
MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCXLV: DESCRI(AO DE QUATRO ESPIOCIES NOVAS DO GSNERO CERATOCAPSUS

REUTER, COIETADOS NA REGIAO DE MANAUS (HEMIPTERA).
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RESEHO

0 t'abatho deactve 4 nova6 eupEcie de Miidae (HetipteCta) doa ahe~do'Les de Ma
naws, Amazovnta, 6'Lwit, como: CeaocAp-wa b6aoeni6.i n. sp., C. batiztai n. 6p., C. a-
nauha n. 6p. e C. keA'Q n. 6p., todaz do Pawque daz LaAtanje>JAa,. Estao inctuCdaz a6
Ztu6aea, de C. batL~tai n. sp. e das geniatzai mf cuimsc.

Ceratocapsus barensis n sp. (Figs. 1 - 3).

Caracterizada pela morfologia da genitalia do macho e pela pubescincia densa e

semiadpressa.
Macho: comprimento 3,1 mm; largura 1,3 mm. Cabeca: comprimento 0,3 mm; largura

0,8 mm; virtice 0,30 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,3 mm; II-IV, mutilados. Pro
noto: comprimrento 0,6 mm; largura na base 1,2 mm. Cuneo: comprimento 0,40; Largura na

base 0,20 mm.

Coloragao geral castanha comr areas pal ido-amareladas; cabega com cl ipeo e porsao
lateral castanho-claros; olhos castanhos tendendo ao vermelho, antenas e pernas palido -

amareladas; membranas fusca com porsao basal pilida. Lado inferior castanho-escuro;ab-
dome corn tintura avermelhada.

Corpo grosseiramente pontuado, pubescencia densa e semiadpressa; rostro atingindo
as coxas posteriores.

Genitalia: vesica (fig. 1) com extremidade apical recurva e espatular,porgio dis -

tal do duto seminal caracter'stica. Paramero esquerdo (fig. 2) com dois prolongamentos,
o inferior provido de cerdas longas na extremidade apical. Pargmero direito (fig. 3)
complexo, com cinco ramificag5es e cerdas longas, conforme mostra a ilustragio.

Femea: desconhecida.

Hol6tipo: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8-14.V1i.81, Arias col.,na

(*) Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico (CNPq).

(**) Museu Nacional, Rio de Janeiro.
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coleao do INPA.

Difere das outras especies do genero pela morfologia peculiar do penis e dos para^
meros; pertence ao grupo de especies com corpo grosseiramente pontuado e rostro alcan -

gando as coxas posteriores.
0 nome especifico e dado em alusio aos indfgenas bares que habitavam o baixo Riod

Negro.

Ceratocapsus batistai n sp. (Figs. 4 - 7).

Caracterizada pela pilosidade muito longa, erecta e pela morfologia da genitalia

do macho.
Macho: comprimento 2,9 mm; largura 1,0 mm. Cabeca: comprimento 0,2 - 0,3 mm; lar

gura 0,6 - 0,7 mm; vertice 0,20 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,2 - 0,3 mm; II,

0,8 mm; lII, 0,5 mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,5 - 0,6 mm; largura na base

0,9 - 1,0 mm. CGneo: comprimento 0,40 mm; largura na base 0,20 mm.

Coloradao geral castanha com areas pilido-amareladas; cabeca castanho-clara,olhos

tendendo a avenrelhado,cl Tpeo negro, antenas pal ido-amareladas; pronoto e escutelo casta-

nhos; hemielitros da mesma cor da cabeca; cuneo um pouco mais claro; membrana fusca.

Lado inferior castanho-escuro; metade apical das coxas e pernas pilido-amareladas,em um

exemplar a porgio apical do emb6lio tende a avermelhado.

Corpo densamente pontuado, revestido de pilosidade muito longa e erecta; os pelos

do segmento 1I da antena de comprimento igual ou menor que a sua grossura; rostro atin-

gindo as coxas posteriores.

Genitalia: vesica (fig. 5) caracter'stica para a especie, com dois prolongamentos

terminais esclerosados e serreados na extremidade apical. Parimero esquerdo (fig. 6)

como mostra a ilustragao, tendo cerdas longas na regiao mediana. Paramero direito (Fig.

7) com tres rarnificag6es na regiao inferior e serreadas na parte apical, regiao dorsal

com cerdas longas.

Femea: semelhante ao macho na cor e dimensoes.

Hol6tipo: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8-14.VII.81,Arias Col.,na

colecio do INPA. Paratipo: 1 macho, mesmas indicag-es do holdtipo.
Aproxima-se bastante de Ceratocapsus tucuruiensis Carvalho & Fontes, 1983, diferen

ciando-se pela morfologia dos parameros esquerdo e direito.

