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MIR1DEOS NEOTROPICAIS, CCCIV: NOVOS GENEROS
E ESPECIES DO BRASIL (HEMIPIERA)
JOSt C.M. CARVALHO*
Museu Nacional, Rio de Janeiro

(Comr 51 figuras)

RESUMO
0 autor descreve novos generos e esp~cies de Miridae (Hemiptera) do Brasil, como segue: Clypeocoris n. gen., C. amazonius n. sp., Amazonas; Cylapocoroides n. gen., C. centralis n. sp., Rio de Janeiro e Sao Paulo; Cyrtotylus antoninensis n. sp., Paranl; C. catarinensis n. sp., Santa Catarina; Herdonoides n. gen.
H. pualistanus n. sp., Sao Paulo; Horciasoides ouropretanus n. sp., Minas Gerais;
Liiancoris n. gen., L. nigrus n. sp., Minas Gerais; Poeas goiana n. sp., Goifs;
Prepops ubirajarai .n. sp., Sao Paulo; Saileria sulina n. sp., Santa Catarina; Vitariacoris n. gen., V. nigrus n. sp., Sao Paulo. Ilustra96es de corpo inteiro e genitdlia do macho acham-se incluidas.
Palavras-chave: Novos generos e esp6cies de Miridae (Hemiptera) do Brasio, figuras.
ABSTRACT
Neotropical Miridae, CCCIV: New Genera
and new Species from Brazil (Hemiptera)
The author describes new genera and species of Miridae (Hemiptera) from
Brazil, as follows: Clypeocoris n. gen., C. amazonicus n. sp., Amazonas;
Cyiapocoroides n. gen., C. centralis n. sp., Rio de Janeiro and Sao Paulo;
Cyrtotylus. antoninensis n. sp., Paranf; C. catarinensis n. sp., Santa Catarina;
Herdonoides n. gen., HI. paulistanus n. sp., Slio Paulo; Horciasoides
ouropretanaus n. sp., Minas Gerais; Liiancoris n. gen., L. nigrus n. sp., Minas
Gerais; Poeas golana n. sp., Goi.s; Prepops ubirajarai n. sp., Sdo Paulo; Saileria
sulina n. sp., Santa Catarina; Vitoriacoris n. gen., V. nigrus n. sp., Sfo Paulo.
Illustrations of habitus and male genitalia are included.
Key words: New genera and new species of Miridae (Hemiptera) from
Brazil, figures.
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INTRODUVAO
Por cortezia dos doutores Ubirajara
e Renato Cotrim Marinoni, o
autor p6de estudar mirfdeos do Museu de Zo-

Martins Costa
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ologia da Universidade de Sao Paulo e Levantamento Entomol6gico da Fauna do Estado
do Paranfi, cujas descric6es e ilustraq6es
achar-se incluidas no presente trabalho.
As figuras no texto sdo de autoria de
Luiz Antonio Alves Costa, Paulo Roberto
Nascimento e Maria Lilia Gomide da Silva,
sob a supervisao do autor.

Clypeocoris n. gen.

Bryocorinae, bryocorini. Esp6cie de tamanho muito pequeno, revestida por pilosidade erecta e fina.
Cabeca vertical, arredondada, olhos salientes para fora, contiguos ao pronoto, v6rtice
arredondado, pedcnculo dca antena situado na
regiao mediana dos olhos, fronte reta, clfpeo
muito saliente, fortemente projetado para
frente (Fig. 2), achatado dos lados, Apice arredondado, bdcula abrangendo o segmento I do
rostro que 6 largo e comprido, alcancando o
meio das coxas I, epifaringe ocupando a metade do segmento, gula mruito curta; antena cilfndrica, segmento I cerca de 3 vezes mais
curto que a largura do vWrtice, segmento II
cerca de quatro vezes mais longo que o 1,
segmentos III e IV muito finos, pubescencia
longa, comprimento igual ou maior que a largura dos segmentos.
Pronoto fortemente pontuado, exceto na
frea dos calos, porgao anterior muito larga,
convexa na frente, disco estreitado na irea dos
calos, margem posterior largamente arredondada, angulos umerais salientes, tamb6m arredondados: mesoescuto coberto, escutelo pequeno, excavado no meio.
Hemi61itros com emb6lio bastante engrossado, sutura c6rioembolial com fileira de
pontua96es bern visfveis, clavo longo, cdneo e
membrana cafdos para trws, ar6ola inica,
grande, ocupando metade da membrana.
Lado inferior do corpo com rostro alcangando as coxas III.
Esp6cie tipo do genero: Clypeocoris

anazoncus n. sp.
O genero 6 caracterizado pela extensao e
morfologia do clfpeo, pela pilosidade da antena e extensao do rostro.
O nore gen6rico 6 alusivo ao clfpeo.

