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Botocudomiris clypeatus

n. sp.,

macho,

dado em aluslo i tnbo
0 nome gendrico
indigena dos Botocudos, que viviam na regiao do
Rio Doce. Uma das suas caracteristicas era possuir
o libio inferior extremanfente deformado e desenvolvido, devido a colocago de um batoque especial de madeira, a fim de aaumentar o volume do
labio.

Botocudomiris clypeatus n.sp.

Caracterizada pela coloraqio geral do corpo,
pela morfologia da antena e pela estrutura da genitalia do macho.
Macho: comprimento 4,0 mm, largura
1,2 mm. Cabepa: compnimento 0,4 mm, largura
1,0 mm, vertice 0,52 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,4 mm; II, 0,6 mm; III, 0,5 mm;
IV, mutilado. Pronoto: compnimento 0,6 mm, lar-

gura na base 1,2 mm. Czineo: comprimento
0,52 mm, largura na base 0,36 mm. Chipeo: comprimento 0,60 mm, largura no meio 0,24 mm.
Coloraglo geral castanho a cor de canela
com dreas pilido-amareladas; cabega castanhoescura, vertice com linha longitudinal mediana pdlida, fronte pilida com duas manchas laterais (uma
de cada lado da faixa pdlida mediana) negras,
clipeo negro, pllido na base, loro e gena negros,
buicula, gula e rostro pilido-amaielados, este u(ltimo comr ipice fusco; olhos castanhos; antenas negras; pronoto e hemidlitros castanho-claros da cor
de canela, linha mediana longitudinal do pronoto
e mesoescuto, duas manchas laterals neste u(ltimo,
faixa mediana e apice do escutelo, pequena mancha junto A comissura corial, mancha no Apice do
emb6lio, mancha no apice e no ingulo basal interno do ciineo, nervuras da membrana pAlido-anareladas; membrana fusca.
Lado inferior castanho-escuro, faixa lateral
longitudinal na propleura superiormente, margens
das fendas coxais, placa basilar, ipice das coxas
(exceto anel transversal sub-basal que e castanho),
femures e tibias plido-amarelados; os fermures
comr tres an-eis negros, sendo os dois apicais maiores, tibias com dois an&is basais tamrbm negros,
bem marcados.
Caracterlsticas morfologicas como citado
para o genero.
Genitdlia: penis (fig. 4) do tipo Phylini, com
v6sica esclerosada, laminada, gonoporo secuindhio
subapical, spice vesical em forma de ponta afilada.
Parimero esquerdo (fig 5) do tipo geral da tnibo,
com lobo maior bastante alongado e afilado para
o Apice; lobo menor ou basal terminando em ponta
aguda. Paraniero direito (fig. 6) escavado ventralmente, afilado no spice. Pig6foro (fig. 7) do tipo
Phylini, com teca (fig. 8) externa longa e afilada
para o apice.
Fgmem: desconhecida.
Hoolrtipo: macho, Reserva Biol6gica de
Sooretama, Estado do Espfrito Santo, Brasil, IIL
1977, J.C.M. Carvalho col., na Coleglo do autor.
Esta espdcie apresenta umr clipeo alongado
ern forma de bico, sulcado superiormente, fortemente piloso na face dorsal. AtM o presente 6 a (inica espdcie da fanflia Miridae com tal conformano
do clfpeo, motivo pela qual recebeu o nome especifico de clypeatus.

