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RESUMO 

0 tAobalko de,5cAeve 4 novaò QApzcXoA do. MOvidae. [HmipteAa) doò aAAe,doA<z.ò dt Ma 

nano, Amazona!), BAOÍ>-LÍ, como: CeAaXocapòuA baA&n&ÁÃ n. ò p . , C. batÁAtaÁ. n . Á p . , C. ma. -

nojjJvoL n. ip. e C. kwU. n. &p., todaò do Vaxqud dai, LaAanjeÁAcu>. tòtão -incluída!, ai 

lltut/Laçõzi de. C. batÀAÚai η. Δρ. e dou ge.nÃÁciLíaò maòcutlnas. 

(*) Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

(**) Museu Nacional, Rio de Janeiro. 

Ceratocapsus barensis η sp. (Figs. 1 - 3 ) . 

Caracterizada pela morfologia da genitália do macho e pela pubescência densa e 

semiadpressa. 

Macho: comprimento 3 , 1 mm; largura 1,3 mm. Cabeça: comprimento 0,3 mm; largura 

0,8 mm; vértice 0,30 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,3 m m ; ll-IV, mutilados. Pro 

noto: comprimento 0,6 mm; largura na base 1,2 mm. Cuneo: comprimento 0,^0; Largura na 

base 0,20 mm. 

Coloração geral castanha com áreas pálido-amareladas; cabeça com clfpeo e porção 

lateral castanho-claros; olhos castanhos tendendo ao vermelho, antenas e pernas pálido -

amareladas; membranas fusca com porção basal pálida. Lado inferior castanho-escuro; ab

dome com tintura avermelhada. 

Corpo grosseiramente pontuado, pubescência densa e semiadpressa; rostro atingindo 

as coxas posteriores. 

Genitalia: vesica (fig. 1) com extremidade apical recurva e espatu 1 ar,porção d i s 

tal do duto seminal característica. Parâmero esguerdo (fig. 2) com dois prolongamentos, 

o inferior provido de cerdas longas na extremidade apical. Parâmero direito (fig. 3) 

complexo, com cinco ramificações e cerdas longas, conforme mostra a ilustração. 

Fêmea: desconhecida. 

Holótipo: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8 - 1 A . V I I . 8 1 , Arias col.,na 



coleção do INPA. 

Difere das outras espécies do gênero pela morfologia peculiar do pênis e dos parã 

meros; pertence ao grupo de espécies com corpo grosseiramente pontuado e rostro alcan -

çando as coxas posteriores, 

0 nome específico é dado em alusão aos indígenas bares que habitavam o baixo Rio' 

Neg ro . 

Ceratocapsus batístai η sp. (Figs, h - 7) . 

Caracterizada pela pilosldade muito longa, erecta e pela morfologia da genitália 

do macho. 

Hacho: comprimento 2,9 mm; largura 1,0 mm. Cabeça: comprimento 0,2 - 0 , 3 mm; lar 

gura 0 , 6 - 0 , 7 irm; vértice 0,20 ra. Antena: segmento I, comprimento 0,2 - 0 , 3 mm; II, 

0,8 mm; 111, 0 ,5 ira; IV, 0,h mm. Pronoto; comprimento 0,5 - 0 , 6 mm; largura na base 

0 , 9 - 1 ,0 mm. Cuneo: comprimento 0,40 mm; largura na base 0,20 mm. 

Coloração geral castanha corn areas pál i do-ama rei adas; cabeça cas tanho-c 1 ara ,olhos 

tendendo a ave rme 1 hado, cl ípeo negro, antenas pãl i do-ama rei adas ; pronoto e escutelo casta

nhos; hemielitros da mesma cor da cabeça; cuneo um pouco mais claro; membrana fusca. 

Lado inferior castanho-escuro; metade apical das coxas e pernas pai ido-amarel adas ,ern urr 

exemplar a porção apical do embolio tende a avermelhado. 

Corpo densamente pontuado, revestido de pilosidade muito longa e erecta; os pêlos 

do segmento II da antena de comprimento igual ou menor que a sua grossura; rostro atin

gindo as coxas posteriores. 

Gen i tá 1ia: vesica (fig. 5) característica para a espécie, com dois prolongamentos 

terminais esclerosados e serrendos na extremidade apical. Parâmero esquerdo {fig. È) 

como mostra a ilustração, tendo cerdas longas na região mediana. Parâmero direito (Fig, 

7) com três ramificações na região inferior e serreadas na parte apical, região dorsai 

com cerdas longas. 

Fêmea: semelhante ao macho na cor e dimensões. 

Ho 1 ó t i po: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8-1 4 .VI I .81 .Arias Col ., na 

coleção do IΝ PA. Parát i po: 1 macho, mesmas indicações do holõtipo. 

Aproxima-se bastante de Ceratocapsus tucuruiensis Carvalho a Fontes, I 9 8 3 , diferen 

ciando-se pela morfologia dos parãmeros esquerdo e direito. 

