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Resumo

Descrigdo de urn novo g~nero - Tucuruiella n.

gen. (Hemiptera, Miridae) e de trbs novas esp6cies: Tu-

curuiella amazonensis n. sp., Estirao do Equador, Amazo-
nas; T. matogrossensis n. sp., Vera, Mato Grosso e T.

tapajoensis n. sp., Sinop, Mato Grosso. Estao incluidas

ilustragoes dos habitos do T. tapajoensis e genitalia
masculina das tres novas especies.

Estudando exemplares de Ortothylinae
provenientes de varias localidades do Brasil,
foram encontradas algumas especies do corn-
plexo Ceratocapsus Reuter, tribo Ceratocapsi-
ni, que nao se enquadram nesse genero. Para
abriga-las genericamente, acha-se descrito nes-
te trabalho o genero acima, no qual se acham
incluidas tres especies que nao haviam sido
ainda descritas.

Os desenhos que ilustram o texto sao de
autoria de Luiz Antonio Alves Costa e Paulo
Roberto Nascimento, sob orientagao do autor.

Tucuruiella n. gen.

Orthotylinae, Ceratocapsini. Corpo alonga-
do, ligeiramente mimetico com formigas, pu-
bescencia composta de pelos adpressos e pe-
los longos, esparsos e erectos sobretudo nos
angulos anteriores do pronoto, femures e ti-
bias posteriores corn cerdas ou espinhos mui-
to longos (macho) ou pubescencia normal (fe-
meas), superficie do pronoto e dos hemielitros
levemente pontuadas.

Cabega vertical, vertice piano, marginado
posteriormente, olhos grandes, salientes, for-
temente granulosos, contiguos ao pronoto,
clipeo pouco saliente, jogo, loro, gena e bucula
reduzidos; rostro alcan;ando as coxas media-
nas; antena corn segmento I mais grosso que
os demais, segmentos Ill e IV tao grossos
quanto o 11, fusiformes, pilosidade muito curta.

( 1 ) - Museu Nacional, Rio de Janeiro.
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Pronoto estreitado para a frente, mediana-
mente constrito atras dos calos, disco conve-
xo, margens laterais arredondadas, margem
posterior reta; mesoscuto largamente desco-
berto, escutelo pequeno, pouco saliente.

Hemielitros de lados paralelos (macho),
ligeiramente conscritos no melo e alarga-
dos posteriormente (femea), emb6lio, fratura
cuneal distinta, cu'neo too longo quanto largo
na base; membrana biareolada, longa nos ma-

chos e relativamente curta nas femeas. Per-

nas de comprimento moderado, tarso e unhas
do tipo Orthotylinae.

Especie tipo do genero: Tucuruiella tapa-
joensis II. sp.

Aproxima-se de Pamilia Uhler, 1887 do

qual se diferencia pela ausencia de sulco na

margern basal do emb6lio pelo pronoto muito
menos convexo. Possui tambem similaridade
corn Renodaeus Distant, 1893, porern nao pos-
sui faixas prateadas escamiformes. De Cera-

tocapsus difere pelo aspecto mimetico com

formigas, pela pilosidade dos fe~mures e tibias
nos machos e sobretudo pelo tipo de estrutura

da genitalia.

Tucuruiella amazonensis n. sp.
(Fig. 1 - 3)

Caracterizada pelo comprimento das cer-

das das tibias posteriores e pela estrutura da
genitalia do macho.

Macho: comprimento 3,4 mm; largura 0,9
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm; largura
0,7 mm; vertice 0,32 mm. Antena: segmento
1, comprimento 0,2 mm; 11, 1,0 mm; 111, 0,4 mm;
IV, 0,3 mm. Pronoto: comprimento 0,6 mm;
largura na base 0,9 mm. Cuneo: comprimento
0,44 mm; largura na base 0,40 mm (holotipo).
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Tucuruiella amazonensis n. sp.: Fig. 1 - Penis; Fig. 2
- Parametro esquerdo; Fig. 3 - Parametro direito.

Coloragao geral castanha; antena casta-
nha, segmento I mais palido, com uma mancha
vermelha sub-basal internamente; disco do
pronoto um pouco mais escuro; hemielitro cas-
tanho escuro, mancha basal do corio e embo-
lio, faixa transversal ao nivel do apice do clavo
e membrana na base e area contigua ao cuneo
palidas. Lado inferior castanho, peritrema os-
tiolar, tibias anteriores e medianas palidos.

