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nho apical encontra-se um pequeno campo de denticulos quitinosos. Harpa-
gono esquerdo (fig. 15) em gancho, com varias cerdas longas e curtas reves-
tindo t6da a superficie convexa. Harpagono direito mutilado.

Planta hospedeira : Desconhecida.

Distribuikdo geogrdfica : Goias, Brasil, Hol6tipo: 1 macho, Aragargas,
Goias, 1-1945 (Carvalho col.) dlotipo: 1 femea, ibid., na colegdo do autor.
A genitalia do hol6tipo acha-sE montada em lamina.

CHAVE PARA DETERMINACAO DAS ESPECIES NEOTROPICAIS DO GENERO
"eMACROLOPHUS" FIEBER

1 (2). PMlos dos hemelitros com pontuagdo escura na base em t6da extensao
dos hemelitros; falo com grande campo de denticulos internamente;
esp6cie robusta ....... ............... M. basicornis (Stal).

2 (1). Pelos dos hemelitros sem pontuacdo escura na base ou esta presente
apenas no clavo e regiao central cornissural do c6rio, denticulos quando
presentes s6mente no apice do aedeagus; esp6cies delicadas ....... 3

3 (2). Hemrlitros com pontuagao na base dos pelos apenas no clavo, regiao
comissural do corio e uma linha marginando a comissura c6rio-cla-
val, no c6rio; segmento II da antena hialino; falo com 2 campos
de espinhos no apice ...................... M. praeclarus (Dist.).

4 (3). Hemrlitros sem pontuagdo negra na base dos pelos; segmento II da
antena com apice negro ...................... 5

5 (4). Hemelitros com larga faixa no clavo e regiao comissural do c6rio,
escuras, esta uiltima com 2 manchas brancas no centro ..............
.......................... I........ . ... M. aragarsanus n. sp.

6 (5). Hemelitros com clavo e c6rio unicolores, especie muito pequena ......

............................................... M. cuiabanus n. sp.

Solanocoris n. g.

Orthotylinae: genero pr6ximo a Cyrtotylus Bergroth, diferindo pela estru-
tura das antenas, pontuagdo do pronoto e conformagao dos fermures posteriores.

Corpo oblongo-oval, revestido com pilosidade longa, ereta, brilhante. Ca-

bega vista de cima mais larga que longa, vertice mais estreito que um 6lho
(macho), levemente carenado posteriormente, fronte saliente entre as antenas;
olhos grandes, reintrantes posteriorinente, fortemente granulosos, contiguos a
margem anterior do pronoto, margens internas, paralelas; vista de lado, olhos
mais elevados que o vertice, este revestido de pelos longos, eretos, gula, gena,
buicula- e lora muito reduzidos e obsoletos, tilo muito saliente, sua base na linha
inferior dos peduinculos oculares; vista de frente, muito mais larga que alta;
rostro atingindo o apice das coxas medianas, segmento I apenas tocando o xifo
do prosterno. Antenas inseridas na linha mediana interna dos olhos, segmento
I mais grosso que os demai,3, mais curto que a largura da cabega, II 3 vezes mais
longo que o I, com 2/3 de sua grossura, III ligeiramente mais fino, igual em

comprimento a uma grossura dos respectivos segmentos.
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