
MIRfDEOS NETROPICAIS, CCCIV

Genitdlia: penis (Fig. 44) do tipo Or-
thotylini, pequeno, gon6poro secundfrio gran-
de. Parfmero esquerdo (Fig. 45) muito longo e
fino, com desticulos ternmnais. Parimro di-
reito (Fig. 46) curvo duas vezes, comr cerdas
dorsais. Pig6foro com quatro prolongamentos,
como mostta a ilustragdo.

Fbnea: identica ao macho em aspecto
geral e colorar&o.

Holdpito: macho, Brasilien, Nova Teu-
tonia, (Santa Catarina), 27°11'W 52°23'L, Fritz
Plaumann, 300-500 m, 14.XII.1949, em Eu-
phorbiacea (Aichornia sidaefolia) na coleqfio
do Museu de Zoologia da Universidade de Sdo
Paulo. Pardlipos: macho e femea, mesmas in-
dicag6es que o tipo, na colegio acima e do
autor.

Difere das demais esp6cies do genero
pela colorarao do escutelo e pela morfologia
da genitilia do macho.

0 nome especffico 6 alusivo. a possao
sul no mapa do Brasil onde os tipos foram
colecionados.

Vitoriacoris n. gen.

Bryocorinae, Bryocorini. Esp6cie de pe-
queno porte, revestido de pubescencia densa,
curta, erecta.

Cabega vertical, finamiente pntuada,
larga, fronte levemente arredondada, vrtice
piano, margemr posterior arredondada, oihos
coritfguos ao pronoto, planos na margem infei-
ror, clfpeo bem separado da fronte, arredonda-
do superiormente, curvo, jugo e loro grandes,
horizontais, blcula, gena e gula pequenos,
rostro com segmento I engrossado, alcangando
o ter;o apical do femure I, epifaringe atingin-
do o meio do segmento; antena cilfdrica,
segmento I mais grosso que os demais, seg-
mentos III e IV muito finos (os dois ditimos
comr pelos mais longos que a grossura dos
segmentos).

Pronoto finamento pontuado, Area ante-
rior aos calbs larga, convexa no meio, separa-
da deles por uma depressao, calos transversos,
atingindo as margens laterais, margem poste-
rior do disco e &ngulos umerais arrendonda-
dos; mesoescuto exposto, escutelo curto, com
depressfo nmeiana, 4pice afilado.

Hemi6litros lisos, emb6ilio estreito, cd-

neo pouco mais longo. que largo na base,
membrana uniareolar.

Lado inferior do corpo com coxas curtas,
f~rmures e tibias densamente pilosos, pelos
curtos; pig6foro com um prolongamento espi-
niforme do lado esquerdo, caracterfstico.

Espdcie tipo do g~nero: Vitoriacoris ni-
gruts n. sp.

Aproxima-se pelo aspecto geral de Pa-
chymeroceism Carvalho e Gomes, 1971 dife-
renciando-se pela presenga do prolongamento
espiniforme no pig6foro do macho (Fig. 51).

0 norne gen6rico 6 alusivo a Ilha de Vi-
tria, Estado de Sao Paulo.

Vitoriacors nigrus n. sp.
(Figs. 48- 51)

Caracterizada pela coloracdo totalmente
preta pela morolota4da genitfria do macho.

Ftwmea: comprimento 2,8 mm, largura
1,2 mm. Cabe: comprinento 0,2 mm, largu-
ra 0,7 mm, vrtice 0,48 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 m .; 11, 0,5 mm; III, 0,4
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,6
mm, largura na base 1,1 :imim. Caneo: compri-
mento 0,44 mm, lgura na base 0,30 mm
(holi6tipo).

Coloraqo geral preta; cabea, pronto e
escutelo maisesuros,, brilhantes. Lado infe-
rior preto, segmentos III e IV da antena, rostro
para o spice e tarsos palidos.

Rostro alcanqando as coxas II, segmento
I muito grosso.

Macho: semelhante a femea em aspecto
geral e colorafo, v~rtice 0,44 mm.

Genitdlia: penis (Fig. 48) do tipo Bryo-
corini, canal seminal distal longo, gon6poro
secund~rio simples, tamanho pequeno. Par&-
mero esquerdo (Fig. 49) maior, entrossado e
curvo no meio, extremidade apical bifurcada,
caracterfstica. Parfmero direito (Fig. 50) cur-
vo, de grossura igual, pontudo no extremo
Spice.

lHoldtipo: femea, Ilha ca Vit6ria, Sao
Paulo, Brasil, 16-27.11I.1964, Expedigio do
Departamento de Zoologia, na colealo do Mu-
seu de Zoologia ca Universidade de Sfo Pau-
lo. Pardtipos: duas femeas e um macho, na
colego acima e do autor.

Difere das demais especies do genero
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