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ABSTRACT

The author describes Sericophanisca n.gen., S. curacaoensis n.sp., from Santa Cruz Bay, Curagao. Figure
of habitus of female is presented.
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INTRODUDAO

Observando a coleg~o de referencia do autor,
novo genero e espcie de Curagao, Ilhas Holan-
desas, foi encontrado e estA sendo descrito no
presente trabalho.

Sericophanisca n.gen.

Orthotylinae, Ceratocapsini. FRmea alongada,
braquiptera, comr abdome estreitado na base, corpo
com pubescencia muito curta e escassa.

Cabesa pontuda, arredondada na fronte e no
vdrtice que 6 marginado, olhos contiguos ao
pronoto, levemente deprimidos, clipeo pouco
saliente; rostro alcangando o meio do mesoestemo
(dificilmente calculhvel no exemplar tipo); antena
com segmento I mais curto que o vWrtice, segmen-
to II cerca de cinco vezes mais longo que o I, III e
IV engrossados para o apice (a antena e do tipo
Ceratocapsini).

Pronoto afredondado para cima e na ex-
tremidade apical, calos obsoletos, colar deprimido,
porgAo posterior do disco levemente convcxa;
mesoescuto coberto, escutelo grande, plano.

Hemidlitros braquipteros, fendidos no meio
apicalmente; abdome visto de cima, visivelmente
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carenado dos lados (conexivo), afilado para a base
e para o ipice.

Lado inferior com coxas curtas, femures e
tibias longos, pouco pilosos (pilosidade simples e
curta, espinhos das tibias ausentes).

Espkcie tipo: Sericophanisca curacaoensis
n.sp.

Difere dos demais ge-neros de Ceratocapsini
pela conformasao do pronoto e da cabeea.

0 nome generico 6 devido a semelhansa com
Seracophanes Reuter, 1876.

Sericophaniea curacaoensis n.sp.

Caracterizada pela coloramo do corpo.
Fenea: comprimento 4,0 mm, largura (nos

hemiElitros que slo braquipteros) 0,6 mm, no ab-
dome (meio) 1,0 mm. Cabega: comprimento 0,6
mm, largura 0,7 mm, v6rtice 0,38 mm. Antena:
segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 1,0 mm; III,
0,6 mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,5
mm, largura na base 0,6 mm. Desprovida de
cineo.

Coloragilo geral do corpo palido-amarelada
ao castanho-claro; hemielitros com pruinosidade
prateada no meio, braquipteros, mais claros no
Apice, clavo com mancha no tergo basal (con-
siderando o escutelo) ou em seu meio (todo o
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