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Fig.

holotipo.
5 - Dagbertus emboabanus n. sp., femea,

Holftipo: femea, BRASIL, Minas Gerais,
Carro do Rio Claro, janeiro 1978, Carvalho &
Schaffner col., na cole9&o do Museu Nacional (Rio
de Janeiro). Pardtipos: rmeas, mesmas indicavoes
que o, tipo, nas cole96es do Departamento de
Entomologia, Universidade do Texas A & M e do
autor.

Difere das demais especies do genero pela
colorasao do corpo.

0 nome especifico e alusivo ao municipio
onde foram coletados os exemrplares.

Fortunacoris nxgen.

Mirinae, Miini. Corpo grande, alongado,

recoberto por pubesc-ncia curta, adpressa, pratea-
da sob lz incidente.

Cabe;a larga, semi-horizontal, clipeo e jugo
vistos de cina, fronte sulcada e estriada, v6rtice
finamente marginado, olhos grandes, comprimidos,
contiguos ao colar, antena com segmento I mais
grossoque oI, segmento II cilindrico, revestidosde
p~los curtos e cerdas finas, erectas, cabera vista de
lado com clipeo arredondado, saliente, jugo e lora
desenvolvidos; rostro Iongo, alcancando as coxas
posteriores.

Pronoto brilhante, grosseiramente pontuado,
cabs planos, margem posterior largamente arre-
dondada, mesoescuto descoberto, escutelo proe-
minente na regiAo mediana, brilhante, rugoso-
pontuado.

Hemiblitro comr pubesc#ncia curta, adpressa,
opaco, emb6lio piano, largo, cuneo um pouco mais
longo que largo na base, membrana biareolada.

Lado inferior pontuado na propleura, rugoso
no mesoesterno, peritrema ostiolar grande, fem-ures
e tibias com pibosidade densa, pzlos de compri-
mento aproximadamente igual a grossura da tibia.

Especie tipo do genero: Fortunacoris
castaneus n.-sp.

Aproxima-se de Ata/ualpacoris Carvalho
pelas manchas negras darmembrana e aspecto geral,
diferenciando-se pelo comprimrento do segmento II
da antena, pelo comprimento do rostro que alcanqa
as coxas posteriores e pela morfologia da vesica do
edeago sem espiculos esclerosados e sem campo de
dentes espiniformes ao lado do gonoporo secun-
dArio.

0 nome generico e alusivo ao local de coleta
dos exemplares em estudo.

Fortunacoris castaneus n.sp.

(Figs. 6 - 9)

Caracterizada pela coloraqAo do pronoto e

pela morfologia da genitAlia do macho.
Macho: comprimento 7,8 mm, largura 3,5

mm. Cabela: comprimento 0,8 mm, largura 1,4
mm, vertice 0,50 rm. Antena: segmento I, com-
primento 1,0 mm; II, 2,6 mm; III, 1,3 mm; IV, 0,7
mm. Pronoto: comprimento 1,2 mm, largura na

base 2,8 mm. Cuneo; comprimento 1,20 mm,

largura na base 0,68 mm (paratipo).
Colorapao geral castanha com areas cas-

tanho-escuras e castanho-claras; cabepa, pronoto e

escutelo brilhantes, cabeqa castanha, segmento II
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