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MIRIDEOS NEOTROPICAIS, CCXIX: DESCRIWOES DE UM
GENERO, SETE ESPECIES E UMA OCORRENCIA NOVA DE

MIRIDEOS NO BRASIL (HEMIPTERA)1

JOSi C.M. CARVALHO

Museu Nacional, Rio de Janeiro

(Com 20 figuras no texto)

Estudando material coligido em diversas
regi6es do Brasil o autor descreve no presente
trabalho um genero novo, sete essp6cies novas e
uma ocorrencia nova para o Pa's.

As ilustra96es que figuram no texto foram
feitas por Paulo Wallerstein, Luiz Antonio Alves
Costa e Paulo Roberto do Nascimento.

As pesquisas foram realizadas no Departa-
mento de Entomologia do Museu Nacional.

Pela ordem alfabdtica dos generos 6 o seguin-
te o material descrito:

Adtaedia carioca n. sp
(Figs. 1-4)

Caracterizada pela coloraggo do corpo e
pela estrutura da genitdlia do macho.

Macho: Comprimento 9,3 mm, largura
2,9 mm. Cabepa: comprimento 0,6 mm, largura
1,2 mm, vWrtice 0,60 mm. Antena: segmento I,
comprimento 1,2 mm; II, 3,8 mm; III, 0,7 mm;
IV, 0,6 mm. Pronoto: comprimento 1,5 mm,
largura na base 2,7 mm. Ctineo: comprimento
1,60 mm, largura na base 1,04 mm.

Colorafdo geral: Preta com Areas castanhas
nas pernas; cabega preta, olhos castanhos, rostro,
buicula e gula pdlido-amarelados; pronoto e he-
m6litro pretos, ciineo e membrana tendendo a
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castanho, nervuras castanhas. Lado inferior pAlido-
amarelado a lutescente, mancha lateral no mesoes-
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Fig - Adtaedia carioca n.sp., macho, hol6tipo.
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terno e mancha lateral nos segmentos abdominais
negras; pernas castanho-claras, femures posteriores
na parte apical e tibias totalmente negros.

Caracteristicas morfol6gicas: Corpo revesti-
do de pubescencia cerdiforme negra entremeada
com pubescencia adpressa prateada (sob luz
incidente), segmento I da antena com pilosidade
longa e densa, segmento II com apenas pOlos
curtos, sem cerdas erectas, rostro alcangando
as coxas posteriores.

Genitdlik: Penis (fig. 2) com espiculo me-
diano engrossado, arredondado no apice, lobos
com dentfculos esclerosados. Paramero esquerdo
(fig. 3) com lobo basal desenvolvido, curvo,
afilado no apice. Paramero direito (fig. 4) simples,
extremidade apical terminada em ponta escle-
rosada.

Ffrea desconhecida.
HolOtipo macho, Corcovado, Rio de Janeiro,

Brasil, J.C.M. Carvalho col, XI.1978, na colegco
do autor.

Diferencia-se de Adtaedia itatiaiensis Car-
valho & Gomes, 1971 pela colora9fo do corpo,
sobretudo das tfbias.

0 nome especiffico e dado em virtude da
esp6cie ter sido encontrada no Corcovado, cidade
do Rio de Janeiro, cujo residente recebe o nome
de carioca.

Adtaedia tijucana :n. sp.
(Fig. 5)

Caracterizada pela coloraqSo do corpo e por
suas dimensbes.

Femea: Comprimento 10,2 mm, largura
3,8 mm. Cabepa: comprimento 0,7 mm, largura
1,3 mm, vertice 0,72 mm. Antena: segmento I,
comprimento 1,3 mm; II, 3,8 mm; III e IV,
mutilados. Pronoto: comprimento 1,9 mm, lar-
gura 3,4 mm. Cuneo: comprinento 2,0 mm,
largura na base 1,20 mm.

t

Adtaedia carioca n.sp. - Fig. 2: Penis; fig. 3:
paramero esquerdo; fig. 4: paramero direito. Fig. 5 - Adtaedia tzucana n.sp., femea, holotipo.
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Colorgao geral: Castanho a cinam6mea;
segmento I da antena e parte apical do segnento
II castanhos tendendo ao amarelado, mancha
pequena na porqIo basal inferior do segmento I,
olhos e mancha em sua face posterior, parte
lateral do colar, angulos umerais externamente
e margem lateral do embolio castanho-escuros
a negros, membrana fusca, nervuras avermelha-
das. Lado inferior pilido-amarelado a lutescente,
segmentos abdominais corn um ponto fusco ou
negro lateralmente.

