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RESUMO
Os autores descrevem um novo genero e especie de Mirinae e novas espdcies de Orthotylinae
(Hemiptera, Mindae) do Brasil, como segue: Ganocapsisca n.gen., G. joanensis n.sp., Mato
Grosso; Gaveanus amapaensis n.sp., Amapd: Hadronemellajiparanensis n.sp., Mato Grosso;
H. piraporensis n.sp., Minas Gerais; H. vernwmhensis n.sp., Minas Gerais; Melanotrichus
joacenensis n.sp., Bahia, Pernambuco; M. membranosus n.sp., Minas Gerais; M. vermeihensis n.sp., Minas Gerais. Figuras de corpo inteiro e da genitAlia do macho acham-se incluidas.
Palavras-chave: Novas esp6cies Mirinae, Orthotylinae Brasil, figuras.
ABSTRACT
Neotropical Miridae, CCCXXXVII: A New Genus and Species of Mirinae and
New Species of Orthotylinae (Hemiptera)
The authors describe a new genus and species of Mirinae and new species of Orthotylinae
(Hemiptera, Miridae) as follows: Ganocapsisca n.gen., G. joanensis n.sp., Mato Grosso:
Gaveansus amapaensis n.sp., AmapA; Hadronemella jiparanensis n.sp., Mato Grosso; H.
piraporensis n.sp., Minas Gerais; 1!. vermelhensis n.sp., Minas Gerais; Melanotrichus
joacemensis n.sp., Bahia, Pernambuco; M. membranosus n.sp., Minas Gerais; M. vermelhensis n.sp., Minas Gerais. Figures of Habitus and male genitalia are included.
Key words: New species of Mirinae, Orthotylinae Brazil, figures.

INTRODU(AO
Os autores descrevem material colecionado
por Olmiro Roppa, Moacyr Alvarenga, Paulo
Magno, J. & B. Bechyne, J. Arias, C. A. Seabra,
M. Monn6 e pelo primeiro autor.
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CientIfico e Tecnologico (CNPq).

**ComunicmaAo Social.

Os desenhos que figuram no texto s~o de
autoria de Paulo Roberto Nascimento e as
genitAlias desenhadas pelo segundo autor foram
recobertas por Maria Lilia Gomide da Silva, sob a
supervso do primeiro autor.
O genero e as espdcies novas s3o descritos
como segue:

Ganocapsisca n.gen.
Mirinae, Mirini. Corpo alongado, revestido
de pelos semi-adpressos.
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Cabesa corm olhos grandes, maiores que a
largura do v6rtice, contiguos ao pronoto,
alcangando a gula inferiormente, v6rtice estreito,
aredondado posteriormente, fronte pouco
saliente, clipeo levremente arredondado superiormente, loro saliente; rostro alcansando as
coxas IL, segmento I n~o ultrapassando o xifo do
prosterno; antena inserida no tergo anterior dos
olhos, segmento I pouco mais grosso que o II,
cerca de duas vezes mais curto, segmentos III e IV
mais finos, diminuindo em comprimento para o
apice, os dois litimos com pOos e cerdas erectas
bem visiveis.
Pronoto tendo o colar bem diferenciado,
calos obsoletos, pouco marcados, margem
posterior reta, Angulos umerais arredondados,
lados tambem arredondados; mesoescuto exposto,
escutelo pouco proerminente.
Hemrilitros alongados, lados paralelos,
emb6lio mais largo na extremidade apical, cuineo
afilado para o apice, membrana com pelos muito
curtos, ar6olas arredondadas no Apice das nervuras.

Lado inferior do corpo com peritrema ostiolar bem definido, fermures III mais grosso que
os demais, tibias III com pelos e espinhos, estes
mais numerosos para a extremidade.
Especie tipo: Ganocapsisca joanensis :n.sp.
Difere de Ganocapsinus Carvalho, 1984
sobretudo por sua pequenacdimens~o, bem como
pela largura do v6rtice e comprimento do segmento I da antena; de Ganocapsus Van Duzee, 1912
pelo comprimento da cabesa; de Ganopsoides
Carvalho & Schaffner, 1984 por ter menos pelos
nas pernas, pelo pronoto distintamente pubescente
e pelo comprimento dos pelos nos hemie'litros.
0 nome espeifico 6 devido 'a sua
semelhanqa com Ganocapsus.

Ganocapsiscajoanensi n.sp.

