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(Com 15 figuras)

RESUMO
0 autor descreve um genero e duas esp6cies novas do Peru como segue:
Villaverdea n. gen., V. trujillensis n. sp. e Reuteroscopus villaverdeae ns. p., ambas de Trujillo. Figuras de corpo interiro, cabeqa e pronoto, bem como, morfologia da genitalia do macho sao inclufdas.
Palavras-chave: GCnero espdcies novas Peru Hemiptera.

ABSTRACT
Neotropical Miridae, CCCXXV: A New Genus and Two New Species from
Peru (Hemiptera)
The author describes a new genus and two new species from Peru, as
follows: Villaverdea n. gen., V. trujillensis n. sp. and Reuteroscopus vilkzverdeae
n. sp., both from Trujillo. Figures of habitus, head and pronotum and morphology
of male genitalia are included.
Kew words: Genus species new Peru Hemiptera.

INTRODU~IAO
Gragas a Professora Aida Carbajal Villaverde, de Trujillo, Peru, o autor p6de estudar
um novo genero e duas esp6cies novas de Miridae (Hemiptera) do Peru, aW~m de outras esp~cies jA descritas.
Villaverdea n. gen.
Caracterizado pela fronte saliente, arredondada e estriada. Phylinae, Phylini. Corpo
alongado, revestido por pilosidade muito curta, negra.
Recebido em 12 de fevereiro de 1990
Aceito em 17 de julho de 1990
Distribufdo em 31 de agosto de 1990

Cabega com vdrtice arredondado, olhos
dos lados da cabeca, fronte arredondada, saliente, estriada, clfpeo proeminente, arredondado supenormente; rostro com segmento I
largo, revestido de p~los curtos, atingindo o
spice do xifo do prosterno, segmento IV alcanqando pouco aldm das coxas III; antena
com segmento I curto, de corprimento menor
que o v6rtice, segmento II cerca de quatro vezes mais longo que o I, segmento IV igual ao I
em cornprimento.
Pronoto trapez6ide, calos grandes, obsoletos, colar ausente, margem posterior lar*Pesquisador do conseliho Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico (CNPq).
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gamente arredondada, angulos umerais redon-

dos, margens laterais tarmb6m redondas; mesoescuto largo, exposto, escutelo pouco elevado.
Heemidlitro com emb6lio estreito, cdneo
pouco mais longo que largo na base; membrana biareolada.
Femures III bem major que os demais,
tibias coom espinhos negros, muito curtos.
Corpo inferiormente com pelos curtos.
Esp6cie tipo: Vilaverdea trujillensis n. sp.
Difere dos outros g~neros de Phylini sul
americanos pela fronte arredondada, saliente e
estriada.
0 nome gendrico 6 alusivo a Doutora
Alda Esther Carbajal Villaverde.

Villverdea trujilknsLs n. sp.
(Figs. 1-8)
Caracterizada pela coloragao do corpo e
pela morfologia da genitalia do macho.
Femea: comprimento 3,2 mm, largura,
1,1 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vdrtice 0,30 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; II, 0,5
mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: comprimento 0,4
mm, largura na base 0,9 mm. Cgneo: comprimento 0,56 mm, largura na base 0,40 mm

duas manchas claras ao lado do spice do cdneo e duas manchas negras caracterfsticas no
spice da ar6ola maior.
Lado inferior do corpo com blcula pflida, extremo spice do f~mure, trocAnter, femures (exceto a extremidade) pflidos, tibias (exceto mancha negra na base pfilias; abdore negro, com duas faixas claras ao lado do ovopositor; blcula pilida, lados do segmento I do
rostro pdlidos, metade do segmento II, segmentos II e IV (exceto no Apice) mais claros.
Rostro ultrapassando de pouco as coxas
III.
Macho: igual a femea em colorarao e
aspecto geral.
Genitdlia: penis (Fig. 3), spice da v6sica
(Fig. 4) como mostra a ilustrago. ParAmetro
esquerdo (Fig. 5) e parametro (Fig. 6) direito
do tipo Phylini. T6ca (Fig. 7) e pig6foro como
mostram as figuras. (Fig. 8).
Hokitipo: f~mea, Barraza Trujillo, Peru,
7.111.89, A. Carbajal, na colegao, Museu de
Entomologia, Universidade Nacional Agr.ria,
La Molina.
Pardtipos: 4 machos e 5 fermeas, mesmas
indicag6es que o tipo, nas cole;6es do citado
museu e do autor.
0 nome especffico 6 alusivo A Trujillo,
onde foram colecionadas vfrias exp6cies de
Miridae.