Caracteri'sticas morfol6gicas: Pubescdncia do
corpo formada por pelos negros cerdiformes,
erectos e pelos adpressos prateados (sob luz
incidente), antena e pernas densamente gibosos,
sobretudo no spice dos fimures e base das tibias,
segmento II da antena corn pelos curtos e cerdas
longas erectas, de comprimento igual ou malor
que a grossura do segmento, rostro alcangando
as coxas posteriores.

Macho desconhecido.
Holotipo femea, Corcovado, Rio de Janeiro,

Brasil, J.C.M.C. col. XI, 1978, na coleggo do autor.
Diferencia-se das demais especies do genero

pela colora9ao do corpo.

Chiloxionotus rubronigrus n. sp.
(Fig. 6)

Caracterizada pela coloraqlo geral do corpo
e por suas dimensoes.

Fgmea: Comprimento 9,7 mm, largura
3,3 mm. Cabepa: comprimento 0,5 mm, largura
1,2 mm, v6rtice 0,64 mm. Antena: segmento I,
comprimento 2,1 mm; II, 3,3 mm; III, 2,6 mm;
IV, 1,7 mm. Pronoto: comprimento 1 ,6 mm,
largura na base 2,8 mm. Ctineo: comprimento
1,60 mm, largura na base 0,80 mm (holftipo).

Coloravd'o geral: Cor de ab6bora ao ver-
melho com ireas negras; cabeqa avermelhada,
epifaringe, olhos e antenas (exceto porgo basal
do segmento I negros); pronoto e escutelo aver-
melhados, irea dos calos e margem posterior
do disco negras; hemdlitros cor de ab6bora, com
uma mancha negra abrangendo a porqo apical
do clavo e faixa continua do endoc6rio e duas
outras menores, arredondadas (uma de cada lado)

na porgfo subapical externa do c6rio, cfineo e
membrana negros. Lado inferior avermelhado
a cor de ab6bora, segmentos II-IV do rostro,
4pice dos femures (aumentando gradativamente
do I ao III), tibias, tarsos, manchas transversais
dos segmentos V-VIII do abd6men e pigoforo
negros.

Caracteristicas morfol6gicas: Corpo subgla-
bro, pronoto e escutelo com cerdas curtas, ne-
gras e erectas, margens laterais do pronoto ca-
renadas, rostro atingindo as coxas medianas,
pelos da antena, femures e tibias mais curtos
que a grossura dos segmentos.

Macho desconhecido.
Holbtipo femea, Murundu, Campos, RJ

(Estado do Rio de Janeiro), Brasil, VIII.78,
Alvarenga col., na colegao do autor.

Difere das demais espdcies do genero pelo
seu porte e pela coloraggo geral do corpo. 0 nome
especifico e dado em referencia A coloraao aver-
melhada, ab6bora e negra do corpo.

Fig. 6 - Chiloxionotus rubronirus n.sp., femea,
holotipo.
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Gauchocons n. gen.

Mirinae, Mirini. Corpo alongado, brilhante,
rugoso-pontuado superficialmente, recoberto de
pubescencia semi-adpressa curta, pelos da cabega
e lados do pronoto anteriormente mais longos.
Cabega vertical, olhos contiguos ao pronoto,
comprimidos; loro, proeminente; rostro alcan-

gando as coxas posteriores; antena com segmento
I tao longo quanto o comprimento da cabega,
segmento II mais grosso que o I (na parte apical),
segmentos 111-IV afilados, pelos antenais mais
curtos que a grossura dos segmentos.

Pronoto trapezifonne, rugoso-pontuado su-
perficialmente, calos pouco salientes, margens
laterais abauladas, angulos umerais arredondados,
margem posterior reta; mesoescuto parcialmente
coberto, escutelo plano, distintamente rugoso.

Hemelitro distintamente rugoso-pontuado
superficialmente, embolio bem evidente apenas
no tergo basal, fratura cuneal profunda, cuineo
arredondado na margem extema, membrana
biareolada.

Pernas relativarnente curtas e grossas, fe-
mures e tibias revestidas de pelos curtos, estas
uiltimas com espinhos esparsos.

