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ABSTRACT

The authors describe two new genera and three new species of Phylinae (Hemiptera, Miridae) from Ron-
donia, Brazil, as follows: Amazonophilus n.gen., A. bipunctatus n.sp.; Ariquemesia unicolor n.sp.;
Tibiopilus n.gen., T. peduculatus n.sp. Figures of habitus and male genitalia are included.
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INTRODU(AO

Novos hemipteros de Rondonia, Brasil,
foram remetidos pelo Professor J.A. Rider, da
Universidade Estadual de Dakota do Norte, para
estudo e classificaqdo. Os resultados parciais des-
ses estudos sao incluidos no presente trabalho.

Os desenhos que ilustrarn o texto foram
feitos por Maria Lilia Gomide da Silva e pelo
segundo autor, sob a supervisao do primeiro.

Amnazonophilus gen.n.

Phylinae, Phylini. Corpo alongado-oval, liso,
revestido por pelos adpressos.

Cabeqa curta, larga, olhos salientes para fora,
vertice carenado posteriormente, deprimido,
fronte arredondada, vista de lado em angulo reto
com o corpo, fronte saliente, projetada para a
frente, cabeqa afilada para o apice; rostro atingin-
do as coxas medianas; olhos com segmento I
curto, ligeiramente mais grosso, cerca de quatro
vezes mais curto que o II.
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Pronoto sem colar, calos obsoletos, margens
laterais afiladas para frente, margem posterior
ligeiramente reintrante, angulos umerais salientes;
mesoescuto largamente descoberto, escutelo
plano.

Hemielitros com embolio levemente engros-
sado, cuineo quase tao longo quanto largo na base,
membrana com uma so celula.

Lado inferior do corpo com peritrema pe-
queno, femures III mais grossos que os outros,
tibias e tarsos finos, as primeiras revestidas de
granulag5es e espinhos longos, tao longos quanto
a grossura de uma tibia, abdome piloso supe-
riormente.

Especie tipo: Amazonophilus bipunctatus
sp.n.

Genero caracteristico pela largura da cabeqa,
por ter uma unica celula na membrana e pela mor-
fologia da genitalia do macho.

0 nome especifico e alusivo a Amazonia,
onde a especie foi colecionada.

Amazonophilus bipunctatus sp.n.

(Figs. 14)

Tipo: macho, holotipo, Brasil, Rondonia,
64km NW Ariquemes, nr. Fazenda Rancho
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