
MIRIDEOS NEOTROPICATS, CCCLXXVI

no apice e em algumas femeas), e 2 manchas pe-
quenas na porgdo externa da membrana pretos.

Lado inferior do corpo palido-amarelado.
Rostro alcanqando o apice das coxas IL.
Genitdlia: penis (Fig. 2) pequeno, porgdo ter-

minal dobrada varias vezes sobre si mesma, fina,
com dilataqdo apical, onde sai um prolongamento
em forma de T, com umn braqo maior. Paramero
esquerdo (Fig. 3) pequeno, com 3 lobos bem mar-
cados, dois deles revestidos de pelos. Paramero
direito (Fig. 4) pequeno, simples.

Femea: igual ao macho em dimensoes e
aspecto geral. Em urm exemplar existem duas
manchas avermelhadas no endocorio.

Exemplares estudados: 1 macho e 3 femeas,
paratipos, mesmas indicaqo-es que o holotipo, na
colecao JCMC.

0 nome especifico e alusivo as duas manchas
pretas da membrana.

Ariquemesia unicolor sp.n.

(Fig. 5)
Tipo: femea, holotipo, Brasil, Rondonia,

62km NW Ariquemes, nr. Fazenda Rancho
Grande, 6-15.1990, D.A. Rider & J.E. Eger, na

coleqdo do Museu Nacional, Rio de Janeiro.
Diagnose: caracterizada por seu tamanho e

cor iinica.
Descriqdo: (Medidas em mm). Corpo, 4,0,

largura 1,7. Cabeqa: comprimento 0,2, largura
1,2, vertice 0,62. Antena: segmento I, comprimen-
to 0,2; II, 0,7; III, 0,3; IV, 0,3. Pronoto: com-
primento 0,6, largura na base 1,6. Cuneo:
comprimento 0,50, largura na base 0,40
(holotipo).

Coloraqdo geral do corpo cinarnomo com
areas pretas; membrana preta, nervuras claras, an-
tena preta, extremo apice dos segmentos II e III
claros; femures posteriores com pelos e manchas
pequenas pretas sobretudo na parte apical, tibias
com pelo menos 3 manchas pretas, espinhos
pretos.

Rostro alcanqando as coxas II. Demais carac-
teres como para o genero.

Macho: desconhecido.
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Fig. 5 -Ariquemesia unicolor sp.n.: femea, hol6tipo.

A especie e caracterizada por ter uma unica
cor, com excecdo das antenas e pernas.

0 nome cientifico e alusivo a coloragao su-
perionnente.

Tibiopilus gen.n

Phylinae, Hallodapini. Corpo alongado, liso,
cor pelos longos na cabega, pronoto e embolio,
clavo e corio menos pilosos, pelos deitados e erec-
tos.

Cabeqa com olhos fortemente pedunculados,
vertice fendido no meio, deprimido, margem
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