0 noome especifico e dado em homenagem a Djalma da Cunha Batista, competente e es -

forgado ex-Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, que muito contribuiu

para o progresso da pesquisa cientrfica na regiao.

Ceratocapsus manaura n. sp. (figs. 8 - 10)

Caracterizada pela pubescincia e :pela morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 2,3 mm; largura 0,9 mm. Cabega: comprimento 0,3 mm; largura
0,6 mm; vertice 0,20 mm. Antena: segmento 1, comprimento 0,2 mm; 11, 0,5 mm;III,0,3mm ;

IV, 0,3 mm. Pronoto: comprimento 0,7 mm; largura na base 0,8 mm. CGneo:comprimento0,30

Carvalho & Fontes236



mm; largura na base 0,20 mm.

Coloragio geral castanha; cabega e porgio anterior do pronoto e escutelo,pretos;
olhos prateados; disco do pronoto mais claro no meio; membrana fusca com porgao basal

palida. Lado inferior castanho-escuro; pernas palido-amareladas.

Corpo grosseiramente pontuado corn pelos longosI erectos e pilos curtos e adpres-

sos; segmento1 I da antena engrossado para o apice, segmentos 111 e IV globosos.

Genitalia: vesica (fig 8) com ponta aguda na extremidade apical. Paramero esquer

do (fig. 9) tendo o lobo basal dividido em dois outros curvos e afilados, o lobo apical

com a extremidade alargada. Parimero direito (fig. 10) com tres ramificag5es: a proxi-

mal serreada na extremidade apical.

Femea: desconhecida.

Hol6tipo: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8-14-VII.81, Ariascol.,na

coleggo do INPA; Paratipo: t macho, mesmas indicag&es do hol6tipo.
Diferencia-se das outras especies pela morfologia da genitalia do macho e pelas

dimensoes da antena.

0 nome especifico e dado em alusao aqueles que residem em Manaus.

Ceratocapsus kerri n. sp. (Figs. 11 - 13)

Caracterizada pela pilosidade muito longa, erecta e pela morfologia da genitalia
do macho.

Macho: comprimento 2,8 mm; largura 0,9 mm. Cabega: comprimento 0,3 mm;largura 0,7

mm; vertice 0,20 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III, 0,5mm;IV,
0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm; largura na base 0,9 mm. Cuneo: comprimentoO,4Omm;
largura na base 0,20 mm.

Coloradio geral castanho-escura com areas palido-amareladas; antenas e pernas cas

tanho-claros a palido, membrana fusca, palidas na porgio contrgua ao cuneo. Lado infe-

rior castanho-escuro.

Corpo, superiormente, grosseiramente pontuado; pelos muito longos, erectos, entre

meados com pubescencia curta e adpressa; rostro atingindo as coxas posteriores.
Genitalia: vesica (fig. 10) esclerosada e afilada para o apice. Paramero esquerdo

(fig.ll) com quatro ramificages: a porcao basal que contem tr-s ramificacoes 6 ligeira
mente serreada. Paramero direito (fig. 12) com dois lobos grandes e inumeras cerdas mui-
to grandes.

FEmea: desconhecida.

Hol6tipo: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8-14.VII.81,Arias col. na

colegao do INPA.

Aproxima-se de Ceratocapsus boliviensis Henry, 1983 pela morfologia da genitalia cb
macho e pela pubescencia do corpo.

0 nome especifico e dado em homenagem ao colega Warwick Estevam Kerr, ex-Diretor
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amaz6nia, pelo papel de lideranga na pesquisa hi-

leiana quando de sua estada em Manaus e presentemente em Sao Luiz, Maranhao.
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SUNKARY

This papet deat,& with the demckiption oj douA new 4peci>4 of M-&udae (Hemiptea)
4&om the neignbouthhod oa Manawu, State o6 Amazonas, Btazit, as jo towz: Ceuatocap~uh
bae&mi n. 6p.; C. bati~tai n. 6p.; C. manauaua n. 6p. and C. keAVi n. O6p., aLQ 4wom
P. das Lavanjeit. Ittustiationv o6 C. bati6Ata n. sp. and mate genital-a ome in-
ctuded.

Cyrtocapsus barensis n.. sp.: Fig. 1 - pernis; Fig. 2 - paramero esquerdo; Fig. 3 -

paramero direito.
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FIG. 4 - Ceratocapsus batistai n. sp., macho, holotipo.
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Ceratocapsus batistai n. sp.: Fig. 5 - penis; Fig. 6 - paramero

esquerdo; Fig. 7 - par-anero direito.
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Ceratocapsus kerri n. sp.: Fig. 11 - penis; Fig. 12 - paremero

esquerdo; Fig. 13 - paramero direito.
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