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ABSTRACT. TIIREE NEW SPE('IES or MEMHKACIIJAE (HOMOI'TERA). EIlII)'a 

scartlll/ozzilloi. sp.ll. fmm Ecuador. Cal/ocollof'hora dietrichi. sp.ll. and AII/astri.\' 

deitú. Sp.ll .. ooth fmm Mato Grosso. Brazil. ar~ d~s,rih"". 
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Ennya scaramozzinoi, sp.n . 
Fig. 1 (a-e) 

Caracteres diagnósticos. Pronoto de coloração gera l amarelo pá lida, com 
manchas pretas nos espaços entre as carenas. Processo dorsal suhcônico, vertical. 
Processos para-umerais triangulares, projetados latera lmente. 

Medidas (mm) tt~mea / macho. Comprimento do pronoto: 9,00/8,17. Distân
cia entre os processos para-umerais: 4,50/4.25. Largura da caheça: 3,0012.83. 

Descrição holtítipo têmea. Caheça triangular mais larga que longa, com 
quatro pontos pretos: dois ,iunto à margem superior do v~rtice, na direção dos 
ocelos e dois circundando os ocdos. Olhos semi-globulares. Ocelos equidistantes 
entre si e dos olhos. situados sohre a linha imaginária que passa pelo centro dos 
mesmos. Clípeo. em vista frontal em forma de losango, com uma mancha preta 
em forma de V invertido. 

Pronoto com pontuação grossa, de coloração geral amarelo-pálida, tendo 
nos dois terços anteriores manchas pretas irregulares entre as carenas, sohre as 
impressiies musculares e sobre o mélopídio, estendendo-se at~ o ápice do processo 
dorsal; mancha preta pr~-apical cohrindo as carenas. Processo dorsal sllhcônico. 
vertical, local izado hem atrás dos úmeros. Processo posterior tecti forme, aCllmina
do, alcançando a extremidade das t~gl11inas. Processos para-umerais triangulares, 
projetados lateralmente, com uma pequena mancha preta no ápice. 

T ~gminas escuras, com textura semelhante à do pronoto nos dois terços 
basais da porção exposta: igualmente manchadas de preto entre as veias. Com 
cinco c~lulas apicais, a terceira peciolada, e uma c~lula discoidal. Asas hialinas, 
com quatro c~lulas apicais, a segunda peciolada; l<Íbulo ,iugal distinto. 
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618 CREÃO-DUARTE & SAKAKIBARA 

Tórax, coxas e ahúome escuros, pérnas amardaúas _ Tíbias III C0111 cuculo~ 

setítúos nas arestas I é II. Basitarsos III com úuas fileiras Úé cuculos sdítúos. 
Macho muito paréc iúo com a f~mea, por~m menor e mais eSCUro. com as 

manchas sobreponúo as carenas pronotais. 

1 mm 

Fig . I. EIII1)'a scartlJt/o ::.i"ni. sp.n. panílilhL (a) Vi:-.la lat l! ral : (h) vista frnnla!: (~) t ~g11lilla (lir~ila: (ti) 

asa posl l.! rio r dir\!ita: (lo!) l.!ul!ago. 

Holótipo f~l1lea úe "Ecuaúor; La Mana; XII.I9.8I ; lego G. Onore". 
Parátipos: 24 f~l1léaS e tr~s machos com os mésmos úaúos úo holótipo. Parátipo 
f~mea de "Ecuador; Las pampas; VIII. 1981; leg. G. Onore" . Depositados na 
Coleção do Muséu Régional de Ci~ncias Naturais de Torino , Itália, exceto quatro 
parátipos (duas mmeas e doi s machos) na Cokção de Entomologia Pe . Jesus 
Santiago Moure, Départaménto de Zoologia . Universidade Fedaal do Paraná 
(DZUP). 
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Comentários. Esta esp~cie, no aspecto geral, aproxima-se de E. chl}'sura 
Fairmaire, 1846, diferindo da mesma pela co loração do pronoto (amarelo pálido , 
com os espaços entre as carenas enegrecidos). Nos machos, em geral, a cor negra 
predomina, como acontece em E. c/lI}'sura. O prol1oto apresenta somente uma 
elevação cônica, pontiaguda, local izada hem atrás dos úmeros. 

O nome da es~cie em homenagem ao Dr. Pier Luigi Scaramozzino, que 
nos tem permitido o estudo dos memhracídeos do Museu de Ciências Naturais de 
Torino, Itália . 

b 

4mm 

4mm 

c 
0 .. 5 mm 

Fig . 2. Cal/ncnnopho/"a dieldchi. sp.I1. h"lútip o. (3) Vista lat<!ral: (h) v ista frontal: (<!) asa postaior 
direita: (d) "deago. 

Cal/oconophora dietrichi, sp.n. 
Fig. 2 (a -d) 

Caracteres diagnósticos. Pronoto de coloração geral castanho escura, 
pubescente, com processo anterior curto e obtuso. 

Medidas (mm) fêmea /macho. Comprimento do corpo: 9,00/8,83. Com
primento do pronoto: 7,42/6,75. Distância entre os processos para-umerais: 
3,58/3,33. Largura da cabeça: 3,42/3,08. 

