
Antena com a~pice dos segmentos I e 11
avermelhado, abdome e pernas ocraceos.

Macho: Desconhecido.
HIo6tipo: Femea, BRASIL, Amazonas, P.

das Laranjeiras, 7.IX.81, Jorge Arias col., na
colecao do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazonia (INPA), Manaus.

Diferencia-se de Platyscytus rubrofasciatws
Carvalho & Gomes, 1971 pela coloracao das
margens do pronoto e pela faixa irregular sub
basal do cucneo.

As caracteristicas morfol6gicas da especie
sao as mesmas indicadas para o genero, ape-
nas a pubescencia mais rala.

Anomalocornis ariasi n. sp.
(Figs. 2 - 3)

Caracterizada pela coloragdo do corpo e
pela estrutura da genitalia do macho:

Macho: Comprimento 2,9 mm, largura
0,8 mm. Cabega: Comprimento 0,2 mm, largu-
ra 0,6 mm, vertice 0,28 mm. Antena: Segmen-
to 1, comprimento 0,2 mm; 11, 0,4 mm; III, 1,4
mm; IV, 0,4 mm. Pronoto: Comprimento 0,4
mm, largura na base 0,8 mm. Cuneo: Compri-
mento 0,88 mm, largura na base 0,28 mm (ho-
l6t ipo).

Coloragdo geral palido-amarelada ao citrino
corn areas negras; cabega, olhos e antenas ne-
gros, segmento 11 palido-amarelado; escutelo
castanho-claro, levemente mais escuro que o
clavc. Lado inferior negro, coxas (exceto ba-
ses) e pernas p6lido-amarelados.

Pubescencia semierecta, angulos anterio-
res do pronoto e cabega com cerdas longas,
antena corn segmento 11 caracterfstico (fig. 3)
com pelos longos e aspecto de escova, do lado
inferior, segmento I fortemente globoso, afila-
do na base, segmentos 11 e IV com pelos lon-
gos, mais compridos que a grossura dos seg-
menots; rostro encoberto (exemplar colado em
retknculo), pernas longas e delgadas.

Femea: Desconhecida.
Holotipo: Macho, BRASIL. Manaus. P. das

Laranjeiras, 4. IX.81, Jorge Arias, na colegao
do Instituto Nacional de Pesquisas da Ama-
z6nia (lNPA), Manaus.
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Figs. 2-3 - Anomalocornis ariasi n. sp., 2) macho, hol6-
tipo; 3) detalhe da antena vista de lado.

Difere de Anomalocornis geijskesi Carva-
lho & Wygodzinsky, 1945 pela coloracao da
antena e estrutura da genitalia do macho.

0 nome da especie 6 dado em homena-
gem ao seu coletor Jorge Arias que reuniu
uma interessante colegao de mirfideos na P.
de Laranjeiras, nos arredores de Manaus.
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