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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCVII: OBSERVACOES SOBRE
TRES ESPECIES MIRMICOMORFAS (HEMIPIEBA)'
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(Com 10 figuras no texto)

No presente trabalho os autores restabele-
cem como vilido o genero Zelatocoris Poppius,
1921, com descrica-o e ilustrago da especie uinica,
Zelotocoris paifidus Poppius, 1921. 0 macho
al-otipo de Cearana Carvalho &Ferreira, 1974 e
descrito e sua genitalia ilustrada. Finalmente, a
femea de Sericophanes ornatus (Berg, 1873),
forma braquiptera, e tambedm descrita e figurada.

Os desenhos que ilustram o texto sao de au-
toria de Paulo Wallerstein.

Zelotocoris Poppius, 1921

Zelotocoris Poppius, Ann. Mus. Nac. flung. 18:46;
J. C. Carvalho & Ferreira, Rev. Brasil. Biol. 33
(Supl.): 186(1973) 1974.

Mirinae, Herdoniini. Corpo fortemente mir-
mecornorfo, revestido de pubescdncia curta, areas
tomentosas prateadas e cerdas erectas, longas; ca-
beca inclinada para frente, pouco mais longa que
larga (vista de cima), olhos alongados, fortemente
deprimidos, expandidos lateralmente sob forma de
platibanda, vertice sem sulco longitudinal mediano
nitido, marginado; jugo largo, deprimido; loro for-
temente proemninente; expandido lateralmente; ge-
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na muito alta; gula com quilha mediana arredonda-
da; epifaringe foliacea, arredondada na margem
posterior; biucula proeminente; rostro atingindo as
coxas medianas; antena com segmento I de com-
primento aproximadamente igual a largura do vdr-
tice, segmento II visivelmente engrossado para o
apice. Pronoto fortemente constrictt na regiao me-
diana, lobo anterior comr aspecto retangular, colar
muito estreito e situado abaixo do nivel da mar-
gem anterior, margem posterior arredondada dos
lados, levemente reintrante na regiao mediana; me-
soescuto descoberto, escutelo com forte proje9ao
espiniforme, visivelmente mais elevada que o pro-
noto, com apice muito afilado e curvo para tras.
Hemie'litros fortemente estreitados na regifo me-
diana, cu'neo aproximadamente tao longo quanto
largo na base. Pernas revestidas de cerdas longas e
erectas (algumas, da porgdo basal das tfbias poste-
riores, de comprimento aproximadamente igual a
duas vezes a grossura do segmento) e denticulos
esclerosados, destacando-se o campo situado na
porqcao basal interna do femur posterior; ar6lios
foliaceos e divergentes do tipo Mirinae.

Esp~cie-tipo: Zelotocoris pallidus Poppius,
1921.

Este genero aproxima-se muito de Zacynthus
Distant, 1884 diferenciando-se por ter o loro e nao
o jugo fortemente proeminente e projetado para
fora; pelo clfpeo menos prolongado anteriononente;
pelo cufneo tao longo quanto largo na bzsle - pelo


