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Fig. 15 - Ort/hotylus diamnantinus n.sp., macho,
holotipo.

visivelmente arredondados na porq§o mediana ex-

terna, embolio afilado para o apice, cusneo grande,
aproximadamente tfo longo quanto largo na base,
rostro alcangando as coxas medianas, cabega incli-
nada, porgo anterior aos olhos alongada.

Genitdlia: penis (Fig. 20) do tipo Bryocorini,
vesica membranosa. Paramero esquerdo (Fig. 21)-
falciforme, afilado para a extremidade apical.
Paramero direito (Fig. 22) corn porqao basal alon-
gada, regiffo preapical alargada, coberta por cerdas
longas, extremidade afilada.

Femea: desconhecida.
Hfolftipo: macho, Rio Calgoene, Ig. (Igarape)

di Tigre, 6/8.8.1961, BRASIL, AP (Amapa), J.
& B. Bechyne col., na coleglo do autor.

Difere das demais especies do genero pela
colorago da fronte e pela estrutura dos parameros
do macho.

0 nome especifico e dado cm alusfo a cera-
mica cunani, feito por indios extintos da regifo do
Calgoene.

PreIpops diamantinensis, n. sp.
(Figs. 23-26)

Caracterizada pela coloraqao do corpo e pela
estrutura da genitdlia do muacho.

Mlacho: comprinicuto 6,6 num, largura 2,0
mm. Cabe-a: compriniento 0,4 mm, largura 1,2
mm, vWrtice 0,48 mm. Antena: segmento I, com-
primento 1,0 mm; 11, 1,9 mm; 1II, 1,2 mm; IV,
mutilado. Pronoto: comprimento 1,2 mm, largura
na base 1,8 mm. Ctineo: comprimento 0,92 mm,
largura na base 0,52 mm (holotipo).

Coloraqo geral castanho-escura com areas
lutescentes; cabega lutescente, mancha mediana no
vertice, olhos, mancha na fronte, clipeo e antenas
(exceto extrema base do segmento I) castanho-
escuros a negros.

Pronoto e escutelo castanhos, por9Ao media-
na do colar e faixa longitudinal mediana alargando-
se para tras no disco, faixa longitudinal do escutelo
(atingindo ou n~o o Spice) lutescentes. Em alguns
exemplares a faixa longitudinal do pronoto alarga-
se na margem posterior, num outro quase todo o
disco e lutescente, exceto as margens laterais do
pronoto e calos que slo negros.

Hemidlitros castanhos, cuineo (exceto mar-
gem interna e extremo Spice) lutescente, membra-
na negra.

Lado inferior coxas e base dos femures lutes-
centes, metade apical dos f6mures e tibias cas-
tanhos.

Corpo liso, revestido de pruinosidade bran-
cacenta, pubescencia curta, subglabro, olhos salien-
tes, lisos posteriormente.

Genitdlia: vesica (Fig. 24) com dois espiculos
esclerosados e lobos membranosos revestidos por
denticulos. Paramero esquerdo (Fig. 25) curvo,
lobo basal emergindo na regiso mediana, afilado,
lobo principal estreitando-se para o Spice. Parame-
ro direito (Fig. 26) alargado na porqfo subapical,
terminado em ponta afilada.

Femea: semelhante ao macho no aspecto
geral, cor e dimensoes.

Hol6tipo: macho, Diamantino, Faz. (Fazen-
da) S. (Sao) Joo, MT (Mato Grosso), BRASIL,
Km 20, Br. 163, Roppa col., na cole9do do Museu
Nacional. Pardtipos: 3 machos e 2 femeas, mesmas
indica9des que o tipo, nas cole96es do Museu Na-
cional, Rio de Janeiro e do autor.

Difere das demais especies do genero pela
sua coloraqo e morfolkgia da genitalia do macho.
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