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MIIPDEOS NEOTROPICAIS, CCLIII: DESCRItOE.S
DE NOVOS GENEROS E ESPECIES DA TRIBO
ORTHOTYLINI VAN DUZEE (HEMIPTERA)
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(Com 138 figuras no texto)

ABSTRACT - The author deals in this paper with nine genera and 36 especies ofthe tribe
Orthotylini Van Duzee (Miiridae, Hemiptera) from the neotropical region, as follows:
Biobiocoris n.gen., B. setosus n.sp., Chile; Caruarina n.gen., C. rubronotata n.sp., Brazil;
Ceratocapsusperuanus n.sp., Peru; C. plaumanni n. sp., Brazil; Falconiodes costaricensis
n.sp., Costa Rica; Guapimirinus n.gen., G. alboscutellatus n.sp., Brazil; Hadronemella
saltensis (Carvalho & Wallerstein), Argentina; H. subandina n.sp., Argentina; Hyalo-
chloria aliformis n. sp., Brazil; H. antilleana n.sp., Saba e St Eustatitius; H. araripenis
n.sp., Brazil; H. inermis n.sp., Brazil; H. itatiaiensis n.sp., Brazil; Cuneonella n.gen. n.n.
Cuneocoris Carvalho & Schaffner, 1973 n.preoc. Cuneocoris Handlirschi, 1925; Mela-
notrichus argentinus n.sp., Argentina; M. minensis n.sp., Brazil; M. saltensis n.sp.,
Argentina; Orthotylus anjuanensis n.sp., Argentina; 0. catarinensis n.sp., Brazil; 0.
chapadensis n.sp., Brazil; 0. chilensis Carvalho & Fontes, genitAlia, Chile; 0. cuneatus
n.sp. Argentina; 0. missionensis n.sp., Argentina; 0. matogrossensis n.sp., Brazil; 0.
mourei n.sp., Brazil; 0. roppai n.sp., Brazil; a. seabrai n.sp., Brazil; Osornocoris n.gen., 0.
punctatus n.sp., Chile; Papaveronia n.gen., P. argentina (Berg) n. comb., genitAlia;
Platyscytus englemani n.sp., Panama; P. serranus n.sp., Brazil; Chileria n.gen., C.
araucana n.sp., Chile; Rondonella n.gen., R. fasciata n.sp., Brazil; Saileria mexicana
n.sp., Mexico; S. serrana n.sp., Brazil; Tigremiris n.gen., T. argentinus n.sp., Argentina.
Illustrations of habitus and male genitalia are included.

Revendo material acumulado de coleroes
submetidas para identificagAo e de sua propria
coleqAo o autor descreve no presente trabalho nove
generos, representando um total de 36 especies,
entre as quais 32 sho novas para a cioncia.

A tribo Orthotylini pouco representada at& o
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presente nas coleroes neotropicais, inclui especies
de pequeno porte, em sua maioria palido-esver-
deadas quando vivas ou com essa coloracAo entre-
meada com cores mais fortes. SAo comuns tambem
especies com coloraqAo negra. Uma das caracteris-
ticas da subfamilia Orthotylinae e a presenqa na
genitalia de uma teca interna que vai se prender a
placa basal, tendo no seu interior, frequentemente a
vesica provida de numerosas ramificaroes esclero-
sadas que dificulta a ilustragAo do penis de maneira
mais detalhada. Essa e uma das razoes pela qual sua
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descri9Ao torna-se dificil, sendo aconselhavel sem-
pre que possivel apresentar o desenho da vesica ou
de seus espiculos em mais de uma posigAo. A
presenqa de um colar deprimido ou abaixo do nivel
da superficie do pronoto e um paremp6dio membra-
noso e aplainado, sempre convergente para o apice,
sAo tamberm caracteristicas da subfamilia. Nas
fZmeas a genitalia apresenta na parede posterior da
bolsa copuladora estruturas especializadas (conhe-
cidas na literatura como estruturas em K) e as

margens laterais dos aneis esclerosados com uma

dobra. A tribo Orthotylini Van Duzee possui a gena

visivelmente mais curta que a altura de um olho e na

grande maioria das especies sem aspecto mimetico
ou mirmecomorfo.

Os desenhos que figuram no texto sao de
autoria de Paulo Roberto Nascimento, Maria
Helena Barreto e Lilia Maria Gomide da Silva, sob
supervisao do autor.

CHAVE PARA IDENTIFICAC2AO
DOS GENEROS NEOTROPICAIS

DA TRIBO ORTHOTYLINI:

1. Segmentos II-IV da antena engrossados, com
grossura aproxiimadamente igual, geralmente
fusiformes (Grupo Ceratocapsaria) ..; . . 2
Segmentos II-IV da antena finos, decres-
cendo em grossura progressivamente para o

apice (Grupo Orthotylaria) ............ 4
2. Especies com aparencia formic6ide; tibias

posteriores (macho) com cerdas muitolongas
........ TUCURUIELLA Carvalho, 1982

Especies sem aparencia forrnic6ide; tibias
posteriores com pubescencia normal .... 3

3. Segmento I da antena muito mais grosso que o
I,brilhante, com cerdas longas, erectas; pro-
noto chagren; hemielitro com pelos erectos,
muito longos ..........................

....... CERATOCAPSISCA Carvalho &
Wallerstein, 1975
Segmento I da antena de grossura igual ou

pouco mais grosso que o II; pronoto nAo
chagren; pelos erectos do hemielitro de com-
primento medio........................
........ CERATOCAPSUS Reuter, 1876

4. Pronoto ou hernielitro distintamente pon-
tuados.... 5

- Pronoto e hemielitro lisos ou rugosos .... 11

5. Hemielitro liso, transparente; calos com duas
depressoes profundas atras deles; pubescen-

cia fma, longa e erecta ................
........SOLANOCORISCarvalho, 1945

-Hemielitro pontuado; cabs sem depressoes
atras deles; pubescencia normal ......... 6

6. Segmento I da antena de comprimento menor
que a largura do vertice ............... 7

- Segmento I da antena de comprinmento igual
ou maior que a largura do vertice ....... 9

7. Cuneo estreito, marginado externamente pelo
c6rio, fratura obliqua; segmento II da antena
com pelos de comprimento maior que sua
grossura ..............................
. . . ADFALCONIA Carvalho& Rosas, 1967

- Cuneo alongado, marginado superiornente
pelo corio, fratura horizontal; pelos do seg-
mento II da antena mais curtos que sua gros-
sura ............. ........... 8

8. Cuneo arredondado externamente, estreito;
foliaceo em ambos os sexos CUNEONELLA
.............. .Carvalho& Schaffner, n.n.
... CUNEOCORIS Carvalho& Schaffner,
1973

- Cuneo nAo arredondado externamente,trian-
gular (macho), levemente arredondado na
base externamente (femea)..............
.... . . OSORNOCO JIS Carvalho, n. gen.

9. Segmento I da antena mais longo que a lar-
gura da cabeca; emb6blio largo, explanado,
ligeiramente voltado para cima; hemielitro
alargado no meio ......................
......... .FALCONIODESReuter, 1905
Segmento I da antena de comprinmento igual
ou menor que a largura da cabeca; emb6lio
estreito; hemielitro nAo alargado no meio
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10. Hemielitros de lados paralelos, convexos e
caidos para baixo; pronoto longo, sinuado la-
teralmente; cuneo reduzido, confluente com a
membrana, separado do corio por uma fratura
obliqua, profunda ......................
.... . . . . . . BACULODEMA Reuter, 1907

- Pronoto estreitado, porem nao sinuado no
meio, cuneo triangular ou quando estreitado,
nAo confluente com a membrana .........
.... . . . . . . . . . FALCONIA Distant, 1884

11. Corpo comr pubescencia escarniforme ou
achatada, misturados com pelos normais ou
cerdiformes ......... 12

- Corpo com um so tipo de pelos, algumas
vezes misturados com pOlos lanosos ... 22

12. Especies de coloraqAo preta, com segmentos
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I e II da antena muito grossos ........ 13
- Especies de outra cor ou quando pretas com

segmentos I e II da antena normais ... 16
13. Segmentos I e II da antena muito grossos, o II

(1,2 x 0,32 mm) cerca de 4 vezes mais longo
que o I; rostro alcanpando o meio do mesoes-
terno. GUAICURUA n. gen.

- Apenas o segmento I da antena muito grosso
................................... 14

14. Segmento I da antena mais longo que o II;
cabe-a pontuda entre as bases das antenas
... ANTENVOMIRIS Carvalho& Schaffner,
1973

-- Segmento I da antena mais curto que o II
................................... 15

15. Segmento II da antena engrossado para oApi-
ce ...... . EUROTAS Distant, 1884

- SegmentoII da antena linear, nAo engrossado
para o apice ... GUAPIMIRINUS n. gen.

16. Olhos muito grandes; pronoto fortemente
inclinado para frente; clipeo obliquo, situado
debaixo da cabeqa; pubescencia de aspecto
lanoso; rostro alcanqando pouco alerm das
coxas anteriores .......................
.... HYPORRHINOCORIS Reuter, 1909

- Olhos normais ou quando grandes sem o con-
junto de caracteres mencionados acima
................................... 17

17. Corpo revestido de escamas pretas intercala-
das com cerdas erectas; segmento II da ante-
na quatro vezes mais longo que o I
........... INCACORIS Carvalho, 1961

- Corpo revestido de escamas prateadas ou
incolores...... 18

18. Especie de coloraqAo preta com escamas pra-
teadas dispostas em faixas obliquas
....... ... TUPINIQUINUS n. gen.

- Especie quando pretacom escamas prateadas
dispostas irregularmente ............. 19

19. Hemielitro alargado na regiao mediana; fra-
tura cuneal profunda e larga.............
... MAXACALISCA Carvai1ho & Wallers-
tein, 1975

- Hemielitros paralelos na regiAo mediana ou
apenas levemente mais largos; fratura cuneal
estreita e rasa ........ 20

20. Especies com dimorfismo sexual, as fremeas
braquipteras ou com membrana curta, ultra-
passando de pouco o abdome ...........
.... ARAUCANOCORIS Carvalho, 1983

- Especies sem diformimo sexual aparente;

fiemeas com membrana longa, ultrapassando
bastante a extremidade distal do abdome
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 21

21. Especie de cor preta; vertice carenado, com
cerdas erectas; rostro alcangando as coxas
medianas .... BIOBIOCORIS n. gen.

- Especies de coloraqAo esverdeada ou palido-
arnarelada; vertice sem cerdas erectas; rostro
alcancando as coxas posteriores .....
......MELANOTRICHUS Reuter, 1876

22. Olhos arredondados posteriormente, situados
em frente ou no meio da cabega, nitidamente
distanciados da margem anterior do pronoto
por um espago pelo menos igual ou maior que
a grossura do segmento II da antena; cuneo
longo.. 23

- Olbhos corm margem posterior mais ott menos
reta, contiguos ou distanciados do pronoto
por espaqo menor que a grossura do segmento
II da antena....... 33

23. Segmento II da antena (macho) geralmente
com espinho ou depressAo ou curvatura na
area basal; areola esclerosada; ve'rtice visi-
velmente deprimido no meio ............
..... . . . HYALOCHLORIA Reuter, 1907

- Segmento II da antena sem espinho, depres-
sao ou curvatura na area basal (macho)
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

24. Segmento I da antena de comprimrento apro-
ximadamente igual ou mais curto que a lar-
gura do vertice ..................... 25

- Segmento I da antena de comprimentormaior
que a largura do vertice ....... ....... 30

25. Rostro alcancando o pigcforo; corpo com
numerosas faixas longitudinais ...........
.... . . . . . . . . . . . RONDONELLA n. gen.

- Rostro nao alcaniando o pigofaro e corpo
com outra cor .... ....... 26

26. Especies alongadas; cuneo estreito, acima de
duas vezes mais longo que largo na base
.............PARAPROBADistant, 1883

Especies quando alongadas, cuneo menos de
duas vezes mais longoque largo nabase ... 27

27. Rostro alcangando apenas o apice das coxas
anteriores; segmento II da antena cerca de
quatro vezes mais longo que o I .........
.... ADSAILERIA Carvalho & Schaffner,
1973
Rostro alcancando as coxas posteriores ou
alem ....... 28
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28. Segmento II da antena aproximadamente tao
grosso quanto oII; areola da membrana escle-
rosada ....... SAILERIA Hsiao, 1945
Segmento II da antena distintamente mais
fino que o I; arola da membrana nao escle-
rosada........ 29

29. Especie de porte superior a 4,0 mm de com-
primento; corpo unicolor, palido-amarelado
a esverdeado ....... CHILERIA n. gen.

