
CARVALHO

gamente arredondada, angulos umerais redon-
dos, margens laterais tarmb6m redondas; me-
soescuto largo, exposto, escutelo pouco eleva-
do.

Heemidlitro com emb6lio estreito, cdneo
pouco mais longo que largo na base; membra-
na biareolada.

Femures III bem major que os demais,
tibias coom espinhos negros, muito curtos.
Corpo inferiormente com pelos curtos.

Esp6cie tipo: Vilaverdea trujillensis n. sp.
Difere dos outros g~neros de Phylini sul

americanos pela fronte arredondada, saliente e
estriada.

0 nome gendrico 6 alusivo a Doutora
Alda Esther Carbajal Villaverde.

Villverdea trujilknsLs n. sp.
(Figs. 1-8)

Caracterizada pela coloragao do corpo e
pela morfologia da genitalia do macho.

Femea: comprimento 3,2 mm, largura,
1,1 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,6 mm, vdrtice 0,30 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; II, 0,5
mm; IV, 0,2 mm. Pronoto: comprimento 0,4
mm, largura na base 0,9 mm. Cgneo: compri-
mento 0,56 mm, largura na base 0,40 mm
(hol6tipo).

Coloraglo geral castanha com Areas ne-
gras e pfiidas; Cabega com v6rtice tendo uma
mancha preta no centro e duas manchas pfili-
das dos lados, fronte com uma faixa preta lon-
gitudinal, duas faixas, negras transversais e
estias negras; olhos pretos, brancos poste-
riormente; antena com segmento I tendo a ex-
trema base e o spice negros; segmento II ne-
gro na base e no Apice, segmentos III e IV
fuscos.

Pronoto preto em sua maior extensdo,
brancacento na area dos calos (com uma faixa
longitudinal negra entre eles); mesoescuto
descoberto, com tr8s pontos negros: um me-
diano e dois laterias: escutelo preto, com duas
manchas brancas na base (entre elas uma faixa
longitudinal negra).

Hemi6litros castanhos, com duas faixas
Utansversais na regiao da comissura: uma ne-
gra anterior e uma pflida posterior, que atinge
o neio do ctneo (que 6 negro e pfilido na ex-
tremidade); membrana fusca, veias claras,

duas manchas claras ao lado do spice do cd-
neo e duas manchas negras caracterfsticas no
spice da ar6ola maior.

Lado inferior do corpo com blcula pfli-
da, extremo spice do f~mure, trocAnter, femu-
res (exceto a extremidade) pflidos, tibias (ex-
ceto mancha negra na base pfilias; abdore ne-
gro, com duas faixas claras ao lado do ovopo-
sitor; blcula pilida, lados do segmento I do
rostro pdlidos, metade do segmento II, seg-
mentos II e IV (exceto no Apice) mais claros.

Rostro ultrapassando de pouco as coxas
III.

Macho: igual a femea em colorarao e
aspecto geral.

Genitdlia: penis (Fig. 3), spice da v6sica
(Fig. 4) como mostra a ilustrago. ParAmetro
esquerdo (Fig. 5) e parametro (Fig. 6) direito
do tipo Phylini. T6ca (Fig. 7) e pig6foro como
mostram as figuras. (Fig. 8).

Hokitipo: f~mea, Barraza Trujillo, Peru,
7.111.89, A. Carbajal, na colegao, Museu de
Entomologia, Universidade Nacional Agr.ria,
La Molina.

Pardtipos: 4 machos e 5 fermeas, mesmas
indicag6es que o tipo, nas cole;6es do citado
museu e do autor.

0 nome especffico 6 alusivo A Trujillo,
onde foram colecionadas vfrias exp6cies de
Miridae.

Reuteroscopus villaverdeae n. sp.
(Figs. 9-15)

Caracterizada pela coloragao verde da
cabega e do pronoto e pela morfologia da ge-
nitflia do macho.

Macho: comprimento 3,2 mm, largura
2,4 mm. Cabega: comprimento 0,3 mm, largu-
ra 0,6 mm, v6rtice 0,30 mm. Antena: segmento
I, comprimento 0,2 mm; II, 2,0 mm; III e IV
mutilados. Pronoto: comprimeno 1,2 mm, lar-
gura na base 2,0 mm. C&eo: comprimento
0,44 mm, largura na base 0,24 mm (hol6tipo).

ColoracAo geral cor de enxofre coom
Areas verdes e negras; cabega estriada de ver-
de, pronoto verde com uma faixa transversal
mais intensa; escutelo, clavo e faixa transver-
sal ao nfvel da domissura corial negros; mer-
brana caracterfstica: fusca na ardola maior e
com uma mancha bem marcada na ar6ola me-
nor; porso extrareolar fusca com duas man-
chas claras bem marcadas.
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