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vertebrado ou saber o nirmero que pode ser
colecionado.

Com forma~os t~o diversificadas e um
numero muito grande de esp cies vegetais, ter-se-
ia que colecionar anos seguidos. Os insetos em sua
maioria sAo mronofagos. 0 desmatamento indis-
criminado que vem ocorrendo no Centro e Sul do
Pais, certamente contribuem para a extinilo de um
grande nurmero de formas.

As espdcies de Orthotylus, incluidas neste
trabalho, pertencem ao grupo que possui a v6sica
com um so espiculo. Elas sio quase inseparaveis
externamente (a menos que novos caracteres ven-
ham a ser descobertos).

Os desenhos que ilustram o texto slo de
autoria de Paulo Roberto Nascimento, Maria Lilia
Gomide da Silva e Luiz Antonio Alves Costa, sob
a supervisAo do autor.

O genero e espdcies novos descritos sio:

Adnotholopus n.gen.

Mirinae, Mirini. Esp6cie de porte grande,
corpo recoberto de pelos rijos, pretos, finamente
pontuados na base.

Cabega semi-horizontal, com pelos adpressos
e crectos, vertice arredondado, olhos proximos do
pronoto, alcangando o meio da gena inferiormente,
triangulares para fora, margem posterior sem
ocelos, lisa ou sem facetas, fronte com estrias
obliqilas superficiais, saliente na frente, separada
do clipeo por sutura bemr marcada, este uiltimo
curvo na margem externa, grande, jugo extenso,
loro proeminente, carenado anteriormente, gena e
gula longas, bucula bem marcada; rostro com seg-
mento I mais grosso que os demais, alcanvando o
apice do xifo e atingindo o apice das coxas II,
revestido de pelos finos; erectos; antena com
pedutnculo fino, segmentos cilindricos, o I leve-
mente mais grosso que o II, cerca de 3 veOZs mais
curto, segmento III fino, cerca de metade do com-
prinmento do II, ambos revestidos de pubescencia
fina, mais curta que a grossura dos segmentos. 0
segmento IV mutilado.

Pronoto com colar largo, calos grandes,
pouco salientes, disco recoberto por pelos pretos,
rijos, finamente pontuados na base, margens
laterais arredondadas, margem posterior larga-

mente arredondada, concava ao nivel do escutelo,
angulos umerais cortantes; mesoescuto quase
coberto, escutelo visivelmente longo, pouco
saliente.

Hemidlitros finamente pontuados na base dos
pelos, que silo curtos, rijos e pretos, nervuras
salientes, emrblio estreito. Cuineo muito mais
longo que largo na base, levemente curvo nas mar-
gens intema e externa, mem'.rrana curta,
transparento, nervura da areola maior aguda,
prolongando- se ale'm do apice do culneo.

Lado inferior do corpo comr pentrema ostiolar
de porte m6dio, fermures pouco engrossados, tibias
com pelos e cerdas erectas, do comprimento ou
pouco mais longo que a grossura da tibia.

Espice tipo: Adnotholopus peruanus n.sp.
Aproxima-se muito de Notholopus Bergroth,

1922 diferenciando-se pela antena cilindrica o pela
nervura da ar6ola maior muito aguda. Carvalho &
Ferreira (1971) revirarn o genero acima.

0 nome genenrco e alusivo 'a sua sernelhanpa
com Notholopus.

Adnotholopus peruanus n.sp.

(Figs. 1, 7-8)

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

Macho: comprimento 8,4 mm, largura 2,6
mm. Cabega: comprimento 0,6 min, largura 1,3
mm, vertice 0,56 mm. Antena: segmento I, com-
primento 1,2 mm; II, 3,2 mm; III, 1,6 mm; IV
mutilado. Pronoto: comprimento 1,4 mm, largura
na base 2,4 mm. Cuzneo: comprinmento 1,40 mm,
largura na base 0,60 mm (holotipo).

ColoraqAo geral do corpo castanho-claro com
areas pretas; olhos, antena (exceto base do seg-
mento III), meio do mesoesterno e dcpressabo na
base do escutolo pretos; membrana transparente,
nervuras e cuneo no apice e internamente avermel-
hados.

Lado inferior do corpo palido-amarelado a
castanho-claro, extromo apice do rostro negro.

Caracteres morfologicos como citados para o
genero.

Genitdlia: vesica (Fig. 7) grande, com um
espiculo bem marcado e lobos membranosos ao
lado do gon6poro secundario, canal seminal distal
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