- Especies de porte inferior a 4,0 mm; corpo

palido-amarelado com manchas ou faixas co-

loridas, geralmente avermelhadas ou casta-
nhas PLATYSCYTUS Reuter, 1907

30. Olhos muito pequenos, situados na parte an-

terior da cabera; rostro nAo ultrapassando as

coxas posteriores ......................

............ PARACHIUS Distant, 1884

- Olhos de tamanho normal, nao situados na

parte anterior da cabera; rostro alcanqando o
meio do abdome ou alem ............ 31

31. Vertice distintamente carenado; olhos abrup-
tamente marginados posteriormente; corpo

revestido de pelos finos, esparsos, longos e

erectos....;.. JOBERTUS Distant 1884
Vertice sem carena ou caso contranro olhos
nao marginados abruptamente posteriormen-
te e corpo revestido com pelos comuns... 32

32. Margem posterior do pronoto bissinuada:
olhos distantes do pronoto por um espaco
igual a grossura do segmento I da antena

...... BRASILIOMIRIS Carvalho, 1946

- Margem posterior do pronoto reta: olhos si-
tuados alem do meio da cabega ..........

............ ITACORIS Carvalho, 1947

33. Especie de coloragao preta segmento I da
antena fortemente engrossado ...........

... BAHIANISCA Carvalho&Wallerstein,
1978
Especies de outra cor ou quando negras,

segmento I da antena de grossura media ou

fina 34
34. Escutelo muito grande, saliente: segmentos I

e IIda antena muito longos; margem posterior
do pronoto projetada sobre o mesoescuto
... TUPIMIRIS Carvalho& Schaffher,1973

- Escutelo plano ou moderadamente saliente;
margem posterior do pronoto nio projetada
sobre o mesoescuto ....... ..... 35

35. Vertice deprimido, margem posterior care-

nada e com cerdas longas e erectas .... 36
Vertice arredondado ou plano, nao carenado

e sem cerdas longas e erectas ......... 38
36. Hemielitro vitreo, transparente: pronoto for-

temente reentrante na margem posterior
.............PLINIELLABergroth, 1922

- Hemielitro opaco, pronoto com margem
posterior reta ou moderadamente convexo
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

37. Pernas e antenas com cerdas longas, espini-
forrnes e erectas .......................
......HADRONEMISCACarvalho, 1973

- Pernas e antenas comr-cerdas curtas e finas
nao espiniformes .......................
.... HADRONEMELLA Carvalho, 1984

38. Especie de pequeno porte; heipielitro forte-
mente arredondado no meio; fratura cuneal
profunda e larga; cineo arredonaado exter-
namente, foliaceo ......................
.............GAVEANUS Carvalho, 1984

- Especie de porte medio ou quando pequenas,
hemielitro de lados paralelos e fratura cuneal
estreita ....... 39

39. Rostro muito curto, alcancando o-apice das
coxas anteriores ou muito pouco alem ... 40

- Rostro alcaneando o meio do mesoesterno ou
alem ....... 41

40 Especie revestida de pelos semi-erectos;
hemielitros de cor esverdeada ...........
......LINHARESMIRIS Carvalho, 1984

- Especies glabras; corpo de cor negra e Iuteo-
avermelhada ..........................
.......RHINOCAPSIDEA Reuter, 1908

41. Corpo chagren, glabro, brilhante, com apenas
alguns pelos curtos e esparsos ...........
.................PAPAVERONIA n. gen.

- Corpo liso, distintamente piloso ........ 42
42. Especies de pequeno porte (abaixo de 2,5 mm

de comprimento): cabera pontuda entre as
bases das antenas......................
.... . . . . . . . . . PARAMIXIA Reuter, 1900

- Especie de porte maior (acima de 2,5 mm de
comprimento) ... ...... 43

43. Chpeo fortemente comprimido, saliente,
arredondado anterionnente, visivel entre as
antenas; corpo com cerdas longas e erectas
.......... CYRTOTYLUS Bergoth, 1922

- Clipeo normal ou quando saliente, corpo sem
cerdas longas e esparsas ............. 44

44. Corpo comr plos sedosos, prateados, mistu-
rados com pelos finos e erectos; tibias com
espinhos longos e manchas negras na base
.............ELLENIA Reuter, 1910
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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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1

5

Biobiocoris setosus n.gen., n.sp.: Fig. 1- macho, holotipo; Fig. 2 - cabega vista de cima; Fig. 3 - vesica; Fig. 4 -
parAmero esquerdo; Fig. 5 - parimero direito.

Cord. S. Fdo. (Cordilheira San Fernando), nov.
1957, L. E. Pefia col., na cole&Ao acima, do Museu
Nacional, Rio de Janeiro e do autor.

Caruarina n.gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado,
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7

8Il
I,

10

9

Caruarina rubronotata n.sp.: Fig. 6- macho, holotipo; Fig. 7-cabefavistadecima; Fig. 8- cabefavistade lado;
Fig. 9 - penis; Fig. 10- parAmero esquerdo; Fig. 11 - parAmero direito.
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tamanho pequeno, pontuado, revestido de pubes-
cencia longa e erecta.

Cabega transversal, cerca de sete vezes mais
larga que longa, v-rtice finamente marginado, for-
mando juntamente com a margem posterior dos
olhos uma curva em semicirculo voltada para tras
(Fig. 7), fronte fortemente arredondada em frente
aos olhos, cipeo, jugo e loro obsoletos, gula, gena e

bucula muito pequenos, epifaringe alcangando o

tergo apical da primeira coxa (Fig. 8), rostro curto,
atingindo as coxas medianas; olhos salientes, semi-
pedunculados, voltados para tras, contiguos ao

pronoto; antena de comprimento medio, segmento
II apenas duas vezes mais longo que o I, segmento
III e IV muito finos, pelos mais longos que a

grossura dos segmentos.
Pronoto com colar deprimido, calos confluen-

tes, pouco definidos, disco pontuado, margem late-
rais arredondadas, margens posterior reta, ingulos
umerais redondos; mesoescuto descoberto, escutelo
piano.

Hemielitro pontuado, emb6lio alargado,
cuneo mais longo que largo na base, membrana
bi-reolada.

Pernas de comprimento medio, unhas e pa-

remp6dio do tipo Orthotylini.
Especie tipo do gtnero: Caruarina rubrono-

tata n.sp.

Difere dos demais generos da tribo pela
conforma9Ao peculiar da cabeca na parte anterior
aos olhos.

0 nome generico e alusivo a cidade de
Caruaru, no Estado de Pernambuco, onde existe
uma bela floresta protetora do manancial da agua
para abastecer a popula9&o.

Caruarina rubronotata n.sp.
(Figs. 6-11)

Caracterizada pela coloragao do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 2,4 mm, largura 1,0
mm. Cabera: comprimento 0,1 mm, largura 0,72
mm, vertice 0,30 mm. Antena: segmento 1, compri-
mento 0,2 mm; 11, 0,6 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,2 mm.
Pronoto: comprimento 0,3 mm, largura na base 0,8
mm. Cuzneo: comprimento0,40 mm, larguranabase
0,20 mm (holotipo).

Coloraiko geral castanho-avermelhada; ca-

beqa, pronoto, escutelo e cuneo vermelhos, hemie-

litros castanho-avermelhados mail escuros na parte
apical do clavo (tendendo a fusco), membrana
escura, rostro, epifaringe e pernas castanho-claros,
lado inferior avermelhado.

Genitdlia: penis (Fig. 9) simples, vesica
membranosa. Paramero esquerdo (Fig. 10) alon-
gado, afilado para a extremidade, com pequena
saliencia mediana. Paramero direito (Fig. I 1) sim-
ples, com dilata9Ao sub-basal.

Femea: desconhecida.
Holohpo: macho, Caruaru, Pernambuco,

BRASIL, IV.1972, M. Alvarenga col., na coleqAo
do autor. Pardtipos: dois machos, mesmas indica-
q5es que o tipo.

0 nome especifico e alusivo a colora9Ao
avermelhada do corpo, especialmente da cabeca,
pronoto, escutelo e cuneo.

Ceratocapsus peruanus n.sp.
(Figs. 12-15)

Caracterizada pela coloracAo preta e pela
morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 2,6 mm, largura 1,3
mm. Cabepa: comprinmento 0,2 mm, largura 0,6
mm, vertice 0,30 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,16 mm; 11, 0,6 mm; II, 0,4 mm; IV, 0,2
mm. Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na
base 1,1 mm. Czineo: comprimento 0,30 mm,
largura na base 0,30 mm (holotipo).

Coloraqao geral preta, brilhante; membrana
fusca; segmentos I e II da antena castanho-claros, o
segundo mais claro; rostro e trocanteres palidos.

Corpo fortemente pontuado, rostro alcancan-
do as coxas 1I, pronoto visivelmente estreitado para
a cabeqa, pubescencia com pblos longos, erectos e
pelos semiadpressos, membrana finamente pilosa.

Genitdlia: penis (Fig. 13) com extremidade
apical caracteristica. Parimero esquerdo (Fig. 14)
bifurcado, um dos ramos bipartido na regiao sub-
apical e o outro fortemente curvo no Apice. Para-
mero direito (Fig. 15) alargado para a extremidade
apical, dividido em dois lobos.

Femea: semelhante ao macho em coloragAo e
dimensoes.

Holotipo: macho, PERU, Monson Valley,
Tingo Maria, IX.23.1954, E. I. Schlinger & E. S.
Ross col., na coleg&o da Academia de Ciencias da
California (CAS), Sao Francisco. Paratipos: 3
machos e 6 fZmeas, mesmas indicagoes que o tipo,
na colecAo acima e do autor.
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Ceratocapsusperuanus nsp.: Fig. 12 - macho, holktipo; Fig. 13- penis; Fig. 14 - parhmero esquerdo; Fig. 15-
parAmero direito.
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Ceratocapsus plaumanni nsp.: Fig. 16 - penis; Fig. 17 - parimero esquerdo; Fig. 18 - parimero direito.

Difere das demais espcies sul-americanas do
genero pela coloragdo preta, brilhante e pela mor-
fologia da genitAlia do :macho.

0 nome especifico e alusivo ao pais de origem
da especie.

Ceratocapsus plaumanni n.sp.
(Figs. 16-18)

Caracterizada pela morfologia da antena,
pela pubescencia do corpo e pela genitalia do
macho.

Macho: comprimento 4,4 mm, largura 1,2
mm. Cabepa: comprimento 0,3 mm, largura 0,8
mm, vertice 0,20 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,3 mm; 1I, 1,5 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,6
mm. Pronoto: comprimento 0,7 mm, largura na

base 1,2 mm. Cuineo: comprimento 0,60 mm,
largura na base 0,20 mm (holotipo).

Colorasao geral castanha tendendo ao aver-
melhado; cabesa, pronoto, escutelo, porao apical
do emb6lio e cineo avermelhados; othos castanho-
escuros, antena castanha, segmentoI pAlido-amare-
lado com uma faixa longitudinaltavermelhada infe-
rionnente, segmento II palido na base tendendo ao
vermelho na extremidade apical, segmentos III e IV
castanho-avermelhados; hemielitro castanho, clavo
ligeiramente mais escuro, membrana fusca.

Lado inferior do corpo e pernas castanho-
avermelhado, regiAo do mesoesterno e propleura
mais escuros.

Corpo distintamente alongado, pubescencia
de dois tipos: pelos adpressos e cerdas erectas,
pronoto finamente chagren, escutelo rugoso super-
ficialmente, levemente pontuado, hemielitro fina-

258



MIRIDEOS NEOTROPICAIS CCLIII

22

Falconiodes costaricensis n.sp.: Fig. 19- fmea, holotipo; Fig. 20- penis; Fig. 21- parAmero esquerdo; Fig. 22-
parAmero direito.

mente pontuado, rostro alcangando as coxas poste-
riores, membrana longa, segmentos III e IV da
antena densaamente pilosos, distintamente engros-
sados e alargados.

Genitalia: penis (Fig. 16) como mostra a
ilustraqAo. ParAmero esquerdo (Fig. 17) com dois
rarnos ou lobos. Paramero direito (Fig. 18) com umr
apendice mediano caractenstico.

Feinea: desconhecida.
Iolotipo: macho, BRASIL, Nova Teut6nia,

Sa-nta C(atarina, 27° 11' N, 520 23' W, novembro,

Fritz Plaumann, na colesao do Museu Nacional,
Rio de Janeiro.

Difere das demais espocies do genero pela
morfologia dos segmentos III e IV da antena, pela
coloragAo e pela morfologia da genitAlia do
macho.