Clypeocoris amazonicm. n. sp.
(Figs. 1 - 5)
Caracterizada pela coloraqao do corpo e
pela morfologia da genitAlia do macho.
Macho: comprimento 2,2 mm, largura
0,8 mm. Cabega: comprinento 0,1 mm, largura 0,5 mm, vdrtice 0,36 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,1 mm; II, 0,4 mm; I1l, 0,2
mm; IV, 0,1 mm. Pronoto: comprinmento 0,4
mm, largura na base 0,7 mm. Cdneo: comprimento 0,16 :mmr, largura na base 0,10 mm
(hol6tipo).
Coloraqdo geral castanha tendendo ao
avermelhado comr Areas citrinas ou lutescentes;
pronoto (exceto Area dos calos) citrino a lutescente, extremro 6pice do c6rio, cdneo e nervuras da membrana castanhos ao avermelhados,
base do segmento I dla antena, segmentos III e
IV pAlidos.
Lado inferior do corpo castanho-escuro,
propleura citrina superiormente, femures para
a base e spice das coxas pflidos.
Caracterfsticas morfol6gicas como indicadas para o genero.
Genitdlia: penis (Fig. 3) do tipo Bryocorini, como mostra a ilustrasao, canal seminal
distal longo, placa basal grossa. Parfrnero esquerdo (Fig. 4) bastante curvo, comr lobo basal
comr cerdas e Apice rombudo. Parimro direito
(Fig. 5) curto, largo, bifurcado na regiao apical e com cerdas dorsais, estreitado na regifo

subapical.
FSmea: desconhecida.
Hok5tipo: :macho, MaturacS, Estado do
Amazonas, Alto Rio Cauboris, Brasil, 28.XII.
62 - 5.1.63, J. Bechyn6 col., na colosao do
Museu de Zoologia da Universidade de Sao
Paulo.
0 nome, especffico 6 alusivo ao Estado
do Amazonas onde o exemplar tipo foi colecionado.

Cykapocoroides n. gen.
Cylapinae, Cylapini. Corpo compacto,
revestido de pubescencia densa, erecta, pronoto pontuado entre e atrAs dos calos, berm
como dos lados e parcialmente no meio do
disco.
Cabega comr olhos grandes, contfguos ao
pronoto, v6rtice marginado, depresso no meio,
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Clypeocoais anazonicus n. gen., n. sp.: Fig. 1 - macho, hol6tipo; Fig. 2 - cabeia, vista de lado; Fig. 3 - penis; Fig 4 - paranmero direito.

parxnero esquerdo; Fig. 5
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onde 6 pontuado, fronte projetada para frente,
separada do clipeo por depressao, jugo grande, loro bem marcado, gula plana, carenada
dos lados, gena muito reduzida; rostro longo,
alcanqando o pig6foro; antena com segmento I
alcangando o xifo do prostemo, segmento II
alcanqando praticamente o Apice da Coxa I, o
1 6 muito curto, nao ultrapassando o Apice do
clfpeo, II bastante piloso, III e IV muito fimos.
Pronoto com colar largo, calos salientes,
tendo entre si e dos lados pontua96es bem definidas, que se extende tamb6m dos lados e
parcialmente no meio do disco, margemr posterior ligeiramente biconvexa, mesoescuto largamente exposto, escutelo proeminente.
Hemielitros com tres fileiras de pontuacdes bem distintas, emb6lio muito largo, cineo pouco mais longo que largo na base,
membrana biareolada com as nervuras no apice e porgdo extrareolar nitidamente pilosas.
Lado inferior com propleura pontuada,
reso e metapleuras e lados do mesoesterno
chagr6n, coxas e femures grandes.
Esp6cie tipo do genero: Cylapocoroides
centralis n. sp.
Difere dos demais generos de Cylapini,
pela morfologia do pronoto, pelos da membrana e pela cabega.
0 nome gen6rico 6 devido a sua semeIhan a com Cylapocoris Carvalho, 1954.

Cylapooro~des centraliss n. sp.
(Figs. 6 - 9)
Caracterizada pela sua coloraqao e pela
morfologia da genitAlia do macho.
Macho: comprimento 4,0 mm, largura
2,1 mrn. Cabega: comprimento 0,3 mm, largura 1,0 mm, v6rtice 0,44 mm. Antena: segmento
I, comprinmento 0,3 mm; II, 0,9 mm; Ill, 0,4
mm; IV mutilado. Pronoto: comprimento 0,6
mm, largura na base 1,6 mm. Cdneo: comprimento 0,58 mm, largura na base 0,44 mm

(hol6tipo).

Coloraqao geral

castanho-escura com

Areas pretas e castanho avermelhadas;

antena

castanha, tendendo a mais escuro para o Apice
e mais claro para a base, olhos e cabega castanhos, vortices comr machas pfilidas.
Pronoto negro em sua superffcie, exceto
Areas dos calos, duas manchas maiores do disco e angulos umerais que sao castanhos, ten-

