
CARVALHO

meio, &ngulos umerais salientes, margem posterior
largamente arredondada; mesoescuto exposto, escu-
telo piano.

Hemi6litros alargados ao nivel do Spice do
clavo, emb6lio largo e explanado, cfineo aproxima-
damente tAo longo quanto largo na base, membrana
curta, biareolada.

Lado inferior com peritrema ostiolar grande,
ostiolo saliente, femures e tibias de comprimento
mrdio, revestidas de pelos curtos e cerdas longas,
erectas.

n.sp.
Especie tipo do genero: Joliviomiris antennalis

Aproxima-se bastante no seu aspecto geral de

Boliviomiris antenalis n.sp.
(Figs 1-3)

Caracterizada pela grossura e pilosidade da
antena bem como pela fossa preta na base do clfpeo.

Fetnea: comprimento 5,4 mm, largura 2,4 mm.
Antena: segmento 1, comprinmento 0,7 mm; II,

2,0 mm; III e IV mutilados. Pronoto: comprimento
0,8 mm, largura na base 1,7 mm. Cuneo: compri-
mento 0,46 mm, largura na base 0,44 mm (hol6tipo).

Corpo pfIido-amarelado a p~iido-sujo mar-
moreado de castanho e com manchas castanho-es-
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Boliviornir antenals n.sp.: Fig. 1 - f&mea, hol6tipo;
Fig. 2 - segmentos I e 11 da antena; Fig. 3 - cabeqa vista de
lado.

curas; antena II com aproximadamente 5 faixas ne-
gras, pronoto marmoreado de castanho, emnb6lio com
aproximadamente 8 manchas negras em sua superfi-
cie, comissura corial, paracuneus e apice do cuineo
negros; membrana fusca, nervuras negras. Clipeo
com mancha preta aveludada na base.

Lado inferior p~Uido-amarelado, lados da re-
giao esternal e do abdome corn uma faixa longitudi-
nal de manchas negras, femures com faixas escuras
transversas e juntamente com as tibias salpicados de
pontos avermielhados ou castanhos.

Caracteristicas morfologicas como indicado
para o genero.

Macho: desconhecido.
Hol6tipo: femea, BOLIVIEN, Prov. Sara,

Steinbach S., na colegdo do Museu Nacional de
Hist6ria Natural dos Estados Unidos da America,
Washington, D.C.

O nome especffico e alusivo a sua antena,
grossa e com cerdas longas e erectas.

Guaicurua n.gen.
Platytomatocoris Carvalho, 1946 nec Reuter

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado.
liso, levemente rugoso no pronoto e escutelo, reves-
tido de pelos escamosos e semiadpressos.

Cabeqa horizontal, vdrtice piano, marginado,
olhos alongados, contiguos ao pronoto, deprimidos,
nao alcanqando a gula inferiormente, fronte arre-
dondada, bem separada do clipeo que 6 muito largo e
saliente, podendo ser visto de cima; antena corn seg-
mento I grosso e mais curto que o vdrtice, cilindrico,
engrossado para o Apice, segmento II foliSceo, cilfin-
drico apenas na base e no spice, segmentos 1II e IV
muito curtos e finos, todos revestidos de pubescencia
muito curta; rostro curto, alcanpando o meio do
mesoesterno, segmento I nao ultrapassando o colar.

Pronoto piano, margens laterals arredondadas,
colar deprinmido, calos obsoletos, margem posterior
levemente convexa, mesoescuto exposto, escutelo
piano, rugoso transversalnente.

Hemi£1itros com emb6lio estreito, culneo mais
longo que largo na base, membrana biareolada,
ardolas alongadas.

Lado inferior do corpo com peritrema ostiolar
bem marcado, pernas de comprimento mrdio, tibias
com pelos e espinhos curtos.

Especie tipo do genero: Platytomatocoris bra-
siliensis Carvalho, 1946.

Diferencia-se dos demais generos de Orthoty-
lini pela, morfologia dos segmentos I e II da antena,
corpo liso, com pelos escamosos e pelos semiad-
pressos, sobretudo por ter ambos os segmentos I e ll
da antena grossos (o segundo foliiceo).

0 norme gendrico 6 alusivo aos indios Guia-
kurus que habitavam a regido no passado.
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