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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCXXXIL: DESCRIWAO DE UM
GENERO E DUAS ESPECIES NOVAS (HEMIPTERA)'

JOSE C. M. ICARVALHO* e J. MALDONADO CAPRILES**

(Com 11 figuras no texto)

Os autores, estudando hemipteros da famiia
Miridae coligidos no Panama e em Porto Rico, en-

contraram um genero e duas especies novas, que
sfo doscritos no prosente trabalho.

As ilustrag6es que figuram no texto sffo de
autoria do Luiz Antonio Alves Costa e Paulo
Wallerstein, sob supervislo do primeiro autor.

Cyrtotyloides n. gen.

Orthotyline, Orthotylni. Corpo alongado
com hemielitros de lados paralelos, pubescdncia
longa eerecta.

Cabega vertical, olhos muito grandes, forte-
mente granulosos, contiguos a margem anterior do
pronoto, vertice plano, arredondado, clipeoo salien-
te, jugo, loro e gena alongados, reduzidos, gula cur-

ta; rostro atingindo as coxas medianas; antena
com segmento I mais curto que a largira do vertice,
segmento IL tres vezes mais longo que o I, sgmen
tos III e IV. mais finos, pubescdncia curta, de com-
primento menor quoe a metade da grossura do seg-
mento.

Pronoto trapezoidal, margens laterals arret

dondadas, margem posterior reta, colar ausente;
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mesoescuto largament exposto, escutelo pouco
saliente.

Heemielitros de lados paralelos, emb6lio pla-
no, alargando-se para trais, caneo duas vezes mais
longo que largo na base; membrana biareolada.
Pernas longas e delgadas, propleura reduzida.

Espcie tipo do genero: Cyrtotyloides
panamensis -n. sp.

Difero de Cyrtotylus Bergroth, 1922 pela
conformaqao do clipeo; pelo comprimento do seg-
mento I da antena (mais curto que a largura do
vertice) e pelo menor comprimento do rostro.

Cyrtotjloides panamensis n. sp.
(Figs. 1 - 4)

Caracterizada pela coloraqlo do corpo e pe-
la estrutura da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 2,4 mm, largura 0,8
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,6
nmm, vertice 0,24 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,2 mm; II, 0,7 mm; LII, 0,4; IV, 0,2
mm. Pronoto: comprimento 0,2 mm, largura na
base 0,6 mm. Ciineo: comprimento 0,32 mm,
largura na base 0,16 mm (holotipo).

Coloraglo geral palido-amarelada com fai-
xas longitudinais castanhas e areas cor de abobo-
ra ao avermelhado; Cabega pAihdo amarelada,
olhos castanhos, tronte e vertice (de cada lado)
e uma faixa transversal ao nfvel do apice do clf-
peo cor de abobora; antena palido-amarelada,
segmento I com faixa oblfqua, segmento II com
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tres aneis e segmento III com um anel de colo-
ra95o abobora avermelhados, segmento IV fusco.

Pronoto p-ilido-amarelado, margens late-
rais e faixa transversal subbasal avermelhadas,
mesoescuto e escutelo cor de abo-bora, com linha
mediana e porgio apical pilido-amarelados.

Hemielitro com clavo pAlido amarelado e
duas faixas ou linhas lingitudinais, obliquas cas-
tanho escuras, Apice plido; endoc6rio cor de abo-
bora exceto numa pequena extensao pr6xima ao
apice claval, exocorio com duas faixas (linhas) cas-
tanhas na porqio subapical e pequena mancha cor
de ab6bora junto ao cuineo, emb6lio cor de ab6bo-
ra, cuneo pilido amarelado, castanho -na margem
extemna, com mancha cor de ab6bora na porqlo in-
terna; membrana fusca, ardola maior pilida com
mancha mediana alongada fusca.

Lado inferior palido-amarelado, propleura
com faixa longitudinal cor de ab6bora, fdmures
salpicados de vermeiho nas porq6es dorsal, ventral
e apical, tiilas posteriores palido-amareladas, cor
trds aneis avermelhados, tibias medianas com dois
antis e uma faixa longitudinal basal, tibias anterio-
res cor de ab6bora.