dendo ao avermelhado; mesoescuto preto com
manchas pfilidas, escutelo castanho.
Hemi6liros castanhos, mais claros no
exoc6rio e emb6lio, sutura c6rio-cuneal pfilida, cuneo mais pflido na base e mais escuro
no Apice, membrana fusca, nervura com porg9o transversal pAlida.
Lado inferior do corpo castanho-escuro,
peritrema ostiolar pAlido, dpice e extrema base
das coxas pAlidos, segmento I do rostro na
porqAo apical e tibias mais claros a pflidos.
Rostro alcancando o pig6foro, pelos do
corpo longos e erectos, segmentos I e II da
antena engrossados, hemi6litros com tres fileiras longitudinais ou oblfquas de pontuac6es
bem visfveis, escutelo saliente.
Genidlia: penis (Fig. 7) com v6sica formado por dois lobos, canal seminal distal
curto, um lobo com ponta eslerosada fina e
outro com margem serreada (penis sem a teca).
Paramero esquerdo (Fig. 8) longo, curvo, com
extremidade apical dilatada, um dente subapical e cerdas dorsais. ParAmero direito (Fig. 9)
curvo, ponta afillada e cerdas dorsais.
Fgmea: desconhecida.
Holitipo: macho, Rio de Janeiro, Floresta da Tijuca, Brasil, GB (Estado da Guanabara, atual Estado do Rio de Janeiro), IV.
1966, Alvarenga col., na colegao do Museu
Nacional, Rio de Janeiro. Pardtipos: macho,
Represa Rio Grande, Rio de Janeiro, Brasil,
F.M. Oliveira; macho, Estarto Biol6gica de
Boraceia, Sales6polis, SP. (Sao Paulo), Brasil,
13.IX.1960, K. Lenko, na coleogo do Museu
de Zoologia da Universidade de Sao Paulo e
do autor.
0 nome especifico 6 alusivo as pontuaq6es no meio do pronoto e tamib6m pela sua
posigao geogrAfica no Pafs (pelo menos at£ o
presente).

Cyrtotylus antoninensis n. sp.
(Figs. 10- 11)
Caracterizada pela coloraqio do corpo.
Fbnea: comprimento 2,6 mm, largura
1,0 mm. Cabega: comprimento 0,1 mm, largura 0,5 mm, v6rtice 0,30 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 0,9 mm; III, 0,4
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,3
mm, largura na base 0,9 mm. Cdneo: compri-
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Cylapocoroides centra&i n. gen., n. sp.: Fig. 6 - macho, hil6tipo; Fig. 7 - penis; Fig. 8 - parmero esquerdo; Fig. 9ParAmero direito.
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Henei1litro marmoreado de vermelho com
mancha pf1ida bem marcada no clavo (Fig.
10), cune co Apice e faixa transversal fina
na base vermelhos.
Lado inferior do corpo e pernas pflidoamarelados.
Rostro alcangando as coxas Ill.
Macho: desconhecido.
Holdftipo: frmea, Antonia, PR (Estado do
Paranf, Reserva Sapitanduva, Brasil,
03.XI.1986, Lev. Ent. Profaupar., lImpada, na
coleqAo do Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Diferencia-se das demais esp~cies do genero pela coloraio da cabega e do pronoto.
0 nome espeffico 6 alusivo a cidade de
Antonina, em cujo municfpio encontra-se a
Reserva de Sapitanduva.

Cyrtotyli catarinensis n. sp.
(Figs. 12 - 16)
Caracterizada pela colorarAo pilido-amarelada e vermelha do corpo e pela morfologai
da genitalia do macho.
Macho: cormprimento 2,8 mm, largura
1,1 mm. Cabega: comprinento 0,1 mm, largura 0,5 mm, vdrtice 0,30 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; IL, 0,8 mm; III, 0,4
mm; IV, 0,3 mm. Pronoto: cornprimento 0,3
mm, largura na base 0,9 mm. Cdneo: comprimento 0,40 mm, largura na base 0,26 mm'

(hol6tipo).
-0

Cyrtotylus antoninenss n. sp: Fig. 10 femea, hol6ti-

po;

Fig. 11

-

cabega e pronoto, vistos de lado.

mento 0,40 mm, largura na base 0,22

mm

(hol6tipo).
areas

Colora-go geral pfilido-amarelada com
vermelhas; cabega com tres faixas lon-

gitudinais vermelhas (a mediana alcangando a
base do v6rtice), olhos e clfpeo tamb6m vermelhos, segmento I da antena na base e no
Spice avermelhado.
Pronoto pf1ido com 10 faixas longitudinais vermelhos: uma em cada margem extema,
duas sub-laterais unidas na extremidade apical
e quatro medianas avangando sobre os calos;
escutelo com duas faixas longitudinais e uma
mediana vermelhas.

Coloraglio geral pf1ido-amarelada comr
keas avermelhadas a cor de laranja; cabega
pilido-amarelada com faixa longitudinal estreita sobre a fronte e pequena mancha sobre o
jugo vermelhas antena pfilida, segmento I
vermelho na extrema base e no spice; rosto
pfilido; olhos vermelhos.
Pronoto pflido-amarelado com duas
manchas sobre os calos e quatro. outras (as
externas mais longas) avermelhadas; mesoescuto pflido comr duas manchas vermeilhas escutelo pflido-amarelado com regiao apical
vermelha.

Hemi£litros pfilido-amarelados, salpicados ou marmoreados de vermelho (vide ilus-.
tragio de corpo inteiro), extrema base e fipice
do ctineo vermelhas, membrana fusca, nervuras alaanjadas.
Lado inferior pflido-amarelado, spice
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Cyrtotylus catarinensis n. sp.: Fig. 12 - macho, hol6tipo; Fig. 13 - cabega e pronoto, vistos de lado;
15 - parimero esquerdo; Fig. 16 - par~niero direito.

dos femures III
avermelhados.