0 nome especifico e dado em homenagem a
Fritz Plaumann que coletou numerosas especies
novas da familia Miridae e de outros grupos de
insetos no Estado de Santa Catarina, Brasil.

259

vol..Io



CARVALHO

Cuneonella Carvalho & Schaffner, n.n.
Cuneocoris Carvalho & Schaffner (1973a:33).

Meu colega e amigo Doutor Yu. A. Popov,
Instituto de Paleontologiada Academiade Ciencias
de Moscou (URSS), gentilmente chamou aten9Ao
do autor pela homonimia entre Cuneocoris Car-
valho & Schaffner, 1973 e Cuneocoris Handlirsch,
1925, genero fossil de Dipsocoridae do Lias Supe-
rior de Mecklenburg, Alemanha, que foi revisto por
Popov & Wooton (1977:347).

Cuneocoris geinitzi Handlirsch foi descrito
por esse autor e mencionado duas vezes como
constituindo uma nova familia em Schroder
"Handbuch der Entomologie", Bd. 3:208, 1925 e
novamente em "Neue Untersuchungen uber die
fossilen Inseckten", Bd. 2:227, 1939).

A fim de corrigir essa homonimia os autores
estAo erigindo o nome Cuneonella Carvalho &
Schaffner, n.n. para substituirCuneocoris Carvalho
& Schffner, 1973 n.preoc. por Cuneocoris
Hanlirsch, 1925.

Falconiodes costaricensis n.sp.
(Figs. 19-22)

Caracterizada pela morfologia da genitAlia do
macho e por suas dimensees.

Femea: comprimento 3,6 mm, largura 1,4
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,5
mm, vertice 0,30 mm. Antena: segmento I, compri-
mento0,5 mm; II, 0,7 mm; III,0,3 mm; IV, 0,3 mm.
Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na base 0,9
mm. Cfineo: comprimento 0,44 mm, largura na base
0,22 mm (holotipo).

ColoracAo geral palido-amarelada com areas
castanho-escuras a negras; olhos, antena (exceto
base do segmento I), faixa mediana na cabega
(vertice, fronte e clipeo), descontinua ou mesmo
inexistente num exemplar, lados do pescoqo, mar-
gens laterais, margem posterior e angulos umerais
do pronoto, mesoescuto e escutelo castanho-escu-
ros a pretos, area comissural do corio e margem
interna do cuneo fuscos no tipo.

Lado inferior palido-amarelado, lados da
propleura, area do mesoesterno, meso e metapleu-
ras castanho-escuros.

Rostro alcanrando o meio do mesoestemo,
olhos um pouco afastados do pronoto, vertice
carenado no meio, Angiulos umerais prominentes,

emb6lio mais largo no meio, nitidamente expla-
nado, hemielitro translucido, corpo pontuado.

Macho: semelhante a femea em aspecto geral
e dimensoes.

Genitalia: penis (Fig. 20) com vesica mem-
branosa contendo dois espiculos esclerosados,
compacto e relativamente curto. Paramero esquer-
do (Fig. 21) alongado, constricto no meio, extre-
midade apical com cerdas longas. Paramero direito
(Fig. 21) simples, mais largo na regiAo mediana.

Hol6tipo: femea, COSTA RICA, San Jose,
1911-1912, H. Schmidt leg., vend. 1.1 1.1910, na
colerao do autor. Paratipos: 2 machos, mesmas
indicaoes que o tipo, 5.8.1910.

Difere das demais especies do genero pela
morfologia da genitAlia do macho e pela irregula-
ridade de colora9ao.

O nome especifico e alusivo ao pais onde os
exemplares foram coligidos.

Guapimirinus n.sp.

Orthotylinae, Orthotylini Corpo alongado,
liso, revestido de pelos erectos e escamas prateadas.

Cabega inclinada, vertice liso, marginado
posteriormente, olhos contiguos ao pronoto, mar-
gem posterior reta, clipeo visivel de cima, gena
alongada, rostro curto, alcangando o apice do
mesoesterno; antena com segmento I muito grosso,
afilado para a base, com uma cerda ereta inter-
namente, de comprimento igual a largura do vertice,
segmento II tr~s vezes mais longo que o I, cilindrico,
levemente engrossado para o apice, segmentos III e
IV finos.

Pronoto trapezoidal, colar deprimido, calos
grandes, planos, contiguos no meio, margem poste-
rior do disco reta, angulos umerais arredondados,
margens laterais obtusas; mesoescuto descoberto,
encutelo piano.

Hemielitro com emb6lio estreito, pIano,
fratura cuneal bem marcada, membrana rugosa.

Pernas de comprimento mbdio, tibias poste-
riores com denticulos esclerosados e alguns es-
pinhos de comprimento aproximado a grossura da
tibia. parempodio membranoso, convergente.

Especie tipo do genero Guapimirinus albos-
cutellatus n.sp.

Difere deAntenomiris Carvalho& Schaffner,
1977 c de Eurotas Distant, 1884 pela morfologia da
antena.

260



MIRIDEOS NEOTROPICAIS CCLIII

Guapimirinus alboscutellatus n. sp.
(Fig. 23)

Fig. 23 - Guapimirinus alboscutellatus n.sp.,
femea, hol6tipo.

Caracterizada pela coforagAo do corpo e por
suas dimensoes.

Femea: comprinmento 4,0 mm, largura 1,6
mm. Cabeca: comprimento 0,4 mm, largura 0,8
mm, vertice 0,40 mm. Antena: segmento I, corn-

primento 0,4 mm; II, 1,0 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,7 mm, largura na base 1,3
mm. Cuneo: comprimento 0,44 mm, largura 0,44
mm (holotipo).

Coloracao geral castanha a castanho-escura;
cabeca e pronoto com escamas prateadas (sobre-
tudo na regiao dos calos), hemielitros com duas
fileiras de escamas mais evidentes de cada lado da
sutura clavo-corial e algumas escamas esparsas
(deiscentes) no c6rio, cabega um pouco mais clara,

gena com faixa longitudinal pAlida, olhos e seg-
mento I da antena pretos, segmentos II e demais
castanho-claros, apice do II negro, escutelo com
mancha branca m6dio-apical, hemielitro mais claro
no meio.

Lado inferior castanho-escuro, revestido de
escamas prateadas, xifo do prosterno, coxas ante-
riores e apices das demais, trocanteres e base dos
femures, porrAo mediana ou apical das tibias (cerca
de dois tergos das posteriores) palidos.

Caracteristicas morfologicas como mencio-
nado para o genero.

Macho: desconhecido.
Ho61tipo: femea, Guapimirim, Estado do Rio

de Janeiro (BRASIL), 1 1. 1944, Wygodzinsky col.,
na coleqao do autor.

0 nome generico e alusivo a localidade de
coleta do tipo e o nome especifico devido a mancha
branca do escutelo.

Hadronemella saltensis (Carvaho &
Wallerstein, 1978)

Hadronemisca saltensis Carvalho &
Wallestein (1978:523)

Hadronemella saltensis Carvalho (1984:5 1)
n. comb.

(Figs. 24-28)

Caracterizada pela colorafio do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Femea: comprimento 3,6 mm, largura 1,3
mm. Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura 0,9
mm, vertice 0,50 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,3 mm; II, 1,0 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,2
mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na
base 1,1 mm. Cuneo: comprimento 0,50 mm,
largura na base 0,32 mm.

ColoraqAo geral castanho-escura corn areas
pAlido-amareladas; cabega palida com faixa longi-
tudinal mediana no vrtice, fronte e clipeo, olhos e
antenas castanhos, pronoto, mesoescuto, escutelo e
clavo castanho-escuros a pretos, corio e metade
basal interna do cuneo castanho-claros, emb6lio,
base do exocorio e metade basal externa do cineo
palido-amarelados, membrana fusca.

Lado inferior e pernas castanhos, parte infe-
rior da propleura, coxas e base dos femures palidas.

Rostro alcangando as coxas medianas, ver-
tice carenado corn cerdas erectas, segmento I da
antena e pronoto com cerdas erectas e finas, hemie
litro com pelos erectos, pernas com pelos curtos,
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Hladronemella sallensis (Carvalho & Wallerstein): Fig. 24 - femea; Fig. 25 - cabe;a vista de cima; Fig. 26 -
vesica; Fig. 2 / - paramero esquerdo; Fig. 28 - parimero direito.

espinhos das tibias de comprimento igual ou menor
que sua grossura, calos grandes, margem posterior
do pronoto avancando sobre o mesoescuto, escutelo
rugoso.

Macho: semelhante a femeaem aspecto geral,
coloraqAo geral .mais escura.

Genitdlia: penis (Fig. 26) com vesica mem-
branosa, tendo dois espiculos esclerosados com
denticulos na extremidade apical. Paramero es-
querdo (Fig. 27) curvo, com cerdas dorsais longas.

ParAmero direito (Fig. 28) engrossado na porsao
apical onde possui- pequenos denticulos esclero-
sados.

Exemplares estudados: machos, holotipo e
parAtipo, Salta, Argentina; macho e femea, Para-
guay, Vezenyi, Asuncion, 1904, macho e 3 femeas,
Fiebrig, Paraguay, San Bernardino; 1 macho, Co-
lombia, Melga, Cund., 1 1.Nov. 1965, J. A. Ramos
col.; I macho, Boa Vista, Territorio Rio Branco
(Roraima), Brasil, 27.VII.1952, Moacir Alvaren-
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ga; 1 ftmea, Bolivien, Prov. Sara, Stembach S.; 1
ftmea, Viradouro, Sao Paulo, 0. Monte, 25.1; 2
femeas, Estr. Rio-Sao Paulo, Km 47, 23.1.1945 e
10.10.1945, Wygodzinsky leg.

Difere das demais especies do gtnero pela
coloraqao do corpo e pela morfologiada genitAliado
macho.

A especie foi transferida para este genero em
pesquisa recente por Carvalho (1984:51). A femea

29

30r

Hadronemella subandina n.sp.: Fig. 29 femea,
holotipo; Fig. 30 - cabega vista de cima.

e descrita no presente trabalho por apresentar
dimorfismo na colora9Ao do corpo.

Hadronemella subandina n.sp.
(Figs. 29-30)

Caracterizada pelas dimensbes do corpo e

pela coloraqo.
Femea: comprimento 3,4 mm, largura 1,3

mm. Cabera: comprimento 0,2 mm, largura 0,9
mm, vertice 0,30 mm. An'tena: segmento I, com-
primento 0,28 mm; II, 1,0 mm; 111, 0,6 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 1,1 mm. Cuneo. comprimento 0,54 mm,
largura na base 0,28 mm (holotipo).

ColoraAo geral castanha a parda cabe#a
com duas manchas arredondadas no vertice, 2
manchas contiguas na fronte, estrias e chpeo negros,
olhos e calos castanhos a fuscos, escutelo, clavo e
endocorio mais escuros, emb6lio, exoc6rio e cuneo
mais claros.

Lado inferior e pernas palido-amarelados,
segmento II do rostro e segmentos III dos tarsos
negros.

Rostro alcangando as coxas medianas, jugo e
loro largos, triangulares, vertice arredondado, com
(vestigios) de cerdas altas, calos salientes, separa-
dos um do outro, pronoto duas vezes mais largo que
longo, pubescencia do corpo semierecta.

Macho: desconhecido.
Hol6tipo: femea, R A. (REPUBLICA

ARGENTINA), Salta, Piedrade Molino, 3.700 m,
30.1.1968, Golbach col., na colegAo do autor.
Paratipos: 2 femeas, mesmis indicasoes que o tipo.

Difere das demais especies do genero pela
coloraq&o do corpo, pela morfologia da cabega e
pelas suas dimensoes.

0 nome especifico e alusivo a regiao onde os
exemplares foram coligidos.

Hyalochloria aliformis n.sp.
(Fig. 31)

Caracterizada pela coloragao do c6rio, pelo
tuberculo do escutelo e pela morfologia do segmento
II da antena do macho.

Macho: comprimento 2,3 mm, largura 0,8
mm. Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura 0,5
mm, vertice 0,22 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,2 mm; II, 0,6 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,3 mm, largura na
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base 0,7 mm. Cuineo: comprimento 0,40 mm,
largura na base 0,20 mm (holotipo).

ColoragAo geral palido-amarelada com areas
pretas, brilhantes; cabega, pronoto, escutelo, tergo
apical do clavo, faixa na comissura e ao longo do
apice do corio, alcangando o emb6lio e prolon-
gando-se ao longo da margem interna do cuineo ate o
Apice, preta; olhos castanhos, antena pAlido-amare-
lada, porgAo apical do segmento I, extrema base e
terqo apical do segmento II pretos.

