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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, XCI: UMA TRIBO E DOIS
GtNEROS NOVOS (Hemiptera)l
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(Corn 10 figuras no texto)

Estudando material hemipterologico da fauna neotropica, os autores en-
contraramn dois generos novos cujas descriSes sao incluidas neste trabalho.

Um desses generos representa uma nova tribo dentro da subfamilia De-
raeocorinae Douglas & Scott, 1865. Nas sub-familias Phylinae Douglas & Scott,
1865, Orthotylinae Van Duzee, 1916 e Mirinae HIahn, 1831, todas as especies
mirmecomorficas sao separadas em tribos, tais como Hallodapini Van Duzee,
1916, Pilophorini Reuter, 1883 e Herdoniini Distant, 1904. Os autores seguindo
criterio ja' estabelecido, propoem a cria~ao da tribo Surinamellini trib. n. para
abranger o genero Surinamella g. n., certos de que no futuro outros generos
virdo a ser conhecidos no mesmo grupo.

Os autores desejam agradecer ao colega P. H. van Doesburg Jr. a rernessa
de interessante material hemipterologico obtido nos arredores de Paramaribo,
Surinamne.

Adfalconia g. n.

Orthotylinae, Orthotylini, caracterizado pela pontuasao da parte superior
do corpo, comprimento do segmento I da antena, e tipo muito peculiar do
cuneo.

Especie de corpo pequeno, fortemente piloso, pubesce'ncia semi-adpressa,
densa. Cabeqa fortemente inclinada, pouco saliente na regiao frontal, vertice
ligeiramente carenado, olhos proporcionalmente grandes, achatados dorso-ven-
tralmente, margem posterior curva e contigua at margem anterior do pronoto;
vista de lado apresenta clipeo e fronte pouco salientes, a base do clipeo pouco
marcada, situada na linha inferior da inserqao das antenas, juga e lora relati-
vamente largos, planos; rostro atingindo 'as coxas medianas, segmento I mais
grosso que os demais, alcan~ando o 1/3 posterior das primeiras coxas; gula
muito reduzida, espa~o entre a bucula e o xifo do prosterno igual 'a grossura
do segmento I da antena.

1 Recebido para pubhicaao a 26 de julho de 1962.


