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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCXILIV: GENERO ARAUCANOCORIS
N. GEN. COM DESCRWtAO DE OITO ESPECIES
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(Com 52 ilustraqdes no texte)

Durante o ano de 1952o autor recebeu material
entomologico proveniente da regido nore do Chile,
principalmente das regi6es do deserto de Atacamra e
arredores de Coquimbo. Parte da coleqAo foi reme-
tida pelo colega Kuschel, que dovidamente ilustrado
permaneceu 30 anos aguardando publicaxio, na
esperanqa de roceber nova remessa de material
recente e coligido com maior cuidado. Face a
impossibilidade de nova coleta e tratando de espdcies
facilmente reconheciveis pola morfologia da vdsica
e dos parireros, o auter decidiu entregar o estudo
para publicagdo. Nele foram encontrados um gene-
ro e oito espe-ies novas que sdo descritas come se
sogue:

Araucanocoris n.gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo liso, alongade
nos machos e compacto nas femeas, revestido de
pelos negres misturados com pdlos prateados sob
luz incident en algumas especieso dando a impressAo
de pelos escamifrmoes.

Cabeqa vertical, vtrtice bastante largo, fronte
affedondada, vdrtice provide de carena arredondada
e baixa, desprovida de cerdas erectas, jugo e loro
desonvelvidos, largos, clipeo peuce saliont, rostro
alcanqando as coxas postriores na rnaoria das
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esptcies ou avangando atd o meio do abdome ou
apenas att as coxas medianas, olhos contiguos ao
pronoto, antena cilindrica, segmento I mais grosso
que os demais, bern mais curto que a largura do
vdrtic e com algumas cerdas erectas. Segrnento II
cerca de seis vezes mais longo que o I, revestido de
pilosidade curta.

Pronote trapezoidal, cerca de tris vezes mais
largo que longo, ceolar obsoleto, deprimido, caos
distintos, margens laterais arredondadas, margem
posterior largamente arredondada ourmuito leve-
mente reintrante; mesoescuto coborto ou ligeiramente
exposto, escutelo poqueno, pouco saliente.

Hermitlitros de lados paralelos (machos), em-
b6lio bem delineado, de largura igual em toda sua
extonsAoIe nervuras do c6rio moderadamente marca-
das, cUnee visivelmente mais longo que largo na
base (machos), membrana bem desenvolvida (ma-
chos), braquiptera ou de comprimento reduzido
(frmeas), variando no comprimento (algumras espt-
cies pessuem membrana atingindo aponas o segrente
VII do abdome, com cdneo arrodondado extema-
mente e noembrana vestigial ou ausente).

Pernas de comrprirnento noderado, tibias guar-
necidas de pdeos e espinhos, pdlos comuns e denti-
culos osclrosades, parempodium do tipo Orthotylini.

Esp&cio tipe do gdnero: Araucanocoris
araucanus n.sp.

Aproxima-se pele aspocto geral de Fiebemocapsus
Carvalho & Southwood, 1955, diferenciando-se
pela presenqa de ctneo e membrana; assemolha-se
tambdm a Orthotylus Fieber, 1858 mas dele se