Corpo
sos, rostro

e

base dos espinhos das tibias

pequeno,

liso, pelos semi-adpres-

alcangando as coxas III.

Genrtdlia: penis (Fig. 14) do tipo Orthotylini, gon6poro secundirio prolongado e
bipartido no Spice, t~ca tanbm alongada. Paramero esquerdo (Fig. 15) complexo, com pelo

Fig. 14 - penis; Fig.

menos trds lobos como mostra a ilustragdo, revestido de numerosas cerdas dorsais, compacto. Pararnero direito (Fig. 16) pequeno,
alargado no meio, esclerosado no Spice.
Fenwa: com aspecto geral e coloragAo
identica ao macho.

!loldtipo: macho, Brasilien, Nova Teutorina, Santa Catarina, 2701 1'W 52°23'L, Fritz
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Plaumann, 300-500 m, 14.XII.1949, na colegAo do Museu de Zoologia da Universidade de
Sao Paulo. Pardtipos: macho e femea, mesmas
indicarao que o tipo, na colegao acima e do
autor.
Difere das outras esp6cies do genero
pela coloracdo do corpo e pela morfologia da
genitilia do macho.

0 nome sepecffico 6 alusivo ao Estado
onde os exemplares foram colecionados.

Herdonoides n. gen.
Mirinae, Herdoniini. Corpo mirmecomorfo, grande, liso, revestido de pe'los curto e
cerdas longas, erectas.
Cabega aproximadamente too longa

18
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Herdonoidespadistanusnt gen., n. sp.: Fig. 17 - macho, hol6tipo; Fig. 18 - cabea, vista de lado; Fig. 19- v~sica do
ededgo; Fig. 20 - parimero esquerdo; Fig. 21, 22 - parknero direito.
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quanto larga, revestida de cerdas longas,

erectas, v6rtice arredondado, olhos depremidos, distantes do pronoto por espago equivalente a pouco mais que sua largura; antena ciIfndrica, situada no terqo inferior do olho,
segmento I aproximadamente tfio longo quanto
a largura do vrtice, segmento II engrossado
para o Apice, cerca de quatro vezes mais longo
que o I, segmentos III e IV fimos. Todos revestidos de pelos curtos; rostro alcangando as
coxas III, segmento I grosso e largo, epifaringe explanada, larga, jugo grande, visto de cima, lora longa, gena inclinada, revestida cor
cerdas longas, largamente sulcada anteriormente.
Pronoto fortemente estreitado para a
frente, colar bem marcado, calos obsoletos,
margem posterior um pouco reintrante no
meio, angulos umerais arredondados; mesoescuto largamente exposto, escutelo longo, saliente, afilado para o spice.

Hemi6litros nitidamente estreitados no
meio (ao nivel da faixa pilida), cdneo tao Iongo largo, emb6lio muito estreito, membrana
biareolada.
Abdome peciolado na base, piloso, femures e tibias com mindsculas granulag6es esclerosadas e cerdas longas, de comprirento
igual ou maior que o diametro desses segmentos.

Esp6cie tipo do genero: Herdonoides
paulistanus n. sp.
Genero muito pr6ximo de Herdonius
Stil, 1860 e de Herdonisca Carvaiho e Perreira, 1974, diferenciando-se do primeiro pela
aus~ncia de espinho no escutelo e do segundo
pela ausencia de pelos escamifornes.
0 norne gen-rico 6 alusivo A¶ sua seme1hanqa com Herdonius SWaial.
Herdonoides pailistanus n. sp.
(Figs. 17 - 22)
Caracterizada pela coloragio do corpo e
pela norfologia da genitfiia do macho.
Macho: comprimento 8,0 mrn, largura na
porgio mais estreita do hemi6litro 1,7 mm.
Cabega: comprirento 1,6 mm, largura 1,6
mm, v6rtice 0,72 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,7 mm; II, 3,0 nmn; 111, 1,0 mm;
IV, 04 mm. Pronoto: comprirmento 1,2 mm,

451

largura na base 1,8 mm. Cneo: comprirnento
0,44 mm, largura na base 0,44 mm (hol6tipo).
Colorargo geral preto a castanho-escuro
com Areas pflidas; cabeqa, pronoto e escutelo
mais escuros, opicos, extrema base do segmento I da antena mais pfilido, mancha no
porsao anterior da lora e da gena, debaixo do
olho pilidas hemidlitro castanho, comr faixa
branca na sua porqo mais estreita (alargada
para f6ra), areas basal e apicalrmais escuras,
cdneo pilido na margem basal externa, membrana preta.
Lado inferior do corpo castanho, abdome
preto, pflido inferiormente nos segmentos II e
M.
Caracteres morfol6gicos como citados
para o g~nero.
Genitdlla: v6sica do edefigo (Fig. 19)
com lobos, gon6poro largo, canal seminal
distal grosso e longo, extremidade do lobo
maior com dentfculos como mostra a ilustra9ao. Paramero esquerdo (Fig. 20) longo, falciforme, com cerdas curtas no dorso. Paramero
direito (Fig. 21, 22) menor, com extremidade
apical afilada.
Femea: desconhecida.
Holcitipo: macho, Sao Paulo, Brasil,
Campos do Jordao, 23.XII. 1944, F. Lane col.,
na colegio do Museu de Zoologia da Universidade de Sao Paulo.
0 norme especffico 6 alusivo ao Estado
de Sao Paulo.