0 nome específico é dado em homenagem a Djalma da Cunha Batista, competente e e s 

forçado ex-Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que muito contribuiu 

para o progresso da pesquisa cientifica na região. 

Ceratocapsus manaura n. sp, (figs. 8 - 1 0 ) 

Caracterizada pela pubescência e pela morfologia da genitalia do macho, 

Macho: comprimento 2 , 3 mm; largura 0,9 mm. Cabeça: comprimento 0 , 3 mm; largura 

0 , 6 mm; vértice 0,20 mm. Antena: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 0,5 mm; I I 1 ,0 , 3 imi ; 

IV, 0,3 mm. Pronoto; comprimento 0,7 mm; largura na base 0,8 mm. Cuneo:comprimento0 ,30 



mm; largura na base 0,20 mm. 

Coloração geral castanha; cabeça e porção anterior do pronoto e escutelo,pretos; 

olhos prateados; disco do pronoto mais claro no meio; membrana fusca com porção basal 

pálida. Lado inferior castanho-escuro; pernas pálido-amareladas. 

Corpo grosseiramente pontuado com pêlos longos^ erectos e pêlos curtos e adpres -

sos; segmento II da antena engrossado para o ápice, segmentos III e IV globosos. 

Genital ia: vesica (fig 8) com ponta aguda na extremidade apical. Parâmero esquer 

do (fig. 9) tendo o lobo basal dividido em dois outros curvos e afilados, o lobo apical 

com a extremidade alargada. Parâmero direito (Fig. 10) com três ramificações: a proxi

mal serreada na extremidade apical. 

Fêmea: desconhecida, 

Holôtipo: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8-1 k-\J I I . 81 , Arias col,, na 

coleção do IMPA; Parãtipo: f macho, mesmas indicações do holôtipo. 

DiferencIa-se das outras espécies pela morfologia da genitália do macho e pelas 

dimensões da antena. 

0 nome específico ê dado em alusão aqueles que residem em Manaus, 

Ceratocapsus kerri η. sp. (Figs. 11 - 13) 

Caracterizada pela pitosidade muito longa, erecta e pela morfologia da genitália 

do macho. 

Macho: comprimento 2 , 8 mm; largura 0,9 mm, Cabeça: comprimento 0,3 irm;largura 0,7 

mm; vértice 0,20 mm. An tena: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 0 , 8 mm; III, 0,5mm;IV, 

O,'* mm, Pronoto: comprimento 0,5 mm; largura na base 0,9 mm. Cuneo: compr imento 0 ,4θπ.τι ; 

largura na base 0,20 mm. 

Coloração geral castanho-escura com áreas pálido-amareIadas; antenas e pernas cas 

tanho-claros a pálido, membrana fusca, pálidas na porção cont Tgua ao cJneo. Lado infe

rior castanho-escuro. 

Corpo, superiormente, grosseiramente pontuado; pêlos muito longos, erectos, entre 

neados com pubescência curta e adpressa; rostro atingindo as coxas posteriores. 

Gen i tá 11 a : vesica (fig. 10) esclerosada e afilada para o ápice. Parâmero esquerdo 

(fig.11) com quatro ramificações: a porção basal que contém três ramificações é ligeira 

mente serreada, Parâmero direito (fig. 12) com dois lobos grandes e inúmeras cerdas mui

to grandes. 

Fêmea: desconhecida. 

HolÔt i po: macho, BRASIL, AM (Amazonas), P. Laranjeiras, 8 - 1k.V I I,81,Ar ias col. na 

coleção do INPA, 

Aproxima-se de Ceratocapsus boliviensis Henry, Τ 983 pela morfologia da genitá 1 iacb 

macho e pela pubescência do corpo. 

0 nome especifico é dado em homenagem ao colega Warwick Estevam Kerr, ex-Diretor 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, pelo papel de liderança na pesquisa hi-

léiana quando de sua estada em Manaus e presentemente ern São Luiz, Maranhão. 



SUMMARY 

Tklò pape/ι dealt, uúXh the description o.fa faoun. new Ape.clej, o fa Ml/U.dae. [HemipteAa] 

fanom the ne.lgnbouAhood o fa Μαηααό, State o fa Amazonas, Brazil, aò faolíotoò: CeAatocapòuÁ 

bast£ml& n. &p.; C. batl&tal n. &p.; C. manauasia n. &p. and C. kejml n. t>p., ali fanom 

P. das loJianjelAoí,. lHustAotlom, ofa C. batatal η. Δρ. and male, genitalia afie in

cluded. 





Ceratocapsus batistai η. sp.: Fig. 5 - penis; Fig. 6 - parâmero 

esquerdo; Fig. 7 - parâmero direito. 





Ceratocapsus kerri η. sp„: Fig. 11 - pênis; Fig. 12 - parémero 

esquerdo; Fig. 13 - parâmero direito. 
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