I

Fig. I - Cyrtotyloides panamensis n. sp., macho,
holotipo.

Cyrtotyloides panamnensis n. sp.: Fig. 2 - Pnis;
Fig. 3 Parameio esquerdo; Fig. 4 - Paramero direito.

Genitdia: penis (fig. 2)
Fgmea: semelhante ao macho em colorasilo e

aspecto geral, apenas um pouco mais robusta, seg-
menTo II da antenna 14) mm.

Hotitipo: macho, Barro Colorado Is., Canal
Zone, (PANAMA), Lt 85' 12 Dez., 72, D. Engleman,
na cole9ao do USNMNH, Washington, D.C. Pardti-
pos: 1 macho e 4 femeas: 3 fdmeas, Panama,
C.Z.LtV. 76, Fortuna, H. Wolda col.; 2 femeas,
Barro Colorado Is., Canal Zone, Lt'65, 28.12.72 e
March 7,72 Engleman col, na coleg4o dos autores,

15 paratipos. mesmas indicagies que o tipo, na Co-

leqio Maldonado, Puerto Rico.

O nome especifico e dado em alusao a Repfl-
blica do Panama, onde numerosas esptcies de mi-
rideos ttm sido coligidas e descritas.
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Minytus portoricensis n. sp.
(Figs. 5 -- 1)

Caracterizada pelo seu porte medio, colora-
gio bastante uniforme e pela morfologia da geni-
tilia do macho.

Macho: comprimento 5,8 mm, largura 1,8
mm. Cabepa: comprimento 0,8 nun, largura 0,8
mm, V6rtice 0, mm. Antena: segmento I, compri-
mento 0,7 mm; II, 2,8 mm; III e IV, mutilados.
Pronoto: comprimento 1,6 mm, largura na base
1,6 mm. Crneo: comnprimento 0,60 mm, largura na

base 0,40 mm.
Colorag!o gerni castanha; antena com seg-

mento II mas escuro na parte apical; pronoto ne-
gro nas margens laterals, exteriomnente, disco com
faixas longitudinais castanhas obsoletas (na parte
posterior) e rugosidades mais claras; escutelo cas-
tanho corn aguns pontos pAlido-amarelados.

Hemielitros com a parte basal do clavo fusca
a negra, parte apical castanho-clara, cOio, embboio
e cuneo, castanhos, com tintura avermelhada,
membrana fusca, nervuras da membrana e comis-
sura corial avermelhadas.

Minytus portoricensis n. sp.: Fig. 5 - Vesica; Figs. 6; 7 - Espiculo da vesica; Figs. 8, 9 - Par~mero esquerdo;
Figs. 10, 11 - Parhmero direito.

Lado. inferior e pernas pAlido-amareladas a
castanho, femures com dois an6is avermelhados

incompletos na extremidade apical, tibias poste-
riores avermeihadas.
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Segmnento I da antena um pouco curvo para

fora, Angulos umerais e anteriores (pronoto) sa-

lientes, disco e escutelo rugoso-pontuados; o rostro
alcanma as coxas posteriores.

Gentdlia: vesica do aedeagus (fig. 5) com um
espiculo bem caracteristico (figs. 6,7). Parkmero
esquerdo (figs. 8,9) corn lobo basal desenvolvido,
curvo, apice afilado. Parixmero direito (figs. 1 0,1 1)
pequeno, simples, Apice afilado e recurvo.

Ftrmea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Puerto Rico, Guavate,

V1IJ.1969, R. Bonilla col., na colegfo do
USNMNH, Washington, D.C. Difere das demais
espdcies do genero pela estrutura da genitAlia do
macho, sobretudo pela forma do espiculo esclero-
sado.

0 nome especffico e dado-em alusao ao pais
de origem da esptcie.

SUMMARY

The authors describe and illustrate a new
genus and two new species of Miridac, Hemiptera,
as follows: Cyrtutyloides n. gen., C. panamensis
n. sp., Barro Colorado, Panama and Minytus
portoricensis nu. sp., from Guavate, Puerto Rico.
Drawings of male genitalia and habitus of C.
panamensis n. sp. are included.
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