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coleq6es do Museu de Entomologia Francisco
Gallego, Medellin, Colombia e do autor.

Facilmente reconhecivel entre as esp6-

cies do ge'nero pelo seu pequeno tamanho e

pela mancha negra no meio do vfrtice, al6m
dos caracteres do parameto esquerdo e do pe-

nis. A fratura cuneal 6 obliqua e o cuineo es-

treito.
Esta 6 a primeira referencia da esp6cie

na America do Sul e uma adiqso para o traba-
lho monogrdfico do genero recentemente en-

viado para publicaq&o.
J cGawaiw renati n.sp.

(Figs. 10- 14)

Caracterizada pela coloraqAo da cabega e

pela morfologia da genitailia do macho.
Fnmea: comprimento 2,6 mm, largura

1,1 mm. Cabefa: comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,5 mm, vertice 0,20 mm. antena: segnmento
I, comprimento 0,3 mm; II, 0,7 mm; III, 0,6
mm; IV, 0,5 mm (dificil precisar a separaiao

entre os dois u1ltimos). Pronoto: comprimento
0,3, mm, largura na base 0,7 mm, Caneo: com-
primento 0,50 mm, largura na base 0,20 mm
(hol6tipo).

Coloraqdo geral preta e castanha escura;

cabeqa negra com faixa triangular longitudinal
pfilida sobre a fronte e o v6rtice, gula pAlida,
antena com segmento I preto, segmentos HI e

IV pdlidos, mesoescuto castanho, menbrana
palida na extrermidade apical.

Lado inferior do corpo preto a casta-
nho-escuro, rostro com segmentos I e II pre-

tos, segmentos III e IV pSlidos, pernas I pdli-
das, pernas II e III com coxas e femures pre-

tos, pilidos na Area apical, tibias II e III pfili-
das, coxas, Apices dos femures e segmento HII
do rostro com laivos avermelhados.

Rostro alcanqando a coxa III, culneo fo-
liaceo, margem externa e extremidade apical
arredondados, obliquo, pernas finas.

Macho: semelhante a femea em aspecto
geral e coloraqao, v6rtice 0,18 mm.

Genitdlia: penis (Fig. 12) do tipo Or-
thotylini Van l)uzee, 1916, sem espiculos es-

clerosados na v6sica. Paramero esquerdo (Fig.
13) bastante curvo, com cerdas dorsais longas
e concentradas. Paramero direito (Fig. 14)
bastante curvo, extremidade apical larga e

rombuda, dipice com dois minu'sculos denticu-
loS.

llokbtipo: macho Reserva Florestal
(ompamhia Vale do Rio Doce, Linhares, Es-

p"ito Santo, XI1. 1986, J. C. M. Carvalho
col., na coleqto do Museu Nacional, Rio de
Janeiro. Pardtipos: machos e 2 femeas, mes-
mas indicaq3es que o tipo, na coleqAo do au-
tor.

Difere de Gaveanus incisuratus Carva-
lho, 1984 pela mancha pllida na fronte e no
v6rtice.

O nome especffico 6 dado em homena-
gem ao Doutor Renato Moraes de Jesus, atual
Diretor da Reserva Florestal da Companhia
Vale do Rio Doce, Linhares, Espiinto Santo,
que vem realizando uma excelente administra-
qdo daquela reserva, inclusive na coleta e or-
ganizasao de uma colesao bdsica e insetos fl-
restais que ali ocorrem.

'Hallodapoides guwrmiensi Carvalho, 1951
Hallodapoides guaraniensis Carvalho,
1951: 106, figs. 24, 26 (Figs. 15 - 18)

O genero foi descrito originalmente na
tribo Pilophorini Reuter, 1883. Estudos re-
centes revelaram que pertence a tribo Cerato-
capsini Van Duzee, 1916. 0 corpo 6 quase
glabro, liso. Coloraqao geral cinam6oneo com
faixas claras: duas obliquas na base do corium
e emb6lio, duas no dpice do clavo duas outras
no spice do c6rio e emblio. A menbrana pos-
sui mancha p~lida ao lado do cuineo. Rostro
alcanrlando o spice das coxas HII e antena do
tipo Ceratocapsini.

GenitAlia do macho: penis (Fig. 16) sem
espfculos esclerosados na v6sica. Paramero
esquerdo (Fig. 17) longo, com cerdas dorsais e
spice afilado. Parfmero direito (Fig. 18) com
porgdo apical interna serreada, irregular e cer-
das dorsais longas.

As ilustrag6es da descrigo original sao
pouco satisfat6rias motivo pelo qual acham-se
repetidas no presente trabaiho.

I o Poppius, 1921
Laemocoridea Poppius, 1921: 50;

Sericophanoides Carvalho & Rosas, 1965
(n.sin.)

0 genero foi descrito por Poppius, tendo
como esp6cie tipo Laemocoridea quadrima-
culata Poppius, 1921, proveniente do Chaco
de Santiago del Estero, Rio Salado, na regi-Ao
de Icaflo, Argentina, baseado num exemplar
macho, colecionado por E. R. Wagner e dito
se encontrar no Museu de Paris. 0 referido ti-
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