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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CXXXII: DESCRIAXO DE
UM GE"NERO E TRflS ESPtCIES NOVAS

DO BRASIL (Hemiptera) 1
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(Com 7 figuras no texto)

No presente trabalho os autores descre-
vem um genero e tres especies novas de
mirideos da fauna brasileira. As ilustragoes
que figuram no texto sao de autoria de Ana
Sueli Baldas.

Adtaedia g. n.

Mirinae, Mirini. Corpo alongado, reves-
tido de pubescencia longa e erecta, formada
por cerdas, que vistas sob luz incidente ddo
o aspecto de dois tipos de pilosidade: cer-
das simples, erectas e pelos serni-adpressos
prateados.

Cabega afilada na fronte, horizontal.
olhos contiguos com a margem anterior do
pronoto, clipeo entumecido, fortemente do-
senvolvido, saliente; rostro alcangando as
coxas medianas, segmento I atingindo a base
das coxas anteriores, vertice plano, despro-
vido de cerdas ou carena. Antenas com seg-
mentos cilindricos, revestidos de pelos mais
longos que a grossura dos segmentos; seg-
meonto I bastante mais grosso que os de-
mais, levemente engrossado para o Apice, de
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comprimento aproximadamente igual a lar-
gura da cabega, duas vezes mais longo que
o segmento II, este ultimo levremente en-
grossado para o apice.

Pronoto liso, bastante afilado para a
frente, colar largo, bemr diferenciado, densa-
mente revestido de cerdas erectas, calos
obsoletos comr duas pequenas escavag6es
alern de suas margens posteriores, Angulos
posteriores largamernte arredondados, mar-
gem posterior do disco com leve reintraxncia
na regigo mediana. Escutelo pouco saliente,
plano, bastante afilado para o Apice. Meso-
escuto encoberto.

Hemielitros com embo'lio distintamente
aplainado na base, confundindo-se comr o c6-
rio na metade apical; cuneo cerca de duas
vezes mais longo que largo na base.

Lado inferior com peritrema ostiolar
bem desenvolvido, femures engrossados, so-
bretudo os posteriores que sAo bem amais
fortes que os demais, juntamernte com as ti-
bias, fortemente pilosos, as cerdas das ti-
bias mais longas que a grossura dos seg-
mentos, arolios do tipo Mirini, divergentes
para o apice.

Especie tipo do genero: Adtaedia ita-
tiaiensis sp. n.

Este g~nero aproxima-se pelo seu as-
pecto geral de Taedia Distant, 1883, dife-


