
Rev. Brasil. Biol., 5 (2): 303-306

Julho, 1945 - Rio de Janeiro, D. F.
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NOVA ESPACIE DE "DICYPHINAE" (Hemiptera) I
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(Com 8 figuras no texto)

Entre os mirideos da colegdo do Instituto de Experimentagdo Agri-
cola, C. N. E. P. A., foi encontrado pelo autor um genero ate entao nao
mencionado nos trabalhos sobre essa familia, que vai descrito abaixo.
Pela estrutura dos tarsos, unhas e arolios, 6le pertence a sub-familia
Dicyphinae, diferenciando-se bastante dos generos conhecidos at' o
presente.

Crassicornus n. g.

Caracterizado sobretudo pela estrutura das antenas, forma da cabega,
situagao dos olhos e estrutura do pronoto.

Corpo subalongado, comi pubescencia longa e esparsa. Cabega, muito mais
larga que longa, pedunculada na insercAo dos olhos, vertice muito largo com
leve ranhura mediana, parte posterior afilada sem carena basal, fronte saliente
entre os olhos, tambem comr leve ranhura mediana, vista de frente (fig. 2) apro-
ximadamente tao larga como alta, pedunculos antenais inseridos pouco acima
da linha inferior dos olhos; vista de lado (fig. 3) muito mais alta que longa,
tilo muito saliente na regiao mediana, sua base situada na linha inferior dos

olhos, juga desenvolvida, vertical, lora longa, obliqua, buicula desenvolvida, gula
reduzida, gena bemr delimitada; rostro atingindo a base das coxas medianas,
segmento I tocando a base das coxas anteriores, II, III, e IV de comprimento
aproximadamente igual; olhos finamente granulosos, situados no meio da

cabega, sua margem anterior correspondendo a linha externa da fronte, leve-
mente pedunculados, voltados para frente e para fora, arredondados anterior
e internamente, levemente reintrantes na margem posterior e inferior, afastados
da margem anterior do pronoto por uma distancia quase igual a umr dilmetro
do 6lho; sua margem externa projetando-se 1/2 dia'metro alem da margemr
externa do pronoto; antenas muito desenvolvidas, com pilosidade densa e curta,

1 Recebido para publicag&o a 2 die malo de 1945,.