Fig. 31 - Hyalochloria aliformis nsp.: macho,
holotipo.

Lado inferior palido-amarelado, xifo do pros-

terno e lados da propleura superiormente pretos.
Corpo liso, pilosidade erecta, margem poste-

rior do pronoto convexa, escutelo fortemente entu-
mecido (tuberculiforme) na regiAo mediana, visi-
velmente mais alto que a superficie do clavo, olhos
muito grandes, ocupando toda a margem lateral da
cabeqa, segmento I da antena cilndrico, mais
engrossado subasalmente, segmento II curvo no

tergo basal, com duas cerdas negras erectas e pelos
claros muito curtos, olhos pilosos entre as facetas.

Genitalia: nAo dissecada por tratar-se de
exemplar fragil e unico.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Ouro Preto, Rondbnia,

XI. 1983, Olmiro Roppa col., na coleqAo do Museu
Nacional, -Rio de Janeiro (MN).

Aproxima-se muito de Hyalochloria arari-
pensis n. sp. diferindo desta pelo tuberculo do escu-
telo, morfologia do segmento II da antena e forma
da mancha preta do corio e cuineo.

0 nome especifico e alusivo a mancha negra
do hemielitro.

Hyalochioria antilleana n.sp.
(Fig. 32)

Fig. 32 - Hyalochloria antilleana n.sp.: fmea,
hol6tipo.

Caracterizada pela coloraqAo do hemielitro.
Femea: comprimento 2,6 mm, largura 1,1

mm. Cabera: comprimento 0,2 mm, largura 0,5
mm, vertice 0,32 mm. Antena: segmento 1, com-
primento 0,16 mm; 11 0,7 mm; III, 0,5 mm; IV, 05,
mm. Pronoto: comprimento 0,3 mm, largura na
base 0,8 mm. Cuneo: comprimento 0,34 mm,
largura na base 0,24 mm (holotipo).

Coloragao geral palido-amarelada; olhos cas-
tanhos; sutura claval e margem interna do cuneo
esverdeados, margens do emb6lio com trapos de
verde; antena castanho-clara, segmento I palido.

Olhos situados no meio da cabeqa, vertice
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deprimido, calos salientes, margem posterior do
disco convexa, hemielitro arredondado dos lados,
pelos finos e erectos.

Macho: desconhecido.
Holotipo: femea, SABA, The Botton,

10.12.1956, leg. R. H. Cobben, na colevao do
Museu Nacional de Historia Natural dos Estados
Unidos da America (NMNH), WASHINGTON,
D.C. Pardtipo: femea, St EUSTATITIUS,
20.12.1956, leg. R. H. Cobben, na colegAo do
autor.

Difere das demais especies do genero pela
colora9&o esverdeada da sutura claval e da margem
interna do cuneo.

0 nome especifico e alusivo as Antilhas.

Hyalochloria araripensis n.sp.
(Fig. 33)

St.o
'1IAir-'--

Fig. 33 - Hyalochloria araripensis n.sp.: femea,
holotipo.

Caracterizada pela coloragdo do c6rio.
Fenmea: comprimrento 2,4 mm, largura 1,1

mm. Cabe~a: comprimento 0,1 rmm, largura 0,5
mm, vertice 0,32 mm. Antena: segmento I, compri-
mento 0,2 mm; II, 0,6 mm; III e IV mutilados.
Pr( noto: comprimento 0,3 mm, largura na base 0,8
mm. Ctineo: comprimento0,36 mm, larguranabase
0,22 mm (holotipo).

Coloraqao geral palid-amarelada com areas
negras; cabega, antena (exceto segmento I que e
pAlido), pronoto, mesoescuto, escutelo, parte apical
do clavo e mancha caracteristica (Fig.'33) de ambos
os lados da comissura corial, estendendo-se em um
prolongamento fino ate a sutura cuneal e outro
prolongarmento sobre a margem interna do cuneo
pretos a fuscos, restante do hemielitro palido-
amarelado.

Lado inferior e pernas palidos, peritrema
ostiolar branco.

Rostro alcangando as coxas posteriores, ver-
tice deprimido com margem posterior carenada,
ocelos sem pelos internediarios, escutelo mais alto
que o disco do pronoto, pubescencia fina, semi-
erecta.

Macho: desconhecido.
Hol6tipo: femea, Barbalha, Ceara, BRASIL,

V.1969, M. Alvarenga col., na cole9ao do autor.
Difere de Hvalochloria scutata Henry, 1978

pela mancha do corio e pela coloraqAo do clavo.
0 nome especifico e alusivo a Chapada do

Araripe, local onde acha-se situada a Floresta
Nacional do Araripe, local de origem do tipo.

Hyalochloria inermis n.sp.
(Figs. 34-37)

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

Macho: comprimento 3,4 mm, largura 1,1
mm. Cabeja: comprimerito 0,2 mm, largura 0,6
mm, vertice 0,32 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,2 mm; II, 1,0 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 1,0 mm. Caneo: comprimento 0,52 mm,
largura na base 0,30 mm (holotipo).

ColoraqAo geral pAlido-amarelada, translu-
cida; cabega, pronoto, mesoescuto, escutelo e olhos
castanhos, segmentos II-IV da antena fuscos.

Lado -inferior e pernas palido-amarelados.
Rostro alcangando as coxas posteriores,

segmento I da antena mais grosso na porcAo sub-
basal, segmento II cilindrico, reto, pelos muito
curtos, vertice escavado, margem posterior carena-
da, margem interna dos olhos com alguns pelos
curtos, erectos, ocelos sem pelos intermediarios,
pube~centcia semierecta.

Genitalia: penis (Fig. 35) com espiculo
caracteristico na vesica. ParAmero esquerdo (Fig.
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37

35

Hyalochloria inermis n.sp.: Fig. 34, macho, hol6tipo; Fig. 35- espiculoda vesica; Fig. 36- parkmero esquerdo;
Fig. 37 - parAmero direito.
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36) maior que o direito, alongado. ParAmero direito
(37) simples, alongado.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Parque Nacional da Serra

dos OrgAos, Teres6polis, 1.000 m (BRASIL), na
coleqAo do autor.

Diferencia-se de Hyalochloria itatiaiensis
n.sp. pela c6r do escutelo, pubescbncia do vertice e
pela morfologia da genitAlia do macho.

0 nome especifico e alusivo a ausencia de
espinhos no segmento II da antena.

Hyalochloria itatiaiensis nsp.
(Fig 38)

Caracterizada pela morfologia da antena,
pela colorarao do corpo e pela morfologia da
genitAlia do macho.

Macho: comprimento 3,1 mm, largura 1,2
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, vertice 0,37 mm. Antena: segmento I, com-

38
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Fig. 38 - Hyalochloria iatiaiensis n-sp.; macho,
hol6tipo.

primento 0,2 mm; II, 0,8 mm; 111,0,5 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm; largura na
base 0,9 mam. Czineo: compnmento 0,50 mm,
largura na base 0,32 mm (holotipo).

ColoravAo geral palido-amarelada a palido-
esverdeada; cabeva, pronoto e escutelo amarelados,
olhos castanhos, apice do clavo e comissura corial
fiscos, segmentos II-IV da antena fuscos.

Lado inferior palido-amarelado.
Rostro alcangando as coxas posteriores,

margem interna dos olhos no vertice com uma fileira
de aproximadamente 10-1 2 cerdas longas e erectas,
segmento I da antena mais grosso na regiao sub-
basal, segmento II inerme, cilindrico, reto, provido
de pelos recurvos na extremidade apical, de com-
primento aproximado da grossura do segmento,
vertice escavado, carenado na margem posterior,
fronte com um tufo de pelos, escutelo plano, pubes-
cencia do corpo semierecta.

Genitdlia: nao dissecada por tratar-se de
exemplar uMico e colado em cartAo.

Fftea: desconhecida.
Hol6tpo: macho, Itatiaia (BRASIL), 1.100

m, Dalcy& Travassos, 8.1.50, na cole9Ao do autor.
Difere de Hyalochloria inernis n.sp. pela

presenca de cerdas longas na margem interna dos
olhos, pela c6r do escutelo e pela morfologia da
genitAlia do macho.

0 nome especifico e alusivo ao Parque Na-
cional do Itatiaia onde o tipo foi coligido.

Hyalochloria rondoniensis nrsp.
(Figs. 39-44)

Caracterizada pela coloragAo do corpo, pela
morfologia da antena e da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 2,5 mm, largura 1,0
mm. Cabera: comprimento 0,2 mm, largura 0,6
mm, vertice 0,30 mm. Antena: segmento I, comr-
primento 0,4 mm; II, 0,8 mm; IL, 0,4 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 0,9 mm. Ctineo: comprimento 0,40 mm,
largura na base 0,22 mm (holotipo).

ColoraqAo geral pAlido-amarelada com areas
pretas; cabeva preta (,num exemplar mais clara na
fronte e no vertice), olhos: castanhos, antena cas-
tanha a fusca, base do segmento I e II palida, area
espiniforme do segmento II preta; pronoto preto,
meio do disco e margem lateral posteriormente
palidos, escutelo, clavo (exceto a base), mancha
caractenstica ao longo da comissura corial prolon-

267



CARVALHO

42

>v1' X 439

Hyalochlora rondoniensis n-sp.: Fig. 39 - macho, hol6tipo; Fig. 40- antena do macho; Fig, 41 - espiculo da
vfsica; Fig. 42 e 43 - prahinero esquerdo; Fig. 44 - parhmero direito.
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48

0

Melanotrichus argentinus n.sp.: Fig. 45 - macho,.hol6tipo; Fig. 46 - espiculo da vksica; Fig. 47 - parAmero
esquerdo; Fig. 48 - paramero direito.

gando-se em estreito ramo obliquo ate o apice do
emb6lio e membrana fuscos a pretos, emb6lio, corio
e cuneo palido-amarelados.

Lado inferior palido-amarelado, lados da
propleura, lado do mesoestemo, faixa obliqua na
mesopleura e pig6foro pretos, coxas e pernas pal;-
do-amarelados.

Dimorfismo sexual evidente na antena, seg-
mento I engrossado no meio, com um curto espinho
apical inferiormente, segmento II caracteristico,
alargado triangularmente na area sub-basal, corn
espinho longo e curvo para tras (Fig. 40), ambos
com pelos de comprimento aproximadamente igual
a sua grossura, recurvos na extremidade. Segmen-
tos III e IV finos, escutelo prominente, mais alto que
o disco do pronoto, pubescencia do corpo fina e

erecta, rostro alcanpando o Apice das coxas poste-
riores.

Genitdlia: penis (Fig 41) comr espiculo da
v-sica caracteristico, curvo e serreado na extremi-
dade apical. Paramero esquerdo (Figs. 42-43)
alargado na porgAo mediana, apice recurvo. Pari-
mero direito (Fig 44) como mostra a ilustrafto.

FHmea: aspecto geral e colora9to idWntica ao
macho, dimorfismo sexual bem evidente na morfo-
logia do segmento II. da antena que e linear,
cilindrico.

Hol6tipo: macho, Ouro Preto, Rondbnia,
BRASIL, XI.1983, Roppa col., na coleqAo do
Museu Nacional. Paratipos: 1 macho e 3 fremeas,
mesmas indica96es que o tipo, na colegAo do autor.

Aproxima-se de Hyalochloria scutellata
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MelanotHchus minensis nrsp.: Fig. 49 - macho, hol6tipo; Fig, 50 - espiculo da v6sica Fig. 51 - parimero
esquerdo, Fig. 52 - parhmero direito.
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Henry, 1978, diferindo pelacoloracao do claro e do
escutelo, pela morfologia dos segmentos I e II da
antena e da genitalia do macho.

0 nome especifico e alusivo ao Estado de
Rond6nia onde os exemplares foram coligidos.

Melanotrichus argentinus n.sp.
(Figs. 45-48)

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

Macho: comprimento 3,7 mm, largura 1,5
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,8
mm, vertice 0,34 mm. Antena: segmento I, compri-
mento0,2 mm; II, 0,9 mm; 111, 0,7 mm; IV, 0,2 mm.
Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na base 1,2
mm. Cuineo: comprimento 0,40 mm, largura na base
0,60 mm (holotipo).

ColoraqAo castanho a canela com areas pAli-
do-amareladas; cabeca castanha, area marginando
os olhos e margem posterior destes ultimos, palidas,
porAo anterior (clipeo, jugo, loro e gena) e rostro
pAlidos; olhos castanhos; antenas palido-amare-
ladas.