(hol6tipo).

Coloraglo geral castanha com Areas negras e pfiidas; Cabega com v6rtice tendo uma
mancha preta no centro e duas manchas pfilidas dos lados, fronte com uma faixa preta longitudinal, duas faixas, negras transversais e
estias negras; olhos pretos, brancos posteriormente; antena com segmento I tendo a extrema base e o spice negros; segmento II negro na base e no Apice, segmentos III e IV
fuscos.
Pronoto preto em sua maior extensdo,
brancacento na area dos calos (com uma faixa
longitudinal negra entre eles); mesoescuto
descoberto, com tr8s pontos negros: um mediano e dois laterias: escutelo preto, com duas
manchas brancas na base (entre elas uma faixa
longitudinal negra).
Hemi6litros castanhos, com duas faixas
Utansversais na regiao da comissura: uma negra anterior e uma pflida posterior, que atinge
o neio do ctneo (que 6 negro e pfilido na extremidade); membrana fusca, veias claras,

Reuteroscopus villaverdeae n. sp.
(Figs. 9-15)
Caracterizada pela coloragao verde da
cabega e do pronoto e pela morfologia da genitflia do macho.
Macho: comprimento 3,2 mm, largura
2,4 mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largura 0,6 mm, v6rtice 0,30 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 2,0 mm; III e IV
mutilados. Pronoto: comprimeno 1,2 mm, largura na base 2,0 mm. C&eo: comprimento
0,44 mm, largura na base 0,24 mm (hol6tipo).
ColoracAo geral cor de enxofre coom
Areas verdes e negras; cabega estriada de verde, pronoto verde com uma faixa transversal
mais intensa; escutelo, clavo e faixa transversal ao nfvel da domissura corial negros; merbrana caracterfstica: fusca na ardola maior e
com uma mancha bem marcada na ar6ola menor; porso extrareolar fusca com duas manchas claras bem marcadas.
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VIaverdea trillensis n. sp.: Fig. 1- FRmea, hol6tipo; Fig. 2 - cabera e pronoto; Fig. 3 - penis; Fig. 4- spice do penis;
Fig. 5- parfnmero esquerdo; Fig. 6 - parfmero direito; Fig. 7 - t&ca do penis; Fig. 8- pig6foro.
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Reuteroscopus villaverdeae n. sp.: Fig. 9- macho, hol6tipo; Fig. 10- penis; Fig. 1
mero esquerdo; Fig. 13 - parlmero direito; Fig. 14 - t6ca; Fig. 15 - pig6foro.

Lado inferior do corpo e permas cor de
enxofre ao pflido-amarelado.
Rostro acangando as coxas medianas.

-

Spice do penis; Fig. 12-parl-

Genitdlia: penis (Fig. 10) corn vdsica
(Fig. 11) caracterfstica. T&a do penis (Fig.
14). ParAmero esquerdo (Fig. 12) e par~mero
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direito (Fig. 13). Pig6foro do tipo comum,
com t6ca extema. (Fig. 15).
Femea: igual ao maho em coloracao e
aspecto geral.
Hol6tipo: macho, Casa Grande, Ascofe,
Trujillo, Peru, 2.V.89, A. Carbajal col., em
'malla hierba', na colegao do Museu de Entomologia, Universidade Nacional Agrdria, La
Molina.
Pardtipos: seis exemnplares machos e femeas, mesmas indicaqoes que o tipo, nas coleq6es do citado Museu e do autor.
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Diferencia-se das outras espdcies do gepela estrutura da genitalia do macho e
pela coloraqao verde do pronoto e cabeqa.
0 nome especftico 6 dado em homenagem a Doutora Alda Esther Carbajal Villaverde que vem colecionando vfirias esp6cies de
Miridae no Estado de Trujillo, Peni.
nero
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