Horciasoides ouropretans n. sp.
(Figs. 23 - 26)
Caracterizada pelo coloraqao vermelha
salpicada de pontos pflido-amarelados e pela
morfologia dca genitulia do macho.
Macho: comprimento 5,4 mm, largura
2,6 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 1,1 mm, vfrtice 0,44 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,8 mm; II, 2,4 mm; III e IV
mutilados. Pronoto: comprimento 1,0 mm, largura na base 2,3 mm. Cdneo: comprinento
0,44 mm, largura na base 0,30 mm (hol6tipo).
Colorarao geral vermelha salpicada de
pontos pflido-amarelados no clavo e no c6rio;
cabega castanha, clfpeo vermelho, antena pOHlida e castanha, dpice do segmento II negro,
rostro castanho.
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Horciasoides ouropretanus n. sp.: Fig. 23 macho, hol6tipo; Fig. 24 v6sica do edepago; Fig. 25 parimero esquerdo;
Fig. 26 paramero direito.
-

-

-

-

Pronoto pAlito-amarelado a castanho no
meio, vermelho dos lados, marginado posterior
e lateralmente de p6.lido a branco; mesoescuto
e escutelo venielhos, este dIltimo p~1ido a
castanho dos lados.
Hemi6litros vermelhos com clavo e c6rio
salpicados de pontos pequenos, pAlido-amarelados, embolio mais claro, cuineo vermelho
mais claro na base e dos lados, membrana negra, nervuras castanhas.
Lado inferior castanho, propleura com

duas faixas longitudinais negras, coxas e percastanhas, marmoreadas de escuro, abdocastanho com duas faixas laterais tendo
manchas claras interrompidas.
nas
me

Rostro alcaneando as coxas II.
Genitdlia: vt-sica do ededgo (Fig. 24) do
tipo Mirini, com um espfculo esclerosado bem
marcado, gon-oporo secundkio grande, canal
seminal bem desenvolvido. Parfmero esquerdo
(Fig. 25) com lobo basal grande, curvo e afilado para o Apice, revestido por numerosas
cerdas dorsais. Paramero direito (Fig. 26) mais
grosso na porsao apical, terminando em esclerosada.
F-nea: semelhante ao macho em aspecto
geral e colora;o.
Hold6ipo: macho, Top~zios, Outo Preto,
Minas Gerais, Brasil, 22.11.1962, J. Bechyni
col., na coledo do Museu de Zoologia da
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Liancoris grus n. gen., n. sp.: Fig. 27 - macho, hol6tipo; Fig. 28 - cabeia, vista de frente; Fig. 29 penis; Fig. 30 -

par~mero esquerdo; Fig. 31 - parfonero direito.
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Universidade de Sfio Paulo. Pardtipps: dois
machos e uma femea, mesmas indicag6es que
o tipo, nas colegAo acima e do autor.
Difere das outras esp6cies do genero,
pela coloraco avermelhada e pela morfologia
da genitalia do macho.
0 norne especffico 6 alusivo ao Municfpio de Ouro Preto onde os exemplares foram
colecionados.

Liiancoris n. gen.
Mirinae, Mirini. Esp6cie de tamanho pequeno, corpo liso, finamente chagr6n, revestido de pelos curtos, erectos ou semierectos.
Cabeqa alongado, vertical, v6rtice distintamente carenado, desprovido de cerdas
longas, levemente sulcado no meio, olhos distintamente depremidos, grandes contiguos ao
pronoto, fronte plana, clfpeo saliente, tendo de
cada lado dois loros muito salientes, jugo largo,
b-ucula relativemente pequena, gena e gula
alongados I rostro alcanqando as coxas III,
segmento I engrossado, epifaringe cobrindo
toda sua extensfo; antena cilindrica, segmento
I 3,5 vezes mais curto que o II, este dltimo
muito engrossado para o spice, segmentos III
e IV finos, pubesce'ncia curta.
Pronoto finamente chagr6n, liso, pelos
semiadpressos, calos grandes, pouco salientes,
colar largo no meio e fino :nas margens laterais, margemr pos-teior e Angulos umerais largemente arredondados; mesoescuto exposto,
escutelo grande, piano.
Hemi6litros com emb6lio explaanado, cdneo largo, membrana biareolar (ar6ola rnenor
pequena).
Lado inferior de corpo corm peritrema e
oriffcio ostiolar grandes, area evaporat6ria
com um tuberculo no meio, coxas longas, femures III muito longos e grossos, tibia coin
pubesc-encia curta.
Esp6cie tipo de genero: Liliancoris nigrus n. sp.
Pertence ao grupo de genero com paremp6dios divergentes (Mirinae) (apesar do gniipero secunddrio ser de outro tipo), por possuir
o corpo liso, como segmento II da antena nitidamente engrossado para o spice, cabeqa nitidamente alongada para baixo, clfpeo largo,
marginado pelo loro (Fig. 28). Destingue-se,