Pronoto pAlido-esverdeado, Area dos calos
castanha; mesoescuto (exceto duas manchas late-
rais palidas) e escutelo castanho-escuros.

Henielitro castanho a cinamrnmeo, emb6lio e

nervuras da membrana palidos.
Lado inferior pAlido-esverdeado; base das

coxas e porqAo mediana do mesoesterno, canela;
pernas palido-amareladas, femures posteriores com
numerosas pontuacoes escuras na face externa.

Corpo liso, revestido de pelos cerdiformes
erectos e pelos adpressos (que aparecem de forma
achatada e prateados sob luz incidente), margem
posterior do vertice levemente carenada, sem cer-
das rijas erectas, tibias com espinhos, plos fmnos e

granulasoes esclerosadas.
Genitdlia: vesica(Fig. 46) comdois espiculos

esclerosados: um maior e mais largo, com numero-

sos denticulos em forma serreada, outro longo e fino
com algumas ramificagoes espiniformes. Paramero
esquerdo (Fig. 47) com tres ramificaoes, segundo
mostra a ilustraqao. ParAmero direito (Fig. 48)
alongado, bifurcado no apice, com um dente escle-
rosado sub-basal e um prolongamento em forma de
lobo arredondado na porpAo subapical.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, Salta, ARGENTINA,

12.1.195 1, Wygodzinsky, na coleAo do Museu de

Zoologia de La Plata (MZLP). Paraltipo: macho,
mesmas indica96es que o tipo, na colegAo do autor.
Difere das demais espcies do g~nero pela pubes-
cencia e pela morflogia da genitAlia do macho.

0 nome especifico e alusivo ao Pais onde a
especie foi coligida.

Melanotrichus minensis n.sp.
(Figs. 49-52)

Caracterizada pela colorarAo das escamas do
corpo e pela morfologia da genitAlia do macho.

Macho: cornprimento 3,8 mm, largura 1,4
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,9
mm, vertice 0,30 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,2 mm; II, 1,1 mm; III, 1,0 mm; IV,
mutilado. Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura
na base 1,3 mm. Cuneo: comprimento 0,40 mm,
largura na base 0,70 mm (hol6tipo).

ColoraAo geral castanho a canela com areas
palido-amareladas; cabega com mescla de cas-
tanho-alaranjado-desbotado e palido-amarelado,
margem posterior do vertice pAlida; olhos cas-
tanhos; porglo anterior da cabega (clipeo, jugo,
loro, gena, gula) e rostro pAlidos; antena castanha,
segmento I pilido.

Pronoto castanho-claro com area anterior aos
calos, mancha central e margem posterior mais
claras, superficie dos calos tendendo ao alaranjado-
fusco, escamas superficiais douradas sob luz inci-
dente; mesoescuto castanho no meio e palido dos
lados; escutelo palido-esverdeado.

Hemielitro castanho, tendendo ao canela,
mais escuro no clavo, emb6lio, comissura corial e
areas marginais do cuneo mais claras, escamas com
a cor mencionada atras, membrana fusca, nervuras
mais claras.

Lado inferior pAlido-esverdeado; mesoester-
no alaranjado; abdome com faixa escura longitu-
dinal submarginal; pernas pAlido-amareladas,
femures esverdeados na porAo apical.

Corpo liso, recoberto por escamas negras
(douradas sob luz incidente) e pelos erectos, rostro
alcangando um pouco alem da extremidade apical
dos femures posteriore3, olhos fortemente granu-
losos.

Genihalia: vesica caracteristica, como mostra
a ilustracao (Fig. 50). Parameroesquerdo(Fig. 51)
com dois prolongamentos alongados e finos, regiAo
dorsal com dois denticulos esclerosados. Paramero
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53

Melanotrichus saltensis n.sp.: Fig. 53 - macho, holotipo; Fig. 54 - espiculo da vesica; Fig. 55 - parimero
esquerdo; Fig. 56 - parkmero direito.

direito (Fig. 52) com um ramo mediano, alongado e
afilado para a extremidade.

Femea: desconhecida.
Holotipo: macho, Parque Estadual do Rio

Doce, MG (Minas Gerais), BRASIL, M. A. Vul-
cano e F. Pereira, na colecio do Museu Nacional,
Rio de Janeiro. Pardtipo: 1 macho, mesmas indi-
caroes que o tipo, na colecao do autor.

Difere de Melanotrchus aureopubescens
Carvalho & Schaffner, 1973b pela morfologia da
genitalia do macho.

0 nome especifico e alusivo ao Estado de
Minas Gerais onde os exemplares foram coligidos.

Melanothrichus saltensis nsp.
(Figs. 53-56)

Caracterizada pela colorarAo da pubescencia
e pela morfologia da genitAlia do macho.

FHmea: comprimento 3,2 mm, largura 1,2
mm. Cabera: comprimento 0,2 mm, largura 0,6
mm, vertice 0,30 mm. Antena: segmento 1, compri-
mento 0,3 mm, segmentos II-IV mutilados. Pro-
noto: comprimento 0,4 mm, largura na base 1,0
mm. Cuneo: compriffiento0,60 mm, largura nabase
0,34 mm (holbtipo).

Coloraqao geral palido-amarelada (com indi-
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caCao de esverdeada em vida); corpo revestido de
pelos claros e pblos escamosos ou achatados de c6r
negra, olhos castanhos.

Rostro alcangando as coxas posteriores,

pubescencia da cabesa e do pronoto erectas.
Macho: semelhante a femea em coloraqAo,

dimens6es e aspecto geral.
Genitdlia: pbnis (Fig 54) comr vsica caracte-

/,V
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Orthotylus anjuanensis n.sp.: Fig. 57 - macho, hol6tipo; Fig 58 - espiculo da v~sica; Fig. 59 - parAmeroesquerdoy, Fig. 60- parimero direito.
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ristica, segundo mostra a ilustrarAo. ParAmero
esquerdo (Fig. 55) ligeiramente maior, com nume-

rosas cerdas. Paramero direito (Fig. 56) curvo,

extremidade apical arredondada.
Hol6tipo: femea, Gran Salta, ARGENTI-

NA, Wygodzinsky col., XI.1948, na colerao do
autor. Paratipos: 2 machos, mesmas indicat6es que
o tipo.

Difere das demais esp~cies do genero pela
morfologia da genitalia do machoe das especies sul-
americanas pela duplicidade de cor da pubescencia.

0 nome especifico e alusivo a regiAo de
origem da especie.

Orthotylus anjuanensis n.sp.

(Figs. 57-60)

Caracterizada pela coloraqAo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 3,7 mm, largura 1,2
mm. Cabeaa: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, vertice 0,28 mn. Antena: segmento I, com-

primento 0,2 mm; II, 1,0 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, iargura na

base 1,1 mm. Cuineo: comprimento 0,64 mm,
largura na base 0,30 mm (holotipo).

Coloraqao geral castanho-escura com areas
palido-amareladas; cabega, antena, pronoto (exce-
to margens e Angulos laterais), mesoescuto, escu-

telo, endocorio e membrana castanho-escuros a

fuscos, face posterior dos olhos, lados do pronoto,
exoc6rio, emb6lio e cuneo palido-amarelados.

Lado inferior pAlido-amarelado, apice do
rostro, apices das tibias e tarsos fuscos, femures

com tintura ou pequenas manchas esverdeadas.
Rostro alcan9andoum pouco alim domeio do

mesoesterno, cipeo saliente, cuvo, olhos grandes,
afastados da biicula por espago equivalente a gros-
sura do segmento I da antena, vertice levemente
carenado, pubescencia semiadpressa.

Genitilia: penis (Fig. 58) com vesica carac-

teristica conforme mostra a ilustracAo. Parkmero
esquerdo (Fig. 59) curvo e alargado na por9ao
subapical. Paramero direito (Fig. 60) simples, mais
largo na porqAo apical.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, ARGENTINA, Anjuana,

Salta, n. S. Carlos, LEPena, 1966, na cole9ao do
autor.Paratipo: I macho, mesmas indica9ces que o
tipo.

Difere das demais especies do genero pela

coloragdodo corpo e pela morfologia da genitalia do
macho.

0 nome especifico e alusivo ao local de coleta
dos exemplares estudados.

Orthotylus catarinensis n.sp.
(Figs. 61-65)

Caracterizada pela coloragao negra uniforme
do corpo e pela morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 3,8 mm, largura 1,5
mm. Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, vertice 0,68 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,2 mm, II, 1,1 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na
base 1,2 mm. Cgneo: comprimento 0,36 mm,
largura na base 0,60 mm (holotipo).

Coloraqo geral preta; angulo externo e tpice
do cuneo levemente mais claro, membrana fusca.

Lado inferior negro; restro e pernas palido-
amarelados ao castanho-claro, base das coxas III e
tarsos enegrecidos.

Corpo liso, pubescencia abundante, semi-
adpressa, rostro alcanqando as coxas posteriores,
vertice carenado, com cerdas finas, erectas,
segmento II da antena muito longo, aproximada-
mente cinco vezes mais longo que o I e igual em
comprimento a base do pronoto, tibias com alguns
espinhos e pOlos.

Genitdlia: vesica (Figs. 62-63) caracteris-
tica, com varias ramifica96es, conforme mostra a
ilustraqo. ParAmero esquerdo (Fig. 64) com tres
ramificaq3es, a dorsal mais fina e com apice bifur-
cado. ParAmero direito (Fig. 65) curvo e bifurcado
no Apice de maneira irregular.

Femea: identica ao macho em coloragAo,
tamanho e aspecto geral.

Hol6tipo: macho, BRASIL, Nova Teutbnia,
Santa Catarina, Fritz Plaumann, na coleqao-do
Museu Nacional, Rio de Janeiro. Paratipos: 3
machos e 2 femeas, mesmas indica9es que o tipo,
na colerAo do MN e do autor.

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

0 nome especifico e alusivo ao Estado do
Brasil onde a especie foi coligida.

Orthotylus chapadensis n.sp.
(Figs. 66-69)

Caracterizada pela colora9Ao e pela morfo-
logia da genitalia do macho.
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Orthotylus catarinensis n.sp.: Fig. 61- macho, hol6tipo; Fig. 62 e 63- espiculoesclerosado da vtsica Fig. 64-
parkmero esquerdo; Fig, 65 - parAmero dirdito.

Macho: comprimento 2,7 mm, largura 1,2
mm. Cabepa: comprimento 0,1 mm, largura 0,6
mm, vertice 0,30 mm. Antena: segmento I, compri-
mento 0,16 mm; II, 1,0 mm; III, 0,5 mm; IV, 0,5
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na

base 0,9 mm. Cuneo: comprimento 0,44 mm,
laigura na base 0,26 mm.

ColorarAo geral castanha, brilhante, com
areas lutescentes; cabeia, pronoto e faixa longi-

tudinal basal no exocorio e embblio lutescentes,
olhos castanhos, antena com segmento I, base do II
e III e IV pilidos, membrana fusca, parte apical
pilida.

Lado inferior castanho, lados da cabeca
lutescente com tintura avtrmelhada, xifo do pros-
terno, propleura, rostro (exceto segmento I que 6
castanho), coxas e pernas lutescentes a palido-
amarelados.
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Orthotylus chapadensis nwsp.: Fig. 66 - ftmea, hol6tipo; Fig, 67 - esPicub da vssica; Fig. 68 - parimero
esquerdo; Fig. 69 - parhmero direito.
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Em alguns exemplares o cuneo e nervuras da
membrana possuem tintura avermelhada; na fZmea,
holotipo, o disco do pronoto tende ao castanho.

Pubescencia semierecta, rostro alcanqando
as coxas posteriores, vertice arredondado, levemen-
te carenado, fratura cuneal profunda e larga, cineo
arredondado externamente.

Genitalia: pbnis (Fig. 67) com vesica apre-
sentando uma formarAo escleosada caracteristica,
segundo mostra a ilustra&o. Paramero esqiwcrdo
(Fig. 68) comr lobo basal longo e bem desenvolvido.
Paramero direito (Fig. 69) alongado, mais alargado
na extremidade apical.

Femea: semelhante ao macho em coloraqao,
dimensoes e aspecto geral.

Hol6tipo: femea, Chapada dos Guimaraes,
19.1.1961, Brasil, MT (Mato Grosso), J. & B.
Bechyne, na coleAo do autor. Pardtipos: 1 macho e
1 femea, mesmas indicac6es que o tipo; 2 femeas,
Chapada, Brazil, Acc. no 2966 e 23739 (Carnegie
Museum, Pittsburgh).

Difere das demais especies do genero pela
colorago do corio e pela morfologia da genitAlia do
macho.