(Figs. 1,9-11)

Qiracteri7ada pela coloraqAo geral do corpo
e pela mrorfologia da geniullia do rmacho.
Macho: comprinmento 3,8 mrm, largura 1,4
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,9
mm, vfrtice 0,24 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,5 mm; II, 1,4 mm; III, 0,9 mm; IV, 0,6
mm. Pronoto: compirmento 0,6 mm, largura na
base 1,3 mm. Crneo: comprinmento 0,56 mm, lar-

gurm na base 0,40 mm (hol6tipo).
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ColoraqAo geral do corpo castanho-escura
comr Areas pfilido-amareladas; cabega, porgao
anterior do pronoto (inclusive os calos), e emb6lio
pdbido-amarelados; olhos e segmento I da antena
pretos, segmento II pAlido-amarelado, segmentos
III e IV fuscos.
Lado inferior do corpo pAlido-amarelado,
meso, metapleura e lados do abdome lateralmente
negros, peritremar ostiolar pAlido, coxas e pernas
pAlido-amarelados.
Corpo revestido de pelos adpressos, curio
nos segmentos I e II da antena, segmentos III e IV
comr pelos e cerdas erectas mais longas que os
segmentos, espinhos das tibias pretos, to longos
como a grossura da tibia.
Genitdlia: VWsica comr porbo distal do
canal seminal (Fig. 9) relativamente curta, com
lobos membranosos e um espiculo bem definido,
grosso. Paramero esquerdo (Fig. 10) curvo, com
lobo basal recoberto de pelos. Parfmero direito
(Fig. 11) alongado, mais estreitado na regido
mediana, dpice afiLado e Olos dorsais.
Femea: desconhecida.
Hokbtipo: macho, Fazenda Sfo Joffo,
Diamantino, MT (Mato Grosso), BRASIL, 400 m,
11.1981, M. Alvarenga coL., na coleio do Museu
Nacional, Rio de Janeiro. Pardtipo: femea, Porto
Esperidia-o, CAceres, Mato Grosso, Brasil,
XI.1984, Magno & Alvarenga, na coleoo do
autor.
Diferencia-se das outras esp6cies do genero
pela morfologia da genitAlia do macho.
0 nome especifico 6 alusivo a Fazenda S&o
Joao, onde o tipo foi colecionado.

Gaveanus amapaensis n.sp.
(Figs. 2, 12-14)
Caracterizada pela coloraoo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.
Femea: comprimento 3,4 mm, largura 1,4
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm; largura 0,6
mm, v6rtice 0,34 mm. Antena: segmento I, comprinmento 0,5 mm; II, 2,0 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na base
1,0 mm. Cilneo: comprimento 0,60 mm, largura
na base 0,20 mm (hol6tipo).
Coloragdo geral do corpo castanho-escuro
brilhante com Areas pAlido-amareladas e vermelhas; cabega comr margemr posterior do v6rtice
negra, faixa longitudinal (exceto ao lado dos

201

MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCCXXXVIII

T-

2

:,,

1mm

41

S

A%

Ganocapsisca joanensis n.sp, macho, hol6tipo. Fig. 2- Gaveanus anapaensis
hol6tipo. Fig. 3 Hadronemella jiparanensis n.sp., macho, hol6tipo. Fig. 4Hadronemellapiraporensis n.sp., macho, hol6tipo.
Fig.
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n.sp., finea,
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olhos) avermelhada, olhos castanhos; segmento I
da antena vermelho (num exemplar apenas o spice
vermelho), segmento II fusco (mais claro na extrema base); clipeo avermelhado, lados da cabeva
pdlido-amarelado; base do segmento I do rostro e
segmento II avermelhados.
Pronoto castanho-claro com Areas dos calos
mais escuras. Mesoescuto e escutelo da coloragAo
dos hemidlitros (vermelhos num exemplar).
Hemidlitros castanho-escuro, brilhante (exceto extrema base do clavo, base do c6rio e base
do emb6lio), ciineo vermelho, membrana fusca,
nervuras com apice avermeihado. Numa femea
apenas o clavo e o endocorio s3o negros.
Lado inferior p~lido-amarelado, abdome
preto, bilhante, pernas com anel vermeiho no
femur.
Corpo brilhante, rostro alcangando o
ovopositor.
Macho: semelhante a femea em aspecto
geral, mais avermelhado, vertice 0,28 mm.
Genitdlia: penis (Fig. 12) com canal seminal
distal curto, gonoporo secundArio do tipo Orthotylini, vesica com dois espfculos longos,
afilados pam a extremidade. Parimero esquerdo
(Fig. 13) bastante curvo de urm dos lados, extremidade apical afilado e plos dorsais. ParAmero
direito (Fig. 14) tamb6m curvo, pordrm muito mais
afilado na extremidade apical e com poucos pelos
dorsais.
Hokdtipo: femea, Rio Cassipor6, 9.9.1961,
BRASIL, AP (AmapA), J. & B. Bechyne col., na
coleqo do Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Pardtipos: fernea, Serra Lombard, Lim~o,
3.9.1961, Brasil, AP (AmapA), J. & B. Bechyn6
col.; macho, Territ6rio Amapa, Rio Felicio, J.
Lane col., na colegAo do autor.
Difere das outras esp6cies do genero pela
morfologia da genitAlia do macho e pela colorago
do corpo.
0 nome especifico 6 alusivo ao Tenit6rio
Federal do Amapd, onde o tipo foi colecionado.