Descrição holótipo macho. Cabeça triangular mais larga que longa. Olhos 
semiglobulares. Ocelos equidistantes entre si e dos olhos, situados sobre a linha 
imaginária que passa pelo centro dos mesmos. Clípeo achatado e dobrado para 
trás, com uma carena transversal medianamente. 
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Pronoto com pontuação fina, (knSaménlê puhéscénté; linha de contorno 
superior sinuosa; carena mediana quase impérceptível. Processo anlêrior curto e 
obtuso com a ponta ligeiramente inclinada para baixo. Processo posterior acumi
nado com a éxtremidade ligéiramenté curvada para cima, terminando quase junto 
ao ápice da quinta célula apical. 

T égminas cor iáceas, pontuadas e pubescentes na metade basal e depois 
transparenlês e corrugadas. Cinco células apicais e uma discoidal. Asas hialinas 
com quatro células apicais, a quarta muito pequena; lóbulo jugal distinto. 

Tórax, e pernas castanho escuros. Tíbias I e II suhfoliáceas. T.bias III com 
cuculos setítúos nas arestas I e II. Ahdome castanho. 

Macho sémelhanlê à f~mea, porém um pouco ménor. 
Holótipo macho de "Sinop-Mato Grosso-Brasil; X.I976; M. Alvarenga". 

Parátipos: dois machos e uma fêmea , com os mesmos dados do holótipo, 
depositados na Coléção de Entomologia Pe. Jesus Santiago Moure (DZUP). 

Comentários: Comparando C. dierrichi com os desenhos apresentados por 
DIETRICH & DEITZ (1991), observa-se que esta espécie aproxima-se de C. 
subinenni.l' (Stãl, 1862) pela forma do processo anterior. Entrêlanto, difere quanto 
ao aspecto do edeago, que apresenta a corona destituída de dentículos e margem 
lateral pronunciada . 

O nome da espécie em homenagem ao Dr. Christopher H. Dietrich. 

Amastris deitzi, sp.n. 
Fig. 3 

Caracteres diagnósticos. Pronoto liso, com pontuações diminutas, de 
coloração géral alaranjada , com manchas hrancas irregulares; mais elevado acima 
dos úmeros e ligeiramente inclinado para frénte . 

Medidas (mm) t't\mea/macho. Comprimento do pronoto: 4,12/3,44. Distân
cia entre os processos para-umerais: 1,561 1,52. Largura da cabeça: 1,481 1,40. 

Descrição holótipo fêmea. Cabeça triangular, um pouco mais larga que 
longa, ligeiramente pontuada. Olhos globulares. Ocelos equidistantes entr~ si e 
dos olhos, situados sobre a linha imaginária que passa pelo centro dos olhos. Clípeo 
subtriangular com carena mediana distinta. 

Pronoto de contorno superior largamente arqueado, mais elevado acima dos 
úmeros, levémente inclinado para frente, formando com a linha do metopídio um 
ângulo pouco menor que 90°; poslériorménte acuminado, terminando junto com 
o ápice das tégminas; superfície brilhante e praticamente lisa, com pontuações 
muito finas; coloração geral alaranjada com manchas irregulares, formadas por 
pontos brancos coalescentes. Processos para-umerais pouco salientes. 

T égminas transparentes, coriácéas na base; cinco células apicais, a terceira 
peciolada, com o ramo MI +2 hém mais longo que R4+5 . Asas hialinas com quatro 
células apicais. 

Tórax e pernas amarelados. Tíbias III com cuculos setíferos nas arestas I, 
II e III. Basitarsos III com duas filéiras de cuculos setíferos. Ahdome amarelado. 
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2 mm 

Fig . J . AII/astri.\' deit~i . slI.I1. hol"li!,,). 

Macho semdhante à fêmea. porém menor. 

Holcítipo t~mea de "Sinop-Mato Grosso-Brasil ; X.1976 ; M. Alvarenga". 
Parátipos um macho e uma fêmea com os mesmos dauos do hol<Ítipo, depositados 
na Coleção ue Entomologia Pe. Jesus Santiago Moure (DZUP). 

Comentários: Comparando AII/(/sr,-;.\' de;rz.; com as descrições e desenhos 
apresentados por BRO()MFIELD (1976). ohserva-se que esta espécie, pela forma uo 
pronoto, aproxima-se ue A. COII/fJIIUII (Walker, 1858). A pigmentação do pronoto 
é semelhante à ue A. gl/rll((1l Fonseca, 1941 e A. 1';,-;d;sfJll'-s(/ Broomtield, 1976. 

O nome da espécie em homenagem ao Dr. Lewis L. Deitz. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BROOMFIELD, P.S. 1976. A revision of the genus AII/Ilsr,-;.\' (Homoptera: Mem
hracidae) . BulI. British Mus. (Natural History) Entomol. 33 (4): 349-460. 

DIETRICH, C.H & L.L. DEITZ. 1991. Revision of the Neotropical Treehopper 
Trihe Aconophorini (Homoptera: Memhracidae). North Carolina Agricul
tural Research Service Tech. BulI. 293 : 1-134. 

Recebido em 20.111 . 1994; aceito em 21.VIIt .1994 . 

Revta bras . Zoo!. 11 (4): 617 - 621 . 1994 