Especie tipo do genero: Gauchocoris sulinus
n.sp.

0 genero possui o aspecto geral de Capsus
Fabricius, 1803, diferenciando-se por ter o pro-
noto muito superficialmente rugoso-pontuado,
pelo rnaior comprimento do segmento I da an-
tena, segmento II muito menos engrossado na
parte Eapical e pubescencia mais acentuada.

Gauchocoris sulinus n. sp.
(Figs. 7-10)

Caracterizada pela colora9go do corpo e
pela estrutura da genitAlia do macho.

Macho: Comprimento 4,6 mm, largura
1,9 mm. Cabe a: comprimento 0,2 mm, largura
0,8 mm, vertice 0,44 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,8 mm; II, 1,5 mm; III, 0,6 mm;
IV mutilado. Pronoto: comprimento 0,8 mm,
largura na base 1,5 mm. Ctneo: comprimento
0,64 mm, largura na base 0,36 mm.

Colorapio geral: Preta, brilhante; cabeqa
com a fronte, jugo (no apice e na base), porqo
lateral e apical do clipeo, lado da gena e budcula
palido-amarelados; olhos e segmento I da antena
castanho-claros, segmento I do rostro palido.
Lado inferior preto; base das coxas e fendas
coxais, margem dos tergitos abdominais e pontos
submedianos nos segmentos IV-IX brancos,
pernas castanhas, femures com pontuaqoes palido-
amareladas, mais claros na parte basal posterior-
mente, tibias castanho-escuras, as anteriores e
medianas com dois e as posteriores com tres
aneis pdlidos, tarsos mais claros corn o segmento
apical escuro.

Fig. 7 - Gauchocoris sulinus n.sp., macho, holoti-
po.

Caractertsticas morfol6gicas: Como descrito
para o g6nero.

Genitdlia: Penis (fig. 8) com longo espiculo
retorcido na porglo mediana. Paramero esquerdo
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(fig. 9) bilobado, o lobo basal desenvolvido, Jobo
apical com extremidade caracteristica. Parimero
direito (fig. 10) menor, retorcido e afilado no
dpice.

Femea: Coloragio, aspecto geral e dimens6es
semelhantes ao macho.

Hol6tipo macho, Montenegro, Rio Grande
do Sul (RS), 29.IX.1977, V. Pitoni col, na cole9ao
do Museu Rio-grandense de Ciencias Naturais,
Porto Alegre. Pardtipos: 2 machos e I femea,

mesmas indicagoes que o tipo e Triumfo, Rio
Grande do Sul, 20.X.1977, M.A. Galileo leg.,
nas cote9des do Museu Rio-grandense de Ciencias
Naturais; Museu Nacional, Rio de Janeiro e do
autor.

0 nome especifico 6 dado em aluslo ao
fato da especie ter sido encontrada no Sul do
Brasil e o nome gendrico em alusao ao termo
usado comumente para denominar o homem
da regiao.

Gauchocoris sulinus n~sp. - Fig. 8: Nnis; fig. 9: parUmero q f p d
G~auchocoris sulinus n.sp. - Fig. 8: Penis; fig. 9: parambero esquerdo; fig. 10: parimero direito.

Hyalopsallus diaphanus (Reuter, 1907)
Carvalho & Schaffner, 1974

(Fig. 11)

Atomoscelis diaphanus Reuter, 1907-24; id.
Van Duzee, 1907:28, id. Carvalho, 1958:14;
Hyalopsallus diaphanus Carvalho & Schaffner,
1974:19.

Caracterizada pela transparencia dos hemdli-
tros, coloraglo geral do corpo e estrutura da geni-
tilia do macho.

Macho: Comprimento 3,8 mm, largura
1,3 mm. Gabefa: comprimento 0,2 mm, largura
0,7 mm, vertice 0,36 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III, 0,7 mm;
IV, 0,5 mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm,
largura 1,1 mm. Ctineo: comprimento 0,48 mm,
largura 0,36 mm.