Hadronemellajiparanensis n.sp.
(Figs. 3, 15-17)
Caracterizada pela color~ao e pela morfologia da genitia do macho.
Macho: comprimento 3,6 mm, largura 1,2
mm. Cabega: compnmento 0,2 mm, largura 1,0
mm, v6rtice 0,44 mm. Antena: segmento I, comRev. Brasil. Biol., 52 (2):199-207
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primento 0,3 mm; II, 1,4 mm; III, 0,9 mm; IV, 0,4
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 1,0 mm. Caneo: comprimento 0,60 mm, largura na base 0,30 mm (hol6tipo).
Coloragao geral do corpo castanha com
areas pAlido-amareladas; antenas negras, parte
lateral da cabea e poroo aoo lado dos olhos mais
claros.
Pronoto corm Angulos umerais e mancha triangular no disco (afilada anteriormente) pAlidoamarelados.
Hemielitros castanhos, emb6lio, porgao externa do exoc6rio e margem externa do cuinco
pafido-amarelados.
Lado inferior do corpo com coxas e base dos
femures palidos, estes utltimos negros do lado superior, tibias palido-amareladas.
Rostro alcanqando as coxas II, v6rtice
carenado, cabega larga, olhos grandes, salientes
para fora.
Genitdlia: vesica (Fig. 15) com nurmerosos
espiculos serreados no Apice e outros n~o serreados, gonoporo secundArio do tipo Orthotylini.
Par~mero esquerdo (Fig. 16) bastante curvo, ice
afilado e pelos dorsais. Parimero direito (Fig. 17)
alongado, com extremidade apical tipica, como
mostra a figura.
Fenwa: desconhecida.
Hol6tipo: macho, BRASIL, Rondonia, JiParanA, 7.II.1983, Gleba "G", equipe J. R. Arias,
na coleao do Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Diferencia-se das outras espdcies do genero
pela morfologia da genitalia do macho.
0 nome especifico 6 alusivo a Ji-ParanA,
onde o tipo foi colecionado.
J

Hadronemella piraporensis n.sp.
(Figs. 4, 18-20)
Caracterizada pela morfologia da genitalia
do macho.
Macho: comprimento 4,4 mm, largura 1,6
mm. Cabea: comprimento 0,4 mm, largura 1,1
mm, v6rtice 0,40 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,2 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,4
mm. Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na
base 1,4 mm. Caneo: compriimento 0,72 mm, largura na base 0,40 mm (hol6tipo).
ColoraqAo geral do corpo preta; cabeqa ao
lado dos olhos, base e margern extemaa do ciineo
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Fig. 5 - Hadronemella vermelhensis n.sp., femea, hol6tio. Fig. 6 Melanotrichusjoacemensis
nwsp., fenea, hol6idpo. Fig. 7 - Melanotrichus membranosus n.sp., macho, hol6tipo. Fig. 8 Melanotrichus vermelhensis n.sp., femea, hol6tipo.
Rev. Brasil. Biol., 52 (2):199-207