O nome especifico e alusivo a Chapada dos
GuimarAes, Estado de Mato Grosso, localidade
tipo de numerosas especies de insetos.

Orthotylus chilensis Carvalho & Fontes, 1973
Orthotylus chilensis Carvalho & Fontes (1973:495)

(Figs. 70-73)

A especie foi descrita e ilustrada com base em
uma femea em borm estado de conservaqAo, prove-
niente de Santiago, Chile, coligida por Kuschel em
novembro de 1952.

No presente trabalho o autor descreve a geni-
tAlia do macho. 0 pigoforo possui prolongamento
espiniforme do lado ventral (Fig. 73). Vesica (Fig.
71) com formaqAo esclerosada epiculiforme carac-
tenstica, comro mostra a ilustrqao. ParAmero es-
querdo (Fig. 71) com ramificaq5es na extremidade
apical e no lobo sub-basal. ParAmero direito (Fig.
72) alongado, comr extremidade apical caracteris-
tica.

Exemplares estudados: machos e f~meas,
Santiado, Chile, Kuschel col.; 20 km N Concon,
Valparaiso Province, Chile, XI.26.50, Ross &
Michelbacher, Ex-Edwyn C. Reed col., Syn. Hem.
Chile; Chile, Santiago, R. Gutierrez.

Orthotylus cuneatus n.sp.
(Figs. 74-77)

Caracterizada pela colora9ao do cuneo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Orthotylus chilensis Carvaho & Fontes: Fig. 70 - espiculo da vesica; Fig. 71 - paramero esquerdo; Fig. 72 -
parAmero direito; Fig. 73 - pig6foro.
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Orthotylus cuneatus asp.: Fig. 74 - macho, hol6tipo; Fig. 75 - vtsica; Fig. 76 - parhmero esquerdo; Fig. 77-
parlmero direito.

Macho: comprimento 3,2 mm, largura 1,0.
Cabeva: comprimento 0,1 mm, largura 0,6 mm,
vtrtice 0,24 mm. Antena: segmento I, comprimento
0,2 mm; II, 0,9 mm, HII, 0,5 mm; IV, 0,2 mm.

Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na base 1,0
mm. Caneo: comprimento0,56 mm, largura nabase
0,32 mm.

ColoragAo geral castanho-escura a castanho-

76
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clara com areas pAlido-amareladas; cabega, prono-
to e escutelo pretos, hemielitros castanhos, cuneo
tendendo ao avermelhado (ou vermelho em alguns
exemplares), tergo basal do exocorio, anel semi-
circular largo entre o Apice do corio e a base do

cuneo e Apice deste ultimo pAlidos, membrana
fusca.

Lado inferior castanho-escuro, coxas (exceto
a base) e pernas palido-amarelados, espinhos das
tibias castanhos sem pontuacio negra na base,

81

Orthotylus matogrossensis nwsp.: Fig 78 - fmea, hol6tipo; Fig. 79 - espiculo da vsica; Fig. 80- parimero
esquerdo; Fig 81 - parAnero direito.
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rostro alcangando as coxas medianas, pubesctncia
formada por urm s6 tipo de pzlos, sernierectos, cuneo
longo.

Genitdlia: penis (Fig. 75) com vesica com-
plexa tendo varias ramificaq5es conforme mostra a
ilustraqo. Paramero esquerdo (Fig. 76) bifurcado.
ParArnero direito (Fig. 77) falciforme, com a extre-
midade apical dividida em dois lobos.

Femea: semelhante ao macho em cor e
dimensses.

Hol6tipo: macho, Republica Argentina,
Tigre, 4.43, Carvalho, na coleqAo do autor. Para-
tipos: 4 machos e 7 ferneas, mesmas indicasoes que
o tipo.

Difere das demais especies do genero pela
morfologia peculiar da vesica do penis e pela
coloragao palida do anel semicircular entre o apice
do corio e base do cuneo.

0 norne especifico e alusivo a coloracAo do
curreo.

Orthotylus matrogrossensis nsp.
(Figs. 78-81)

Caracterizada pela colora9&o do segmento I
da antena e pela morfologia da genitalia do macho.

Femea: comprimento 2,3 mm, largura 1,0
mm. Cabe~a: comprimento 0,16 mm, largura 0,5
mm, vertice 0,28 mm. Antena: segmento 1, com-
primento 0,16 mm; 11, 0,6 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 0,9 mm. Cuneo: comprimento 0,40 mm,
largura na base 0,30 mm (holotipo).

ColoraAo geral castanha com Areas pilido-
amareladas: cabega e pronoto amarelo-lutescentes,
olhos castanhos, antena castanho-clara, segmento I
com anel mediano negro, escutelo e hemielitro
castahos, emb6lio palido-amarelado, membrana
fusca.

Lado inferior e pernas pAlido-amarelados,
Apices dos tarsos e apice do rostro fuscos.

Corpo revestido de pOlos semiadpressos, ver-
tice marginado, levernente carenado, rostro alcan-
qando as coxas posteriores.

Macho: coom aspecto geral e dimensoes
semelhantes a femea.

Genitdlia: vesica do edeago com uma fonna-
qAo espiculiforme esclerosada caracterstica, con-
forme mostra a ilustraqAo (Fig. 79). ParArero
esquerdo (Fig. 80) com dois ramos curvos e afilados
para as extremidades. Pararnero direito (Fig. 81)

simples, com ex-tremidade apical caracteristica: um
ramo bifurcado e outro maior arredondado e sim-
pies.

Holotipo: frmea, Fazenda Ricardo Franco,
7.3.1961, BRASIL, MT (Mato Grosso), J. & B.
Bechyne, na coleqAo do Museu Nacional, Rio de
Janeiro. Paratipos: macho e femea, mesmas indi-
caq3es que o tipo, na cole~Ao do autor.

Difere das demais especies do genero pela
morfologia da vesica do edeago e pela colora9Ao do
corpo.

0 nome especifico e alusivo ao Estado de
Mato Grosso onde a especie foi coligida.

Orthotylus missionensis n.sp.
(Figs. 82-88)

Caracterizada pela coIoragAo preta e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 3,2 mm, largura 1,4
mm. Cabea: comprimento 0,2 nm, largura 0,7.
mm, vertice 0,32 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III e IV, mutilados.
Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na base 1,2
n-mm. Cineo: comprimento0,50 mm, largura nabase
0,36 mm (holotipo).

Coloraqao geral preta, brilhante, comr areas
pAlido-amareladas; olhos castanhos; cabega preta;
vertice com duas manchas brancas contiguas a
margem interna dos olhos; gena, loro e bucula
pAlidos; antena com segmento I palido, segmento II
castanho, negro na porcAo apical; rostro castanho,
segmentos III-IV pAlidos.

Lado :inferior negro; propleura e peritrema
ostiolar pAlidos; lemures castanhos com porrAo
apical pAlida; tibias castanho-claras.

Corpo liso, pubescancia semiadpressa, ver-
tice carenado, sem cerdas rijas, erectas, rostro
alcanvando o apice das coxas posteriores.

Genitalia: vesica (Figs. 83-84) caracteris-
tica, com numerosas rarnifica96es denteadas, con-
forme mostra a ilustracAo. Parhmero esquerdo
(Figs. 85-86) bastante irregular na forma, ilustrado
em duas posicoes diferentes. Parkmero direito
(Figs. 87-88) curvo, com por9ao apical alargada e
um ramo sub-basal alongado e afilado para a
extremidade.

Femea: comprimento 2,6 mm, largura 1,6
mm, segmento II da antena 1,1 mm; coloracAo geral
negra, cabega sem as manchas brancas no vertice
mencionadas para o macho.
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Orthotylus missionensis n-sp.: Fig. 82-macho, holtipo; Fig. 83 e 84-espiculoda v6sicaemduas posi9e-s; Fig.
85 e 86 - parAmero esquerdo; Fig. 87 e 88 - paramero direito.

Hol6tipo: macho, Missiones, ARGENTI-
NA, Dept. Concepcion, Santa Maria, M. J. Viana,
na cole9Ao entomol6gica do Museu de Zoologia de
La Plata (MZLP). Pardtipos: 2 femeas, mesmas

indicaqbes que o tipo, na cole9Ao do autor.
Difere das demais espzcies do genero pela

coloraqAo da cabera e pela morfologia da genitAlia
do macho.

0 nome especifico e alusivo a regiao onde
foram coligidos os exemplares.

Orthotylhs mourei n.sp.
(Figs. 89-94)

Caracterizada pela colorarAo do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.
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92

Orthotylus mourei n.sp.: Fig. 89- macho, holotipo; Fig. 90 e 91 - espiculo da v~sica vistoem duas posiges; Fig.
92 e 93 - parimero esquerdo; Fig. 94 - parAmero direito.

Macho: comprimento 3,9 mm, largura 1,5
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, vertice 0,36 mm. Antena: segmento 1, com-
primento, 0,2 mm; II, 1,1 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,3
mm. Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na
base 1,2 mm. Cuneo: comprimento 0,70 mm,
largura na base 0,40 mm (holotipo).

Coloragio geral castanha a castanho-escura;
margem posterior do vertice e dos olhos, angulos
umerais, sutura c6rio-cuneal, base e apice do cuneo
mais claros a palidos, membrana fusca.

Lado inferior castanho-escuro, rostro, xifo do
prosterno, fenda coxal anterior, coxas, pernas e
peritrema ostiolar palidos. Num exemplar femea, o
clavo e a comissura corial sao mais claros.

Rostro alcanqando as coxas posteriores,
pubescencia semiadpressa, vertice levemente care-
nado, pelos da antena muito curtos.

Genitdlia: penis (Figs. 90-91) com a vesica
apresentando varias ramificaqbes conforme mostra
a ilustras&o. Parhmero esquerdo (Figs. 92-93)
curvo, lobo sub-basal desenvolvido, extremidade
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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,

284



MIRIDEOS NEOTROPICAIS CCLIII

99

Orthotylus seabrai n.sp.: Fig. 99- macho, hol6tipo; Fig. 100- v6sica; Figs. 101 e 102- parkmeroesquerdo; Fig.
103 - parkmero direito.

clipeo curvo, arredondado, demais partes da cabeqa nAo ultrapassando a base da cabera; antena cilin-
muito pequenas; rostro fino, alcanpando o apice do drica, segmento I mais curto que a largura do
mesoesterno (base das coxas medianas), segmento I vdrtice, com treps cerdas erectas, segmento II tres
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Osornocorispunctatus n.gen., nsp.: Fig. 104 - macho, hol6tipo; Fig 105 - femea, paritipo; Fig. 106 - v~sica;
Fig. 107 e 108 - parfimero esquerdo.
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vezes mais longo que o I, revestido de pelos curtos,
segmentos III e IV finos.

Pronoto finamente pontuado, margens late-
rais arredondadas, margem posterior ligeiranente
convexa, angulos umerais arredondados, calos e
colar obsoletos; mesoescuto descoberto, escutelo
plano, ligeiramente deprimido na base.

Hemielitro levemente. rugoso-pontuado,
p6los erectos, emb6lio bem marcado, estreito, fra-
tura cuneal estreita (macho) ou larga e profunda
(fermea), cuneo duas vezes mais bongo que largo na
base, um pouco arredondado, externamente na
femea, membrana biareolada.

Pernas finas e longas, peritrema ostiolar
prominente, chagren, paremp6dio convergente.

Esp6cie tipo do genero: Osornocorispuncta-
tus n. sp.

Aproxima-se de Cuneomiris Carvalho &
Schaffner nn diferindo pela morfologia do cuineo e
por apresentar dimorfismo sexual.

Osornocoris punctatus nsp.
(Figs. 104-108)

Caracterizada pela colora9&o e pela morfo-
logia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 2,4 mm, largura 1,1
mm. Cabefa: comprimento 0,1 mm, largura 0,6
mm, vertice 0,26 mm. Antena: segrento L compri-
mentoO,2 mm; 11, 0,7 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,2 mm.
Pronoto: comprimento 0,4 mm, Targura na base 0,9
mm. Cfineo: comprimento0,50 mm, larguranabase
0,26 mm.

Coloragao geral castanha; antena palida,
parte apical dos segmentos I e II avermelhados a
castanhos, membrana fusca, em alguns exemplares
a parte apical do embolio e parte basal externa do
cuneo apresenta tintura avermelhada. Lado inferior
castanho, coxas e pernas palidas.

Caracteristicas morfologicas como indicado
para o genero.

Genitdlia: pOnis (Fig. 106) com vesica tendo
um espiculo alongado. Paritmero esquerdo (Figs.
107-108) alargado na regiAo mediana onde possui
cerdas longas e erectas, extremidade apical afilada.
ParAmero direito pequeno, simples.