Colorasdo geral: Palido-amarelada a amarelo-
esverdeada; regibo mediana do vdrtice em alguns
exemplares, porgfo anterior do pronoto exceto
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area dos calos, mesoescuto e escutelo na base e

regifo mediana esverdeados; hamdlitros trans-

parentes com uma pequena mancha negra no

apice do clavo; antena pilido-amarelada, seg-

mento I com manchas na base dos espinhos,
segmento II com anel preto basal, segmentos
III-IV fuscos. Lado inferior pAlido-amarelado,
femures com numerosas pontua96es negras,

o par posterior com duas pontuaq6es evidentes
na margem posterior e quatro na margem ante-

rior, face externa com tre's pontuaqdes maiores

e outras menores.

Caracteristicas morfol6gicas: Corpo reves-

tido de pelos espiniformes, negros-que se tornam

prateados sob luz incidente, rostro atingindo as

coxas medianas.

Fig. 11 - Hyalopsallus diaphanus (Reuter), macho.

Genitdlia: ilustrada em Carvalho & Schaffner
(Rev. Brasil. Biol., 33: 19-20, Suplemento, 1974).

Femea: Comprimento 3,4 mm, largura
1,4 mm. Cabefa: comprimento 0,2 mm, largura
0,7 mm, vdrtice 0,40'mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III, 0,6 mm;
IV, 0,4 mm. Pronoto: comprimento 0,5 mm,
largura 1,1 mm. Ctineo: comprimento 0,44 mm,
largura 0,28 mm.

Coloragio e aspecto geral semelhantes aos
do macho.

Distnibuifdo geogrdfica: Jamaica, Republica
Dominicana, Venezuela.

Exemplares estudados: 4 machos e 8 femeas,
Parque do Rio Doce, Cel. Fabriciano, Minas Ge-
rais, III-78, Alvarenga col. nas cole96es do Museu
Nacional, Rio de Janeiro; Departamento de
Zoologia, Instituto de Biocidncias, Universidade
Federal de Minas Gerais e do autor.

Esta 6 a primeira referencia sobre a ocorren-
cia da espdcie no Brasil.

Lepidopsalls riodocensis n. sp.
(Figs. 12-15)

Caracterizada pelas suas dimens6es, colora-

9ao geral do corpo e estrutura da genitdlia do
macho.

Macho: Comprimento 2,2 mm, largura
0,9 mm. Labepa: comprimento 0,1 mm, largura
0,6 mm, vertice 0,24 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,1 mm; II, 0,8 mm; III, 0,3 mm;
IV, 0,2 mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm,
lagura 0,9 mm. Ctuneo: comprimento 0,32 mm,
largura 0,24 mm (hol6tipo).

Colorafao geral: Castanha com areas cas-
tanho-escuras e negras; anttena, (exceto segmen-
tos III-IV que slo plidos), regi o posterior-da
cabega, mesoescuto (exceto angulos basais) e

escutelo negros, mancha ou faixa transversal
no disco do pronoto (as vezes obsoletas), regiao
do endoc6rio e cdneo mais escuros, membrana
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fusca, nervuras pilidas, lado inferior castanho
escuro, propleura pfilido-amarelada comr faixa
longitudinal negro-aveludada caracteristica, seg-
mento genital, coxas e pernas castanho-claros,
femures I-II com alguns pontos ou pequenas
manchas negras na parte apical, femur III com
2 fileiras de pontos negros na face externa (a
fileira inferior com aproximadamente oito pon-
tos), tibias com pontos negros na base dos espi-
culos (a tibia III com sete pontos, sendo um basal
e um apical), tarsos palidos, segmrento III negro.

Caracteristicas morfol6gicas: Rostro atin-
gindo as coxas medianas, corpo revestido de pdlos
negros, rijos, semi-adpressos, misturados com
pOlos escamiformes prateados sob luz incidente,
vertice marginado com cerdas negras, tibias com
espinhos com pontos negros na base, olhos con-
tiguos com o peduinculo antenal, separados da
bulcula por um espago igual ou maior que a gros-
sura do segniento I da antena.

J

1.

Genitdlia: Penis (fig. 13) com v6sica escle-
rosada, alongada, gonoporo secundArio.subapical,
placa basal relativamente grande. Paramero es-
querdo (fig. 14) bifurcado em dois lobos ambos
nitidamente afilados para o aipice. Pararmero
direito (fig. 15) pequeno, simples.

