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MIRfDEOS NEOTROPICAIS, CCXCIX

das corm mancha sub-basal negra, tarsos pfilidos.
Cabeca sub-horizontal, olhos grandes,
alcanqando a gula interiormente, p~los da antena e das pernas curtas, corpo sub-glabro,
rostro alcaneando, o meio do abdome.
Macho: semelhante a femea em aspecto
geral e coloraqAo, v6rtice 0,20 mm.
Genitdlia: penis (Fig. 21) do tipo Fulviini com um espfculo central alongado. Parfmero esquerdo (Figs. 22, 23) com porcdo sub-basal alargada, recoberta por cerdas longas, extremidade apical estriada. Paramero direito
(Figs. 24, 25) muito pequeno, simples. Pig6foro (Fig. 26) simples.
Hokdtipo: femea, Estirao do Equador,
AM (Amazonas), BRASIL, X.79, Alvarenga
col., na coleqdo do Museu Nacional, Rio de
Janeiro. Pardtipos: f~mea, Brasil, Rond6nia,
Gi-ParanA, 11.1985. J.R. Arias; femea, Vera,
Mato Grosso, Brasil, Alvarenga e Roppa; 3
machos Gatun Lake, Panama, X.1931, Tr~s
Rios Plantation, E.P. Van Duzee Collection,
nas coleq6es da Academia de Ciencias da California e do autor.
Diferencia-se das demais esp~cie do genero pelo seu pequeno porte e pela morfologia
da genit~lia do macho.
0 nome especfico 6 alusivo ao seu pequeno porte.

com margern externa levemente arredondada.
Apice rombudo, membrana biareloda, revestida de pelos muito curtos.
Pernas revestidas de pelos curtos, tibias
corm espinhos mais curtos que sua grossura.
Esp6cie tipo do genero: Mourecoris lutescens n. sp.
Diferencia-se entre os demais generos de
Mumni pelo comprimento do rostro e largura
do corpo.
0 nore gentrico e dado em homenagem
ao colega Padre Jesus Santiago Moure, em reconhecimento pelo seu trabalho sobre os
Apoidea neotropicais.

Mourecoris lutescens n. sp.
(Fig. 28)
Caracterizada pela colorarao do corpo e
pelo seu porte bastante largo e rostro muito
curto.
Fbnea: comprirento 5,7 mm, largura
2,8 mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largura 1,1 mm, vertice 0,48 mm. Antena: segmento
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Mourecoris n. gen.
Mirinae, Mirini. Caracterizado pelo rostro muito curto, pelos calos obsoletos e pelo
corpo alargado ao nfvel do Apice do clavo, revestido de p~los simpls, semiadpressos, pontuado no pronoto e rugoso-pontuado nos hemi~litros.

Cabeqa vertical, clfpeo saliente, vrrtice e
fronte arredondados, lisos, antena cilfndrica,
revestido de pElos muito curtos, segmento I
mais grosso que os derais, mais longo que
a largura do v6rtice, olhos contfguos ao pronoto, rostro muito curto, ultrapassando muito
pouco as coxas I.
Pronoto pouco elevado, calos obsoletos,
colar de grossura aproximada a do segmento II
da antena, &ngulos umerais largamente arredondados, cortantes, margem posterior largamere arredondada, mesoescuto parcialmente
coberto, escutelo largo, plano.
Hermi~litros alargados ao nivel do Apice
do clavo, fratura cuneal bem marcada, cineo

Fig. 28 - Mourecoris lutescentibus n. sp., femea, hol6tipo.

