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teristica no escutelo (transversal em toda a extensAo
da base, triangular no meio, afilando-se para a ex-
tremidade apical, alcangando aproximadamente o
meio do escutelo, margens laterais tamrbm atd o
meio, mancha aliforme tipica no c6rio ao lado da
comissura, mancha caracterfstica subapical da mem-
brana, com dois prolongamentos laterais, pretos.

Lado inferior e pernas plido-amarelados.
Corpo alongado, pubescencia muito curta,

hemidlitros mais largos no meio, emb6lio explanado,
cuneo visivelmente mais longo que largo na base, ca-
beqa com vdrtice reto posteriormente, marginado,
olhos grandes, granulosos, situados no meio da cabe-
qa, calos contiguos, com faixa depressa posterior-
mente, disco nmuito mais largo que longo, mesoescuto
exposto, escutelo um pouco elevado, pernas delga-
das, antenas cilindricas, rostro atingindo as coxas
posteriores.

Genitilia nao dissecada pelo fato de existir
apenas um exemplar macho, colado em cartao. Pos-
sui mesma colorardo e aspecto geral da femea, ape-
nas o vertice muito mais estreito (0,16 mm).

Hol6*ipo: femea, Cataguazes, Minas Gerais,
Brasil, IV.1985, Gabriel S. Andrade col., na colegio
do Museu Nacional (Hist6ria Natural), Rio de Ja-
neiro. Pardtipos: 1 macho e 1 femea, mesmas indica-
96es que o tipo, na coleqo de referencia do autor.

Difere de Jobertus esavianus Carvalho, 1944
coligido em regiso proxima pela colorasao do escu-
telo e da membrana.

0 nome especifico d dado em homenagem ao
neu dileto amigo Gabriel S. Andrade que coligiu os
exemplares estudados.

Platytylus pullatus (Burmeister, 1835)

Phytocoris pullatus Burmeister, 1835:271
Resthenia (Callichila) pullata Distant,

1883:252
Platytylus pullatus Carvalho, 1952:13

(Fig. 18)

A descri~io original para esta especie diz:
"coccineus, antennis elytris alis pedibusque nigris,
pronoto pustulis duabus fuscis. Long. 8 mm. Von
Oaxaca, in Mexico".

Carvalho e Schaffner (1975) monografando o

genero, mencionam o fato de Distant td-la tratado
como candens (12.0 - 14.0 mm) que de forma algu-
ma cabe dentro da descriqAo de Burmeister. Carva-
Iho e Fontes (1971) considerarani os exemplares de
candens Distant como ftmeas de pullatus e exem-

plares de plagigera (Stgl) como machos. No trabalho
de 1975, todavia, foi mencionado: "devido a sua se-

melhanqa com ornaticollis (Stdl), decidiu-se aguardar
mais exemplares de forma a poder-se afirmar essa

identidade".

Fig. 18 - Platytylus pulatus (Burmeister), f~mea.

Recentemente exemplares de pullatus (Bur-
meister) vieram ter as mfos do autor, sendo descritos
e ilustrados neste trabalho, como segue: Femea:
comprimento 8;0 mm, largura 2,8 mm. Cabe~a:
comprimento 0,3 mm, largura 1,3 mm, vertice 0,70
mm. Antena: segmento I, comprimento 0,7 mm; II,

2,4 mm; III, 1,2 mm; IV, 1,0 mm. Pronotum: com-
primento 1,3 mm, largura na base 2,3 mm. Cuneo:
comprirmento 1,20 mm, largura na base 0,70 mm.

Colorasao geral preta com aereas lutescente-aver-
melhadas; cabeqa castanha, pronoto, mesoescuto, es-

cutelo e extrema base do hemi6litro vermelho-lutes-
cente, disco do pronoto com duas manchas pretas
atra's dos calos. Lado inferior do corpo vermelho-
lutescente, pernas pretas, femures castanho-claros
na base, ovopositor preto.
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