al6m dos caracteres apontadas, pelo seu pequeno porte e coloramio negra.
Nome gen6nco 6 alusivo a minha neta
Lilian de Melo Carvalho Moura. Leite.
Liliancoris ngrus n. sp.
(Figs. 27 - 31)
Caracterizada pelo calorasao do corpo e
pela morfologia a genitblia do machado.
Fnmea: comprimento 3,2 mm, largura
1,6 mm. Cabega: comprinmento 0,3 mm (vista
de cima) ou 0,7 mm em toda extensao, largura
0,9 mm, v6rtice 0,40 mm. Antena: segmento I,
comprirento 0,4 mm; II, 1,6 mm; III, 0,6 mm;
IV mutilado. Pronoto: comprimento 0,6 mm,
largura na base 1,2 mm. Caneo: comprinento
0,60 mm, largura na base 0,30 mm (hol6tipo).
Coloragao geral preta; cabega (exceto
v6rtice), segmento I da antena, base do seg-

Pachymerocerista rnanauara Carvalho; Fig. 32 - penis;
Fig. 33 - paramero esqierdo; Fig. 34 - parlmero direito.
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mento II (embora rendendo as vezes ao castanho, pordm sempre mais claro que a extremidade apical engrossada), base do segmento III
pflidas.
Lado inferior preto, placa basilar, tfbia I
e II (exceto extremo spice), extremo Spice do
femur I, segmentos I e IX dos tarsos pflidos.
Caracterfsticas morfol6gicas como mencionado para o g$nero.
Macho: aspecto geral e coloraao seinelhante A femea, v~rtice 0,30 mm, comprimento
do rostro 1,4 mmx.
Genitdria: penis (Fig. 29) comr gonop6ro
secundrido diferente de Mirinae e lobos membranosos recobertos de mindsculos espinhos.
Paramero esquerdo (Fig. 30) maior, recurvo na
porqAo mediana, Spice arilado e arredondado,
cerdas dorsais sobre o labo basal. Parfmetro
direito (Fig. 31) mais largo no meio, extremidade apical pontuda e mais esclerosada.
H161idpo: femea, Mar de Espanha, Minas
Gerais, Brasil, 27-28.11.1962, J. Bechynd col.,
na colegto do Museu de Zoologia da Universidade de SAo Paulo. Pardtipos: tr-s femeas e
dois machos, mesmas imdicag6es que o tipo,
na colegao acima e coleqo do autor.
0 nome especifico 6 dado em alusfao a
colora9&o da cabega.

Pachynerocerisa manauara
Carvalho, 1985
(Figs. 32- 34)

Pachymterocerista manauara
Carvalho, 1985:663, fig. 28
A genitflia do macho desta especie achase ilustrada no presente trabaiho, baseado em
um exemplar de Tapurucuara, Rio Negro,
Amazonas.
Poeas goiana n. sp.
(Figs. 35- 38)
Caracterizada pela colorar&o do clavo e
do c6rio, bem como pela morfologia da genitilia do macho.
Macho: comprimento 6,0 mm, largura
3,2 mm. Cabega: comprimento 0,5 mm, largura 1,2 mm, vdrtice 0,60 mm. Antena: segmento
I, comprimento 1,0 mm; II, 2,6 mm; III, 1,0
mm. Pronoto: comprimento 1,4 mm, largura
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na base 2,6 mm. Cdneo: comprimento 1,24
mm, largura na base 0,88 mm (hol6tipo).
Colorarao geral pfilido-terroso tendendo
a lutescente-clro; com Areas negras; tergo
apical do clavo (em alguns exemplares a por,910 apical clara) e faixa transversal apical do
c6rio indo Wat o spice do clavo castando-escuros a pretos, emb6lio pfilido, olhos avermelhados, segmentos II-IV da antena e spice do
rostro fuscos, cabega e escutelo mais claros
(um exemplar comr os lados do pronoto mais

escuro).
Rostro alcanqando as coxas III ou um
pouco al6m, segmento I da antena mais grosso, com pelos curtos e cerdas erectas, pronoto
e membrana caidos respectivamente para
frente e para tris.
Genitdlia: vesica do edeAgo (Fig. 36)
com lobos membranosos (um deles com um
campo de espinhos), dois espiculos esclerosados afilados, gon6poro secundrio grande, canal seminal distal longo e largo. Paramero esquerdo (Fig. 37) com lobo basal bem desenvolvido, fipice recurvo. ParAmetro direito (Fig.
38) alargado na Area apical, com ponta terminal esclerosada.
FbOnea: semelhante ao macho em aspecto
geral e colora9&o.
Hokf5tipo: macho, Fazenda Cachoeirinha,
Jatai, Goifs, Brasil, X. 1962, Expediqo do
Departamento de Zoologia, na colego do Museu de Zoologia da Universidade de Sfio Paulo. Paracipos: macho e femea, Fazenda Aceiro, Jatai, Goias, Brasil, X. 1862, Expedico do
Departamento de Zoologia; f~nea, Goiatuba,
Goifis, 21.XI.1961, Werner col., na cole<&o
acima e do autor.
Difere das outras espdcies do g~nero
pela mancha negra do terqo apical do clavo e
pela faixa transversal tamb6m negra da porp-o
apical do c6rio, bem como, pela morfologia da
genitAlia do macho.
0 nome especffico 6 alusivo ao Estado
de Goi~s onde os exemplares tipos foram colecionados.

