
CARVALHO

no c6rio e emb6lio (Fig. ), comissura corial
e porio extrareolar da membrana pretos a

fuscos.

Lado inferior do corpo preto, peritirema
ostiolar branco, metapleura com Area preuino-
sa prateada, coxas e pernas pfilidas, abdome

negro com manchas brancas na base e nos

segmentos VII e VII.
Corpo com pilosidade fina, longa e

erecta, olhos muito grandes, alcanpando a gula
inferiormente, comprimidos, cdneo muito ex-

tenso e largo, rostro alcangando as coxas 111.

Genitdlia: penis (Fig. 11) comr dois lobos
membranosos com mindsculos denticulos api-

cais, porgao distal do tubo seminal grande. Pa-
ramero esquerdo (fig. 12) bastante curvo, comr
lobo basal grande, recoberto de cerdas, extre-
midade apical pontuda e fina. Parimero direito
(Fig. 13) muito pequeno, simples.

FCmea: identica ao macho em coloraqo
e aspecto geral.

Holttipo: macho, Venezuela, Aragua,
Rancho Grande, 1.100 m, 15.1II.73, e Bechy-
n6 leg., na colesao de Entomogia F. Fernan-
dez Yepez, Escola de Agricultura, Maracay.
Pardtipos: macho e duas femeas, mesma loca-
lidade que o tipo, 5.VI.69 e 16.XI.67, na co-

legfo acima e do autor.
Difere das demais esp6cies do genero

pela mancha subapical do c6rio e pela morfo-
logia dos parameros do macho.

0 nome especffico 6 dado em homena-
gem a Boumila Bechyn6, que juntamente comr
o falecido esposo, colecionaram extensiva-
mente no Brasil e Venezuela.

Bolivarmiris n.gen.

Mirinae, Mirini. Esp6cie de porte grande,
alargada no meio, revestida de pubescencia
curta, adpressa.

Cabega horizontal, clfpeo e jugo vistos
de cima, fronte estriada, v6rtice plano, leve-
mente sulcado no meio, olhos contfguos ao

pronoto, obliquos. Vista de lado a cabera
apresenta jugo muito saliente, loro alongado e

fino, clfpeo pontudo, bdcula longa, alcangan-
do o nfvel do peddnculo antenal, gula sulcada,
epifaringe Ionga e fina, alcaneando o Apice do
segmento I do rostro, que alcanca. por sua

vez, as coxas III, segmento II pouco mais bon-

go que as coxas I.

Pronoto pontuado no disco, caido e es-
treitado para a frente, carenado lateralmente,
colar largo, calos obsoletos, fngulo umeral
saliente, arredondado e voltado para cima,
margem posterior reta; mesdbesuto exposto,
escutelo saliente as ragosos transversal-
mente.

Hemi6litros alargados e arredondados no
meio, emb6lio mais largo ina base,, clneo pou-
co mais longo que largo na base, membrana
biareolada, refmures longos e grossos, tibias
com mimiscuto pntos escierosados e cerdas
erectas aproximadamente t~o longas quanto a
grossura das tibias.'

A antena 6. cilfndrica, segmento- I engros-
sado para o spice, segihento II afilado para a
base, muito grosso no extremo Apice (mais
grosso nessa Area que o segmnto I), segmento
III muito fino e curto, segmenftoIV mutilado,
pubescencia curta, corm cerdas curtas e erectas
na base do segmento Ie no segmento 1.

Esp.cie tipo- de genero: Bolivamiris
grandis n.sp.

Apresenta facies' dos g~neros que pos-
suem os fngulos umerais pontudos e salientes
e cabega horizontal.

0 nome especffico. . alusivo a Simon
Bolivar, o libertador.

Bolivarmiris grandis n.sp.
(Figs. 14 - 18)

Caracterizada pela coloralo do seg-
mento II da antena e pela morfologia da geni-
tfilia do macho.

Fbnea: comprinento 9,2 mm, largura
4,0 mm. Cabefa: comprimento 1,2 mm, largu-
ra 1,6 mm, v.rtice 0,80 mm. Antena: segmento
I, comprinmento 1,0 mm; II, 3,8 mm; III, 0,8
mm; IV, mutilado. Pronoto: comprimento 1,4
mm, largura na base 3,3 mm. Cdneo: compri-
mento 1,40 mm, largura na base 0,88 mm
(hol6tipo).

Colorarfo geral castanha com Areas ne-
gras e pfilidas; clipeo, epifaringe e jugo casta-
nho-claros, antena p~lida a castanho-claro,
segmento I com numerosos pontos negros,
Apice do II (parte engrossada) negro, III pfili-
do, gena e gula castanho-escuros.

Pronoto castanho, porglo central do dis-
co e -do escutelo mais claros, margens laterals
do disco mais escuras, juntamente com me-
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