Fmea: Comprimento 2,6 mw-, largura
1,2 mm. Cabefa: comprimento 0,3 mm, lrura
0,7 mm, vdrtice 0,32 mm. Antena: segmento I,
comprimento 0,1 mm; II, 0,8 mm; III, 0,3 mm;
IV, 0,2 mm. Pronoto: comprimento 0,4 mm, lar-
gura 1,0 mm. Caineo: comprimento 0,32 mm, lar-
gura 0,24 mm.

Coloraqlo e aspecto geral semelhantes aos do
macho.

Holftipo: macho, Parque do Rio Doce, Cel.
Fabriciano, Minas Gerais, III.78, Alvarenga col.,
na colegio do autor. Al6tipo femea, idem. Pard-
tipos: 8 machos e 7 fimeas, mesmas indicades que
o tipo, nas coleg6es do Museiu Nacional, Rio de

Lepidopsallus riodocensis n.sp. . Fig. 12: Macho, holotipo; fig. 13: penis; fig. 14: paxniero esquerdo; fig. 15:
parimero direito.
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Janeiro; Departamento de Zoologia, Universidade
Federal de Minas Gerais e do autor.

Difere das demais esp6cies do generp pela
presenga de uma mancha negra aveludada, trans-
versal, na propleura e pela colorado do corpo.
O nome da espdcie 6 dado em relano ao Parque
Estadual do Rio Doce, Estado de Minas Gerais.

Poeas sooretama n.sp
(Figs. 16-19)

Caracterizada pela coloraqfo do corpo e es-
trutura da genitflia do macho.

Macho: Comprimento 7,6 mm, largura
3,2 mm. Cabefa: comprimento 0,8 mm, largura
1,3 mm, vdrtice 0,64 mm. Antena: segmento I,
comprimento 1,3 mm; II, 2,7 mm; III 1,0 mm;
IV, 0,2 mm. Pronoto: comprimento 1,6 mm,
largura na base, 2,7 mm. Ctineo: comprimento
1,36 mm, largura na base 1,04 mm (hol6tipo).

Fig. 16 - Poeas sooretama n.sp., macho, hol0tipo.

Colorapdo geral: Citrino a ocricea com areas
castanhas; spice do segmento II da antena e olhos
castanhos, duas pequenas manchas arredondadas
atris dos calos, pretas, lado do pronoto (aumen-
tando para os fingulos umerais), 2 faixas longitudi-
nais percorrendo o meio do disco e escutelo (divi-
didas por faixa ocrdcea), clavo na base e externa-
mente castanho-escuros, cdneo da mesma cor com
faixa ocrdcea semilunar, na base, membrana trans-
bficida. Lado inferior ocrdceo, faixa longitudinal na
propleura atris dos olhos e duas a tres faixas Ion-
gitudinais irregulares no abdbmen castanho-escuras.

Garacteristkas morfolfgicas: Segmento I da
antena fortemente piloso mais grosso que o colar,
pubesce-ncia dourada sob luz incidente, tibias den-
samente pubescentes com pelos e espinhos.

Genitdlia: Pnis (fig. 17) com dois espfculos
esclerosados (um mais longo e outro mais curto)
de pontas terminadas em mesmo nivel. Paramero
esquerdo (fig. 18) com ldbo basal muito desenvol-
vido, dpice afilado. Paramero direito (fig. 19) en
grossado para o spice que e arredondado.

Femea desconhecida.
Hol6tipo macho, Sooretama, E.S., (Estado

do Espirito Santo), Brasil, XII.59, Zajciw col., na
coleg9o do autor. Pardtipos: 2 machos, mesmas in-

dicaq6es que o tipo, nas cole96es do Museu Nacio-
nal, Rio de Janeiro e do autor.

Diferencia-se das demais esp6cies do ge'nero,
especialmente de Poeas reuteri Distant, pela colo-
rago do corpa e estrutura da genitalia do macho.

0 nome especffico 6 dado em referencia ao
local de origem, Reserva Biol6gica de Sooretama,
que em lingua tupi significa a pdtria dos bichos ou
terra dos aniniais.

Stenodema brmsiliana n.sp.
(Fig. 20)

Caracterizada pela coloragIo geral do corpo
e principalmente pela pubescdncia da antena e das
pernas.

Femea: Comprimento 5,6 mm, largura
1,6 mm. Cabefa: comprinmento 1,0mm, largura
0,9 mm, v6rtice 0,56 mm. Antena: segmento I,
comprimento 1,4 mm; II, 3,8 mm; III e IV mutila-
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Poeas sooretama n.sp. - Fig. 17: Penis; fig. 18: paramero esquerdo; fig. 19: paramero direito.

dos. Pronoto: comprimento 0,9 mm, largura na
base 1,1 mnm. Ctineo: ause:nte (hol6tipo).

