MIRIDEOS NEOTROPICAIS, XXXVIII: DESCRIkAO DE TRES
ESPECIES NOVAS

(Hemiptera)
JOSE, C. M. CARVALHO

Constaa 6ste trabalho da descrigdo de tr~s espdcies novas dos g&neros Tenthecoris Scott, Aspidobothrus Reuter e Cyrtotylus Bergroth, ja
revistos em trabalhos anteriores.
Parte do material estudado foi cedido pelos colegas Eduardo
Figueiredo Junior e Petr Wygodzinsky, aos quais o Autor agradece.
TENTHECORIS FIGUEIREDOI N. SP.
Caracterizada pela coloragio das coxas, do segmento I da antena
e genitAlia do macho, sobretudo pelos dois prolongamentos do segmento
genital.
Macho: comprimento 3,2mm, largura 2,0mm. Cabea: comprimento 0,1mm, largura 0,8mm, vdetice 0,46mm. Antenas: segmento I, cornprimento 0,3mm; II, 0,8mm; III, 0,4mm; 0,4mm. Pronoto: comprimento
0,6mm; largura 1,4mm. Rostro: comprimento 0,8mm.

Coloraq(io geral: vermelho-sanguineo ou vermello-lutescente; segmento II da antena, escutelo (exceto extremo Apice), depressao triangular
e &ngulos basais do mesmo, 3/4 Apicais do clavo, regiao interna do c6rio
(exceto na base, em alguns exemplares tocando o emb6lio) negros ou piceos
(fig. II); segmentos III (exceto a extrema base) e IV da antena escuros,
membrana negra; lado inferior vermelho (exceto as coxas e regilo vizinha;
que sao lhteo-avermelhadas). Alguns exemplares possuem as tibias tendendo ao amarelo, coloragQo esta que pode ser encontrada tamb6m no
pronoto e mesoescuto. Olhos vermelhos ou negros.
t. XXII n. 1, 31 de rnarfo de 1930.
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Gcewnlidha: falo (1d tip)o genvrico.
1Ialpago esquerdo (fig. 12) (c0m1 (luas )olnttlas .L)i(ci-U; O 1u11na Pr6ximo A base. Harpago (lireito (fig.s 13 e 14) em gauilclhot, corn urn donte
mediano e cerdas (lorsais. () segmento genital possui (lois p)rolongamentos
U
(fig. 10) sendo 0 malior01 do lado (sqult(d(C) quuindo v'isto.S (le 6'iuli,, l pcOl
dilatado na ponta.
FRnea: Semelhante ao macllh(o) O

(' (limIlnsoes.

r'ectrat; Newimnia
'laiatas hospede(iras: ()rchidaceae (Gomu I'C(
rignelli; Onticid.nu syp,; Deudrobiuntm sp.
E AIwI)o Fv1'-ulRt1EDO JTTI-Iolotipo: macho, nSltos, Sato()l'au1o,
NIOR col. II, 1949; na cole¢ao dlo Autor.

A ltipo: fimea, idem, mneismas ildicacOes (do) hol)tipo.

Pardtipos: Inachos e fImCas, mnesmas hidlic(,t-v'S acilma, nas colebeseq do Autor e do Musen Nacional.
Pr6ximo de T. balioui HSIAO & S.UxuIrtt, polr6m11 faucilmento separ~veI pela coloragdo do segmento I cla antena, (las coxas e tap~ndices do
segmento genital do macho. Tamb6m (le hsiao'i (.uvAuVAR-o, do qual se
diferencia pela c6r do escutelo, coxas e apdnclices do macho.
t S N. SP.
RU
21 SPIDOBOTHIR US RAR

(Fig. 1)
Caracterizada pela sua coloragAo, fraturil do cuneo e convexidade
do escutelo.

FPmea: comprimento 7,7mm, largura 4,1 mnm. (Cabepa: comprimento
0,4mm, largura 1,3mm, vrrtice 0,57mm. Antenas: segmento I, comprimento 0,9mm; II, 2,9mm; III, 1,0mm; IV, Pronoto: (comprimento 1,3mm,
largura na base 2,8mm. Rostro: comprimento 1,1mm.

Colorap-o geral: picea brilhante; cabepa, pronoto, escutelo, extrema
1)ase do emb6lio, c6rio e clavo, lado inferior inclusive as coxas, sanguineos; antenas, pernas e terebra da fdmea piceos; restro e olhos enegrecidos;
membrana enfumada.
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Rostro atingindo o Apice
das coxas anteriore8, esoutelo bastante convexo, pilosidade do corpo
muito curta; fratura do cneo
muito acentuada e profunda.
Macho e planta hospedeira desconhecidos.