2()4

JOS9

C. M. CARVALHO e LUIZ A. A. COSTA

(atd o meio) e extremo apice do escutelo palidos a
p~lido-amarelados.
Pubesc=ncia do corpo longa, semi-adpressa,
olhos grandes, cabera larga, rostro alcanqando o
meio das coxas IL.
Genitdlia: vtsica ramificada do tipo Orthotylini, como mostra ilustraoo. Parimero
esquerdo (Fig. 00) curvo, com regi~o apical retorcida. Paramero direito (Fig. 00) dilatada na ex-

tremidade apical, onde 6 bifurcado conforme
mostra a figura, com cerdas dorsais.
Femea: desconhecida.
Holdtipo: macho, BRASIL, Minas Gerais,
Pirapora, XI.1976, Seabra, Roppa, Monnd col., na
coleqo do Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Diferencia-se das outras espdcies do genero
pela coloragao negra do corpo (exceto v6rtice,

Fig. 9 - Ganocapsisca joanensis, v6sica; Fig. 10 - parimero esquerdo; Fig. 11 - parimero direito; Fig. 12 - Gaveanus
amapaensis, penis; Fig. 13 - paraimero esquerdo; Fig. 14- parimero direito; Fig. 15- Hadronemella jiparanensis, v6sica; Fig.
16 -paramero esquerdo; Fig. 17 -paramero direito.
Rev. Brasil. Biol., 52 (2):199-207
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fratura e margem extema do cuneo) e pela morfologia da genitAlia do macho.
0 nome especifico 6 alusivo 'a cidade de
Pirapora, Estado de Minas Gerais, onde o tipo foi
colecionado.

0 nome especifico refere-se a Aguas Vermelhas, Minas Gerais, localidade que foi intensamente colecionada pelo colega Moacyr
Alvarenga.

Melanotrichusjoacemensis n.sp.
Hadronemella vermeihensis n.sp.
(Figs. 5, 21-23)
Caracterizada pela coloraqAo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.
Fimea: comprimento 3,6 mm, largura 1,4
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,9
mm, vdrtice 0,50 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 0,9 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na
base 1,2 mm. Caneo: comprimento 0,60 mm, largura na base 0,30 mm (hol6tipo).
Coloraao geral do corpo castanho-clara
com Areas pfilido-amareladas; calos e antenas
negros, olhos castanhos, emb6lio, exoc6rio externamente e cuineo (exceto angulo interno) pfilidoamarelados; membrana castanha.
Lado inferior do corpo castanho-claro, coxas
no extremo spice e base dos femures pAlidoamareladas.
Corpo revestido de pilosidade longa, erecta
e fina, calos e margem posterior do pronoto
elevados, olhos contiguos ao pronoto, segmentos I
e II da antena com plos tao ou mais longos que o
diametro deles, femures e tifbias com plos longos
e curtos, os longos mais compridos para a base
das tibias, abdome com pelos longos, erectos,
rostro alcangando as coxas III.
Macho: identico i femea em aparencia e
dimensoes, vdrtice 0,40 mm.
Genitdlia: v6sica (Fig. 21) com gonoporo
secundirio do tipo Orthotylini, possuindo apenas
um espiculo serreado na extremidade. Parfmero
esquerdo (Fig. 22) curvo, tendo um lobo preapical
e p~los dorsais. Paramero direito (Fig. 23) alongado, com extremidade apical serreada e
numerosos pelos na regi~o preapical.
Hol6tipo: fermea, Aguas Vermelhas, MG
(Minas Gerais), BRASIL. XII.83, M. Alvarenga
coL, na colero do Museu Nacional, Rio de
Janeiro. Pardtipos: macho e femea, mesmas
indica3es que o tipo, na coleqo do autor.
Diferencia-se das outras esp6cies do genero
pela morfologia da genitAlia do macho e pelo
pronoto de coloraqao uniforme.

(Fig. 6)
Caracterizada pela coloraAo do corpo e pela
cor negra do segmento II na base.
Femea: comprimento 3,8 mm, largua 1,2
mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largura 0,6
mm, v6rtice 0,32 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,2 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,5
mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na
base 1,1 mm. Caneo: comprimento 0,64 mm, largura na base 0,40 mm (hol6tipo).
Coloramo geral do corpo pfilido-amarelada
a palido-esverdeada com escamas pretas; segmento II da antena na extrema base e no spice negros,
segmentos HI e IV fuscos; membrana fusca, nervuras mais claras; olhos negros, duas manchas
palWidas ao lado dos olhos.
Lado inferior do corpo palido-amarelado,
rostro com extremidade apical preta.
Corpo revestido de pelos semi-adpressos e
escamas pretas, rostro alcangando as coxas 11,
clipeo curvo na frente.
Macho: desconhecido.
Hoktipo: femea, Joacema, Senhor do Bonfim, Bahia, BRASIL, caatinga, J. C. M. Carvalho
col., na colerAo do Museu Nacional, Rio de
Janeiro. Pardtipos: femea, mesmas indica6es que
o tipo e duas fIemeas, Casa Nova, Pernambuco,
Brasil, caatinga, J. C. M. Carvalho, na colego do
autor.
Diferencia-se das outras esp6cies do genero
pela colora~o do segmento II da antena.
0 nome da esp6cie 6 alusivo ao local onde
foi coligido o tipo da esp6cie.