Femea: semrelhante ao macho em coloragAo,
porem tendo a cabega lutescente, nitidamente mais
larga no hemielitro ao nivel do apice do clavd,
fratura cuneal profunda e larga, v6rtice 0,36 mm.

Holotipo: macho, 30 km W of Purranque,
Osorno, CHILE, 1.16.51, Ross & Nichelbacher
col., na colecAo da Academia de Ci6ncias da
Calif6ria. Pardtipos: 3 machos e 2 femeas, mes-
mas indica96es que o tipo (1 femea, 1.15.51); 4
machos e 2 fremeas, Chile, Bio Bio, El Abanico,
XII.30.1950, Ross & Michelbacher, 1 macho, 10
km E ofPuyehue, Osorno, Chile, L.24.5 1, Ross &
Michelbacher, I macho, Pemehue, Chile, Gu-
tierrez, 11.1.1946, na cole9ao acima, do Museu
Nacional, Rio de Janeiro e do autor.

O nome generico e alusivoka cidade de Osorno
no sul da Repitblica do Chile e o nome especifico
lembra a pontuaqAo densa e fina presente no corpo.

Papaveronia nmgen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado-
oval, convexo, inclinado nas extremidades, -glabro,
com apenas alguns pe'los curtos esparsos, superfiie
lisa, chagr6n.

Cabega vertical, muito mais larga que longa,
v6rtice marginado, finamente carenado, olhos cor-
primidos, contiguos ao pronoto, formando com o
vrtice uma linha curva para trAs, vistos de lado,
ocupando toda porc~o posterior da cabeca, chpeo
arredondado, parte da cabeca anterior aos olhos
pequena, triangular, rostro fimo, alcanrando as
coxas medianas; antena cilindrica, segmento I
curto, igual i metade da largura do v6rtice, seg-
mento II cerca de seis vezes mais longo que o I,
segmentos II e III de grossura igual ao II, pubes-
c6ncia muito curta.

Pronoto trapezoidal, convexo, margens late,
rais arredondadas, margem posterior levemente
convexa, fina, &ngulos umerais arredondados,
salientes; mesoescuto coberto, escutelo plano.

Hemielitro chagr6n, caindo para os lados,
emb6lio estreito, fratura cuneal fundae larga, cfirneo
arredondado externamente, Apice obtuso, mem-
brana biareolada.

Pernas de comprimento m6dio, tibias comr
espinhos de comprimento igual a sua grossura,
peritrema chagren, paremp6dio convergente.

Especie tipo do ginero: Papaveronia aigen-
tina (Berg, 1883).

Aproxima-se pelo seu aspecto geral a
Gaveanus Carvalho, 1984 diferenciando-se porter
o corpo chagren, glabro, com apenas alguns p~los
curtos e esparsos. 0 nome gen6rico 6 dado em
homenagem ao meu colega Nelson Papavero em
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reconhecimento pelo seu valioso trabaho sobre os
dipteros neotropicais, folclore entomol6gico e pelo
seu esforgo em proldodesenvolvimentoda zoologia
em nosso Pais.

Papaveronia argentina(Berg, 1883) n. comb.
Agalliastes argentinos Berg (1883:77); idem

(1884:93)
Chlamydatus argentinus Atkinson(1890:73);

Berg (1892:98);
(Figs. 109-113)

Caracterizada pela coloraqo pieta brilhante
e pela morfologia da genitilia do macho.

Macho: comprimento2,8 mm, largura 1,4
mm. Cabefa: comprimento 0,1 mm, largura 0,8
mm, vertice 0,36 mm. Antena: segmento I, compri-
mento 0,16 mm; II, 0,7m mm; II, 0,4 mm, IV, 0,2
mm. Pronoto: comprimento 0,6 mm, largura na
base 1,2 mm Cuineo: comprimento Q,50 mm,
largura na base 0,44 mm.

Colora9&o geral preta, brilhante; membrana
fusca, segmento I da antena pAlido com terqo basal
preto, segmento II negro, pblido para a base,
segmento III pilido na extrema base. Lado inferior
negro, coxas anteriores e parte apical das tibias
palidos, colora9Ao variavek todos os femures e parte
apical das tibias claros ou apenas as coxas anterio-
res e parte apical dos fMmures claras, rostro com
segmentos II a IV pilidos.

(
/

Caracteristicas morfologicas como indicado
para o gbnero.

Genitdlia: penis (Figs. 110-111) com vesica
apresentando um espiculo mediano bifurcado na
porilo subapical. ParAmero esquerdo (Fig. 112)
com lobo basal muito alongado, afilado para a
extremidade. Parkmero direito (Fig. 113) alargado
na porqao mediana, ramo principal estreitado parao
apice.

Femea: semelhante ao macho em cor e di-
mens6es.

Hol6tipo. macho, Nova Teut6nia, Santa Ca-
tarina, 270 11' S, 520 23' L, Fritz Plaumann col., na
colecao do autor. Paratipos. 2 machos e 2 femeas,
mesmas indica6es que o tipo, 1 macho, Peru, 21
mi E Olmos, 1.18.1955, E. 1. Schlinger & E. S.
Rossi col.; 1 femea, S. Paulo, Jabaquara,
7.V. 1944,=.Monte col., 1 femea, Paraguay,
Caaguazu District, Estancia Primera, 28.XI.31,
R F. Hussey, taken on Solanum verbascifolium.

Platyscytus englemani n.sp.
(Figs. 114-117)

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

Macho: comprimento 2,7 mm, largura 0,8
mm. Cabepa: comprimento 0,1 mm, largura 0,4
mm, v6rtice 0,24 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III, 0,2 mm; IV, 0,1

Papaveronia argentina (Berg), ngen.: Fig. 109- macho; Fig. 110 e 111- v6sica; Fig. 112-parimeroesquerdo;
Fig. 113 - parAmero direito.
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114

0

Platyscytus englemaninmsp.: Fig. 114- macho, hol6tipo; Fig. 115 - penis; Fig. 116- parlmero esquerdo; Fig.
117 - parAmero direito.

mm. Pronoto: comprimento 0,2 mm, largura na
base 0,6 mm. Cuneo: comprimento 0,32 mm,
largura na base 0,20 mm (holotipo).

Colorarao geral verde-azulada corn Areas
palido-amareladas; cabefa, pronoto, mesoescuto e
escutelo, antena, lado inferior do corpo e pernas
pAlido-amarelados a ocraceos, olhos vermelhos,
hemielitro verde-azulado com quatro manchas
alaranjadas (duas na parte mediana externa do
clavo e duas no terro apical do endocorio), Angulo
interno e regiao mediana da margem interna do
cunco com manchas azuladas, membrana trans-
lucida.

Espe-cie de pequeno porte, olhos contiguos ao
pronoto, pelos longos e erectos, mesoescuto larga-
mente exposto, rostro alcancando um pouco alem
das. coxas posteriores.

Genitdilia: pe'nis (Fig. 115) com a vesica
tendo lobes membranosos, um espiculo esclero-
sado e curvo no apice de um dos lobos. Parkmero
esquerdo (Fig. 116) com duas curvaturas, mais
largo na regiao mediana, Area supabical alargada
e cerdas dorsais. Paramero direito (Fig. 117)
engrossado para a extremidade com cerdas api-
cais.

Femea: desconhecida.
Hol6tipo: macho, PANAMA Lt, BarroColo-

rado Is., March, 1972, 0. Engleman col., na
colerao do Museu Nacional de Historia Natural,
Washington, D.C.

Diferencia-se das demais especies do genero
pela coloragAo do hemielitro e pela morfologia da
genitAlia do macho.

0 nome especifico e dado em homenagem ao
Dr. 0. Engleman que muito tem contribuido para o
conhecimento da fauna de Hermiptera do Panama

Platyscytis serranus nsp.

(Figs. 118-121)

Caracterizada pela coloracko e pela morfo-
logia da genitAlia do macho.

Femea: comprimento 4,0 mm, largura 1,4
mm. Cabera: comprimento 0,2 mm, largura 0,6
mm, -vrtice 0,36 mm Antena: segmento I comr-
prinento 0,2 mm:, I 0,8 mm; m, 0,5 mm; IV, 0,2
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 1,0 mm. Cfineo: comprimento 0,60 mm,
largura na base 0,40 mm (hol6tipo).
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Platyscytusserranus n.sp.: Fig. 118-fMmea, hol6tipo; Fig. 1 9-penis; Fig. 120-parhmeroesquerdo; Fig. 121 -
parAmero direito.

ColoraAo geral palido-amarelada, hialina;
duas manchas no escutelo (uma em cada angulo
basal), duas no terso apical do clavo, duas na porcao
subapical do exocorio vermelhas, duas faixas obhi-
quas na membrana ao lado da porsao apical interna

do cuneo castanhas, segmento I da antena no apice
vermelho, segmento II com uma faixa sub-basal e
porcAo apical castanflas, segmentos III e IV com
parte apical fusca.

Lado inferior e pernas pAlido-amarelados.
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Em alguns exemplares as manchas vermelhas do
cuineo estao ausentes ou todo hemielitro 6 hialino,
mantendo-se constante a cor da antena e da mem-
brana.

Rostro alcangando as coxas posteriores,
olhos proeminentes, situados no meio da cabega,
margem posterior do pronoto convexa (sinuada),
mesoescuto largamente descoberto, hemielitro hia-
lino.

Macho: semelhante a fbmea em coloragao e
aspcto geral.

Genitdlia: penis (Fig. 119) bastante simpli-
ficado, vesica com canal seminal alongado percor-
rendo o penis em quase toda extensao. Paramero
esquerdo (Fig. 120) dividido na extremidade apical
em dois ramos. Paramero direito (Fig. 131) muito
pequeno e simples.

Hol6tipo: femea, Serra dos Orgaos, Estado
do Rio, 29.8.57, J. Becker, na colegAo do Museu
Nacional. Paratipos: 12 femeas e 10 machos,
mesmas indicagbes que o tipo; 1 femea, Parque
Nacional Teres6polis, Brasil, V11.29.67. R L.
Usinger, 1 femea, Nova Teutonia, Brasilien,
X.20.35, Fritz Plaumann, na coleXio do Museu
Nacional e do autor.

Difere das demais esp~cies do genero pela
posiqAo das manchas vermelhas do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

O nome especifico e alusivo a regiao da Serra
do Mar onde os exemplares foram coligidos.

Chileria, n.gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado,
liso, pubescbncia longa, erecta.

Cabega com fronte proeminente e arredon-
dada, vertice liso com margem posterior engros-
sada, olhos um pouco afastados na cabega (espaio
entre ambos equivalente a grossura do segmento II
da antena), situados em seu tergo basal, antena
cilindrica, segmento I mais grosso que os demais,
com duas cerdas internas, aproximadamente tAo
longo quanto a largura do vertice, segmento II cerca
de tres vezes mais longo que o I, segments III e IV
finos.

Pronoto com margens laterais nao carenadas,
margem posterior reta no meio e arredondada em
dire9ao aos Angulos umerais, calos fundidos, colar
deprimido; mesoescuto descoberto, escutelo plano.

Hemielitros alongados, emb6lio explanado,

cuineo mais longo que largo na base, membrana
biareolada.

Pernas longas, tibias com espinhos longos e

pelos, femur posterior com cerdas apicais, rostro
alcanpando as coxas posteriores.

Especie tipo do gbnero: Chileria araucana
n.sp.

Difere de Saileria Hsiao, 1945 do qual se
aproxima pelo aspecto geral e situaqao dos olhos na
cabera, pelo comprimento do cuneo pouco mais
longo que largo, pela margem posterior do disco
reta, pelos espinhos muito longos das tibias poste-
riores e pela morfologia da genitAlia do macho.

0 nome generico e uma combinaqAo do pais
de origem e do genero Saileria Hsiao do qual mais
se aproxima.

Chileria araucana n.sp.
(Figs. 122-125)

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

Macho: comprimento 4,4 mm, largura 1,4
mm. Cabera: comprimento 0,2 mm, largura 0,8
mm, v-rtice 0,44 mm. Antena: segmento I, compri-
mento 0,4 mm; II, 1,4 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na base 1,2
mm. Cuneo: comprimento 0,60 mm, largura na
base 0,44 (holotipo).

Colora9Ao getal palido-amarelada a esver-
deada; olhos castanhos, comissura claval, parte
apical do corio e cuneo com tintura esverdeada,
Apice do rostro fusco.