1HaTkp*4: f am, Nova
Teutonia, Santa Catariza, Brasil,
FRITZ PUUMwAN cOl. X1944, na
cole¢fo do Autor.
0 exemplar que o Aitor
p08sui

cole9go

6 tAo tipico e
afastado dos demais do g~nero
sua coloragio, tipo de escutelo
pela
Fig. 1 - Aspidobothrus rarim n. sp.
e fratura do edneo, que sua descrig^o podera ser feita no momento, antes mesmo que exemplaree do sex0
oposto aurjam em nossas o s
na

CYTROTYLUS WYGODZINZKYI N. SP.

(Fig. 2)
Caracterizada pela sua
macho.

colorano p#los da fronte e genitAlia do

Macho: comprimento 3,6mm, largura 1,4mm. Cabec'a: comprimento 0,2mm, largura 0,4mm, v6rtice 0,26mm. Antenas: segmento I,
comprimento 0,3mm; II, 1,1mm; III, 0,5mm; IV, 0,5mm. Pronoto: comprimento 0,4mm, largura na base 1,Omm. Rostro: comprimento 1,1mm.
Color~do geral: verde azinhavrada superiormente com faixas
vermelhas e flava inferiormente; cabea vermelha, exceto na linha mediana,
regiAo dorsal do tilo, lora, juga e toda gula, que sAo hialinos; pblos da fronte
em torno do tilo negros; olhos marron escuros; pronoto verde azinhavrado
superiormente, tedendo ao flavo para as margens laterais tendo duae faixas
vermelho-tijolo quase confluentes na tegiAo doe calos; meroescuto amarelado com Angulos basais vermelho tijolo; escutelo verde azinhavraso com
t. XXII n. 1, 31 de marao de 1950.
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Fig. 2 - Cyrtotylus wygodzinskyi n. sp. - Fig. 3 - Idem, segmento genital visto de try.
Fig. 4 - Idem, falo. - Figs. 5-6 - Idem, harpago direito, vista dorsal e ventral.
Figs. 7-8- Idem, harpago esqiuerdo, vista dorsal eventral. - Fig. 9 - Idem, detalhe
da ponta do falo.
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Fig. 10 - Tenihecori figueiredoi n. sp., Segmento genital.
Fig. 11 Idem, mancha negra dos hemi~litros. - Fig. 12 - Idern, harpago esquerdo. - Figs. 13-14 - Iden,
harpago direito em duas posigkes.
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Apice mais cla.ro; clavo tamb~m verde azinhavrado descolorido no apice,
tendo metade interna basal do lado interno da veia claval vermelho tijolo;
cOrio verde azinhavrado com duas faixas vermelho-tijolo do lado interno
da veia corial na sna regiad mediana e duas outras da mesma c6r, tranversais e apicais, nio atingiado o emb6lio; 6ste dltimno hialino, revestido
de cerdas douradas de comnprimento igual A sua largura; cdneo hialino, com
pequenos tufos de escamas negras presentes tamb6m na por¢do apical
do c6rio; membrana hialina nas ardolas e enfurnada fora das mesmas, tendo
duas manchas negras nos dpices dos cdneos; corpo revestido superiornente
com pilosidade dourada bastante esparsa, erecta e voltada para trAs; pernas
e lado inferior flavo.
Rostro atiagindo o spice das coxas posteriores, tilo mnuito alto e
comprido, tendo em t6rno urn grupo de pSlos mtuito desenvolvidos, calos
confluentes no nmeio, olhos grandes com largura igual A do vdrtice, emb6ra
alargado para trAs, coinprimento do clavo na regiao comissural maior que
o do escutelo.
Genitdlia: falo (figs. 4 e 9) com sete estiletes dentados oii espinhosos
internanente. Harpago esquerdo (figs. 7 e 8) Inaior eni T escavado corn
uma protuberincia seinelhante a un polegar revestido de denticulos.
Harpago: direito (figs. 5 e 6) menor, tamb6m em T com duas
pontas e cerdas dorsais.
Visto por trAs, o segrnento genital apresenta o aspeto da fig. 3,
com os harpagos e uma pequena protuberincia aculiformne na regizo dorsal
nediana do segmento.
I emea: desconhecida.
Hol6tipx: macho, Tucumnan, Repdblica Argentina, 21/X/948,
WYcODZINTzrK.r col. (na luz), na colegao do Autor. GenitAlia em lMmina,
junto ao tipo.
Essa espdcie lemnbra Cyrtotulus rabricatus, BERRGTHI, porem diferencia-se da mesma por ter os olhos maiores, coloraglo e genitflia. do macho diferentes.
Swmnary: This paper contains the descriptions of lienthecoris
fiqueiredoi a. sp. Sa~ntos, Sdo Paulo; Aspidobothrus rar-us n. sp. Nova Teatonia, Santa Catarina and Cyrbotylus wygod zinskyi n. sp. Tucuman, Argentina, (Hemiptera, Miridade). Drawings of the ismects and their genitalia
are included.
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