
CARVALHO

Catarina, BRASIL), Fritz Plaumann, XII. 1944.
Paralipos: 1 macho e 3 femeas, mesmas indicaoes
que o tipo (1 femea, Brasilien, Nova Teut6nia, 270
11' N 520 23' L, Fritz Plaumann, XI.1944), na
coleqAo do autor.

Difere das demais especies do genero pela
morfologia da genitalia do macho e pela coloragdo
do corpo.

0 nome especifico e dado em homenagem ao
colega Padre Jesus Moure em reconhecimento pelo
seu trabalho nos Apidae neotropicais e pelo apoio
que tem dado aos colegas entomologistas de uma
maneira geral.

Orthotylus roppai n.sp.
(Figs. 95-98)

Caracterizada pela coloracAo e pela morfo-
logia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 3,6 mm, largura 1,2
mm. Cabe~a: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, vertice 0,26 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,3 mm; II, 1,1 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 1,0 mm. Ciineo: comprimento 0,60 mm,
largura na base 0,40 mm (holotipo).

Colorago geral castanho-clara; cabega pali-
do-amarelada, olhos e regiao comissural do corio
um pouco mais escuros.

Lado inferior palido-amarelado a castanho-
claro, mnesoesterno, rostro e pernas castanhos.

Rostro alcanpando as coxas medianas,
pubescencia densa, semierecta, vertice arredon-
dado.

Genitalia: penis (Fig. 96) comr vesica apre-
sentando varias ramificag5es esclerosadas, con-
forme mostra a ilustraVAo. Paramero esquerdo (Fig.
97) com lobo sub-basal desenvolvido e serreado na
extremidade. Paramero direito (Fig. 98) curvo,
extremidade apical com uma ponta longa e afilada.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Estrada Rio-Bahia, Km

965, Motel da Divisa, 960 m, Encruzilhada, Bahia,
BRASIL, XI. 1972, Seabra e Roppa col., na cole-
qfo do autor. Paratipos: 5 machos, mesmas indi-
caqies que o tipo.

Difere das demais espcies do genero pela
morfologia da genitalia do macho e pela colora9ie
do lado inferior do corpo.

0 nome especifico e dado em homenagem a

Olmiro Roppa, tecnico que tem colecionado nume-
rosas esp~cies novas da familia Miridae.

Orthotylus seabrai n.sp.
(Figs. 99-103)

Caracterizada pela colora9fo uniforme do
corpo e pela morfologia da v6sica do penis.

Macho: comprimento 3,6 mm, largura 1,4
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, vertice 0,32 mm. Antena: segmento I, compri-
mento 0,2 mm; II, 1,1 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,4, largura na base 1,1 mm.
Cfineo: comprimento 0,60 mm, largura na base
0,40 mm (holotipo).

ColoracAo geral palido-amarelada olhos
castanhos, membrana fusca, apices dos tarsos
negros.

Pubescencia formada por um so tipo de pelos
semierectos, rostro alcangando as coxas medianas.

Genitdlia: vesica do penis (Fig. 100) carac-
terigtica, com ramifica,9es, tres delas com denti-
culos esclerosados nas porc5es apicais ou subapi-
cal. ParAmero esquerdo(Figs. 101-102) comolobo
basal bifurcado, lobo apical afilado para a ponta.
ParAmero direito (Fig. 103) alongado, curvo, bifur-
cado na extremidade.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Encruzilhada, Divisa, 960

m, Bahia, BRASIL, Seabra & Roppa col., na
cole9&o do autor.

Difere das demais espocies sul-americanas do
genero pela morfotogia da vesica do penis.

O nome especifico e dado em homenagem ao
colega Carlos Alberto Seabra, entomologo amador,
pelo muito que temr feito para o conhecimento da
fauna entomol6gica brasileira, proporcionando a
especialistas numerosos exemplares para estudo.

Osornocoris n.gen.

Orthotylinae, Otthotylini Corpo alongado
(macho) ou alongado-oval, visivelmente mais largo
ao nivel do apice do clavo (femea), fina e densa-
mente pontuado, revestido de pubescencia muito
fina, erecta.

Cabeqa vertical, nitidamente mais larga que
longa, vertice marginado, sem carena ou cerdas
erectas, reto, olhos grandes, contiguos ao pronoto,
vistos de lado ocupando cerca de dois tercos da face
lateral da cabega, alcangando a gula inferiormente,
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