
MlRfDEC.S NEOTROPICAIS, CCLXXVI

Rhinocapsidea sinaloa n. sp.: Fig. 23 - macho,
hol6tipo; Fig. 24 - penis; Fig. 25 - parimero esquerdo; Fig.
26 - parimero direito.

nada, olhos projetados para fora, pelos da antena
muito curtos, tifbias com espinhos fmos, femur com
cerdas longas inferiormente, cabeqa inclinada, por-
qao anterior em frente dos olhos longa.

Geniuilia: penis (Fig. 24) com vdsica caracte-
ristica tendo dois ranos recurvados no spice e dois
pequenos espinhos. Paramero esquerdo (Fig. 25)
curvo, afilado para a extremidade, corm cerdas dor-
sais fmas. Parfimero direito (Fig. 26) muito longo,
com 3 espinhos na extremidade distal e numerosas
cerdas dorsais.

Femea: semethante ao macho na coloraqo e
aspecto geral.

Holdfipo: macho, Mex. (MEXICO), Sinaloa,
26 mi N Pericos, VIII.13.60, P.H. Arnaud Jr., E.S.
Ross, D.C. Rentz col. na coleqdo entomologica da
Academia de Ciencias da Calif6rnia, Sdo Francisco.
Pardftipos: 4 femeas e 38 machos, mesmas indicao-es
que o tipo, nas colqego acima e do autor.

Difere das demais esp~cies do genero pela co-
lora,9o do corpo e pela morfologia da genit~lia do
macho.

0 nome especifico e alusivo A Provincia onde
os exemplares foram colecionados.

Vissosnamiris n. gen.
(Figs. 27-32)

Mirinae, Mirini. Corpo alongado, fiso, com al-
gumas rugosidades superficiais, especialmente no
hemidlitro, coberto comr pelos finos e longos sobre-
tudo no pronoto e antena.

Cabeqa semi-horizontal, fronte proeminente,
saliente anteriormente, vdrtice liso, plano, serm care-
na na margem posterior; olhos granulosos, grandes,
contiguos com o pronoto; antena cilindrica, seg-
mento I mais grosso que os demais, aproximada-
mente tAo longo quanto o comprinento da cabega ou
equivalente a largura do pronoto, revestida por pelos
erectos ou semi-erectos e algumas cerdas finas e
longas, mais compridas que a largura do segmento,
segmentos II-IV mais finos que o I, tambdm cober-
tos por numerosos pelos e cerdas erectas esparsas;
cabeqa vista de lado com clipeo proeminente na me-
tade basal, separado da fronte por um depressao, ju-
go, loro e biicula normais; rostro longo, alcangando a
terceira coxa.

Pronoto com colar largo, calos planos, mar-
gem posterior reta, mesoescutum largamente ex-
posto, escutelo plano, ligeiramente inturnescido.

Hemeliitro comr veias salientes, embolio largo,
membrana curta, rugosa longitudinalmente, culneo
cerca de duas vezes mais longo que largo na base.

Pernas compridas, tibias sem espinhos, reves-
tidas por numerosos pd1os e algumas cerdas erectas e
longas, algumas delas comr mais duas vezes a gros-
sura da tibia.

Espdcie tipo do genero: Dioniza conspurcata
Carvalho, 1945 = Vissosamiris conspurcatus (Car-
valho, 1945) = Phytocoris brasiliesis Carvalho,
1955.

Este genero possui o aspecto geral de Phyto-
coris Falldn, 1814, mas difere dele pela pubescencia
da antena e da tibia (onde ndo possui espinhos ver-
dadeiros), bem como, pela morfologia da genitilia do
macho.

Dionyza Distant, 1891, foi descrita do Equa-
dor, sendo umr genero monobisico para incluir a es-
p~cie variegata Distant. Anos depois o presente au-
tor colecionou e descreveu unia esp6cie a qual deu o
nome de Dionyza conspurcata Carvalho, 1945. Ela
foi incluida no genero levando em conta o cormpri-
mento do segmento I da antena e da comparaqio
feita por Distant: "Proxima de Compsocerocoris
Reuter". Ndo havia na descrigdo original referencia
a pubescfncia. Posteriormente Carvalho (1952) de-
cidiu sinonimizar o genero comr Phytocoris Fa~ldn
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