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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCXXVI: DESCRICOES DE DUAS
ESPECIES NOVAS DE HYALIODINI E DA FEMEA DE
BOTOCUDOMIRIS CLYPEATUS CARVALHO,1979

(HEMIPRA)'

JOSt C.M. CARVALHO
Museu Nacional, Rio de Janeiro

(Com 13 figuras no texto)

Estudando recentemente exemplares de mirideos da tnbo Hyaliodini (Deraeocorinae) de
paises lirnftrofes, o autor encontrou duas espdcies
ainda desconhecidas dos generos Hyaliodocon's
Knight e Knightonia Carvaiho & Drake; a primeira da Colkmbia e a segunda do Peru, ambas descritas e ilustradas no presente trabalho.
Ao estudar tambem uma colekfo represen.
tativa de mirideos do Parque Estadual do Rio
Doce, Estado de Minas Gerais, num total de 42
especies, foi possi'vel verificar nesse Parque a ocor-

rencia de Botocudomiris clypeatus-Carvalho, 1939
descrita da Reserva Biologica de Sooretama,
Estado do Espfrito Santo. Essa curiosa espdcie,
cujo macho apenas era conhecido foi caracterizada sobretudo pelo clipeo curculioniforme.
Os sexos, no entanto, apresentam sensivel dimorfismo sexual, muito aparente na morfologia
do clfpeo e do segmento 11 da antena. A fim de
completar sua descrigo para ambos os sexos,
inclufmos tambem no presente trabalho, descriggo

e

ilustraqoes.

O material do Parque Estadual do Rio Doce
foi coligido pelos colegas Maria Aparecida Vulcano
e Francisco Pereira, a servigo da Universidade do
Estado de Minas Gerais, aos quais agradecemos.
Os desenhos que figuram no texto slo de
autoria de Luiz Antonio Alves Costa.
Recebido em 9 de janeiro de

u!

-

1980.

Trabaiho de Pesquisador do Conselho Nacional de
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Knighton&a nigroscuteilata nm sp., macho,

holtipo; fig. 2: escutelo.
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-Knightoa nigroscuteUiata n. sp.
(Figs. 1-6)

Caracterizada pela coloragio do escutelo e
da genitilia do macho.
estrutura
pela
Macho: Comprinento 4,4 mm, largura
1,7 mm. Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura
0,7 mm, vertice 0,20 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,4 mm; I1, 1,2 mm; III, 0,6 mm;
IV, mutilado. Pronoto: comprimento 0,7 mm,
largura na base 1,2 mm. Cuneo: comprinento
0,80 mm, largura na base 0,40 mm (holotipo).
Colorano gerl pdlido-amarelada com areas
negras a castanho-escuras; cabega pilida, mancha
em forma'de V na regilo frontal, clipeo, pescwo
e olhos castanho-escuros a negros; antena com
segmento I p-lido, negro inferiormente (em alguns exemplares negro, pilido apenas no apice

e na base), segmento II negro mais claro na porIo central, segmentos Il-IV negros, pdlidos
na base; pronoto negro a castanho-escuro; area
do colar, regilo dos calos, mancha central no
disco, margem posterior e angulos umerais pAlidoamarelados; escutelo negro; hemelitro pdlidoamarelado, translukido, clavo negro na base e
no apice, c6rio com mancha escura na regido
comissural, levemente afilada para fora, embolio
e cuneo pAlidos com extrema margem externa,
negra; membrana ,translucida. Lado inferior
p~Iido-amarelado, propleura e regiao superior do
mesoesterno negros, pernas p~lido-amareladas.
Rostro atingindo as coxas posteriores;
olhos ocupando toda a margem lateral da cabega:
emb6io delgado, largo, refletido para cima; tuberculo escutelar proemiente; membrana uniareolada (areola menor obsoleta).

Knightonia nigroscutellata n. sp. - Fig. 3: Pigoforo; fig. 4: penis; fig. 5: parknero esquerdo; fig. 6: parimero
direito.
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Genftdlia: Pig6foro (fig. 3) com tuSo anal
muito prolongado, de comprimento malor que
a do segmento IX. Penis (fig. 4) corm espiculo
mediano afilado e curvo no gpice. Paramero esquerdo (fig. 5) falciforme, aflado naextremidade
apical- Paramero direito (fig. 6) pequeno, menos
esclerosado na base, ventralmentd, terminado
em ponta rombuda.
FRmea desconhecida.
Hol6tipo: Macho, Pomacochas, Peru, 25.VII.
70, David Ojeda, 323.70, na coleglo do autor.
Pardfipos: 2 machos, mesmas indicades que o
hol6tipo e Pornacochas, 25.VII.70, E. Pisfil
D: 323.70, na colegio do autor.
Diferencia-se das demais esp6cies do genero
pela coloraqio do escutelo e estrutura da genitdlia
do macho. 0 tub6rculo do escutelo (fig. 2) 6
completanente negro.
Hyaliodocoris elongatus n. sp.
(Figs. 7-11)

