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ologia da Universidade de Sao Paulo e Le-
vantamento Entomol6gico da Fauna do Estado
do Paranfi, cujas descric6es e ilustraq6es
achar-se incluidas no presente trabalho.

As figuras no texto sdo de autoria de
Luiz Antonio Alves Costa, Paulo Roberto
Nascimento e Maria Lilia Gomide da Silva,
sob a supervisao do autor.

Clypeocoris n. gen.

Bryocorinae, bryocorini. Esp6cie de ta-
manho muito pequeno, revestida por pilosida-
de erecta e fina.

Cabeca vertical, arredondada, olhos sa-
lientes para fora, contiguos ao pronoto, v6rtice
arredondado, pedcnculo dca antena situado na
regiao mediana dos olhos, fronte reta, clfpeo
muito saliente, fortemente projetado para
frente (Fig. 2), achatado dos lados, Apice arre-
dondado, bdcula abrangendo o segmento I do
rostro que 6 largo e comprido, alcancando o
meio das coxas I, epifaringe ocupando a meta-
de do segmento, gula mruito curta; antena ci-
lfndrica, segmento I cerca de 3 vezes mais
curto que a largura do vWrtice, segmento II
cerca de quatro vezes mais longo que o 1,
segmentos III e IV muito finos, pubescencia
longa, comprimento igual ou maior que a lar-
gura dos segmentos.

Pronoto fortemente pontuado, exceto na
frea dos calos, porgao anterior muito larga,
convexa na frente, disco estreitado na irea dos
calos, margem posterior largamente arredon-
dada, angulos umerais salientes, tamb6m arre-
dondados: mesoescuto coberto, escutelo pe-
queno, excavado no meio.

Hemi61itros com emb6lio bastante en-
grossado, sutura c6rioembolial com fileira de
pontua96es bern visfveis, clavo longo, cdneo e
membrana cafdos para trws, ar6ola inica,
grande, ocupando metade da membrana.

Lado inferior do corpo com rostro alcan-
gando as coxas III.

Esp6cie tipo do genero: Clypeocoris
anazoncus n. sp.

O genero 6 caracterizado pela extensao e
morfologia do clfpeo, pela pilosidade da ante-
na e extensao do rostro.

O nore gen6rico 6 alusivo ao clfpeo.

Clypeocoris amazonicm. n. sp.
(Figs. 1 - 5)

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

Macho: comprimento 2,2 mm, largura
0,8 mm. Cabega: comprinento 0,1 mm, largu-
ra 0,5 mm, vdrtice 0,36 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,1 mm; II, 0,4 mm; I1l, 0,2
mm; IV, 0,1 mm. Pronoto: comprinmento 0,4
mm, largura na base 0,7 mm. Cdneo: compri-
mento 0,16 :mmr, largura na base 0,10 mm
(hol6tipo).

Coloraqdo geral castanha tendendo ao
avermelhado comr Areas citrinas ou lutescentes;
pronoto (exceto Area dos calos) citrino a lutes-
cente, extremro 6pice do c6rio, cdneo e nervu-
ras da membrana castanhos ao avermelhados,
base do segmento I dla antena, segmentos III e
IV pAlidos.

Lado inferior do corpo castanho-escuro,
propleura citrina superiormente, femures para
a base e spice das coxas pflidos.

Caracterfsticas morfol6gicas como indi-
cadas para o genero.

Genitdlia: penis (Fig. 3) do tipo Bryoco-
rini, como mostra a ilustrasao, canal seminal
distal longo, placa basal grossa. Parfrnero es-
querdo (Fig. 4) bastante curvo, comr lobo basal
comr cerdas e Apice rombudo. Parimro direito
(Fig. 5) curto, largo, bifurcado na regiao api-
cal e com cerdas dorsais, estreitado na regifo
subapical.

FSmea: desconhecida.
Hok5tipo: :macho, MaturacS, Estado do

Amazonas, Alto Rio Cauboris, Brasil, 28.XII.
62 - 5.1.63, J. Bechyn6 col., na colosao do
Museu de Zoologia da Universidade de Sao
Paulo.

0 nome, especffico 6 alusivo ao Estado
do Amazonas onde o exemplar tipo foi cole-
cionado.

Cykapocoroides n. gen.

Cylapinae, Cylapini. Corpo compacto,
revestido de pubescencia densa, erecta, pro-
noto pontuado entre e atrAs dos calos, berm
como dos lados e parcialmente no meio do
disco.

Cabega comr olhos grandes, contfguos ao
pronoto, v6rtice marginado, depresso no meio,
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