Corpo com pubescencia adpressa e algu-
mas cerdas erectas nos angulos anteriores do
pronoto; tibias posteriores com cerdas extre-
mamente longas.

Genitalia: penis (fig. 1) corn espiculo me-
diano esclerosado tendo denticulos. Paramero
esquerdo (fig. 2) falciforme, corn cerdas dor-
sais longas. Paramero direito (fig. 3) bifurca-
do na extremidade apical, caracteristico.

Femea: semelhante ao macho em aspecto
geral, coloragao mais clara. Dimens6es apro-
ximadamente iguais.

HoIotipo: macho, Estirao do Equador. AM,
BRASIL, X.79, Alvarenga col., na Colegao do
Museu Nacional, Rio de Janeiro. Paratipo: f8-
mea, mesmas indicag6es que o tipo, na cole-
95o do autor.

Difere das demais pelo comprimento das
cerdas das tibias posteriores e pela estrutura
da genitalia do macho.

0 nome especifico e dado em alusao ao
Estado do Amazonas onde esta localizado o
Estirao do Equador.

Tucuruiella matogrossensis n. sp.
(Fig. 4 - 6)

Caracterizado pela colorapao do corpo e
pela estrutura da genitalia do macho.

Macho: comprimento 3,6 mm; largura 1,2
mm. Cabega: comprimento 0,4 mm; largura 0,8
mm; vertice 0,30 mm. Antena: segmento 1,
comprimento 0,4 mm; 11, 1,1 mm; III, 0,8 mm;
IV, 0,5 mm. Pronoto: comprimento 0,6 mm;
largura na base 1,1 mm. Cuneo: comprimento
0,3 mm; largura na base 0,20 mm (holotipo).

Coloraqao geral castanha corn areas pali-
do-amareladas; cabega (inclusive olhos e an-
tenas), pronoto e escutelo castanhos; hemilii-
tros de cor variavel: clavo castanho-escuro,
fusco na porcao basal; corio castanho com
manchas basais (uma de cada lado) e faixa
transversal apical palidas; cuineo negro, mem-
brana palida na margem e na porgao basal in-
trareolar, porgao mediana fusca. Lado inferior
e pernas castanhos.

Pubescencia composta de pelos adpressos
e cerdas erectas, carena do vertice com quilha
bem evidenciada, olhos ocupando toda a parte
lateral da cabeca, atingindo a gula inferiormen-
te, rostro atingindo as coxas posteriores, ti-
bias (sobretudo as posteriores) corn pelos
adpressos e cerdas erectas longas, de compri-
mento muito maior que a largura da tibia,
cuneo muito pouco mais longo que largo, ante-
na do tipo Ceratocapsini, segmentos III e IV
tao grossos quanto o 11, fusiformes.

Tucuruiella matogrossensis n. sp.: Fig. 4 - Penis; Fig.
5 - Pardmetro esquerdo; Fig. 6 - Pardmetro direito.
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Genitalia: penis (fig. 4) com v6sica pro- 10.
vida de denticulos esclerosados. Paramero es-
querdo (fig. 5) falciforme, com ranhuras es-
clerosadas na porcao mediana interna. Para--
mero direito (fig. 6) caracteristico, com denti-
culos apicais.

Femea: desconhecida. '3 9

SIL, Alvarenga & Roppa col., na colecao do Mu- I|
seu Nacional, Rio de Janeiro.

Esp6cie muito pr6xima de Tucuruiella ta- /
pajoensis n. sp. na coloracao geral e tamanho,
diferenciando-se pela estrutura da genitalia,
sobretudo dos parameros esquerdo e direito.

0 nome trivial e dado em alusao ao Esta-
do de Mato Grosso, onde a especie foi coIl-
gida.

Tucuruiella tapajoensis n. sp.: Fig. 8 Penis; Fig. 9
Tucuruiella tapajoensis n. sp. - ParAmetro esquerdo; Fig. 10 - Parametro direito.