Coloraqfo geral: cor de palha a pilido-amare-
lada; cabega, pronoto e escutelo (sobretudo os
dois iltimos) mais escuros, faixa longitudinal me-
diana do pronoto e escutelo, faixa longitudinal da
carena na metade apical lateral do disco ptilido-
amarelados; hemdlitros cor de palha, :mais claros
no exocorio, regiffo do clavo e endoc6rio tendendo
ao fusco, emb6lio pAlido-amarelado em toda a ex.
tenso. lado inferior e pernas pdlido-amarelados,
femures posteriores corn pontuaq6es fuscas no

tergo apical.
Caracteri'sticas morfol6gicas: Corpo alonga-

do com pilosidade longa, fina e erecta revestindo
as pernas e antenas, cabega mais longa que larga,
horizontal, vWrtice profundamente sulcado longi-
tudinalnente, desprovido de margem, clfpeo vi-
sivel de cima, vertical e proeminente, peddnculo
antenal muito desenvolvido, jugo triangular e largo
na base, loro engrossado e saliente, gena inclinada,
oblfqua, gula alongada; rostro atingindo o segmen-
to III do abd6men, segmento I nao ultrapassando a
base da cabega, bulcula larga, curta, epifaringe tri-
angular, alongada; olhos pequenos, contiguos ao
pronoto, margem inferior nao ultrapassando a mar-
gem do pedlnculo antenal; antena muito longa,
segmento I mais grosso que os demnais, ligeiramente
curvo para fora, visivelmente mais longo que o

Fig. 20 - Stenaodema brasiliana n.sp., fimea,
hllltipo.

comprimento da cabega, afilado na base, densa-
mente pubescente, pOlos longos, erectos, fimos,
de comprimento aproximadamente igual ou mais
longo que a grossura-do segmento; segmento II
cilindrico, aproximadamente 2,7 vezcs rnais longo
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que o I, densamente pubescente, pelos cerca de
duas vezes mais longos que a grossura do segmen-
to.

Pronoto com pontua96es grandes e superfi-
ciais (exceto na Area dos calos), regifo anterior sem
colar defimido, margens laterais distintamente care-
nadas na metade anterior, ingulos umerais arre-
dondados, margem posterior do disco reta; mesoes-
cuto encoberto, escutelo piano, alongado, rugoso-
pontuado superficialmente (pontuaq6es obscuras
pordm perceptfveis).

Hemdlitros braquipteros, com pubescencia
esparsa e semi-adpressa, membrana extremamente
reduzida, c6rio e clavo com nervuras salientes, em-
b6lio explanado em toda sua extensoo, cuineo e
membrana ausentes.

Pernas longas, densamente pubescentes, pe-
los longos, fmos, erectos, visivelmente mais longos
nis tibias e femures I.

Macho desconhecido.
Holipo femea, Bela Vista, Mato Grosso,.

Brasil, VII.78,J.C.M.C., col., na colegio do autor.

Diferencia-se de Stenodema praecelsa (Dis-
tant, 1891) e Stenodema guaraniana Carvalho,
1975 pelo tipo de pubescencia e braquipterisno.

SUMMARY

Thi# paper deals with the description of one
genus and seven new species of mirds (Hemiptera,
Miridae) from Brazil, as well as, a new record for
the country, as follows: Adtaedia carioca n.sp.,
Corcovado, Rio de Janeiro; A. tijucana n.sp.,
Corcovado, Rio de Janeiro; Chiloxionotus rubro-
nigrus n.sp., Campos, State of Rio de Janeiro;
Gauchocoris ngen., G. sulilnus n.sp., Montenegro,
Rio Grande do Sul; Hyalopsallus diaphanus
(Reuter), Parque do Rio Doce, Minas Gerais (New
record for Brazil); Lepidopsallus riodocensis n.sp.,
Parque do Rio Doce, Minas Gerais; Poeas soore-
tama n.sp., Sooretama, Espfrito Santo; Stenodema
brasiliana n.sp., Bela Vista, Mato Grosso.
Illustrations of the insects and their male genitalia
are also included.
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