
MIRfDEOS NEOTROPICAIS: A. CENTRAL E DO SUL

Fig. 9 - Stictolophusanazonicus nsp., fmea, hol6tipo.

mento 0,80 mm, largura na base 0,30 mm

(holtipo).
ColoraqAo geral pfilido-amarelada a pfili-

do-esverdeada uniforme.
Corpo densamente pioso no heni-litro,

pelos semierectos, rostro longo, alcangando
pouco aW~m das coas posteriores, disco do
pronoto fortemente pontuado.

Macho: desconhecido.
Holdtipo: femea, P6rou, Iquitos, Janvier,

1929, ex-col. Le Moult, no "Institut Royal des
Sciences Naturelles de Belgique", Bruxelas.

Difere das outras esp6cies do genero
pela coloraqAo uniforme do corpo.

0 nome especifico 6 alusivo ao vale
amazonico, onde o exemplar-tipo foi coligido.

Vanstallea n.gen.
Bryocorinae, Brycorini. Corpo alongado,

estreitado para as estremidades, sub-glabro.
Cabega nitidamente mais alta que longa,

com olhos fortemente pedunculados, prolon-
gados esternamente atd a base do peddnculo,
divergentes e curvos, contiguos ao pronoto,
vWrtice arredondado, fronte tamrbm arredon-
dada e saliente, clipeo saliente e curvo, depri-
mido na base, jugo triangular, largo, loro tan-
bm largo e curto, bicula pequena, rostro al-
cangando o nieio do mesoesterno, gena e gula
curtos; peddinculo antenal saliente, segmento I
dia antena estreitado na base, glabro.

Pronoto com disco fortemente pontuado
(exceto na Area dos calos), fortemente estrei-
tado ap6s estes dltimos, disco saliente, angu-
los unerais arredondados e separados do disco
por umr sulco bem visfvel; mesoescuto grande,
comr duas depress6es medianas bem marcadas,
escutelo pequeno, plano.

Hemidlitro com clavo alongado, emb6lio
engrossado na base, cuineo muito longo, curvo
nas margens laterais, alcangando o spice da
membrana, ardolas alongadas, nervuras retas.

Lado inferior comr peritrema ostiolar pe-
queno, coxas e pernas de tamanho normal, pu-
bescencia muito curia.

Esp6cie tipo do genero: Vanstallea sal-
vadorensis n.sp.

Aproxiima-se de Hesperolabops Kirkal-
dy, 1902 e Neoleucon Distant, 1884, diferen-
ciando-se de ambos pela formagao dos olhos e
pelo cdneo estendendo-se atW o Spice ca mem--
brana. Lembra tamb6m o genero Spartacus
Distant, 1884 pela tipologia do cdneo, mas di-
fere substancialmente pelo tipo do olho e por
suas dimens6es.

0 nome gdnerico 6 dado em horenagem
ao colega Jan Van Stalle que remeteu para
estudo, uma boa parcela de mirideos neotropi-
cais pertencentes ao "Institut Royal de Scien-
ces Naturelles", Bruxelas.

Vanstalea sahwdorensp n.sp.
(Figs. 10- 13)

Caracterizada pela colorago do corpo e
pela morfologia da genitalia do macho.

Macho: comprimento 5,6 mm, largura
1,7 mm. Cabega: comprimento 0,4 mm, largu-
ra 1,0 mm, vWrtice 0,62 mm. Amena: segmentQ
I, comprimento 0,8 mm; segmento II-IV muti-
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