas, femures posteriores infliscados e
corn* laivos de vermelho na porglo apical, tibias
pilidas com dois anwisnegros. Um exemplar jovem possui pernas e antenas tendendo ao avermelhado.
Segmento I da antena, de comprimento
igual a largura da cabega, rostro alcangando as
coxas posteriores, pilosidade do corpo muito
curta, pronoto com cerdas negras curtas; a depressio ap6s os calos 6 bem nitida embora sem
mancha negra cobrindo-a, cdsneo cerca de duas
vezes mais longo que largo na base.
Genitalia no hol6tipo nio dissecada por se
tratar de exemplar (nico.
Fgmea semelhante ao macho em aspecto
e coloragio geral, 'mais robusta.
Hok6tipo macho, Tucuruf, Pari, Brasil,
M. Alvarenga col., 1.79, na colelo do autor.
Pardtipos: duas fSmeas (urna ainda jovem), mesmas indica9es que o hol6tipo.
Aproxima-se de Taedia distantina Carvalho,
1954 diferenciando-se pela aus~ncia de mancha
negra na escavaggo do pronoto atras dos calos,
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pela presensa de duas manchas palidas bem evidentes no escutelo e pelas manchas claras semilunares no angulo interno do cuineo.
%
0 nome da espdcie 6 alusivo ao local de coleta onde no momento se constr6i a barragem hidreldtrica de Tucuruf, Estado do Pard.

0,5 mm, v6rtice 0,28 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III e IV mutfla.
dos. Pronoto: comprimento 0,3 mm, largura ni
base 0,8 mm. Cuneo: comprinento 0,36 mm, lar.
gura na base 0,20 mm (hol6tipo).

Colorafdo geral ocracea a citrina corn
manchas avermelhadas; olhos, mancha longitudinr
na fronte,. apice e base do segmento I da antena,
Platyscytus tucumuiensis n.sp.
2 manchas ?nteriores aos calos, 2 manchas junto
6)
(Fig.
aos ingulos umerais, 1 manclia recobrindo a por.
Caracterizada pela coloaino do corpo e 91o posterior mediana do disco e meio do mesoespor saas dimensdes.
cuto (corn fina linha mediana ocracea), 1 mancha
Fema: comprimento 2,4 mm, largura no escutelo (cobrindo regiao mediana e parte
0,9 mm. Cabeva: comprirento 0,2, mm, largura apical), clavo na porglo sub-basal (irregularmente)
e 2 manchas subapicais, c6rio na regilo sub-basal,
faixa mediana transversal irregular atingindo a mar.
gem externa do emb6lio, lados da comissura e
faixas obliquas apicais, spice do emb6lio, cAneo
nas margens e no dpice avermelhados. Lado infe.
rior pAlido-amarelado, spice dos femures posterio.
res com dois andis e tibias posteriores com alguns
pontos avermelhados.
Caracteristicas morfol6gicas: Rostro atingindo aldm das coxas posteriores (meio do abdomen),
fronte arredondada, proeminente, olhos comprinii.
dos, grandes, pubescencia longa, fina e erecta,
pronoto liso, tibias III comr espinhos negros, os
da base corn pontos avermelhados na insergao,
femures III desenvolvidos.
Macho desconhecido.
Hol6tipo femea, Tucuruf, Para, BrasA,
1.1979, M. Alvarenga col., na coleglo do autor.
Esta esp6cie e colocada no genero Platyf
cytus Reuter, devido ao seu aspecto geral. NSo
foi possivel a

obtengo de macho para estudo da

genitalia. Difere das demais espfcies do genero
pela colora9io geral do corpo no qual destaca
a cor

9ao.

avermelhada distribuida conforme a ilustra-

0 nome da especie 6 dado em alusao ao local
onde foi coligida: atual sede da futura represa
hidreletrica de Tucuruf, Estado do Para.

Neofurius parauara n.sp.
(Figs. 7-12)

Fi.

holftlpo.

6

-

PktYscYtus tucuknius

nsp.,

femea,

Caracterizada pela coloragio do corpo e
pela estrutura da genitAlia do macho, inclusive
o pig6foro.
Macho: comprimento 4,0 mm, largura
1,2 mm. Cabefa: comprimento 0,4 mm, largura
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0,8 mm, vertice 0,40 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,4 mm; II, 0,8 mm; III, 0,4 rnmmlI;
IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,8 mm,
largura na base 1,8 mnm, (4fneo: comprimento
0,60 mm, largura na base 0,40 mm (hol6tipo).
Colorfago geral lutescente-acastanhada;
olhos, escutelo, clavo alem do spice do escutelo;
por9io comissural do c6rio, membrana e apice
do cdneo negros. Antena com segmento I lutes-9.
cente, segmentos U-IV negros.
V6rtice liso, rostro alcangando as coxas
medianas, pronoto fortemente pontuado, calos
lisos, hem6litro de lados paralelos, cfineo menos
de duas vezes mais longo que largo na base.
Genitdlia: Penis (fig. 8) simples, do tipo
Bryocorini. Parimero esquerdo (fig. 9) fortemente
recurvado, terminando em ponta aguda. Paramero
direito (fig. 10) caracterfstico, tendo em sua regiao mediana um prolonganento corn dois espinhos desiguais. Pig6foro (figs. 11, 12) prolon.
gado sob forna de dois lobos distintos na margem
lateral esquerda.

\\EX\
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Neofurius parauara n.sp. - Fig. 8: Penis; fig. 9: paramero esquerdo; fig. 10: paulmero direito.

Femea desconhecida.

Hol6tipo macho, Beldrn, Mocambo, Brasil,

Pare, M.F. Torres col., na colegfo do autor.