Prepops ubirajarai n. sp.
(Figs. 39 - 42)
Caracterizada pela coloraaco do pronoto
e pela morfologia da genitAlia do macho.
Fmema: comprimento 6,4 mm, largura
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Poeas goiana n. sp.: Fig. 35 - macho, hol6tipo; Fig. 36 vdsica do edefigo; Fig. 37 - para'mero esquerdo; Fig. 38 pard-

mero direito.
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Corpo com pruinosidade prateada, rostro
alcangando o meio do mesoesterno, femures e
tfbias muito piloso, comprnento das cerdas
destas litimas tfo longos ou mais longos que
seu ditmetro, antena com pplos curtos, colar

largo, culneo longo.
Macho: identico A femea em aspecto gefaixa
ral,
longitudinal liteo-avermelhada ao
longo do pronoto e colar estreitada, propleura
citrina apenas superiormente, mesoesterno,
meso e metapleuras negro, abdome preto, coxas hiteo-avemelhadas, pernas pretas. Comprinento 6,1 mm, largura 1,6 mm, v6rtice 0,40
mm.

Genitdlia: v6sica do edeAgo (Fig. 40)
com lobos membranosos, um deles com dentfculos e um espiculo esclerosado bem nitido.

Prepops ubirajarai n. sp.: Fig. 39- macho, hol6tipo;
Fig. 40 v6sica do edeago; Fig. 41 paramero esquerdo;
Fig. 42- parAnero direito.
-

1,9
ra

mm.

1,1

Cabeva: comprimento 0,4 mm, largu-

mm,

v6rtice 0,50 mm. Antena: segmento

comprimento 0,8 mm; II, 1,8 mm; mI, 1,2
mm; IV, 0,8 mm. Pronoto: comprimento 1,1
mm, largura na base 1,7 mm. Caneo: comprimento 1,04 mm, largura na base 0,50 mm
(hol6tipo).
Coloraqo geral preta com Areas luteoavermelhadas; regiao mediana do colar, Area
dos calos e faixa longitudinal mediana no dis(alcanrando a margem posterior e avangando sobre o mesoescuto) ldteo-avetmelhadas.
Lado inferior do corpo e coxas ldteoavermelhados, abdome fusco a preto, femures
e tibias pretos.
I,

co

Paramero esquerdo (Fig. 41) fortemente ourvo,
extremidade apical bifurcada, cerdas dorsais
longas. Parimero direito (Fig. 42) curto, mais
grosso no meio, extremidade apical afilada.
Hok1tipo: femea, Ribeirao Preto, Fazenda Iracerna, Sao Paulo, Brasil, ll.XI. 1956,
Barreto col., na colegdo do Museu de Zoologia da Universidade de Sao Paulo. Pardtipo:
macho, mesmas indicacdes que o tipo, na colegao do autor.
Diferencia-se das outras esp6cies de
Prepops Reuter, pela coloraqio do corpo,
comprinmento do rostro e do culneo e pela morfologia da genitAlia do macho.
Esta esp6cie 6 alusiva ao colega Ubirajara Martins de Souza, em homenagem pelo seu
trabalho na famiflia Cerambycidae (Coleopte-

ra).
Saileria sdlina n. sp.
(Figs. 43 - 46)
Caracterizada pela coloracao do corpo
salpicada de verde nos hemi6litros e pela morfologia da genitalia do macho.
Macho: comprimento 3,6 mm, largura
1,4 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, v6rtice 0,28 mm. Antena: segmento
I, comnprimento 0,3 mm; II 1,4 mm; III, 0,8
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,3
mm, targura na base 0,9 mm. Cdneo: comprimcnt' 0,60 mm, largura na base 0,32 mm
(hciC31L.,:po).

Coloraqo geral pfilido-amarelada salpicada de manchas verdes nos hemi~fitros, com
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Saileria sui na n. sp.: Fig. 43 - macho, Fig. 4 - penis; Fig. 45 -paramr esurdo; Fig. 46 -

direito; Fig. 47 - pig6foro.

hol'tipo:

pfilida
6reas p~lidas e avermelhadas;
corn mancha branca no v6rtice, seguida de
faixa longitudinal mediana na fronte, olhos,
rostro e antena p6lidos, segmento I com pequena mancha vermelha na base intemamente.

cabeqa

Pronoto pfilido-amarelado com manchas
claras sobre os calos e no meio do disco posteriormente; mesoescuto pflido, escutelo brancacento com mancha avermelhada na regiao
mediana (Fig. 43).

par'm

Hermidlitros pfAlidos, salpicados de manchas verdes, Apice do clavo avennelhado,
membrana fusca, nervuras castanhas e uma
nmancha caracterfstica em sua superffcie (Fig.
43).
Lado inferior, coxas e pernas p~lidoamarelados.
Rostro alcancando as coxas ILL, pelos do
corpo longos, olhos situados no meio da cabesa.