Genitdlia: vesica do penis (Fig. 123) com
numerosas ramifica9,6es esclerosadas espiculares,
conforme mostra a ilustra9Ao. ParAmero esquerdo
(Fig. 124) bifurcado, os ramos alongados. ParA-
-mero direito (Fig. 125) simples, com extremidade
apical caracteristica.

Femea: semeihante ao macho em colorarAo,
dimens(es e aspecto geral.

Hol6tipo: macho, Salta da Pilmaiquem,
Osorno, CHILE, 1.21.1951, Ross & Michelbacher
col., na colegao da Academia de Ciencias da
California. Paratipos: 2 machos e 2 femeas,
mesmas indicates que o tipo; 2 machos e 2 femeas,
30 km E of Puyehue, Osorno, Chile, I.25.1951,
Ross & Michelbacher, 1 macho, Salta, Argentina,
II.14.5 1, Ross & Michelbacher, I macho, 10 mi S
Puentes, S. Bolivia, 11.19.51, Ross & Michel-
bacher, na colegdo acima e do autor.
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it

123

Chileria araucana n.gen., n.sp.: Fig. 122 - macho, holotipo; Fig. 123 - v6sica Fig. 124 - parkmero esquerdo;
Fig. 125 -- parimero direito.
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97

Orthotylus roppai nrsp.: Fig. 95 - macho, hol6tipo; Fig. 96 - vFsica; Fig. 97 - parkmero esquerdo; Fig. 98 -
parAmero direito.

apacal afilada. Pargrnero direito (Fig. 94) curvo,
simples, com um dente sub-basal e extremidade
apical em Nforma de ponta.

Ffmea: semelhante ao macho em aspecto
geral, cor e dimensoes.

Holdtipo: macho, Nova Teutbnia (Santa
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O nome especifico e alusivo aopovo araucano
que habitava determinadas regioes do Chile antes
da chegada dos europeus.

Rondonella n.gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado,
liso, com pubescencia semierecta.

Cabeqa vertical, fronte arredondada, vertice
liso, margem posterior engrossada, olhos contiguos
ao pronoto, antena com segmento I de comprimento
aproximadarmente igual a largura do vertice, com
duas cerdas erectas internamente, mais grosso que
os demais, segmento II cerca de quatro vezes mais
longo que o l, segmento III e IV finos, pubescencia
muito curta.

Pronoto estreitado para a cabega, com os
lados arredondados, margem posterior do disco
reta, calos grandes, fundidos, colar deprinmido;
mesoescuto descoberto, escutelo plano.

Hemielitro alongado, lados paralelos, emb6-
ho estreito, cuneo cerca de duas vezes mais longo
que largo na base, ar~ola da membrana larga.

Pernas largas, tibias com pelos e espinhos
muito curtos; rostro muito longo, alcancando apro-
ximadamente o pigoforo.

Especie tipo do genero: Rondonella fasciata
nLSp.

Difere dos demais generos sul-americanos
de Orthotylini pelo comprimento do rostro, antena
visivelmente longa e pela morfologia da vesica do
penis.

Rondonella fasciata n.sp.
(Figs. 126-129)

Caracterizada pela colorar&o do corpo e pela
morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 2,8 mm, largura 0,9
mm. Cabera: comprimento 0,2 mm, largura 0,5,
vertice 0,28. Antena: segmento I, comprimento
0,26 mm; II, 1,1 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,5 mm.
Pronotos: comprimentoO,3 mm, largura na base 0,8
mm. Cuneo: comprimento0,50 mm, larguranabase
0,24 mm (holotipo).

Coloragdo geral palido-amarelada com faixas
castanhas e vermelhas; cabeqa palida, olhos cas-
tanhos, faixa longitudinal interna do olho continua-
da sobre o loro e terminada no apice do cipeo
vermelha; pronoto com uma faixa transversal sub-
basal estreita castanha; clavo com duas faixas

obliquas longitudinais faixa obliqua ao longo da
nervura radial na parte apical do corio, margem
apical do corio, duas faixas de cada lado da nervura
da membrana (tendo no meio outra de cor palida)
castanhas, margem externa do emb6lio e do cuneo
vermelhas; antena palido-amareilada, segmento I
com dois aneis vermelhos, segmento II tambemcom
dois aneis vermelhos e parte apical castanha,
segmentos III e IV com um anel vermelho e parte
apical castanha.

Lado inferior palido-amarelado, propleura
com duas faixas longitudinais vermelhas, femures e
tibias com faixa vermelha na margem superior ou
manchas vermelhas na porcio apical.

Rostro muito longo, alcancando o pigoforo,
fronte proeminente, separado do chpeo por sulco
bem marcado, clipeo fortemente curvo, pelos cla-
ros, semierectos, olhos arredondados posterior-
mente, separados do prouoto por um espago equi-
valente a grossura do segnento III da antena,
pubescbncia desta ultima muito curta.

Genitalia: penis (Fig. 127) com vesica apre-
sentando dois espiculos esclerosados, conforme
mostra a ilustracAo. ParAmero esquerdo (Fig. 128)
grande, bastante alargado na regiao mediana,
extremidade apical caracteristica. ParAmero direito
(Fig. 129) muito pequeno, simples.

Femea: desconhecida.
Holotipo: macho, Ji Parana, Rondonia,

BRASIL, XI.1983, Roppa col., na colecAo do
autor. Paratipos: um macho, mesmas indicasoes
que o tipo.

0 nome especifico e alusivo as numerosas
faixas castanhas e avermelhadas que apresenta no
corpo.

Saileria mexicana n.sp.
(Figs. 130-133)

Caracterizada pela coloracAo da cabega e
pela morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprinmento 2,8 mm, largula 1,1
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,6
mm, vertice 0,24 mm. Antena: segmento I, com-
primento 0,24 mm; 11, 0,90 mm; III e IV mutilados.
Pronoto: comprimento 0,3 mm, largura na base 0,7
mm. Cuneo: comprimento0,50 mm, larguranabase
0,24 mm (holotipo).

Colora9ao geral ocracea a pAlido-amarelada;
mancha na fronte, mancha no vertice, pronoto
posteriormente (atras do calo), maior parte do
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Saileria mexicana n.sp.: Fig. 130- fmea, hol6tipo; Fig. 131- penis; Fig. 132- parhmero esquerdo; Fig. 133-
parAmero direito.

mesoescuto e escutelo (exceto manchas tendendo a
castanho-claro) brancos a brancacentos, othos
castanhos, hemielitro com tonalidade esverdeada.

Rostro alcancando as coxas posteriores,
olhos removidos do pronoto por espapo esquiva-
lente a grossura do segmento I da antena, fronte e
clipeo proeminentes, separados por uma depressio
bem marcada, areola unica, esclerosada.

Genitdlia: penis (Fig. 131) simples, vesica
sem formara6es espiculares esclerosadas. Parrnero
esquerdo (Fig. 132) bifurcado, um dos ramos
lig(Aramente mais longo que o outro. Para'mero
direito (Fig. 133) alongado, simples, com dois
pequenos tuberculos apicais.

Femea: semelhante ao macho em aspecto
geral, coloragio e dimensbes.

Hol6tipo: macho, SOCORRO Id. Brtwte
Bay, May 2, 1925, H. H. Keifet coL, na coler&o da
Academia de Ciencias da California. Pardtipos; 2
machos e 2 femeas, mesmas indica-6es que o tipo; I
macho, 10 mi E Jalapa, Mexico, XII.28.40, G. E.
Bohart coL

Difere das demais espcies do g6nero pela
colorasAo brancacenta das manchas da cabeca,
pronoto e escutelo e pela morfologia da genitAlia do
macho.

0 norne especifico e alusivo a regiAo mexi-
cana de onde provavelmente a esp~cie foi introdu-
zida na Ilha de Socorro.
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Saileria serrana n.sp.: Fig. 134- macho, hol6tipo; Fig. 135 - penis; Fig. 136 - parAmero esquerdo; Fig. 137 -
parimero direito.

Saileria serrana n.sp.
(Figs. 134-137)

Caracterizada pela coloracao do hemielitro e
pela morfologia da genitAlia do macho.

Macho: comprimento 3,4 mm, largura 1,4
mm. Cabepa: comprimento 0,2 mm, largura 0,7
mm, vertice 0,24 mn. Antena:. segmento L, com-

primento 0,3 mm; II, 1,3 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,2
mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, largura na
base 0,9 mm. Cgneo: comprimento 0,64 mm,
largura na base 0,30 mm (holotipo).

Colora9ao gena1 palido-amarelada, translu-
cida; cabeca, pronoto e escutelo amarelados, olhos
castanhos, 2 manchas arredondadas no meio do
clavo (uma de cada lado), 4 manchas no endocorio
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(duas de cada lado) e 2 na margem sub-basal interna
do cuneo (uma de cada lado) verde-azuladas,
membrana fusca.

Lado inferior e pernas palido-amareladas.
Rostro alcancando as coxas posteriores,

areola menor esclerosada, pOlos longos, erectos,
densos sobretudo na margern externa do emb6lio,
no pronoto e na cabega, olhos grandes, salientes,
distantes do pronoto por espapo aproximadamente
igual a grossura do segmento II da antena.

Genitalia: penis (Fig. 135) simples, vesica
sem espiculos esclerosados, conforme mostra a
ilustraqao. Parkmero esquerdo (Fig. 136) alar-
gando na porqo apical onde possui cerdas. Para-
mero direito (Fig. 137) muito pequeno, simples.

Femea: semelhante ao macho, um pouco mais
robusta, exocorio tambem com mancha verde-
azulada, segmento I da antena corn tintura aver-
melhada, comprimento 4,0 mm, largura 1,6 mm,
segmento II da antena 1,4 mm.

Holotipo: macho, Itatiaia (BRASIL), 1.100
m, Dalcy& Travassos, 8.1.50, na colegio do autor.
Paratipo: femea, S. Paulo, Capital, X. 1940, 0.
Monte col.

Difere das demais especies do gnero pela
colorac9o do hemielitro e pela morfologia da
genitalia do macho.

O nome especifico e alusivo ao fato de que os-
dois exemplares foram coligidos em locais de serra,
corn altitude elevada.

Tigremiris n.sp.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo compacto,
alongado-oval, liso, revestido de p~los lanosos,
adpressos, prateados.

Cabega vertical, muito mais larga que longa,
olhos contiguos a margern anterior do pronoto,
vertice largo, com margem posterior nitida, curva
para tras, rostro alcancando as coxas posteriores,
antena curta, corn segmentos I e II grossos, sub-
iguais na grossura, segmentos III e IV finos, pu-
bescencia muito curta, o segmento I menos de
metade mais curto que a largura do vertice.

Pronoto trapezoidal, colar deprimido, calos
obsoletos, margem posterior reta, angulos laterais
arredondados, margens laterais ndo carenadas,
mesoescuto descoberto, escutelo plano, mais largo
qur, longo.

Hemielitro com embolio estreito, mais nitido
na parte basal, fratura cuneal bem marcada, cuneo

too longo quanto largo na base, membrana bia-
reolada.

Pernas curtas e grossas, paremp6dio mem-
branoso, convergente.

Especie tipo do genero: Tigremiris argen-
tinus n.-sp.

Difere dos demais generos da tribo pela
largura da cabega, comprimento do segmento I da
antena e relacAo largura-comprimento do cuneo e
do escutelo e pela pubesc~ncia lanosa, adpressa e
prateada.

Tigremiris argentinus n.sp.
(Fig. 138)

138

Fig. 138 - Tigremiris argentinus ngen., n.rsp.,
fMmea, holotipo.

Caracterizada pela coloraqAo do corpo e
dimensbes.

FBmea: comprimento 2,6 mm, largura 1,3
mm. Cabeea: comprirmento 0,18 mm, largura 0,8
mm, vertice 0,42 mm. Antena: segmento I, co.impri-
mento 0,14 mm; 11, 0,5 mm; 111, 0,24 mm; IV, 0,17
mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm, largura na
base 1,1 mm. Cuneo: comprimento 0,40 mm,
largura na base 0,40 mm (holotipo).
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ColoraqAo geral castanha; faixa longitudinal
mediana fina e escutelo palido-amarelados, man-
chas laterais na base do pronoto, antenas e mancha
no cuneo mais escuras, xifo do prosterno e fenda
coxal anterior palidos.

Caracteristicas morfologicas como indicado
para o genero.

Macho: desconhecido.
Hol6tipo: femea, REPUBLICA ARGEN-

TINA, Tigre, 4.43, Carvalho col., na colevao do
autor. Pardtipos: 5 frmeas, mesmas indicates que
o tipo.

O nome generico e alusivo a localidade de
coleta e o nome especifico ao pais de origem da
especie.
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