
CARVALHO e FELIPPE

dentes escierosados; paramero esquerdo (fig. 2)
pequeno, largo e encurvado com numerosos denti-
culos no lobo basal; parimero direito (fig. 3)
pequeno, simples, com um pequeno tuwbrculo no
aipice.

Dentrodogenero aespcie pertence aocomplexo
Taedia maculosa (Knight, 1930), caracterizado
por possuir o corpo com numerosas manchas ou
faixas palido-arareladas, porte relativamente pe-
queno e segmento I da antena mais curto que a
largura da cabega.

Exemplares estudados:trs machos, Corrientes,
San Roque, Reptblica Argentina, II. 1920, Bosq
col

Isoldalinus n. gen.

IA.,

Taedia aeruginosa (Berg)m comb.: fig. I -vesica do edeago;
fig. 2 - parhmero esquerdo; fig. 3 parAmero direito.

Estudando recentemente exemplares coligidos
em Santa F6, na Reptblica Argentina, os autores
puderam verificar tratar-se de Esptcie do genero
Taedia Distant. Este titino gtnero que na opiniao
do primeiro autor ainda 6 um complexo gentrico,
hem sempre apresenta a depressAo escavada com
colorac&o negra atras dos calos. Em algumas espt
cies tal depressAo ep substituida poruma faixa negra
e nio apenas por uma mancha negra bem marcada.

Taedia aeruginosa (Berg)n. comb. embora nao
apresente a mancha negra caracteristica do g6nero,
possui faixa escura ap6s os calos e genitAlia com as

seguintes caracteristicas: Vesica (fig. 1) com dois
espiculos subiguais e dois pequenos campos de

Nos anais da Academia de Ciencias, 22:20,
19550, o primeiro autor descreveu Aspidobothrus
rarns Carvalho, baseadoemuma femea coligidaem
Santa Catarina, Nova TeutOnia pelo colega Fritz
Plaumann (X. 1944). Dada a extrema -convergencia
da espdcie com outras do getnero Aspidobothrns
Reuter, 1907 e pela mutiliqxaodos paremp6dios, foi
a mesma descrita neste generm da tribo Brycorini
Douglas & Scott, 1863.

Ao fomecer exemplares para que o segundo
autor pudesse elaborar tese de Mestrado, urn
exemplar macho em perfeitas condi4es pode ser
estudado e sua posi9&o taxon6mica corretamente
esclarecida. Trata-se de urm novo gtnero da tribo
Mirini Hahn, que ora descrevernos, corn segue:

Mirinae, Mirini. Corpo alongado-oval, liso,
brilhante, densamente piloso, pelos semi-adpressos.

Cabega pequena, vtrtice liso, arredondado,
fronte arredondada, olhos granulosos, lisos na
margern posterior, clipeo arredondado,jugo bastante
desenvolvido, loro e btcula normais, gula muito
curta; rostro curto e grosso, atingindo pouco altmdo
apice das coxas anteriores; antena cilindrica reves-
tida de ptlos finos muito mais curtos que a grossura
do segmento, segmento II aproximadamente 2,8
vezes mais longo que o I, segmento III e IV de
comprimento aproximadamente igual ao I.

Pronoto liso, mais largo na base que longo,
calos pouco salientes, margem posterior e Angulos
umerais largamente arredondadosmargens laterais
arredondadas; mesoescuto coberto, escutelo
entumescido.

Hemitlitro levemente rugoso, pontuado,
pubescencia muito curta. adpressa, nervuras claval
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