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ral anterior do pronoto vermelhos; mesoescuto e
escutelo negros, este uiltimo comn 5 manchas ver-
methas escavadas na base, separadas por uma
estreita faixa negra.

Hlemielitro negro coIn embolio tendend-o ao
pAlido-amarelado, membrana fusca, unicolor.

Lado inferior avermelhado, rneio do meso-
esterno e pernas negros.

Qihos fortermente pedunculados, voltados
para cima e para tras, calos salientos, pubescencia
do hemielitro mais curta que metade da largura do
emb6lio, areola da membrana 3,5 vezes mais longa
que larga, rostro atingindo as coxas posteriores,
pubescdncias das pernas muito curtas.

Genitdlia: pdnis (Fig. 17) simples, como
logos membranosos, do tipo Bryocorini. Paraniero
esquerdo (Fig. 18) menor, curvo, com porgao
apical afilada. Paramero direito (Fig. 19) maior,
largo, afilado pars o apice, revestido por numero-
sas cerdas. Pigoforo caracteristico, tendo ao lado
e abaixo do pararmero direito dois prolongaonentos
espiniformes (Fig. 20).

Frea: desconhecida.
Iol6tipo: macho, MPIXICO, Oaxaca, 15 rni

SE Tamazulapan, 6 September, 1972, G.F. & S.
Hevel, na cole93o do autor.

Diferencia-se de lHesperolabops zalotitlanen-
sis Schaffner & Carvalho, 1981, pela colorasffo do
pronoto e pela morfologia da genitalia do macho,
e specialmente pela presenga dos dois prolonga-
mentos esphniformes no pig6fogo.

O nome especffico e alusivo sos espinhos do
pigoforo.

Tamoiocoris n.gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado-
oval, compacto, liso, corn pubescdncia densa, sub-
adpressa, pronoto e escutelo com cerdas escuras
sermi-erectas.

Cabeoa inclinada, vdrtice grosseiramente
marginado, sem carena, com cerdas emergentes
claras e longas, olhos fortemente comprimidos,
contiguos ao colar, margem posterior reta, fronte e
clipeo afilados para frente e para baixo, jugo gran-
de, loro pouco saliente, rostro alcangando um
pouco aldm das coxas anteriores, antena cilindrica,
segmento I mais de metade mais curto que a lar-
gura do vdrtice e cerca de seis vezes mais curto que
o II, pubescdncia tambdm muito curta.

Pronoto trapezoidal, bastante estreitado para
a caboga, colar deprosso, calos obsoletos, margens
laterais arredondadas, margem posterior reta, angu-
los umerais arredondados, mesoescuto coberto,
escutelo largo, leveonente rugoso.

Hemie'litros com pilosidade densa, fina e
semi-adpressa, emb6lio largo, cutneo mais bongo
que largo na base, membrana translucida, curta,
nervura maior arredondada no Apice.

Lado inferior com fSmures posterioros en-
grossados, tibias com 10-12 espinhos e pelos muito
curtos.

Especie tipo do g~noro: Tamoiccoris com-
pactus n.sp.

Difere de Rhinocapsidea Reuter, 1908, pelo
comprimento dos segmentos da antena, pubescdn-
cia e texturs do corpo.

Tamoiocoris compactus nksp.
(Figs. 21-24)

Caracterizada pela coloraqao geraI uniforme
e pela estrutura da genitalia do macho.

Macho: comprimento 4,4 mm, largura 2,2
mm. CabeCa: comprimento 0,2 mm, largura 0,9
mm, vertice 0,48 mm. Antena: segmento 1, com-
prinmento 0,2 mm; 1I, 1,4 mm; II, 1,0 mm; IV,
0,3 mm. Pronotum-: comprimento 0,8 mm, largu-
ra na base 1,6 mm. Ctineo: comprimento 0,80
mm, largura na base 0,48 mm (holotipo).

Coloraqao geral palido-amarelada (tendendo
ao pAlido-esverdeado); olhos, segmentos III e IV da
antena, Apice do rostro e segmento III dos tarsos
negros.

Pubescdncia densa, semi-adpressa, dourada
(sob luz incident), rostro alcan~ando o meio do
mesosterno. Corpo compacto, liso, largo, membra-
na curta, olhos comprimidos, vdrtice marginado,
levemente carenado, desprovido de cerdas erectas,
tibias com espinhos castanhos se-m manchas negras
na base, cabeqa e pronoto com cerdas negras, semi-
adpressas.

Genitdai: p6nis (Fig. 22) com v6sica bastan-
te roduzida, teca em forma de canaleta, canal
seminal longo, gonop6ro terminal. ParAmero es-
querdo (Fig. 23) comn lobo basal muito desenvolvi-
do, ramificaqao principal afilada e recurva. Pari-
mero direito (Fig. 24) alongado, com por95o ter-
minal caracteristica.

Femea: Semelhante ao macho em cor e
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