Caracterizada pela colornao do prwnoto e
pela estrutura da genitflia do macho.
Macho: Comprimento 5,8 mm, largura
2,2 m.L Cabea: comprmnento 0,4 mm, largura
0,8 mm, vwrtice 0,20 mm. Antena: segmento 1,
comprimento 0,4 mm; II, 1,4 mm; III, 0,6 mm;
IV, mutilado. Pronoto: comprnento 1,0 mm,
largura na base 1,6 mm. Cuneo: comprimento
1,08 mm, largura na base 0,60 mm. Emb6lio:
comprimento 0,24 mm (hol6tipo).
Co1oraglo geral pflido-amarelada com fireas
castanho-escuras; cabeqa pilida, regiffo frontal,
negra, com uma mancha em forma de V e pescogo
negro, olhos castanhos; antena negra, exceto base
e apice do segmento I; pronoto castanho-escuro
com duas manchas medianas (separadas por uma
linha mediana fusca) margem posterior e angulos
umerais p1ido-amarelados; escutelo negro; hemelitro pi1ido-amarelado, translhcido., base do clavo
at& o Apice do escutelo e extrema base do c6rio
e embolio negros (em um exemplar o extremo
apice do clavo e tamb6m fusco); emb6lio, cuineo
e membrana translucidos. Lado inferior pllido
a ocrAceo, regilo superior da Area esternal e
propleura negros a castanhos, pernas pAlidoamareladas.
Hemdlitro muito longo e explanado; emb6lio
na base aproximadamente tio largo quanto o
diarmetro de um ollio; cfineo grande; membrana

Fig. 7 - Hyaliodocoris elongaus n. sp., macho,

hol'tipo.

acentuadaniente longa; escutelo intumescido,
rostro alcangando as coxas medianas, olhos ocupando toda a regilo lateral da cabega, segmento II
da antena. densamente piloso.
Genitdlia: Pig6foro (fig. 8) corn tubo al
muito. longo, de comprimento major que o do
segmento IX. Penis (fig. 9) com dois lobos membranosos e um espiculo esclerosado caracteristico. Paramero esquerdo (fig. 10) falciforme, terminado em ponta aguda. Parimero direito (fig. I 1)
pequeno, simples, afilado para o Apice
Fmea desconhecida.
Holotipo: Macho, Colombia, 30 km W
Bogota, Mosquera, 1800 m, Mar., 65, J.A. Rarmos,
na coleqao do autor. Parditpo: macho, mesmas
indicagoes que o hol6tipo.
Difere das demais especies do genero pela
'coloraqao do pronoto, pelo emb6io muto largo
e pela estrutura da genitilia do macho.
0 nome especifico relaciona-se com seu
corpo bastante alongado.
Botocudomiris clypeatus Carvalho, 1979
(Figs. 12-13)
Botocudomiris clypeatus Carvaliho, 1979: 479481
(macho)

IIA

Hyaliodocoris elongatus n. sp.
direito.
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- Fig. 8:

Pig6foro; fig. 9: pnis; fig. 10: paramero esquerdo; fig. 11: paaimero

Caracterizada pelo clipeo curculioniforme
do macho e pela morfologia do segrento 11 da
antena.
FRmea: Comprimento 4,0 mm, largura
1,3 mm. Ccabeg: comprimento 0,3 mm, largura
0,8 mm, vertice 0,40 mm. Antena: segmento 1,
comprimento 0,2 mm; ll, 0,6 mm. Pronoto:
comprimento 0,6 mm, largura na base 1,2 mm.
Caneo: comprimento 0,48 mm, largura na base
0,36 mm.
Coloraggo geral e pubescdncia semelhantes

is do macho. Cabeqa vista de lado, com a margem
inferior dos olhos alcanqando o nivel da margem
inferior do loro; olho comprimido; porgao apical
da cabega (anterior. aos olhos) afilando-se para
o Spice. clipeo inclinado, nao projetado para
frente e para baixo em forma de um apendice
v-.rculioniforme como no macho; rostro atingindo as coxas posteriores; antena com segmento I engrossado para o apice, muito curto, de
comprimento igual a largura do vertice, com
peios e duas cerdas erectas na face interna; segmen-
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Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais,
X.1979, coleta no 21 (luz), M.A. Vulcano & F.
Pereira, nas cole96es do autor e do Departamento
de Zoologia da Universidade do Estado de Minas
Gerais.
A espdcie possui pelos negros entremeados
com pubescencia escamiforme prateada quando
vista sob luz incidente.

13

SUMMARY
The author describes two new species of
Miridae, IDeraeocorinae, tribe Hyaliodini
(Hemiptera) as follows: Hyaliodocoris elongatus
n. sp., from Colombia and Knightonia nigroscutellata n. sp., from Peru. Illustrations for the
holotypes and male genitalia are included. The
female of Botocudomiris clypeatus Carvaiho,
1979 is also illustrated with head and pronotum
figured.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

12

DCARVALHO, J.C.M. & DRAKE, C.J., 1943, A new
genus and two new species of Neotropical
Dyciphinae (Hemiptera). Rev. Brasil. BioL, 3 (1):
87-89.

CARVALUO, J.C.M., 1953, Neotropical Miridae, LXIII:
Genus Knightonia Carvalho & Drake with
Botocudomiris clypeatus Carvalho Fig. 12: Prodescription of a new species (Hemiptera). An
noto e cabeqa vistos de lado; fig. 13: cabega vista de
cad. Brasil. Ci., 25 (2): 171-173, 3 figs.
frente.
CARVALHO, J.C.M., 1979, Mrirdeos Neotropicais,
CCXVII: Botocudomiris clypeatus n. gen., n. sp.,
curioso Phylinae da Reserva Biol6gica de
to II cilfndrico, cerca de tres vezes mais longo
Sooretama (Hemiptera). Rev. Brasil. Mio., 39 (2):
que o I; vertice carenado dos lados.
479-481, 8 figs.
Distribuifdo geogrdfica: Brasil (MG, ES)
KNIGHT, H.H., 1943, Hyaliodinae, new subfamily of
Miridae (Hemiptera). FEnt. Nfews, 54: 119-121.
Exemplares estudados: 5 machos e 2 femeas,
-

