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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCXIII: DESCRICAO DE
DOIS NOVOS GtNEROS DA FAUNA BRASILEIRA

(HEMIPIERA)'
JOSt C. M. CARVALH-O e PAULO WALLERSTEIN

Museu Nacional, Rio de Janeiro

(Com 9 figuras no texto)

GraWas A cortesia de nossos colegas Carlos
Alberto Seabra, Miguel Monnd e Olmiro Roppa
foi-nos dado estudar uma coleglo de mirfdeos co-
ligidos em Pirapora, Minas Gerais e Encruzilhada,
Bahia, dentre os quals foram encontrados dois g6-
neros novos que Sao descritos no presente tra-
balho.

As ilustra96es que figuram no texto sao de
autoria do segundo autor e de Paulo Roberto Nas-
cimento.

Bahianisca n. gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado
com pubescencia semi-erecta ou erecta, liso, bri-
Ihante. Cabega inclinada, pontuda anteriormente,
plana superiormente, vdrtice marginado com

cerdas fimas erectas, olhos contfguos ao pronoto,
alongados, inclinados para frente; clfpeo compri-
mido, aliente e curvo na parte superior; juga gran-
de, inclinada; loro alongado, largo; btcula peque-

na; gena baixa; rostro alcangando a base das coxas

medianas; antena com segmento I muito mais gros.
so que os demais, tio longo quanto a largura da
cabega, bastante piloso, segmento II bastante mais

fimo, uma vez e mela mais longo que o I, com pilo.
sidade muito curta, segmentos III e IV curtos.
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Pronoto desprovido de colar, trapeziforme,
calos obsoletos, fngulos umerais arredondados,
margem posterior reta na Area do mesoscuto que d
descoberto, margens laterals inclinadas; escutelo
pequeno.

Hemi6litros lisos, nervuras obsoletas, emb6S
lie pouco diferenciado do c6rio, cdneo grande,
duas vezes mais longo que largo na base, membra-
na biareolada. Pernas de porte mddio, paremp6dio
membranoso, do tipo Orthotylini.

Espdcie tipo do genero: Bahianisca nir n.sp.
Aproxima-se de Eurotas Distant e de Ante-

nomiris Carvalho & Schaffner, pela austncia de
pilos escamifornes prateados nos hemidlitros e
tambdm pela morfologia do segmento I da antena.
Esse g~nero lembra tambim Excenticus Reuter,
porem nio possui o segmento I da antena foNiA-
ceo.

Bahianisca nigra n. sp.
(Fis. 1-4)

Caracterizada pela coloraqio negra e pela
cuiosa morfologia da visica do aedeagus do
macho.

Macho: comprimento 4,5mm, largura 1,5
mm. Cabepa: comprimento 0,4mnm, largura 0,8nm,
vdrtice 0,40mm. Antena: segmento I, comprimen-
to 0,8 mm; II, 1,2 mm; II, 0,7 mm; IV, 0,4 mm.
Pronoto: comprimento 0,7 mm, largura na base
1,2mm. Cuneus: comprimento 0,80mm, largura
na base 0,48mm (hol6tipo).


