
MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCCLXXVI

posterior arredondada, sem carena; vista de lado
em angulo reto, afilada para o apice, clipeo pe-
queno, saliente, epifaringe pequena, rostro atin-
gindo as coxas posteriores (?), antena perdida
apos a mensuraqdo, ao retirar a genitalia.

Pronoto com colar deprimido, calos grandes,
salientes, margem posterior do disco reintrante,
angulos umerais arredondados, margens laterais
caidas; mesoescuto largamente descoberto,
grande; escutelo levemente rugoso transversal-
mente.

Hemielitros com embolio explanado, clavo
alongado, cuineo mais longo que largo na base,
membrana com uma so celula.

Lado inferior do corpo com propleura lisa,
coxas I anteriores, femures com cerdas longas in-
feriormente, tibias corn pelos curtos e longos,
estes cerca de 3 vezes a largura de uma tibia
(posteriores), tarsos longos.

Especie tipo: Tibiopiluspedunculatus n.sp.
O genero e caracterizado por ter os olhos

pedunculados e pelos das tibias muito longos.
O nome cientifico e alusivo aos longos pelos

das tibias.

Tibiopiluspedunculatus sp.n.

(Figs. 6-10)

Tipo: macho, holotipo, Brasil, Rond6nia,
62km SW Ariquemes, nr. Fazenda Rancho
Grande, 6-15.XII.1990, D.A. Rider & J.E. Eger,
na colecao do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Diagnose: caracterizada pelos longos pHlos
das tibias, pelos olhos pedunculados e pela mnor-
fologia da genitalia do macho.

Descriqdo: (Medidas em mm). Corpo, com-
primento 4,2; largura 1,3. Cabeqa: comprimento
0,2; largura 0,8; vertice 0,34. Antena: segmento I,

comprimnento 0,6; II, 1,6; III, 1,0; IV, 0,4. Pronoto:
comprimento 0,5, largura na base 1,1. Caineo:
comprimento 0,60, largura na base 0,44
(holotipo).

Preto corn hemie'litros parcialmente palidos;
segmento I da antena, extrema base do 1I, que jun-
tamente com III e IV palido-amarelados, olhos
palidos; cabera, pronoto, escutelo, comissura
claval (largamente), mancha grande na comissura
corial, afilada para fora e alcanrando o embo'lio,
apice do cuineo e membrana negros; cabeqa ver-
melha comi mancha preta no vertice, na fronte e
metade apical do clipeo.

Lado inferior preto (exceto trocanteres), per-
nas (femures corn pelos longos inferiormente,
tibias corn pelos longos, cerca de 5 vezes a gros-
sura da tibia, as anteriores e medianas com apice
pa'lido).

Genitdlia: penis (Fig. 7) dobrado sobre si
mesmo, placa basal relativamente pequena, aber-
tura genital proxima do apice, teca (Fig. 8).
Paramero esquerdo (Fig. 9) corn lobo direito em
ponta recurva, lobo direito alongado. Pararmero
direito (Fig. 10) muito pequeno, dilatado no meio
e fino para o apice.

Femea: desconhecida.
Especie caracteristica pelos longos pelos das

tibias, pela coloraqdo do corpo e pela morfologia
da genitalia do macho.

0 nome especifico e alusivo aos longos pelos
das tibias.
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