Aproxima-se de Neofurius urucutans Carvalho & Hisiao, 1954, diferenciando-se pela pilosidade do corpo muito mais curta, rostro mais
longo e sobretudo pela estnutura da genitilia do

macho.
0 nome parauara e dado em aluslo A sua re
giao de ocorrencia, ou sea, o Estado do Pari.

Neofurius urucuianus Carvalho & Hsiao, 1954
(Figs. 13-16)

Fig. 7 -Neofirius parauara nsp.,macho, hol6tipo.

Esta esp~cie descrita por Carvalho & Hsiao,
1954 (Rev. Brasil. Ent., R. Jan., 1:139-149,
figs.) nfo teve a genitilia do macho devidamente
ilustrada, o que esti sendo feito no presente trabalho. 0 penis (fig. 13) 6 simples, tipo Bryocorini.
Parirero esquerdo (fig. 14) curvo e fortemente
afilado para a extfemidade apical. Paralmero direito (fig. 15) caracteristico e de fonna complexa
como mostra a ilustraglo. Pig6foro (fig. 16) com
urm prolongamento em forma de tub~rculo curvo

JOS8 C.M. CARVALHO
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Figs. 11 e 12 - Neofzirius parauara n.sp., pigoforo.
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Neofurius urucuianus Carvalho & Hsiao

fig. 16: piguforo.
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na margern lateral

esquerda

e um

prolongamento

lobular engrossado e arredondado do lado direito.

Amapafurius n.gen.
Bryocorinae, Bryocorini. Corpo alongado,
corn pubescencia curta, densa e adpressa. Cabega
mais larga que longa, vertical, olhos levemente
recurvados para tras, escavados e lisos posteriormente, vdrtice sem margern posterior defmida,
continuado por uma area em forma de pescoso
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nitidamente pontuada (fig. 17), clfpeo saliente,
jugo e loro bastante desenvolvidos, epifaringe
bern acentuada, bficula pequena, gula muito
reduzida, rostro alcangando as coxas posteriores.
Pronoto com pontuanes grandes, bem
marcadas, calos muito desenvolvidos, lisos, con
sulco mediano atingindo as margens laterais, que
sao estreitadas e levemente reintrantes ao nfvel
dos caios, angulos umerais salientes, arredondados,
margem posterior reta tendo em seu meio umr
pequeno tubdrculo espiniforme caracterfstico;

17
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Amapafurius aporema nsp. - Fig. 17: Cabega e pronoto do paritipo; fig. 18: cdneo; fig. 19: penis; fig. 20: paramero esquerdo; fig. 21: parimero direito; figs. 22 e 23: pig6foro.
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mesoescuto parcialmente coberto, escutelo plano,
finamente rugoso-pontuado.
Hem6litros de lados paralelos, lisos, revestidos de pubescencia curta, emb6lio linear, engrossado, ctneo duas vezes mais longo que largo na
base, com margem interna curva (fig. 18); membrana longa, uniareolada.
Pernas curtas e grossas, tibias revestidas
de pubescencia mais curta que a grossura do
segmento.
Esp6cie tipo do genero: Amapafurius aporema n. sp.
Aproxima-se muito de Neofurius Distant,
1884 diferenciando-se desse genero pela pontuagio
da regifo posterior ao vdrtice, pelo tuberculo
espiniforme caracterfstico da margem posterior
do pronoto, pelo comprimento do rostro e pela
curvatura da margem interna do cineo.

Amapafurius aporema n.sp.
(Figs. 19-23)

Caracterizada pela colora93o do corpo e pela
estrutura da genitalia do macho.
Macho: comprimento 4,0 mm, largura
1,1 mm. Cabefa: comprimento 0,3 mm, largura
0,8 mm, vdrtice 0,44 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,4 mm; II, 0,8 mm; III, 0,7 mm;
IV, 0,6 mm. Pronoto: comprimento 0,8 mm,
largura na base 1,1 mm. Caneo: comprimento
0,68 mm, largura na base 0,36 mm (hol6tipo).
Colora,9o geral lutescente tendendo a castanha com areas negras; olhos castanhos, segmento I da antena ocraceo, segnentos II-IV negros,
escutelo (exceto depressio basal e porsao apical),
clavo (exceto porgio basal), endoc6rio, porglo
apical do clneo e membrana fusco-negros, emb6lio lutescente. Lado inferior e pernas lutescentes, ipices dos tarsos fuscos.

Caracteristicas morfol6gicas como descritas
para o genero.

Genitdlia: Penis (fig. 19) simples, do tipo
Bryocorini. Paramero esquerdo (fig. 20), com
mais de uma curvatura, terminado em ponta
recurva. Paramero direito (fig. 21) alongado,
com dois denticulos apicais. Pig6foro (figs. 22,
23), provido de dois prolongamentos alongados
e curvos, providos de denticulos sub-basais e
apicais.
Femea desconhecida.
Holitipo macho, Rio Aporema, Amapi,
Brasil, 81X.1964, J.C.M.C. col., na colego do
autor. Pardtipo macho, mesmas indicagoes que
o hol6tipo.
0 nome da especie 6 dado em alusio ao
Rio Aporema, no Territ6nio do Amapi, onde foi
coligido em vegetaglo pr6xima de sua margem.
SUMMARY
In the present paper the author describes
two new genera and five new species of Hemiptera,
Miridae, as follows: Gonzalezinus n.gen., G. squamosus n.sp., Chile; Taedia tucuruiensis n.sp.,
Pard; Platyscytus tucuruiensis n.sp., Parl, Neofurius parauara n.sp., Pari and Amapafurius n.gen.,
A. aporema n.sp., Amapd, Brasil. illustrations of
the insects and their male genitalia are included.
The male genitalia of Neofunius uncuianus Carvalho & Hsiao is also illustrated.
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