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- Corpo com um so tipo deplos ....... 45
45. Pubescencia longa, lanosa, prateada; cuineo

t~o longo quanto largo na base; segmento I da
antena maiscurto do que a metade da largura
do vertice ..... TIGREMIRIS n. gen.
Pubescencia normal; cuneo mais longo que
largo na base; segmento I da antena mais
longo que metade da largurado vertice ... 46

46. Rostro curto, atingindo o meio do mesoester-
no; segmento II antena muito curta, de com-
primento aproximadamente igual a metade da
largurado v&rtice; corpo largo, compacto ...
........ TAMOIOCORIS Carvalho, 1984

Rostro mais longo, alcanqando as coxas me-
dianas ou alem; segmento I da antena de cor-
primento aproximadamente igual a largura do
vertice; corpo alongado, lados semiparalelos

.......... ORTHOTYLUS Fieber, 1858

Biobiocoris n. gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado-
oval, liso, levemente rugoso no pronoto e escutelo,
revestido de dois tipos de pubescencia: pelos esca-
mosos prateados sob luz incidente e plos negros
semi-erectos mesclados com cerdas erectas na
cabeca, pronoto e lados do emb6lio.

Cabega muito mais larga que longa, olhos
salientes, comprimidos, contiguos ao pronoto, ver-
tice marginado, carenado com fileira de cerdas
erectas (Fig. 2), cabesa vista de lado com a margem
inferior dos olhos nao ultrapassando o nivel dos
pedunculos antenais inferiormente, jugo e loro
grandes, subiguais, clipeo curvo, saliente, bucula
pequena, gena bem desenvolvida, gula reduzida,
rostro alcangando as coxas medianas, segmento I
alcanxgando a base das coxas anteriores; antena
cilindrica, segmento I mais grosso que os demais,
com tres cerdas erectas na face interna, segmento II
seis vezes mais longo que o I, coberto por pzlos de
comprimento menor que sua grossura.

Pronoto com calos pouco salientes, colar
estreito e deprimido, mdrgens laterais e posterior
retas, Angulos umerais arredondados, mesoescuto
descoberto, escutelo plano, levemente rugoso.

Hemielitro com emb6lio levemente engrossa-
do, cuneo duas vezes mais longo que largo na base,
membrana biareolada.

Pernas de comprinmento medio, femures e
tibias com pelos e espinhos negros, nestas ultimas
de comprirmento menor que sua grossura. Pigofaro
com parAmetro esquerdo largo e triangular quando
vislo de lado.

Especie tipo do genero: Biobiocoris setosus n.
sp.

Difere de Melanothricus Reuter, 1875 pelo

comprimento do segmento I da antena, pela carena
do vertice provida de uma fileira de cerdas erectas;
deIncacoris Carvalho, 1961 difere pela ausenciade
escaamas negras, pela fronte lisa, pelo vertice muito
mais largo e carena, muito :mais alta e cerdas erectas
muito mais robustas.

Biobiocoris setosus n.sp.
(Figs. 1-5)

Caracterizada pela colora9Ao do corpo e pela
morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 4,6 mm, largura 1,6
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 1,2
mm, vertice 0,60 mm. Antena: segmento I, cor-
primento 0,4 mm; II, 1,8 mm; III, 0,8 mm; IV,-0,4
mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na
base 1,5 mm. Cuneo: comprimento 0,80 mm,
largura na base 0,40 mm.

Colora9Ao geral castanho-escura; pronoto e
escutelo mais escuros, olhos castanhos, pequena
mancha mediana posterior no vertice ou toda a
margem posterior do vertice, face posterior dos
olhos palida, membrana fusca.

Lado inferior castanho-escuro, jugo, loro, xifo
do prosterno, fenda coxal anterior, placa basilar,
peritrema ostiolar, parte apical das coxas, porqao
inferior-mediana do abdome palidos, faixa longi-
tudinal superior lateralmente fusca, pigofaro, coxas
e pernas castanhos, tibias com espinhos negros de
comprimento menor que a grossura da mesma, sem
manchas negras na base.

Caracteristicas morfol6gicas como enuncia-
das para o genero.

Genitdlia: penis (Fig. 3) com vesica apresen-
tando varias ramificagoes, sendo quatro delas ser-
readas, como mostra a ilustra9ao. ParAmero es-
querdo (Fig. 4) com extremidade apical bipartida.
Paramero direito (Fig. 5) simples, falciforme na
extremidade apical.

Fmea: coloracio e aspecto geral semelhan-
tes ao macho, area dos calos, meio da fronte e
manchas no vertice pretas, olhos castanhos, man-
cha mediana posterior no vertice e mancha do lado
do olho atras do pedunculo antenal pAlidas, mem-
brana fusca.

Lado inferior palido-enfuscado a castanho-
claro, cabeqa lateralmente palida, cipeo e mancha
caractenstica na parte anterior do loro, pretos,
abdome claro com faixa longitudinal superior fusca.

Ilol6tipo: macho, El Abanico, Bio Bio,
CHILE, XII.30;50, Ross & Michelbacher col., na
coleoao da Academia de Cibncias da California.
Pardtipos: 9 machos e 18 frmeas, mesmas indi-
cagoes que o tipo; 2 machos, Chile, Vegas Flaco,
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