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Holotipo: macho, Sinop, Rio Teles Pi-
res, Mato Grosso, Brasil, IX. 1974, Alvaren-
ga & Roppa col., na colevdo do primeiro
autor.

0 nome trivial e dado devido a presenqa
dos prolongamentos ou espinhos na area dos
calos.

Zanchismisca n. gen.

(Figs. 24, 39-41)

Caracterizado pela forma da cabeqa e
do pronoto.

DERAEOCORINAE, SURINAMELLINI. Corpo
brilhante, visivelmente pontuado no pronoto
e hemielitro. Cabeqa distintamente mais lar-
ga que longa (cerca de tres vezes), caracte-
rizada por ter os olhos muito grandes, visi-
velmente comprimidos de tra's para diante,
prolongados para fora, proeminentes (quase
semipedunculados), face posterior desprovi-
da de ocelos em larga extensAo; vistos de
lado os olhos sao afilados para a gula, a qual
atingem; vertice marginado posteriormente;
fronte sulcada no tmeio, caindo para a fren-
te, tendo de cada lado do sulco um proemi-
nente tuberculo verrucoide; clipeo levemen-
te saliente, jugo, loro e porgao anterior da
gena bemr delineados; o rostro alcanga o meio
do xifo do prosterno; regiao esternal com
peritrema ostiolar muito desenvolvido; tar-
so corn segmento III aproximadamente tAo
longo quanto o II e I juntos, unhas dentea-
das na base, parempodia do tipo filiforme.

Antena com segmentos gradualmente
engrossados para o apice, o segmento I com
um tuberculo verrucoide na base, superior-
mente, segmentos III e IV, fusiformes.

Especie-tipo do genero: Zanchismisca
guanabarina n. sp.

Genero proximo a Zanchismella n.gen,
com as mesmas caracteristicas gerais, dife-
rindo, todavia, por possuir a area dos calos
comr apenas dois tuberculos verrucoides bai-
xos (nao prolongados em forma de espinhos
como em Zanchismella); peLa onstricqao

bern menos acentuada da parte anterior do
pronoto; pela pontuagao bem nitida do pro-
noto, inclusive do sulco posterior do colar e
sobretudo pela conformag5o da cabeqa.

Zanchismisca guanabarina n. sp.

(Figs. 24-28, 39-41)

Caracterizada pela coloraqao geral do
corpo, comprimento dos tuberculos verrucoi-
des na area dos calos e pela morfologia da
genitalia do macho.

Macho: comprimento 3,3 mm, largura
1,0 mm. Cabega: comprimento 0,2 mm, lar-
gura 0,6 mm, vertice 0,16 mm. Antena: seg-
mento I, comprimento 0,2 mm; II, 1,0 mmn;
III, 0,3 mm; IV, 0,3 mm. Pronoto: compri-
mento 0,5 mm, largura na base 1,0 mm.

Cuneo: comprimento 0,32 mm, largura na
base 0,24 mm.
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Fig. 24: Zanchismisca guarnabarina n. sp., rna-

cho, holotipo.
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