
CARVALHO

onde 6 pontuado, fronte projetada para frente,
separada do clipeo por depressao, jugo gran-
de, loro bem marcado, gula plana, carenada
dos lados, gena muito reduzida; rostro longo,
alcanqando o pig6foro; antena com segmento I
alcangando o xifo do prostemo, segmento II
alcanqando praticamente o Apice da Coxa I, o
1 6 muito curto, nao ultrapassando o Apice do
clfpeo, II bastante piloso, III e IV muito fimos.

Pronoto com colar largo, calos salientes,
tendo entre si e dos lados pontua96es bem de-
finidas, que se extende tamb6m dos lados e
parcialmente no meio do disco, margemr poste-
rior ligeiramente biconvexa, mesoescuto lar-
gamente exposto, escutelo proeminente.

Hemielitros com tres fileiras de pontua-
cdes bem distintas, emb6lio muito largo, ci-
neo pouco mais longo que largo na base,
membrana biareolada com as nervuras no api-
ce e porgdo extrareolar nitidamente pilosas.

Lado inferior com propleura pontuada,
reso e metapleuras e lados do mesoesterno
chagr6n, coxas e femures grandes.

Esp6cie tipo do genero: Cylapocoroides
centralis n. sp.

Difere dos demais generos de Cylapini,
pela morfologia do pronoto, pelos da membra-
na e pela cabega.

0 nome gen6rico 6 devido a sua seme-
Ihan a com Cylapocoris Carvalho, 1954.

Cylapooro~des centraliss n. sp.
(Figs. 6 - 9)

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

Macho: comprimento 4,0 mm, largura
2,1 mrn. Cabega: comprimento 0,3 mm, largu-
ra 1,0 mm, v6rtice 0,44 mm. Antena: segmento
I, comprinmento 0,3 mm; II, 0,9 mm; Ill, 0,4
mm; IV mutilado. Pronoto: comprimento 0,6
mm, largura na base 1,6 mm. Cdneo: compri-
mento 0,58 mm, largura na base 0,44 mm
(hol6tipo).

Coloraqao geral castanho-escura com
Areas pretas e castanho avermelhadas; antena
castanha, tendendo a mais escuro para o Apice
e mais claro para a base, olhos e cabega casta-
nhos, vortices comr machas pfilidas.

Pronoto negro em sua superffcie, exceto
Areas dos calos, duas manchas maiores do dis-
co e angulos umerais que sao castanhos, ten-

dendo ao avermelhado; mesoescuto preto com
manchas pfilidas, escutelo castanho.

Hemi6liros castanhos, mais claros no
exoc6rio e emb6lio, sutura c6rio-cuneal pfili-
da, cuneo mais pflido na base e mais escuro
no Apice, membrana fusca, nervura com por-
g9o transversal pAlida.

Lado inferior do corpo castanho-escuro,
peritrema ostiolar pAlido, dpice e extrema base
das coxas pAlidos, segmento I do rostro na
porqAo apical e tibias mais claros a pflidos.

Rostro alcancando o pig6foro, pelos do
corpo longos e erectos, segmentos I e II da
antena engrossados, hemi6litros com tres filei-
ras longitudinais ou oblfquas de pontuac6es
bem visfveis, escutelo saliente.

Genidlia: penis (Fig. 7) com v6sica for-
mado por dois lobos, canal seminal distal
curto, um lobo com ponta eslerosada fina e
outro com margem serreada (penis sem a teca).
Paramero esquerdo (Fig. 8) longo, curvo, com
extremidade apical dilatada, um dente subapi-
cal e cerdas dorsais. ParAmero direito (Fig. 9)
curvo, ponta afillada e cerdas dorsais.

Fgmea: desconhecida.
Holitipo: macho, Rio de Janeiro, Flo-

resta da Tijuca, Brasil, GB (Estado da Guana-
bara, atual Estado do Rio de Janeiro), IV.
1966, Alvarenga col., na colegao do Museu
Nacional, Rio de Janeiro. Pardtipos: macho,
Represa Rio Grande, Rio de Janeiro, Brasil,
F.M. Oliveira; macho, Estarto Biol6gica de
Boraceia, Sales6polis, SP. (Sao Paulo), Brasil,
13.IX.1960, K. Lenko, na coleogo do Museu
de Zoologia da Universidade de Sao Paulo e
do autor.

0 nome especifico 6 alusivo as pontua-
q6es no meio do pronoto e tamib6m pela sua
posigao geogrAfica no Pafs (pelo menos at£ o
presente).

Cyrtotylus antoninensis n. sp.
(Figs. 10- 11)

Caracterizada pela coloraqio do corpo.
Fbnea: comprimento 2,6 mm, largura

1,0 mm. Cabega: comprimento 0,1 mm, largu-
ra 0,5 mm, v6rtice 0,30 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 0,9 mm; III, 0,4
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,3
mm, largura na base 0,9 mm. Cdneo: compri-
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