(Fig. 7 -12)

Caracterizada pela coloragao geral e pela Macho: comprimento 3,6 mm; largura 1,1
estrutura da genitalia do macho. mm. Cabega: comprimento 0,4 mm; largura

0,8 mm; vertice 0,30 mm. Antena: segmento 1,
comprimento 0,4 mm; 11, 1,2 mm; Ill, 0,7 mm;
IV, 0,5 mm. Pronoto: comprimento 0,6 mm;
largura na base 1,0 mm. Cuneo: comprimento
0,40 mm; largura na base 0,20 mm (holotipo).

"{\:#'~¾-, 5Coloracao geral castanha, tendendo ao ci-
namomeo, corn faixas claras; segmento I da
antena palido-amarelado (em alguns exempla-
res), corn mancha vermelha sub-basal inferior-
mnente; hemielitros corn faixa transversal api-
cal no corio e duas manchas basais (urna de
cada lado) no endocorio palidas; membrana
fusca, area basal intrareolar e marginal pali-
das. Lado inferior castanho, peritrema ostio-
lar e coxas palido-amarelados; femures e i-
bias castanhos.

twz1;\IIljflft11jl ,gg\ 1 Pubescencia composta de pelos adpressos
e cerdas erectas, bem visiveis, no angulo an-
terior do pronoto e margern interna do cuneo;
pronoto e hemie'litros finarnente pontuados;
rostro atingindo as coxas kosteriores.

jof;yt~Genit'lia: penis (fig. 8) corn vesica tendo
Rlq 6 g\espiculo escierosado e revestido de denticu-

los esclerosados. Paramero esquerdo (fig. 9)
falciforme, alongado. Paramero direito (fig. 10)
caracteristico, bifurcado no apice, urn dos lo-

Fin 7 Tucuruiella tapajoensis n. sp., hol6tipo, macho. bos com denticulos.
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Aproxima-se muito de Tucuruiella mato-
grossensis n. sp. da qual se diferencia pela
estrutura da genitalia do macho, notadamente
dos par~meros.

0 nome trivial e dado em alusdo ao rio
Tapajos, nas vizinhangas do qual a especie foi
coligida.

CHAVE PARA IDENTIFICAQAO DAS ESPMCIES DE
TUCURUIELLA n. gen.

1. Tibias unicolores; parametro direito ca-
racteristico (fig. 6) Matogrossensis n. sp
-Tibias anteriores e medianas palidas na
porgdo mediana; parametro direito de
outra forma .......................... 2

i
1 OO#

Tucuruiella tapajoensis n. sp.: Fig. 11 - Area dos an6is
escierosados; Fig. 12 - Parede posterior da camara

genital.

Femea: semelhante ao macho em aspecto
geral, coloragao e dimens6es.

Genitalia: area dos aneis esclerosados
(fig. 11) e parede posterior da camara genital
(fig. 12) caracteristicas para a especie, con-
forme mostrarm as ilustragoes.

Holotipo: macho, Sinop, 1231'S 55037'W,
Br 163, Km 500-600, Mato Grosso, BRASIL, 360
m, X.1974, Alvarenga & Roppa col., na cole-
9do do Museu Nacional, Rio de Janeiro. Para-
tipos: 8 exemplares, mesmas indicacoes que
o holotipo (4 femeas e 2 machos); Sinop. Rio
Teles Pires, MT, Brasil, IX.74, Alvarenga &
Roppa (1 macho e I femea), na colegio do
Autor.

2, Abdome tendendo ao vermelho ou aver-
melhado na margem superior; parame-
tro direito com lobo apical arredondado
(fig. 10) .. .. Tapajoensis n. sp.

-Abdome castanho; parametro direito bi-
furcado em duas pontas agudas (fig.
3), uma delas com denticulos esclerosa-
dos .. .. Amazonensis n. sp.

SUMMARY

This paper contains the descriptions of Tucurulella
n. gen. (Hemiptera, Miridae) and three new species, as
follows: Tucuruiella amazonensis n. s., Estirao do Equa-
dor, Amazonas; T. matogrossensis n. sp., Vera, Mato
Grosso and T. tapajoensis n. sp., Sinop, Mato Grosso.

Illustrations of the habitus of T. tapajoensis and
male genitalia of the three new species are included.

(Aceito para publicagio em 22/12/81)

.184 Carvalho