MIRfDEOS NETROPICAIS, CCCIV

Genitdlia: penis (Fig. 44) do tipo Orthotylini, pequeno, gon6poro secundfrio grande. Parfmero esquerdo (Fig. 45) muito longo e
fino, com desticulos ternmnais. Parimro direito (Fig. 46) curvo duas vezes, comr cerdas
dorsais. Pig6foro com quatro prolongamentos,
como mostta a ilustragdo.
Fbnea: identica ao macho em aspecto
geral e colorar&o.
Holdpito: macho, Brasilien, Nova Teutonia, (Santa Catarina), 27°11'W 52°23'L, Fritz
Plaumann, 300-500 m, 14.XII.1949, em Euphorbiacea (Aichornia sidaefolia) na coleqfio
do Museu de Zoologia da Universidade de Sdo
Paulo. Pardlipos: macho e femea, mesmas indicag6es que o tipo, na colegio acima e do
autor.
Difere das demais esp6cies do genero
pela colorarao do escutelo e pela morfologia
da genitilia do macho.
0 nome especffico 6 alusivo. a possao
sul no mapa do Brasil onde os tipos foram
colecionados.

Vitoriacoris n. gen.
Bryocorinae, Bryocorini. Esp6cie de pequeno porte, revestido de pubescencia densa,
curta, erecta.
Cabega vertical, finamiente pntuada,
larga, fronte levemente arredondada, vrtice
piano, margemr posterior arredondada, oihos
coritfguos ao pronoto, planos na margem infeiror, clfpeo bem separado da fronte, arredondado superiormente, curvo, jugo e loro grandes,
horizontais, blcula, gena e gula pequenos,
rostro com segmento I engrossado, alcangando
o ter;o apical do femure I, epifaringe atingindo o meio do segmento; antena cilfdrica,
segmento I mais grosso que os demais, segmentos III e IV muito finos (os dois ditimos
comr pelos mais longos que a grossura dos
segmentos).
Pronoto finamento pontuado, Area anterior aos calbs larga, convexa no meio, separada deles por uma depressao, calos transversos,
atingindo as margens laterais, margem posterior do disco e &ngulos umerais arrendondados; mesoescuto exposto, escutelo curto, com
depressfo nmeiana, 4pice afilado.
Hemi6litros lisos, emb6ilio estreito, cd-
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neo pouco mais longo. que largo na base,
membrana uniareolar.
Lado inferior do corpo com coxas curtas,
f~rmures e tibias densamente pilosos, pelos
curtos; pig6foro com um prolongamento espiniforme do lado esquerdo, caracterfstico.
Espdcie tipo do g~nero: Vitoriacoris nigruts n. sp.
Aproxima-se pelo aspecto geral de Pachymeroceism Carvalho e Gomes, 1971 diferenciando-se pela presenga do prolongamento
espiniforme no pig6foro do macho (Fig. 51).
0 norne gen6rico 6 alusivo a Ilha de Vitria, Estado de Sao Paulo.

Vitoriacors nigrus n. sp.
(Figs. 48- 51)
Caracterizada pela coloracdo totalmente
preta pela morolota4da genitfria do macho.
Ftwmea: comprimento 2,8 mm, largura
1,2 mm. Cabe: comprinento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vrtice 0,48 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 m .; 11, 0,5 mm; III, 0,4
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,6
mm, largura na base 1,1 :imim. Caneo: comprimento 0,44 mm, lgura na base 0,30 mm
(holi6tipo).
Coloraqo geral preta; cabea, pronto e
escutelo maisesuros,, brilhantes. Lado inferior preto, segmentos III e IV da antena, rostro
para o spice e tarsos palidos.
Rostro alcanqando as coxas II, segmento
I muito grosso.
Macho: semelhante a femea em aspecto
geral e colorafo, v~rtice 0,44 mm.
Genitdlia: penis (Fig. 48) do tipo Bryocorini, canal seminal distal longo, gon6poro
secund~rio simples, tamanho pequeno. Par&mero esquerdo (Fig. 49) maior, entrossado e
curvo no meio, extremidade apical bifurcada,
caracterfstica. Parfmero direito (Fig. 50) curvo, de grossura igual, pontudo no extremo
Spice.
lHoldtipo: femea, Ilha ca Vit6ria, Sao
Paulo, Brasil, 16-27.11I.1964, Expedigio do
Departamento de Zoologia, na colealo do Museu de Zoologia ca Universidade de Sfo Paulo. Pardtipos: duas femeas e um macho, na
colego acima e do autor.
Difere das demais especies do genero
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Vitoriacoris nigurs n. gen., n. sp.: Fig. 48 - macho, hol6tipo; Fig. 49 - penis; Fig. 50 - parlmero esquerdo; Fig. 51 pigoforo.

pela coloraiao preta umforme e pela morfologia da genit.1ia do macho.
0 nome especffico 6 alusivo A colorarao
da esp~cie.
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