Melanotrichus membranosus n.sp.
(Figs. 7, 24-26)
Caracterizaca pela colomoo da membrana e
pela morfologia da genitAtia do macho.
Macho: comprimento 3,4 mm, largura 1,3
mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, v6rtice 0,34 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 1,0 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na base
Rev. Brasil. Biol., 52 (2):199-207
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Fig. 18 -Hadronemella piraporensis, v6sica; Fig. 19 -parimero esquerdo; Fig. 20- parimero direito, Fig. 21 -H adronemefla
vermellhensis, v6sica; Fig. 22- parimero esquerdo; Fig. 23 - parmmero direito; Fig. 24 - Melanotrichus membranosus, v~sica;
Fig. 25 -paramero esquerdo; Fig. 26 -parimero direito.
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1,1 mm. Caneo: comprimento 0,60 mm, largura
na base 0,40 mm (hol6tipo).
Coloragao geral do corpo pllido-esverdeada
corn Areas negras; escutelo escuro, membrana
negra, nervura menor e apice da nervura maior
pAlidos, olhos castanhos.
Lado inferior pAlido-amarelado, unhas,
Apice dos tarsos e Apice do rostro negros.
Corpo revestido de pubescencia semiadpressa, vdrtice com margem posterior engrossada, antenas corn pelos curtos, tibias com
espinhos amarelos, rostro grosso, alcangando a
base das coxas posteriores (ou o Apice das coxas
medianas).
Genitdlia: v6sica (Fig. 24) com um espfculo
extemo dividido em dois, corn porao apical serreada, como mostra a ilustraoo. Parfimero esquerdo (Fig. 25) bifurcado, urn dos lobos serreados, no
meio corn dois espinhos alongados e p~los dorsais. ParArnero direito (Fig. 26) tamb6m bifurcado
na porqAo apical, com dentes ou dilatages
medianas como mostra a figura.
Femea: desconhecida.
Ilolt5ipo: macho, Aguas Vermelhas, MG
(Minas Gerais), BRASIL, XII.83, M. Alvarenga
col., na colero do Museu Nacional, Rio de
Janeiro.
Difere das outras esp6cies do genero pela
morfologia da genitAlia do macho.
0 nome especifico 6 alusivo A coloraqAo
preta da membrana.

Melanothlrcus vermelhensis n.sp.
(Fig. 8)
Caracterizada pela colorago do corpo.
FHmea: comprimento 3,8 mm, largura 1,6
mm. Cabega: compriment 0,2 mm, largura 0,9
mm, vdrtice 0,50 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 2,0 mm; 1I, 0,9 mm; IV, 0,4
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mm. Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na
base 1,4 mm. Cineo: comprinmento 0,60 mm, largura na base 0,50 mm (hol6tipo).
Coloraoo geral do corpo aspergido de verde
com Areas amareladas; cabega, segmentos I e II da
antena, metade anterior do pronoto, mesoescuto
de ambos os lados, escutelo na base (As vezes
tamb6m no extremo dpice), comissura corial e
margem intemna no clneo amareladas.
Lado inferior do corpo amarelado, Apice do
rostro negro, margem posterior da propleura esverdeada.
Corpo revestido de cerdas erectas negras e
p~los escamiformes negros (prateados sob luz incidente), antena com p~los curtos, ttibias III com
espinhos t~o longos quanto sua grossura ou um
pouco mais longos, rostro alcangando as coxas III.
Macho: desconhecido.
Hok6tipo: femea, Aguas Vermelhas, MG
(Minas Gerais), BRASIL, XII.83, M. Alvarenga
col., na coleqo do Museu Nacional, Rio de
Janeiro. Pardtipos: duas femeas, mesmas
indicag~es que o tipo na coleqo do autor.
Diferencia-se das demais especies do genero
por ter o hemielitro aspergido de verde.
0 nome especifico e alusivo a Aguas Vermelhas, Minas Gerais, onde o tipo foi
colecionado.
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